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pers. - Nienwe Uitgaven. 

Aan m/.Jll' Lezers! 
Bij het begin van :,.ijn I8e ll ]aargang verschijnt ons 

Tijdsehrift in eene 1ieuwe gedaante en in een emder 
karakter. In pfaals van 4 afleveringen op ongere
gelde tijclen zal er ;edurende het aanstaande winter
seizoen, geregeld c,'ne om cle veertien dagen onzen 
leden en inteekenaren w orden toegezonden. 

Eene dergelijke hc:rvorming had ik reeds twee jaren 
geleden voor ooge •. toen ik bij het aanvaarden mij
ner taak de toc!JllIalige inrichting van ons orgaan 
zelf aan eene eri tie:: onderwierp. En het besef van 
zijn onvolkomen!>f~dc.n heeft mij gedurenc\e den twee
jarigen duur van tr:ijn redacteurschap geen oogen
blik verlaten. Ik LJegreep dat het, onregelmatig ver
sehijnend, gevuld met moeilijk saamgebraehte artikelen, 
door het grootste deel on zer leden wel ongelezen 
zou blijven. Men Ileemt cle moeite niet eenmaal 
om de aflevering open te snijden, bergt het weg 
in zijn boekenkast, of laat het rondslingeren, en .... 
beldaagt er zieh ~) ver, dat het zoo weinig belangwek
kencls geeft. N og voor dit ter Jongste Alg. Vergade
ring openhartig bckend werd, had ik clit zelf maa: 

ruüH t~l,; kv::,ten die üi \..,t huog c-'_ •• _ er~ de IIlni.:ite 

-- die niet gering was - te vergeefs. 
Gelukkig stelde eene kl eine verhooging der begroo

tingspost Illij in staat tot het nemen eener proef 
met een veertiendaagsehe uitgave. Dez'e zou de band 
tussehen het Verbond en zijn leden, tusschen de Af
deelingen onderling, nauwer kunnen aanhalen; in 
haar zou men een middel hebben om zieh gemak
kelijk tot elkaar in betrekking te stellen; zij zou de 
aandacht on zer leden regelmatig kunnen vestigen op 
hetgeen er binnen en buitell onze grenzen in de too
neelwereld voor belangrijks voor mocht vallen; zij, 
eindelijk, veroorloofcle de behalldeling van vraagstuk
ken van den dag. Daarenboven, de omvang van elke 
aflevering in het bizollder zou niet meer afsehrikwek
kend groot worden; in korten tijcl kan men van den 
inhoud kEmnis nemen en elus voortaan met kennis 
van zaken oordeelen over de meer of minder belang
rijkheid van het Orgaan. 

Dat dit in het nu volgend jaar beantwoorden zal 
aan de eisehen, welke ik zelf aan het Orgaan van 
een Verbond als het onze meell te moetcn stel
len, zal ik allerminst beloven. Reeds de beperktheid 
der mij ten dienste staande middelen maakt di t bij 
voorbaat onmogelijk, en vooral het vinden der ge
wenschte medewerking blijft het moeilijkst gedeelte 
van mijn taak. De weinigen, die ten onzent regel-
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matig aan tooneelstudien doen, zien bijkans allen hun 
krachten reeds door andere organen in beslag geno
men en 't honOi-arium, doo: mij uit te betalen, is 
uiterst gering. Gelukkig heb ik betrouwbare belof
ten ontvangen, dat men mij althans niet gehe el al
leen zal laten staan. En de algemeenheid van den 
wensch onzer leden om het orgaan in te richten gelijk 
ik het nu ga doen, verlevendigt mijll hoop er op, 
dat de ontevredenen van vroeger nu ook eens zullen 
toonen eene on dankbare taak te willen helpen ver
lichten. Blijkt het aan het eind van dit winterseizoen, 
dat ook deze proeve geene waardeering heeft kun
nen vinden, dan zal ik, naar ik hoop, van m~i zelf 
mogen verklaren: 

Ich habe das Meinige gethan, 

maar er ook tot mijn medeleden op moeten laten 
volgen: 

»Thun sie das Ihrige" 

Amst. Sept. '88 L. SIMONS Mz. 

PROGRAMMA V AN HET ONDERWIJS 
TE GEVEN AAN DE 

TOONEELSCHOOL 
gedurende den Cursus 1888- 1889. 

COMMISSIE VAN BEHEER EN TOEZICHT: 

de HH. Prof. B. J. STOKVIS, Voorzztter. 
» J. A. ALBERDINGK THIJM, Ond.- Voorz. 

Jhr. Mr. J. F. BACKER, Seere/ans. 
A. ISING. 
J. M. HASPELS. 

Prof. G. A. V_ HAMEL, . I Gedelegeerden der 1I1aa/seh. 
de Heer Dr. H. C. ROGGE, ) »Tot LVut 7Jall 't Algemeen". 

Mevr. O. WÜSTE-VON C;ÖTSCH, l 
Freule E. J. BICKER, ( Dames-

Mevr. L. C. BOIssIlvAIN:-TOE LAER, - ~ Patronessen. 

» E. GOMPERTZ-JI1TA, 

Directeur: de Heer S. J. B0UBERG WILsuN. 
Inwon. Directrice: Mevr. de Wed. H. RENNEFELD

LOWENSTAM. 

Onderwijs wordt gegeven door: 

Mw. J. CHR. STOETZ, in Voordraeht en Spei 
op het Tooneel. 

den Hr. A. J. LE GRAS, » Voordracht eil Kunst 
zlan Grimeeren. 

Mej. TITIA VAN GELDER, »Voordr. 7Jan 7Jreemde 
Talen. 

Mej. AAFKE KUIJPERS, » ThtspraakenStelllZ'or-
nzing. 

den Hf. THEO. C. SIMONS, » Hoogere 1I1imlck, Gos-
/umeerkunde, Aes~ 

t he/iea en Teekellell. 
den Hr. A. REYDING, » Gostulllllkunde. 

den Hr. J. H. RÖSSING, in Tedl7liek 71. h. Drc 
den Hr. S. J. BOUBERGWILSON. » Gesehied. der D, 

Letterk., Lezen, 
derl. eil Algem . . 
sehz'ed. en Ned. ! , 

den Hr. L. SIMONS, Mz. » Nederlandsche Ta: 
den Hr. A, J. VAN DRAGT, » Nederl. Letterkuna 
Mw. M. J. L. GALLAS-SMITS, » Fransche en Hoo, 

Mej. F. P. V AN OVERZEE, 
Dr. F. L. ABRESCH, 

Taal- en Letter, 
» Engelsehe Taal. 
» 1I1ythologiC en Kem 

der Oudheld. 
den Hr. A. D. HAGEDooRN. » Land- en Volkenk. 
Dr. N. P. KAPTEIJN, » Rekenen. 
Mej. N. STEMMERIK. » GOs!uUlIllZaalcn. 
den Hr. W. J. C. DE BLECOURT, » SeherlllC1l I enJl1im. e, 
den Hr. J. M. G. E. WIrf, » DartSC1l I Plast. O~ 

Overzicht van het getal Lesuren 
in de week. 

Klassen: 
Vakken: I, 11, 

J ~~~::l~. 'e~ ~~e;(~~: ~t~e~z;~)~. 
IVoordr. en Grimeeren(deHr. 
~ Le Gras) .. .. ..... . 

11. Lezen en V oordr. in Fransch 
en Hoogd ....... . 

TlL UitsJ).fÄ<?dh ~n ~ Sternv..n.rminfio ~ ' 2 

\ H. Mimiek en Costumeerel. 
IV'I Costuumkunde. . . . . . . .. 

\ Techniek van het Drama .. 
V.) 

( Geschied. der Dram. Letter.:'. 

111, IV, l 
1-
·5'6 

2 

\ Aesthetica . . . . . . . . . .. - ~ ---;--~ 
VI.) ~ 

I Teekenen . . . . . . . . . .. 1 1/ 2 1 1/ 2 1 1/ 2 

{ N ederl. Taal en Letterkunde 
, (de Hr. Simons) . . . . .. 3 

VII.) Id. id. (de Hr. v. Dragt) .. 

\ Id. id. (de Hr. Bouberg Wilsou) 2 

VIII. Fransche Taal en Letterkunde 6 4 2 

IX. Hoogd. Taal en Letterkunde 3 2 

X. Engelsche Taal . . . . . • . 

,Vaderlandsche Geschiedenis . 
XI. ) 

I Algemeene Geschiedenis. ., 2 2 2 

XII. Mythol. en Kennis d. Oudheid 

XIII. Land- en Volkenkunde 

XIV. Rekenkunde . . 
~ 

XV. Costuumnaaien 1 1/ 2 r 1/ 2 1 1/ 2 

XVI. Schermen, Dansen en Mim. ~ 
en Plast. Oefeningen. 41/2 31/2 31/2 

Totaal 31 351/2 3.')1/2 
*) NB. De vakleerlingen ln-ijgen l' i ~ llUT afzonderlijk les . 
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Nadere omschrijving van het onderwijs. I V. Techniek van het Drama en Geschiedenis 

I. Lezen, Voordracht en SpeI. 

Kl. I, II. Het Leesonderricht strekt ter voorbereiding 
van de lessen in Voordracht, en stelt zieh ten doel 
zoowel het gelezene goed te doen begrijpen, als 
eene zuivere uitspra~lk en een natuurlijken leestoon 
te doen verkrijgen. 

Kl. III, IV. Oefeningen in Voordracht van proza en 
poezie uit onzen tijd. - Een aanvang wordt ge
maakt met de Lectuur en Voordracht van classieke 
dichtwerken. - Oefeningen in het speien van kleine 
en eenvoudige tooneelstukjes. 

Kl. V. V oortzetting en· uitbreiding der Voordracht 
van classieke en moderne dichtwerken. - Id .. id. 
der oefeningen op het tooneel, door vertooning 
van moeielijker moderne dramatische werken en 
fragmenten van het classieke repertoire. 

II. Voordracht in Fransch en Hoogduitsch. 

Kl. IIl-V. Deze lessen worden gegeven met het 
doel, om door het overwinnen der moeielijkheden 
aan het lezen in vreemde talen en aan de uit
spraak van deze verbonden, zoowel eene goede 
voordracht der leerlingen te verkrijgen, als hunne 
stemmiddelen te ontwikkelen. Dit onderricht strekt 
dus ter aanvulling van het sub I en III genoemde. 

III. Uitspraak en Stemvorming. 

Kl. 1--V. Door dit onderwijs tracht men de fouten 
in spraak en uitspraak, zoo voor klinkers als mede
klinkers, te verbeteren ; de stern te ontwikkelen, en 
het gehoor te oefenen, zoowel bij het spreken en 
lezen, als aak door middel van den zang. 

IV, a. Hoogere Mimiek en Costumeeren. 

Kl. III--V. Onder »Hoogere .Mimiek" wordt ver
staan: onderricht in het aannemen van acade
mische standen en het vormen van groepen, het 
voorstellen van allerlei karakters en de uitdrukking 
van hartstochten. - Door oefeningen in »Kunst 
van Costumeeren" moeten de leerlingen leeren zieh 
te kleeden en te bewegen, hoofdzakelijk in het 
classiek costuum en dat uit de XVIlde eeuw. 

IV, b. Costuumkunde. 

Als voordracht wordt den leerlingen een beknopt, 
maar zoo volledig mogelijk overzicht gegeven van 
de geschiedenis der kleederdrachten, toegelicht door 
platen, teekeningen en, soms ook,door werkelijke 
costumes e. a. voorwerpen. De leerlingen houden 
aanteekening van het gesprokE'ne eil teekenen de 
ter verduidelijking op 't bord gemaakte schetsen 
na. - Aan 't eind van iederen cursus wordt het 
een en ander meegedeeld van de kleurenleer in 
verband met de compositie van costumes. 

Kl. IV, V. re jaar. Inleiding. Geschiedenis van het 
costuum op het tooneel. Historische kleeder
drachten in de Oudheid en Middeleeuwen. 

Kl. IV, V. 2e jaar. Costumes van den Renaissance
eh den Nieuwen tijd. 

! der Dramatische Letterkunde. 

I
1 KI. III--V. W . . ezen en mnchting van het drama in 

zijne verschilIende soorten. -- Literarische en tech
nische critiek. - Een en ander over de inrichting 
van het tooneel, en den hedendaagschen toestand 
van tooneel, tooneelspeelkunst en tooneelletterkunde 
in N ederland, Frankrijk en Duitschland. 

Kl. III, IV. Aigemeene Geschiedenis van de drama
tische letterkunde der Grieken en Romeinen en 
van de Middeleeuwen. 

Kl. V. Id. id. van de voornaamste volkeren in den 
Nieuwen tijd. 

VI. Aesthetica en Teekenen. 

KI. Ill-V. Door »Aesthetica" worden algemeene 
grondbegrippen van het schoone in de beeldende 
kunsten gegeven en opmerkingsgave en oordeel 
gescherpt door de beschouwing van verschiIlende 
kunstwerken in musea en op tentoonstellingen. 

Kl. I---V. Het teekenonderwijs wil, naast oefening 
van oog en hand, de aankweeking van den schoon
heidszin, en moet bovendien zooveel kennis van 
het gelaat geven als onontbeerlijk is voor het volgen 
der lessen in Mimiek en Grimeeren. De leerlingen 
werken naar voorbeelden, pleistermodellen en de 
natuur. 

VII. Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 

K!. I, 11. Het onderricht in de taal beoogt uitslui
tend een practisch doe!. Van de »SpraakKunst" 
wordt slechts geleerd wat noodig is voor het zuiver 
schrijven en 't begrijpen der moedertaa!. Veel zorg 
wordt besteed aan het tot bewustzijn brenO'en van 
de beteekenis der woorden, terwijl ook het uit
drukken der gedachten door spreek- en steloefe
ningen wordt bevorderd 

K!. IIl, IV. Herhaling en uitbreiding van het in 
de vorige klassen geleerde. - De kennis van de 
beteekenis der woorden wordt bevorderd door het 
zoeken der tegenstellingen, het onderscheiden der 
synoniemen en de studie der woordvorming. -
Spreek- en steloefeningen naar aanleidinO' van thuis
gelezen en in de klasse besproken p~oeven van 
dramatische letterkunde. 

Kl. III, IV. Letterkunde van de XIXe eeuw. Lezen 
en verklaren van dicht en ondicht uit c1e XVIle 
en XVIIle eeuw, waarbij vooral de dramatische 
letterkunde beoefend wordt. Historische toelich
tingeIl. 

K!. V. Geschiedenis der letterkunde. - Lezen en 
verklaren van classieke drama' in nieuwe vertalingen. 

VIII. Fransche Taal- en Letterkunde. 

Kl. I, II. Zooveel mogelijk in overeenstemming met 
de wijze waarop de moedertaal wordt aangeleerd, 
tracht men de leerlingen zieh. het Fransch te doen 
eigen maken door, naar een systematisch ingericht 
handboek, woorden en zinnen van buiten te leeren 
en daaraan lees- en vertaaloefeningen te verbinden. 
Lectuur en vertaling van eenvoudige prozastukken 
en gedichten. 

Kl. III--V. Lezen, verklaren en vertalen van c1assieke 



tooneelstukken, 66k van de XIXe eeuw. - Poezie, 
maar vooral proza wordt uit het hoofd geleerd en 
telkens herhaald, ten einde woorden, vormen en 
zinswendingen zich vast in het geheugen te doen 
prenten. - NB. Het onderwijs wordt in de klassen 
IlI, IV en in klasse V afzonderlijk gegeven. 

IX. Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. 
Eerst nadat de noodige vorderingen in het Fransch 

zijn gemaakt, wordt met Duitsch begonnen. De 
taalregels en vormen worden met beht:lp eener 
grammatica aangeleerd; hierbij wordt meer in het 
bijzonder op de punten van overeenkomst en ver
schil met het N ederlandsch gewezen, en door lec
tuur de woordenkennis bevorderd. 

Kl. IlI, IV. V oortzetting en onderhouding van het 
geleerde. - Vertalingen in het Duitsch. - Lectuur 
van dassieke dicht- en prozawerken, vooral drama's, 
met mondelinge vertaling. 

Kl. V. Lezen en verklaren van moderne drama's 
e. a. dichtwerken. 

X. Engelsche Taal. 
Kl. IlI-V. Het onderwijs in dit yak is niet ver

plichtend, en wordt alleen dan gegeven, wanneer 
het niet ten nadeele strekt van de beoefening der 
beide andere vreemde talen. Bovendien wordt 
alleen tot taak gesteld eenvoudig proza te doen 
verstaan en, in 't bijzonder. voor eene zuivere uit
spraak gezorgd. Klassen III, IV en klasse V ont
vangen afzonderlijk les. 

------
XI. Geschiedenis. 

Kl. I, II. Overzichtder Vaderlandsche Geschie
denis. De belangrijkste personen en gebeurtenissen 
der Al g e me e n e Geschiedenis, in schetsen en 
verhaien. 

Kl. III, IV. Overzicht der 0 ud e en Mi d d e 1-
e e u w sc he Geschiedenis. 

Kl. V. Nieuwe Geschiedenis. 

XII. Mythologie en Kennis der Oudheid. 
Kl. Ill- V. De godenwereid en sagenkring der das

sieke Oudheid, populair behandeld eIl opgehelderd 
door afbeeldingen. - Bijzonderheden uit het hui
selijk en open bare leven van Grieken en Romeinen ; 
vooral hun tooneel wordt meer uitvoerig behandeld. 

XIII. Land- en Volkenkunde. 
Kl. I, II. Dit onderricht wordt niet zoozeer op we

tenschappelijke. wijze gegeven, maar meer met het 
doel den gezichtskring der leerlingen uit te breiden, 
door hen met de merkwaardigste landen en volken 
in en buiten Europa bekend te maken. Een leer
boek wordt niet in handen gesteld; daarentegen 
veel van platen, gelllustreerde werken, reisbeschrij
vingen en kaarten gebruik gemaakt. 

XIV. Rekenkunde. 
Kl. I, 11. »Rekenen" is op het programma gebracht 

met het doel, de geestesontwikkeling der leerlingen 
op minder eenzijdige wijze te bevorderen dan ge-
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schieden zou, wanneer uitsluitend literaire vakken 
onderwezen werden. Het is dus niet om het rekenen 
zelf te doen. De practische behoeften worden 
evenwel niet uit het oog verloren. 

XV. Costuumnaaien. 
Kl. I-V. De meisjes van alle kla::;sen worden ver

eenigd voor deze lessen,· bij welke er vooral op 
geiet wordt, dat zij de noodige vaardigheid ver
krijgen in het lmippen van patronen en het maken 
en veranderen van eenvoudige costumes uit allerlei 
tijdperken. 

XVI. Schermen, Dansen en Mimische en 
Plastische oefeningen. 

K!. .I-V. Deze vakken worden gegeven met de 
hQofdstrekking de leerlingen eene vlugge, ongedwon
gen houding en losheid en sierlijkheid in de bewe
gingen te doen verkrijgen. De mimische en plas
tische oefeningen beoogen meer in 't bijzonder 
het loopen, staan, binnenkomen, groeten, enz. als 
voorbereiding tot de »Hoogere Mtmiek" .-- Scher
men is alleen voor de mannelijke leerlingen. 

NB. De rooster voor de verdeeling der verschillende lesuren 
is afzonderlijk gedrukt en, op aanvrage, bij den Directeur 
verkrijgbaar. 

Leerboeken. 
Deze e. a. hulpmiddelen bij het onderwijs ontvan

gen de leerlingen kosteloos van de School in gebruik. 

Voor Lezen en Voordracht. 

C. Honigh en G. J. Vos Aoz,., Van Eigen 
Bodern, 4e en se deeltje 

J. P. de Keyser, Neerlands Letterkunde in 
de 1ge Eeuw. Schooluitgave door A. W. 
Stellwagen. Proza, I. 

Uit verschillende Dichtbundeis . 
Vondel's Lucifer, Gijsbreght en J oseph 111 

Klassen. 

I. 

11. 
lI-V. 

Dothan. . In, IV. V. 
Moliere's Menschenhater en Tartuffe, ver tal. 

Prof. Alb. Thijm 
Enkele werken van Shakespeare, vertal. Prof. 

Burgersdijk 
Racine's Mithridate, vertal. Prof. Pierson 
Helvetius v. d. Bergh, De Neven . 
(Fragmenten van) Fransche en Hoogd. das-

id. 

id. 
id. 
id. 

sieken in nieuwe vertal. en in 't oorspronk. id. 

Voor het N ederlandsch. 
M. J. Koenen, Het Nieuwe Taalboek, se stuk I, II. 
P. Karssen, Ontwikkelend Taalonderwijs en 

De Taalvriend . id. 
A. W. Stellwagen. Stijloefeningen. Verschil-

Iende stukjes. id. 
NI. J. Koenen en A. Bogaerts, Taalgebruik 

en Woordverklaring . IlI, IV. 
L. Leopold, Hoofdpersonen uit de N eder!. 

letterkunde . . . . . .'. . . . . IlI-V. 
De Groot, Leopold en Rijkens, N ederlandsche 

letterkunde der 4 laatste eeuwen . . . IlI-V. 



Dr. 1: Ten Brink, Kleine Geschiedenis der 
NederJ. letteren . V. 

Grieksche Tragedies, in nieuwe vertalingen 
(Pierson, Van Leeuwen, Opzoomer, Her-
werden) V. 

Voor het Fransch. 

A. S. Schoevers, de Fransche taal, Iste-
4de stukje. 

A. S. Schoevers, Livre de Lecture, Ie en 
2e stukje . 

Lafontaine, Fables. 
Perles de la Poesie contemporaine. 
Moliere, Bourgeois-gentilhomme, Femmes 

savantes, Precieuses ridicules . 
Corneille, le Cid en Horace 
Racine, Britannicus . 
Pailleron, le Monde ou l'on s'ennuie . 
Augier, les FouIchambaults 
Delavigne, Lous XI . 
G~dichten en dramatische werken van mo

derne auteurs 

Voor het Hoogduitsch. 

C. E. Poser, Deutsches Elementarbuch, Ie en 

I. 11. 

I, II. 
III, IV. 
III. IV. 

III, IV. 
III, IV. 
III, IV. 
V. 
V. 
V. 

V. 

2e stuk III, IV. 
R. Benedix, Haustheater . , III, IV. 
Schiller: Maria Stuart, Jungfrau v. Orleans, 

Don Carlos, W. Tell . III, IV. 
Drama's en gedichten van moderne auteurs. V, 

Voor het Engelseh. 

F. M. Cowan en A. B. Maatjes, Theor.-pract. 
spraakkunst der Engelsche Taal 

J. H. Slater, Grammar ofthe english language. 
J. N. Val kh off, First english reading-book en 

The english reader , 
Ch. Lamb's Tales from Shakespeare . 

Voor de Geschiedenis. 

Nuiver en Reinders, Algem. Geschiedenis 

III, IV. 
V. 

III, IV. 
V. 

in schetsen en beelden . I, 11. 
J. A. de Bruyne, Vaderlandsche Geschiedenis. I. II. 

id. Algem. Gesch., Ie en 2e d!. III, IV. 
id. id. 3e d!. V. 

Dr. G. J. Dozy Hist. Atlas der Algem. Ge-/ Il 
schiedenis, Afbeeldingen en kaarten . . 'kl a e 

L. \Veisser, Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. } assen. 

Vcor de Mythologie. 

H. W. Stoll, Grieksche en Rom. GOdSdienst-.! 
leer en Mythol. . . . . . . . . . III-V 

L. 'Veisser, Bilder-Atlas, als boven. . .. . 
J. von Falke, Hellas und Rom . . 

Voor de Land- en Volkenkunde. 

Atlassen van F. Bruins en P. R. Bos. . 'l 
ND' w". PodsthumuHs, Atlavs dl·kNatuurk. Aardrijksk., I. II. 

e L"ar e en aar 0 en . . . . . ') . 
Europa in al zijn Heerlijkheid, e. a. plaatw. 

Voor de Rekenkunde. 
J. Versluys, Rekenb. voor de Lagere Schoo}, 

verschillende stukjes . . 1. II. 

Voor de Aesthetica, Mimiek en Costuumk. 
Mr. C. Vosmaer, De Kunst voor ieder 1 
Phothographieen, Prenten en Afgietsels '.' hII-V. 
J. J elgerhuis, Gesticulatie en Mimiek . ) 
A. Kretschmer, die Trachten der Völker 

De Dz'rec!eur: 
S. J. BOUBERG WILSON. 

PFFICIEELE :ßEHICHTEN. 

Tengevolge van het aftreden van de heeren Prof. 
B. J. Stokvis en M. A. Perk, en van den nadrukke
lijken wensch van den heer Jacobson om de betrekking 
van penningmeester neder te leggen heeft het Hoofd
bestuur van ons verbond zieh in zijne vergadering 
van 28 dezer als volgt geconstitueerd: 

Prof A. G. van Hamel, Voorzitter. - J. EI. Kt'elage, 
On der-Voorzitter. - D. H. Joostm, Secretaris. 
M. 1. Waller, Penningmeester. - Mr. J. E. Banck. 
Jos. Jacubson en Marcellus Emants. 

Men schrijft ans uit Gouda: 

Vrijdag 14 September trad de heer Willem van 
Zuijlen op in eene vergadering der afd. "Gouda" van 
het N ed. Tooneelverbond tot het voordragen van 
eenige monologen die groot succes hadden. Daar 
genoemde acteur niet meer aan een gezelschap ver
bonden is, maar hier en daar gastvoorstellingen zal 
geven (in Rotterdam 50, in Antwerpen 10 a 20 en) 
heeft hij meer tijd tot zijn beschikking voor dergelijke 
voordrachten dan vroeger, waarvan ongetwijfeld door 
kunstvrienden gretig gebruik zal worden gemaakt 
om hem uit te noodigen in hun midden op te treden. 

rIet T ooneeI in fImsterrdam. 
De opening van het winterseizoen in den Stads

schouwburg bracht ans, na de gebruikelijke feestvoor
stelling voor kinderen van v. Lennep's E e n A m
sterdamsche jongen, ditmaal opmerkelijk wijl 
mej. Juliette Roos er in de titelrol debuteerde, twee 
stukken van Feuillet De schoone Slaapster in 
he t b 0 s c h en I n Ver z 0 e kin g. Het laatste was 
reeds in het zomertheater alhier gegeven en had toen 
het pub liek zoo gepakt, dat men zich haastte het weer 
op te brengen toen DeS c h 0 0 n e sI a a p s t e r na 
zeven avonden geen toeschonwers meer bleek te 
trekken. 

Dit laatste was voor niemand die het stuk kende 
eene verrassing. AI de gebreken van Feuillet : op
pervlakkige karakteristiek, sentimenteele gekunstel
heid, verbrokkeling der handeling in vele tafereelen 
met nog veel bijwerk, waren aanwezig in dit stuk, 
'twelk nog bovendien tegen zich had, dat het poog
de onze belangstelling gade te maken voor den strijd 
tusschen de liefcle en het stanosverschil eener oudadel-



lijke jonkvrouw en den tot hoofd eeller groote fabrieks
zaak opgegroeiden zoon van haars vader hoefsmid. 
De dooreenmengeling van het sprookjesachtige met de 
afbeelding van het moderne leven mislukte daarenboven 
geheei; een· enkel tooneel slechts herinnerde aan de 
idylle van de schoone Slaapster, wier prins een echte 
ridder van de droevige figuur was geworden. Hij at 
niet meer, dronk niet meer, sliep niet meer, alleen 
omdat z ij had geweigerd hem tot man te nemen; en 
het eenige, wat dit kind der moderne maatsehappij, 
deze man der praktijk nog te doen vond 't was -- zieh 
zelf in zijn fabriek van het leven berooven! N atuurlijk 
moeht het zoo ver evenwel niet komen en de einde
lijk verteederdc freule, die hem al lang in stilte liefheeft, 
vliegt uit het klooster nog tijdig in zijn armen. 

Om deze twee hoofdpersonen groepeeren zieh eeni
ge andere, een broer van de freule en een zuster van 
den smid, die elkander ook al weer liefhebben. Die 
zuster is eene onontbolsterde natuur en zoolang de 
auteur haar buiten den invloed van sentimentaliteit 
en verfijningszueht houdt, lijkt zij ten minste een 
mensch. Ook een oude strooper, aanhanger der adel
lijke familie (wien de Heer Spoor een zeer karakte
ristieken kop gaf), een strengconservatief adellijke tante 
der freule met haar man, die niets mag doen dan 
visschen en een zoon, die zoo graag soldaat zou wor
den als mama 't slechts veroorloofde, ziJn personen, die 
men niet met een al te sterken twijfel aan hun mogelijk 
bestaan behoeft te beschouwen. Zelfs kamt er tus
sehen dien papa en dien zoon een geestig geschre
yen tooneeltje voor, 't welk ons doet gelooven dat 
Feutllet een blijspel had kunnen sehrijven even goed 
als dit tooneelspel siecht iso 

Dat I n ver z 0 e kin g in het zomertheater het 
publiek zooveel meer aantrok, zal wel deels hieraan 
liggen, dat dit publiek anders is samengesteid dan dat 
hetwelk den stadssehouwburg pleegt te bezoeken. Maar 
in ieder geval is in dit stuk met al zijn sentimentali
teit en oppervlakkige karakterschildering, de handeling 
meer saamgeperst en leidt zij tot enkele tooneelen 
(3e, 4e, en se bedr.), wel gesehikt om indruk te ma
ken op een ontvankelijk publiek. Bizonder belang
wekkend of boeiend door ware kunst is dit stuk ech
ter evenmin: een groot genut kon de voorstelling 
van dit poging-tot-echtbreuk·drama Inet zedelijken 
afloop dus niet verschaffen. Had mevr. Frenkel in 
DeS e h 0 0 n e si a a p s te r de meest karakteristieke 
rol, 111 ver z 0 e kin g stelde haar broeder in de gele
genheid zieh te toonen als een man van de wereid, 
vriend van sport, uiterlijk ongevoelig, maar innerlijk 
nobel en men begrijpt dus licht hoe goed hij daar in 
slaagde. 

Een andere erfenis van het zomertheater naar het 
Leidsehe Plein meegebracht, was de uit het Franseh 
vertaalde Idueht: Eene Schooonmoeder (Les 
~urprises du divoree) De vermakelijke wijze waarop 
de schrijvers de gevolgen der echtscheidmg teekenden 
in het lot van een jongen componist die -- na zijne 
kokette en spilzieke jonge vrouw door scheiding vel'
loren te hebben .- haar later terugvindt als de vrouw 
van zijn tweeden schoonvader; de dwaze toestanden 
en soms zelfs geestige vonden deden avond aan avond 
een talrijk publiek schuddebollen van lachen. Veel 
dankte het stuk aan den heer Schultze en mevr, 
Stoetz als schoonzoon en schoonmama; het spei 
van den eeIste tintelde van leven en hij had -
wat meer zegt - enkele uiterst komische houdingen 

van berusting, quasi-wanhoop en woede, die als ge
lukkige von den te prijzen vielen. Als de bedaarde 
maar plagerige en lastige Schoonmoeder, oud-Cafe
chantant-zangeres was mevr. Stoetz recht up dreef; 
het optreden in korte rokjes moet haar echter heel 
wat zelfoverwinning gekost hebben. De dames Lorje 
en Rössing, en de heeren Morin en Tourniaire had
den intussehen het komische van sommige situaties 
meer kunnen doen uitkomen. V oor een deel ligt dat 
aan de mise-en-scene en de regie, die tijdens de on
gesteldheid van den heer de Leur door den heer 
Louis Bouwmeester werd waargenomen. Over de 
algemeene uitkomsten van zijn arbeid valt nu echter 
nog geen oordeel te vellen. Hierover dus nader. 

Als September in het land komt, verschijnen ook 
de dus genoemde kermisstukken. In den Stads
schouwburg, waaruit de herinnering aan vroegere bal
letten met allerlei konst en vliegwerk onverjaagbaar 
schijnt, geeft men ieder jaar een d r a m e ,\ g ra n d 
s p e eta eie, 't welk vooral op kitteling der schouwlus
tigheid het voorzien heeft. Het drama is van minder 
belang dan de decoratie. Reeds vroeger is in dit 
tijdschrift de vraag gesteid en ontkennend beantwoord 
of het werkelijk eene schade voor de kas zou ople
veren, wanne er men een schouwspel gaf dat artis
tiek gemonteerd was en als werk zelf kunstwaarde 
bezit. En wij blijven bij deze meening, al geven 
wij de directie gaarne gewonnen, dat zij met het 
nie t mooi aangekleede melodrama M at t h i a s 
San d 0 r f, door den heer Spoor uit den roman van 
J ules Verne getrokken, een geldelijk succes behaalt, 
't welk haar volkomen gegund iso En we willen 
een stap verder gaan en verklaren, dat zij zelfs met 
het geven van zulk een »kijkspel" ci.e kunst zou 
kunnen dienen, wanneer zij de toeschouwers maar 
plastisch schoone tafereelen deed genieten. De dagen 
waarin onze Stads-schouwburg mooie doeken rijker 
werd, schijnen echter helaas voorbij. Ook het opzet
telijk vervaardigde decor voor de laatste akte van 
DeS c h 0 0 n e s 1 a a p s t e r was mislukt: men kreeg 
geen oogenblik de illusle dat men in eene moderne 
machine-kamer was; maar werd herinnerd aan de 
voortbrengselen der snij - eh plakplaten: Der j u n g e 
Bau m eis t e r of zoo iets. 

In de andere Schouwburgen, waar de hulpmiddelen 
geringer zijn, geeft men de voorkeur aan een ander 
genre: bet kluchtspel, oorspronkelijk of bewerkt, in 
ieder gevai vol van toespelingen op toestanden, ge
beurtenissen of personen van den dag en de stad. 
De handeling, meer of minder beduidend, speelt te 
midden onzer kleine burge.rij, met wie schrijvers, ae
teus en publiek het meest vertrouwd zijn. Een voor
naam gedeelte der voorstelling bestaat uit de voor
dracht van coupletten, chansonnetten, quodlibetten 
of hoe die dingen heeten mogen. Deze geven eene 
humoristisch-satiriek overzicht van l' his t 0 ire du 
j 0 uren vervullen in onze tooneelwereld zoo goed 
als 't gaat de rol der Parijsche r e v u e ' s . Van het 
welslagen dier liedj es, welke juist niet plegen uit te 
munten door eenige kunstwaarde (ze zijn niet volks
thümlich genoeg te eener en niet fijn genoeg te 
anderer zijde), hangt voor een goed deel dat van het 
kermisstuk af, welks opvoering dikwijls blijk geeft van 
zeer opmerkelijke vaardigheid in het scheppen van 
charge-typen zelts bij acteurs, welke anders geheel op 
den achtergrond blijven. 



Onze ruimte !aat ditmaal niet tüe, üver elk der 
stukken en vertüüningen in het G r a n d - T he at re 
van Lier, het Salün des VarU~tes en The
at re Ti v 0. I i in het bizünder uit te weiden, evenmin 
als zij eene bespreking van alle üpvüeringen zal ver
gunnen. V üür ons düel is dit üük niet nüüdig. Wij 
kunnen vülstaan met van tijd tüt tijd de aandacht 
ünzer lezers te vestigen üp hetgeen de jüngeren bij 
die gezelschappen tüünen te belüven; dezen zelven 
aan te müedigen en üp hun gebreken te wijzen. 
Want er zijn er ünder van aanleg en van veel güe
den wil, en vermits zij het zijn die mede de tüekümst 
van ons tüüneel in handen hebben, ware het ünver
antwüürdelijk hen üver te laten aan de, meest alle 
studie belemmerende, ümstandigheden ; aan de süms 
zeer gebrekkige leiding, aan den invloed van een ün
üürdeelkundig publiek, van eene dikwerf te güedhar
tige üf üppervlakkige critiek. Wie slechts tüünt liefde 
te hebben vüor zijn kunst, te streven naar vülmaking 
van talent en verbetering van tekürt-kümingen, hem 
zullen wij bij de nüodzakelijk aanmüediging de 
scherpste critiek niet ünthüuden. De absüluut ün
bruikbaren zetten üf laten wij in een hoek, op hüpe 
dat ze eindelijk het hazenpad zullen kiezen. 

Voür heden wijzen we üp twee gebeurtenissen, die 
üud-Ieerlin~en ünzer schüol betr~ffen en dus den Vüor
rang hebben. Het zijn de debuten van mej. A. Rüe
lüffsen bij de heeren van Lier en van mevr. Hültrop
van Gelder in het S a 10. n des Va r i e t e s. De eerste 
trad in den kürten tijd van drie weken nu reeds in 
ünderscheidene rollen üp en kreeg bij den aallvang 
van haar engagement züüwat een tiental te leeren. 
De nüüdige tüüneelüefening, welke ziJ begrijpelijker
wijze bij haar eerste üptreden miste, zal zij dus wel 
spüedig genüeg me ester zijn. In D e Kin der r 0 0. f
s t er, waarin wij haar zagen, had zij büvendien te 
kampen met de boekerige ta al en het belachelijke in den 
ernstigen tüestand en in de wijze, waarop de heeren 
die haar vader en haar minnaar vüurstelden zich voor
deden en spraken. Begrijpelijkerwijze kün ze zieh 
dan üok in den toestand - karakterteekening üntbrak 
in haar ral geheel- slechts nu en dan verplaatsen, maar 
het was al aangenaam haar güede uitspraak, aangenaam 
geluid, eenvoudige vüürdracht en gebarenspei te ge
nieten in eene ümgeving van persünen, die allen, 
zelfs mevr. Ellenberger niet uitgezünderd, deze hoe
danigheid misten. Deze actrice speeide trouwens 
met haar gewoün talent en nauwgezetheid en de heer 
J urgens wist van eene komische rül weer zooveel te 
maken, . dat hij opnieuw zijn gemis aan zelfbeheer
sching en beschaafdheid deed betreuren. Dit is een 
struikelblük, die te üverlwmen i s, maar üük üverko
men müet würden. 

Een gelijk geval deed zich voor, toen mevr. Hol
trap in het S al 0. n d. V. debuteerde als J ane Eyre, 
een karakterrül die, wat men van het stuk denke, veel 
van de actrice vergt. Te zeggen, dat deze jünge 
vrüuw, die nu twee jaren van hard werken bij de 
heeren Van Lier achter den rug heeft, al de moei
lijkheden wist te üverkümen, ware meer lof tüeken
nen dan reeds verdiend iso In haa. lange üntboe
zeming tegen haar tante (re akte) heeft zij getüond 
zich nüg zeer in de kunst van ademhalen te müeten 
üefenen en tevens bij het uitdrukken van smart üf 
verüntwaardiging geen verscheidenheid van gebaren~ 
spei genüeg te bezitten. Bij wijlen vervalt zij in de 
füut der declamatie. Maar tüch, hüe güed had zij 
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in het algemeen het karakter van dit meisje begrc
pen en weergegeven; wat tüünde haar mimiek, haar 
hüuding en dictie dat zij haar rol goed begrepen, 
in den tüestand zich verplaatst had en vermogens 
bezit üm haar gewaarwürdingen te uiten ~ Mevr Hül
trüp is een dier jüngere actrices, die ünze lezers niet 
mügen vergeten. Er zit eene belüfte in. lammer -- üf 
was het güed üm het cüntrast? - dat Lürd Rüches
ter en mrs. Reed werden vüorgesteld üp een wijze, 
die men een veertig jaar geleden wellicht müüi vünd. 
De directie van h e t S a I 0. n müest üns zulk een 
schüuwspel besparen. 

Oük te Rütterdam is een ünzer üud-leerlingen, mej. 
A. Beukers, na haar langdurige üngesteldheid, \\"eer 
üpgetreden en wel in het vQürstukJe 'Ir e du \V e 
Dur 0. sei in een dienstbüdenrül. Tijdens de jüngste 
kermisreis had zij trouwens de rül van BI a n c hein 
Gravin Sarah weer üpgenümen. Wij hüpen haar 
spüedig in eene ietwat belangrijke rül te zien üptreden. 

UIT fRANKRIJK. 
"Zij (de Franschen) bezltten het genie der drama

tische kompositie en der dramatische vüürdracht. 
Eurüpa en de verdere werelddeelen düen weinig 
anders dan hen daarin navülgen". Deze uitspraak 
van Huet heeft nüg niets van haar waarde en haar 
waarheid verloren, want al verzuimen de Duitschers 
niet, zoo. vaak mügelijk op het»ewig-Einerlei" van het 
Parijsche echtbreuk-drama te smalen en al trachten 
de Engelschen de armüede hunner Thalia te be
dekken met gewaden, wier Engelsche snit het feit 
hunner Fransche herkümst niet ür.gedaan kan maken, 
- ünbetwistbaar is en blijft het meesterschap der 
Franschen üp dit gebied. En 0.0.1;: üp ans vaderlandsch 
tooneel würdt een in meer dan een üpzicht belang
rijk deel van het repertüire düür Fransche stukken 
ingenümen. 

De redactie van dit Tijdschrift schroümt daarüm 
niet de aandacht der lezers vüür de gewichtigste 
uitingen van het Parijsche tüüneelleven te vragen. 
Ni~mand die het meer dan zij betreurt, dat gebrek 
aan ruimte haar dikwijls zal nüüdzaken veel ünbe
sproken te laten, veel üok slechts even aan te roerell. 

In den aanvang van September zijn in de Vaudeville
schüuwburg düür een Ameribansch .gezelschap eenige 
blijspelen van Shakespeare ten tüüneele gebracht. Waar
van 0. a. de Taming ~f the shrew de Parijzenaars slechts 
hee!t kunnen verbazen, zünder hun te behagen. Men was 
bereid tüe te geven, dat ieder land zijn eigen humor 
heeft, vaak ongenietbaar vüür den nabuur, terwijl het 
tragische element, van alle tijden en alle lucht~treken, 
nimmer nalaat een machtige werking te düen. Maar 
de naneven van V ültaire, die Shakespeare eenmaal 
un barbare ivre genoemd had, hebben zijn blijspel 
zelfs niet als curiüsiteit kunnen waardeeren: met 
hanger en zweep. - zoo meenden zij - temt men 
wilde beesten, maar geen vrouwen. Intusschen zal 
de keuze vermüedelijk üp dit stuk gevallen zijn, ten 
einde de jeune-premiere, Miss Ada Rehan, de ge
legenheid te geven in de rol van Katharine te schitteren. 

In de Cümedie Fran«aise was eene reprise van 
Raciue's jlfzlhniiate de eerste »gebeurtenis" van de 
maand. Het is üpmerkelijk, dat dit stuk, schüün 
het in Racine's dagen een üngemeenen üpgang 
maakte, zich naderhand nimmer blijvend üp het 
repertüire heeft kunnen handhaven. Moet dit mis-



schien hieraan worden toegeschreven, dat het grootsch
hero'ische buiten de grenzen van Racine's kunst viel, 
die, waar ze dien toon trachtte aan te slaan, slechts 
een al te aperte navolging van Corneille te voorschijn 
bracht (IIl, I) ? Zooveel is zeker, dat voorheen 
Mlle Clairon en Rachel, noch in onze clagen Sarah 
Bernhardt en Mlle Dudlay er in geslaagd zijn deze 
tragedie eene plaats te verzekeren onder die »things 
of beauty", »die a joy.tor ever" zijn. 

Een tweeele feit was elat Fran[OlS le Chmnpi, de wel
bekende idylle van George Sand, zijn intocht binnen 
de muren van het Theatre Franyais hield (tot dusver 
behoorde dit »landspei" tot het repertoire van het 
Oeleon). Men kent het eenvoudig verhaal van dien 
voneleling, die, tot mannelijken leeftijel gekomen, de 
hulp en steun wordt zijner pleegmoeeler, totdat deze 
haar hand in de zijne legt om voortaan met hem 
als man en vrouw door het leven te gaan. De 
ongemeene, echt-vrouwelijke takt, waarmee de over
gang van moederliefde in die andere hefde is voor
bereid en geschilderd, het onvervalschte sentiment 
en - - niet het minst - het schoone, ilelelere proza 
verklaren genoegzaam het welverdiende succes. 

D e heer Porel, de wakkere directeur van het Odeon, 
tracht sinds geruimen tijd de uitllemendste kunst
werken van het buitenland op het Fransche tooneel 
burgerrecht te doen verkrijgen. Geen wonder dus, 
dat Hugues le Roux en Paul Ginisty, medewerkers 
aan de Republique Franyaise en Le Petit Parisien, 
een welwillend onthaal bij hem von den, toen zij hem 
hun drama: Crüne eI Chtiü'ment, bewerkt naar Dosto
iewsky's bekenden roman van dien naam, ter op
voering kwamen aanbieden. Den 14den September 
had de premiere plaats, bijgewoond - behalve door 
le Tout-Paris des premieres - door ... de Russische 
ambassade; schrale voldoening voor Dostoiewsky's 
twaalfjarige ballingschap in Siberie! 

De hoofdinhoud van het stuk, evenals van den 
roman, is de geschiedenis van den strijd in de ziel 
van Rodion Raskolnikotf, die, na eene woekeraarster 
Alena te heb ben vermoord, door den rechter van 
instructie Petrovitch clermate in het nauw wordt ge
bracht, dat hij ten laatste, de zekerheid der straf 
boven het gevaar der ontdekking verkiezende, zijne 
misdaad bekent. 

In het eerste .bedrijf maken W\j in een kroeg aan 
elen oever van de N eva kennis met de dramatis per
sonae. Er is Rodion, een student, wiens brein te zeer 
vervuld is van nihilistische theorien , dan dat hij nog 
aan zijn studien zou kunnen denkeIl. Er is Alena, 
de oude woekeraarster, die als slachtotfer staat te vallen 
van elen door Roelion beraamden moord, daar hij van 
oordeel is dat haar schatten door hem beter be
steed znllen worden. Er is Petrovitch, de scherp
zinnige rechter van instructie. Er is Sonia met haar 
vader Marmeladotf, een Russischen Monsieur Car
dirJal, die de aanwezigen met een door jenevertranen 
verstikte stem verhaalt, hoe zijn dochter, ten einde 
in de nooddruft der haren te voorzien, zich in 
vrijwillige zelfopoffering geschaard heeft onder »ies 
vierges echevalees qui vendent le doux nom de 
I'amour" . En als hij zijn verhaal eindigt met de vraag: 
»N'est ce pas que je suis un cochon?" zullen wij hem 
zeker niet tegenspreken. In de teekening der figuur 
van Sonia is de mystieke neiging van den Russischen 
schrijver het duidelijkst merkbaar: zij wordt ans als 
cen heilige voorgesteld (»une sainte de truttoir", zegt 
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Jules Lemaltre). wie de aurool van het lijden een 
»seconde virginite" verleend. Zij ook is het, bij wie 
Rodion, als zijn geheim hem eindelijk te machtig 
wordt, zijn misdaad komt biechten en eie hem dan 
beveelt zichzeh'en aan te klagen en dc gerechte straf 
als boete willig te aanvaarden; harerzijds is zij bereid 
hem naar Siberie, het oord zijner verbanning, te volgen. 
En zoo geschiedt het. 

Dit stuk wil meer zijn dan een gedramatiseerd 
verhaal uit de lijfstra tfelijke rechtspleging. En het 
is inderdaad meer. Het is de geschiedenis van een 
ziel, die gevoelt door eelJ misdaad voor altijd haar 
rust verspeeid te hebben, van een mannelijke Lady 
lVIacbeth, die weet, da t al de reukwerken van Arabie 
de schuldige hand niet kunnen reinigen. Aangrij
pender evenwel en tragischer tevens zou het treur
spei ontegenzeggelijk zijn, indien, gelijk in den roman, 
minder de vrees voor ontdekking en meer de folte
ringen van het berouw Rodion tot zijne bekenten is 
gedreven hadden. Als gehe el maa kte 't stuk een 
gemengden indruk en liet de eerste voorstelling in 
twijfel of het al dan niet eell succes worden zou. 

Amice, 

» Du sprachst ein grosz es Wort gelassen aus!" of 
juister nog ge schreeft het neer, toen ge me niet meer 
of minder vroegt dan U we lezers op de hoogte te 
houden van hetgeen er op het Duitsche tooneel al 
opmerkelijks voorvalt. Ge moet dit trouwens zelf be
grepen hebben, daar ge niet spraakt van Berlijn 
alleen, maar van heel Duitschland; blijkbaar in de over
tuiging dat ge aan een geschiedenis van het Berlijn
sehe tooneel alleen niet voldoende hadt: gelijk ten 
opzichte van Frankrijk aan hetgeen te Parijs, ten 
opzichte van Engeland aan hetgeen in Londen voor
valt. Inderdaad blijkt uit niets zoo scherp de decen
tralisa tie, welke althans in het "Cultur-Deutschland" 
nog bestaat als uit de tooneelgeschiedenis van den dag. 
Eerst langzamerhand vangt Berlijn aan, zich in onze 
tooneelwereld de eerste plaats te veroveren. N aast het 
»Königliche Schauspielhaus" en het voor eenige jaren 
gestichte »Deutsche Theater," is in het begin dezer 
maand het Lessing-Theater \Jnder Oscar Blumenthai 
geopend en nu heeft den 16en deze'! Ludwig Barnay 
het vroegere ' Walhalla-Theater ingewijd. als een 
»volks"schouwburg in dien goeden zin van het woord, 
dat hij door lage prijzen 001;: het volk, de handwerks
man en de kleine burgerij, in staa t wil stellen goede 
vertoonillgen van de beste werken te genieten. Op 
deze wijze wordt er tusschen die vier gezelschappen 
een edele wedstrijd geopend, waarvan men voor de 
toekomst der dramatische kunst veel verwacht. En het 
feit dat bij de eerste voorstelling - waarbij DeIn e tri u s 
van Schiller-Laube vertoond werd - onze ~Kultus
minister" von Gossler tegenwoordig was, beschouwt 
men hier als een bewijs van toenemende belangstel
ling in onze regeeringsdringen voor de tot nu aldaar 
zoo achterafgezette dramatische kunst." 
Toch kunnen we nog niet zeggen dat het tOOIleei in het 
Keizerrijk, allerminst wat het repertoire betreft, van uit 
Berlijn beheerscht wordt. Veeleer heeft in menig geval 
juist het tegenovergestelde plaats: de schrijvers laten 
nun nieuwe stukken in gruotere of kleinere Stadt- of 



Hoftheaters speien en bieden ze dan - als zij daar 
sucet'~s hebben gehad - aan onze Berlijnsche direc
ti es aan. Dat is natuurlijk te wijten aan het bekende 
feit dat, hoe belangrijker het theater is, hoe moeilijker 
de directie besluiten kan tot het aannemen van nieu
we, althans »oorspronkelijke" stukken. Het gaat niet 
iederen auteur als Paul Heyse, die te gelijkertijd 
twee werken: 't volksstuk Weltuntergang en het 
blijspel » Go t t sc h ü t z e mi c h vo r me i n e n 
Fr eu nd e n " door de General-Intendantur van het 
König\. Schauspielhaus (Berlijn) wist te doenaannemen. 

En zelfs, da ar is een man als G. v. Moser, wiens wer
ken - wat kwaad er ook van te zeggen moge zijn 
- door een practisch directeur in ieder geval niet 
zoo licht versmaad kunnen worden. Welnu, zijn 
nieuwste werk, Unk rau t, is voor 't eerst den r r en 
Aug. in het Neue Theater te Leipzig opgevoerd en 
daarna door het Lessing-theater van Oscar Blumen
thai ter opvoering aangenomen. De ontvangst te 
Leipzig was anders niet van dien aard geweest om 
het stuk zoo bijster aanbevelenswaardig te doen 
schijnen; maar op een deel van ons publiek oefent 
de na a m van v. Moser reeds voldoende aantrek
kingskracht uit om een stuk van zijn hand een aantal 
opvoeringen te verzekeren. De groote fout des schrij
vers is geweest het gerucht te hebben verspreid dat 
hij nu eens een echt blijspel voltooid had en het 
onkruid in de samenleving op humoristisch-satirieke 
wijze aan den kaak zou stellen. Maar jawel, daar 
bleek het dat hij, na even een paar vertegenwoordi
gers van dat maatschappelijk onkruid, saletjonkers 
die jonggehuwde vrouwtjes het hof plegen te maken, 
voor het front te hebben gebracht, er weer genoeg van 
had gehad om zieh lang met hen bezig te houden 
en zijne aandacht achtereenvolgens nog was gaan.schen
ken aan eene »natuurfee," die - in de adellijke salons 
verdwaald - daar een der jonkers het hart ontfonkt, 
alsmede aan eene mama en een oom, die twee jon
gelui tot elkaar pogen te brengen door den jongen 
man in den maalstroom der verzoekingen te storten! 
Niet eer komt de schrijver, na al deze buitelingen in 
het luchtruim der hoogere (sec) blijspelkonst, op zijn 
beenen te recht, voor hij in de 4e akte al zijn perso
nen - vraag niet hoe? - bij eene maskerade te za
men heeft gebracht. Dan doet hij zieh te gocd aan 
eene Situations-komik, die evenwel niet absoluut oor
spronkelijk heeten mag, maar veel trekken gemeen 
heeft met die van de F I e der mau s van Strauss. 
En schoon erkend moet worden dat de auteur niet 
zonder succes gepoogd heeft zijn dialoog in overeen
stemming te brengen met de personen - salon hel
den - wien bij hem in den mond legt, eene verrij
king van onze letterkunde mag ook dit »blijspel" niet 
heeten. Ditzelfde kan worden gezegd van het »blij"
spei in 4 bedr. Der Her r M a j 0 rau f U r lau b van 
E. Heiden en Fr. Stahl (de laatste schrijver van TiIli). 
Schoon bij de eerste opvoering in het König!. Schau
spielh. (Berlijn) op 15 Sept. I. I. het publiek het zeer 
toejuichte, was de kritiek eenstemmig van oordeel 
dat het afgezaagd, conventioneel en onbeduidend iso 
Meer algemeen was de ingenomenheid, met een 
blijspel van Oscar Teuscher, den 3en Sept. l. I. 
Voor . het eerst te Brunswijk opgevoerd. Gelijk de 
titel Mo deli e verraadt, is het er den schrijver 
om te doen geweest, ons te laten zien, hoeveel 
menschen er ook in onze samenleving als modellen 
pose eren. Dit denkbeeld is niet nieuw - de schrij-
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ver zelf heeft erkend het aan Winterfeldt ontleend te 
heb ben - en ten opzichte der karakterteckening is 
de opmerking gemaakt, dat de schrijver, op het voct
spoor van L ' Arronge, zijn personen aan het slot tc 
veel verbetert en tot \tet inzicht hunner gebrcken 
laat komen, zoodat zij te zeer op tooneelpoppen ga an 
gelijken. Maar de samenstelling, de bouw met effect
volle slottooneelen voor de bedrijven, bovenal cle 
frissehe humor, die het geheel doortintelt, declen het 
blijspel een aangenamen inclruk maken. 

Voor het overige valt er op dit oogenblik, nu het 
seizoen eerst in zijn aanvang is, nog weinig be
langrijks omtrent het repertoire mede te deel en. Mis
schien interesseert het evenwel uwen lezers te ver
nemen dat van Echegaray, den schrijver van Galeotto, 
een drama in 3 bedrijven 0 L 0 cu r a 0 San ti cl a cl ; 
onder den titel W ahn s in ni g en in de vertaling van 
J. G. Sallis-Baden te Baden-Baden met groot succes is 
opgevoerd. En bij uwe Inij bekende voorliefcle voor 
het N oorsch Tooneel vestig ik er Uwe aanclacht op 
dat van Björnson. wiens tooneelspel Ein Ha n d
sc h u h in de Universal-Bibliothek is versehenen, een 
drama S u a v a door het Burgtheater te Vl eenen ter 
opvoering is aangenomen. De stukken van lbsen 
blijven gelukkig repertoire-houdend en vinden voort
durend meer waardeerlng, ook van de zijde der too
neelspelers. Het artikel van Max Pollandt uit Kö
nigsberg inde Dramaturgische Blatter No. 
27 getiteld I b sen und die B ü h ne, geeft dienaan
gaande een hoogst opmerkelijk getuigenis. Bij h~t 
instudeeren van deze stukken, zegt de sehr., kunnen regle 
en tooneelspelers niet volstaan met de gewone ),Scha
blone": uit het hoofd leeren, in elkander 7etten, spe
len! ledere figuur, door Ibsen geteekend, is eene 

. persoonlijkheid, en om deze weer te geven moet de 
tooneelspeler zoolang in haar geheimenis trachten in 
te dringen tot hij de bedoeling des dichters volkomen 
begrepen heeft en de gestalte hem plastisch YOOI' 

oogen staat! 
23 September '88. MAX. V. BR. 

PIT VERSCHILLENDE TIJDS CH RIFTEN. 

Bij de uitvoering van ons voornemen om allder 
deze rubriek mededeeling te doen van het voor
naamste, hetwelk in andere tijdschriften over tooneel
aangelegenheden vaorkomt, willen wij ons niet ver
binden tot eene, alle ruimte vers lind ende, volledigheid. 
Ontsnapt ons iets, dan schudden wij bij voorbaat de 
verantwoordelijkheid voor die tekortkoming van ans af. 

We moeten, bij den aanvang van den jaargang, 
noodzakelijk wat teruggaan, en wel tot I Aug., om 
te kunnen O'ewagen van het artikel over de Opleiding 
van tooneelspelers door den heer F. V. d. Goes in De 
l\;ieuwe Gzds van dien datum geplaatst. Schoon de 
titel algemeen theoretische beschouwingen deed ver
wachten, is het artikel zelf gewijd aan eene opsom
ming van de moeilijkheden, wam'mede de stichters 
en voarstanders onzer Tooneelschool te kampen had
den. Bij alle waardeering voor hun goede bedoe
lingen, betwijfelt de Sehr. of deze dames en heeren, 
bestuursleden zoowel als leeraressen en leeraars, wel 
zelf genoegzaam litterarisch-artistiek ontwikkeld waren, 
doch wijt de mislukking van hun pogen vooral ook 
aan het gemis eener inspireerende N ederlandsche 
Letterkunde, sinds r870 in het bizonder. 



De Toollcelschoof en hare inrichting was mede het 
onderwerp van een opstel in Eigen lfaard (No. 2()). 
Het doel van. den schrijver, den heer L. Simons Mz., 
was echter niet te beoordeelen, alleen te beschrijven, 
ten einde de school nog meer bij het algemeen 
publiek bekend te maken. De geestige penteekeningen 
van den heer A. Reyding, die ter opluistering strekten, 
deden tooneeltjes uit de school en van het examen 
zien. 

De voorstellingen der Mez"mizgers bleven begrijpe
lijkerwijze niet onbesproken en de heer Pisuisse, die 
in lJe Uids van Augustus eene studie aan hen wijdde, 
bleek de voordeelen van hun kunst hooger te schatten 
dan de nadeelen, waarop zoovelen anderen gewezen 
hadden. De hoogleeraar Paul Alb. Thijm, die in 
NO. 5. van De Dzi:tsclu Wamllde zijn indrukken van 
Imn . voorstellingen mededeelt, erken t hun gebreken 
van d eclamatie en gemis aan uitblinkende krachten, 
doch prijst hen om de samenstelling van hun reper
toire, de orde, eenheid en juistheid hunner uitvoeringen, 
cle gewilligheid, nauwkeurigheid en zedigheid hunner 
voorstellingen. En hij eindigt met den wenseh, dat 
ook in Belgie zulk een gezelschap worde samengesteId ; 
een wensch welks uitv0erbaarheid hij niet in twijfel 
trekt. 

In De Tijdspiegel van 1 Sept. worden door Lucius, 
den bekenden medewerker van dat tijdschrift, een 
aantal tooneelstukken, vertaalde zoowel als oorspron
kelijke, besproken en naar aanleiding van de kwestie 
tusschen den heer Wansink en den R. v. Beh. over 
cle opvoering van diens vertaling van het Italiaansche 
blijspel DeMillioenen·oom eenige opmerkingen gemaakt 
betreffende de veeten tusschen directies en schrijvers. 
Hetzelfde nummer geeft eene bespreking van het zoo 
belangrijke werk : D e Wljsoegeerte en Godsdümst ziz het 
drama van EunjJldes van dL K. Kuiper, door dr. H. 
G. A. Leignes Bakhoven; een werk 'twelk ook in De 
Spectator van 15 Sept. door dr. W. Doorenbos met 
warm te wordt geprezen. Dr. Doorenbos roemt het 
om de omvangrijke en wetenschappelijke studie van 
hetonderwerp en de smaakvolle mededeeling der 
uitkomsten van 's schrijvers onderzoek, waardoor het 
ook voor leeken ecne belangwekkende lectuur biedt. 

Van buitenlandsche tijdschriften worde hier voor 
het oogenblik gewezen op de Revue des deux 1110ndes 
van J en 15 September, waarin Louis de Ganderax 
eene opmerkelijke studie wijdt aan het bekende Thetitre 
fibre van Antoine, en meer in het bizonder de vraag 
beantwoordt hoe, volgens de »onafhankelijke" jongere 
allteurs, die daar hun werken deden opvoeren, de 
hedendaagsche mensch en maatschappij er uitzien. 
De uitkomsten van zijn onderzoek leeren dat deze 
jonge pessimisten beide vol van ondeugden en zonder 
goede hoedanigheden achten. Eene vergelijking met de 
zedeschilderingen van Moliere bewijst intusschen dat 
ook hij recds al die oncleugden waarnam, ja zelfs 
nog schriller afbeeldde dan de nieuwere schoo!. Doch 
Moliere deed er ons tevens om lachen en zorgde 
tegelijkertijd enkele menschen van beter slag te midden 
der andere te plaatsen. Dat deze nu geheel zijn uit
gestorven, kan men - meellt de Ganderax - niet be
weren en sommigen dier jonge schrijvers zouden 
zieh zeker het tooneel kunnen veroveren, indien z~i 
maar die bete re exemplaren van het menschdom niet 
a bsoluut buitensloten. Zeker zal het publiek er nooit 
toe over te haien zijn, om nog veel geld uit te geven 
ten einde die schrille afbeelding van zijn verdorven-
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heid gedurende een heelen avond te mogen aanzien, 
en de belwefte aan eene dergelijke vernieuwing van 
de dramatische kunst bestaat allerminst. 

T crwijl wij onze lezers, die dit tot heden verzuimden, 
aldus aansporen om van deze studies nog kennis te 
nemen, willen wij hen aanraden ook de opmerkingen 
te lezen van Mareel Fouquier in de Revue dramatique 
der NOlwelle Revue (15 Sept.) over de gelegenheid 
welke het genre der revue's den sehrijvers schenkt om 
hunne dichterlijke fantasie zich vrij te laten uiten. Ten 
on zent mogen de kermisstukken nog veel lager staan 
dan de Parijsche re7JUe's; we zullen goed doen steeds 
het oog gevestigd te houden op hetgeen ook voor 
ons als ideaal in elk genre moet gelden. LECTO R . 

In den ouderdom van 65 jaren overIeed deze week 
een man die door zijne warme belangstelling in de 
bloei van ons tooneel ook hier een woord van her
innering verdient. Nog voor het Nut v. h. Algemeen 
zieh met de opleiding onzer jongere artisten belastte, 
maakte J 0 h a n n e s A b rah a m d e B ull deel uit 
van eene Commissie, welke zieh die opleiding tell 
doel stelde. Als lid der Commissie van den Amster
damschen Stadssehouwburg werd hij zeer gewaardeerd 
en bij zijne begrafenis op 27 dezer legde de heer 
Spoor ook getuigenis af van hetgeen de BuH voor 
de Maatschappij Apollo gedaan heeft. 

Onze lezers weten het reeds, dat op 24 October 
a.s onze onvermoeide Morin zijn vijftig-jarig jubelfeest 
viert. Wie ook den spot wat moge drijven met al 
dat »gejubel", een' man, die waehtte met dit fe doen 
tot hij kon terugzien op een arbeid van 50 jaren, zal 
niemand van het zoeken naar eene gelegenheid be
schuldigen. De heer Morin heeft zieh bovendien 
steeds onderscheiden door opgewektheid in zijn speI 
en eerbied voor zijn kunst en zijn publiek. Nooit 
heeft hij - voor zoover het in zijne macht stond" 
de toesehouwers teIeurgesteId, en de Commissie, '), 
die ook de leden onzer Amsterd. Afdeeling uitnoo
digde tot het bijeenbrengen van een huIdebIijk, mag 
verwachten dat het publiek ook Morin op zijn feest
avond niet zal teleurstellen. Men zende vooral voor 
8 Oetober zijn ingevulde teeken biljetten aan den 
heer A. Hing Jr. Leidsehe Plein. - -

S N I P PER S. 
Censuur in de Hofstad ? De aanstaande komst 

van S ara h Be r n ha r cl t heeft aanleiding gegeven tot 
eene vernieuwing van het reeds in April door den 
Haagsehen Bl~rgemeester Illtgevaardigd verbod tot 
opvoering van La Tos ca. Aanleiding hiertoe schijnt 
te zijn, dat de minnehandel tusschen den schilder 
Mario en Tosca in het eerste bedrijf in eene Kath. 

1) Zij bestaat uit de H. H. Prof. Dr. J. A . Alberdink Thijm, 
mr. N. A. Calisch, Gerard H . Elias, H. Gompertz, W. A. v. 
d. Mandere, J. v. Schevichaven, Prof. Dr. B. J. Stokvis, M. J. 
Waller, A. C. Wertheim en A. Ising Jr. 



Kerk plaats vindt en katholieken daaraan aanstoot 
hebben genomen. De heer Marcellus Emants komt 
in het Vaderland van 27 dezer tegen dit verbod op, 
daar hij meent hierin eene verkapte censuur te zien, 
welke wij in ons land niet knnnen dulden. 

De vraag is: Geeft het Cl.angevoercle werkeIijk de 
.i" u ist e aanleiding op? 

Indien een onzer lezers ons wilde inlichten, hij zou 
ons zeer verplichteil. De kwestie cl er censuur, van 
wege Burgemeesters krachtens de bevoegdheid door 
de Gemeentewet toegekend, van wege Schouwburg
commissarissen als vertegenwoordlgers der gemeente
eigenares van een Schouwburg, verdient een ernstige 
bespreking. -

Een heugelijk verschynsel. 
Met I September is cle heer J. H. Rössing, oucl

secretaris der Ver. Het Nedl. Tooneel opgetreden als 
tooneelbeoordeelaar van Het Nieuws v. cl. Dag. Dit 
feit mag hier met vreugcle worden vermeid. 
Men behoeft den invloed eener goede critiek nog 
juist niet te overschatten, om het een heugelijk ver
schijnsel te noemen dat in een zoo veelgelezen clag
blad als H e t Nie u w s voortaan een zoo bevoegd 
man als de heer Rüssing publiek en toonee!spelers 
zal voorlichten. Te meer, omclat de heer Rössing 
ook de kleinere schouwburgen niet met voorname 
onverschilligheid cloodzwijgt, maar cle alclaar optre
denden aan eene ernstige kritiek onclerwerpt. Het 
wercl hoog tijd clat, in plaats van enkele algemeene 
termen van lof of blaam, in bizonclerheclen op gebre
ken van uitspraak, clictie en beweging, ook op gemis 
aan beschaving werd gewezen bij velen zich noemencle 
artisten. In de kritiek mag het l.a iss er - fa ire, 
lai s s er all e r slechts het eincl zijn van een hopeloos 
gebleken poging tot verbetering. Zoover zijn wij ech
ter gelukkig nog niet. En de wijze, waarop de heer 
Rössing zijne opmerkingen maakt, mag cloen verwach
ten dat ze niet enkel bitterheid zullen wekken, maar 
in de ooren van directies, artisten en publiek zullen 
blijven naklinken en nawerken. De arbeid voor de 
onkruiduitroeiers op het veld van ons tooneel is veel, 
en vordert langzaam en eene goede werkkracht te 
meer wordt dus van groote beteekenis. 

Alleen eene geldzaak? 
In cle N. Rott. Court. van 23 dezer komt eene ver

zuchting voor over den toestand van ons tooneel en de 
ontmoecligende taak van den criticus in ons land. De. 
Amsterdamsche redacteur van het blacl - - wien deze 
verzuchting ontvloeid is - acht het hoofdkwaad gele
gen in het gemis aan geldelijken steun van cle over
heid aan ten minste een onze!" gezelschappen. Zonder 
een theater, 't welk iets wagen kan en 't we!k het 
midclelpunt is van ons toonee!, het doe! van het 
streven van iederen kunstenaar, voorziet de schrijver 
geen verbetering. En in plaats van zieh toe te leg
gen op het vormen van jonge artisten had ons Ver
bond z. i. van boven moeten beginnen en alle krachten 
aanwenden om een subsidie te verkrijgen voor een 
modeltheater. 

Wij zijn de laatsten om niet met dezen des
kundige te betreuren de onverschilligheid, waarmee 
onze stads- en landsbesturen ons nationaal tooneel 
plegen te bejegenen. Evenals hij meenen wij, dat 
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ons volk alleen mee kan blijven teilen, wanneer 
het voor kunsten cn wetenschappen offers veil 
heeft. De oprichting en instandhouding V<in een 
modeltooneelgezclschap moet ook in ons oog het 
einddoel van ons stre'len zijn. Maar wij vragen: 
Vergat de schrijver niet te "eel, dat nu reeds jaren 
lang Z. M. onze Koning mildeLjk een ruim subsidie 
schonk en de Ver. Het N ederlandsch Tooneel, dank 
ook zij der offervaardigheid harer aandeelhouders, veel 
kon wagen en ook vee! gewaagcl heeft -~ zelfs meer 
dan nooclig en llLlttig was? En als dcsniettemin de 
uitkomsten niet hcbbcn beantwoord aan de offers, 
moeten wij dan niet naar andere oorzaken daarvoor 
zoeken? -- Dit 111\ en hier tcr plaatse te doen !igt niet 
in ons plan; 't is trouwens recds vroeger geschied. 
Doch we konden de vraag niet beclwingen: of de 
verbetering alleen afhankeIijk is van meer geld; cn 
zonder dat moet uitblijven? 't Zou treurig wezen, 
wanneer men dit elkander ging nazeggen en er elkander 
in versterken. Geld ja; maar toch vooral nog iets 
anders! 

Bi~u~~ CIif~et:"~~} 
Yorü:k, drama in 3 bedr. n. h. Spaansch van Joaquin 

Estebanez, door Emile Franzen; 
Een Turk, blijspel in 2 beclr. door J. J. Dekker, 

beiden bij A. Rössing. -
Geschiclzte einer Deutschen jvIusterbiihne, "Kar! Immer

manns Leitung des Stadt-theaters zu Düsselclorf" 
von Richard Fellner; Stuttgart, Cotta 'sche Buch
handlung. 

Lessz'ng und die heutz"gen Schauspieler, von Kar! Michel 
(Deutsche Zeit- und Streit-Fragen). 

Schopenhaufr als Phzlosoph der Tragödie eine kritische 
Studie von dr. Emil Reich, Wien, Carl Konegen. 

Theophzlus, das Faust-Drama des deutschen l/littelalters, 
übersetzt und erläutert van J ohannes \Vedde, Ham
burg, Hermannn GrÜning. 

Ernst von Wzldenbruch und das Preussenthum in der 
modernen Lüeratur van Leo Berg; Berlin, Richard 
Eckstein's N aehf. 

Geschminktes u. Ungeschmz'nktes aus Bühne und H/dt 
von Julius Freund. Berlin, Sigmar Mehring. 

Das moderne Drama der Franzosen in SCillen Hauptver
tretern, Mit zahlreichen Textproben, von Sarrazin. 
Stl.lttgart, Frommann's Verlag. 

Deutsche Schauspz'el Kalender für die Spielzeit 1888/89. 
Berlin, Adolf Landsberger. 

Biirgerlz"cher Tod, Drama in 5 Akten van Max Kret
zer; Dresden-Leipzig, E. Pierson. 

Rentennoth, Lustspiel in 5 Akten von Kar! Reist; M ün
chen, Theod. Ackerman. 

The sentence, a drama by Augusta Webster , London 
Fisher Unwin. 
Onder bovenstaanden titel zullen wij onze lezers 

pugen op de hoogte te houclen van de voornaamste 
nieuwe uitgaven in het Binnen- en buitenland. -
Uitvoerige bespreking of beknopte aankondiging volgt 
al naar cle ruimte dit zal toelaten. 



BIlOOKER'S OAOAO. ............. lIIIIII[lIIIIII[lIIIIII[lIIIIII[lIIIIII[ 
~ 

Zoo even verscheen bij A. RöSSlN G te Amsterdam 
en zijn alom verkrijgbaar: 

. tit ~et 'agboek wall i eiler ilredarik ~ 
1870--1871. : 

• De oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland. • 
• __ P~I~~_f 0.5_0_. _ • 
II1II '~~~~~~~'~~~~~~~~':""'~~-~'~ II1II 
,. JICOLAAS GOGOL, Ij GORTER, Arts" Mul- ,. 
• L~\ Doode Zielen, Russi- +1=' tatuli geoordeeld door • 
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waaronder: de Indische Wonderkist, Sprekend Hoofd, en TAFELKAARTEN in meer dan 1000 dessins. 
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13 PCTOBE~ 1888. XVIIle J AARGANG. 

I N H 0 U D: 
A. R. Pierre August Morin (met eene penteekening. - Offi

cieel gedeelte: Staat van Het N eder!. Tooneelverbond; De 
Examens der Tooneelschool; Uit onze Afdeelingen - - Het 
Tooneel in Amsterdam - TRAN V ALJEAN: Vit de Maastad 
-- Het Tooneel te Parijs - MAX van BR,'. Vit Duitschland 
- Snippers. - LECTOR: Tijdschriften. 

et zal den heer Morin 
den 24en October niet 
aan warme bE'langstel
ling ontbreken. Als hij 
weer den Brochat in 
Sardou's Heeren en Da
mes uzt Pont-Arcy heeft 
gespeeld, zullen den 
nog zoo krachtigen 
kunstenaar lauweren 
en geschenken worden 
aangeboden, die hem 
kunnen doen begrij
pen, zoo hij 't al niet 
wist, hoezeer het pu
bliek zijn talent op prijs 
stelt. 

En dit talent is zoo 
eigenaardig, dat het de moeite loont er even bij stil 
te staan. In zijn jeugd, die lang geduurd heett, 
speelde de hr. Morin bijna uitsluitend jeunf! premin-

rollen; bijtijds heeft hij dit emplooi aan anderen 
overgelaten, om zelf het veld te betreden, waar hij 
de schoonste overwinningell behaalde. Het zijn de 
mzsonneurs-rollen in de stukken van Sardou, die den 
hr. Morin toebedeeld en door hem bij voorkeur ver
tolkt werden. 

Deze razsonneurs, een onclerverdeeling van de cau
seurs, behooren uitsluitend in Parijs thuis. In onze 
samenleving komen zij niet -- of althans sleehts in zeer 
kleinen getale - voor. Daarom is 't !llerkwaardig dat 
men in den hr. Morin een N ederlandei gevonden 
heeft, in alle opziehten de man om deze eategorie 
van parijsehe seheppingen naar eiseh weer te geven. 
De razson1ltur is dOOl'gaans een geposeerd man, arts, 
advokaat of notaris, een enkele maal een man van 
de. wereld, die zieh »gerangeerd" heeft, en zijn taak 
is 't, te zorgen dat de questies, in den loop van 
't stuk opgeworpen, worden opgelost, dat de minnende 
jongelieden, elkaar krijgen, en.... dat het publiek 
tevreden naar huis gaat. Hij speelt de rol van de 
Voorzienigheid. 

Wanneer gij een stuk ziet beginnen waarin hij op
treedt, wees er dan zeker van dat alles goed afloopt. 
Het -spreekt wel van zelf, dat voor het vervullen van 
dergelijke rollen een man noodig is in de eerste 
plaats van veel tooneelroutine, en van groote besehei
denheid; iemand die zieh sleehts dan op den eersten 
grond plaatst, wanneer - de toestand het eiseht, en 
zieh weet terug te trekken (s'effacer zegt men in 't 
Franseh heel eigenaardig) als de hoofdpersonen aan 
het woord zijn. In het eigenlijke stuk treedt hij 
sleehts als vertegenwoordiger van den sehrijver op, 
aanvankelijk als besehouwend bijpersoon, later als 
hersteller der wanverhoudingen. 



Is het noodig te zeggen, dat er ook veel taet toe 
behoort om zulke rollen naar behooren te vervullen? 
Aan een uiterlijk en een stern, die vertrouwen inboe
zemen, moet een acteur, wil hij zich in dit genre 
onderscheiden, beschaafde manieren en zekere over· 
redingskracht, zekere machtige, overtuigende wijze 
van zeggen paren, die hem in staat stellen zijn zede
p:-eeken genie tb aar te maken voor het publiek, en 
aannemelijk voor de overige personen van het stuk. 
De man van de wereid die, in een aristocratische 
salon of in de gezelschapskamer der demi-monde, 
zieh verstout om de aanwezigen de waarheid te doen 
vernemen omtrent hunne wijze van zijn, die man 
moet, behalve het redenaars-, i. c. het causeurstalent 
nog door zijn persoonlijkheid en wilskracht imponeeren, 
zoodanig dat hij, de apostel in de woestijn, geen lach 
te voorschijn roept, maar tot nadenken sternt. 

Een zijner schoonste triomfen behaalde Morin o· a. 
met het verhaal van de mandjes met perziken in de 
Demz·-monde. Irr ;zijn stereotiepen stand, in zwarten 
rok en witte das, »un gardenia a la boutonniere", en 
stevig rustende op zijn gestrekte beenen, speelt Morin's 
linkerhand wegend met zijn horlogeketting. Met enkele 
gebaren van de. rechterhand . ver-gezelt hij zijn op 
Juiste wijze, langzaam en toch vol kleur gezegd 
verhaal, meestal echter met die gebaren klemtonen 
versterkend, overgangen verzachtend, of wel realistisch 
mimeerend. 260 ziet men Morin in zijn volle kracht. 

Maar ook in een ander genre hebben Morin's 
creaties hem vee! lof doen inoogsten. Het type o. a. 
van Slawata in de flHnisten'i!ele Cn'sls was vol waarheid. 
Hier gaf hij het duidelijk bee!d van den ontevreden, 
sukkelenden ouden heer, een man, die onbeteekenend 
en onschadelijk, jUlst tengevolge van die eigenschap
pen tot de hoogste betrekkingen geroepen wordt; 
iemand, wien iedere lichamelijke en geestelijke inspan
ning te veel is, en die voortdurend belachelijk wordt, 
terwijl hij zich zelf daarvan bewust iso Deze figuur heeft 
Morin op voortreffelijke wijze voorgesteld, zoo M, ook 
in de details, dat zij bezwaarlijk door eenig ander 
nederlandsch tooneelspeler verbeterd zou kunnen 
worden. 

Morin's manier heeft iets ouderwetsch, maar in 
den go eden zin van 't woord; men verwijt hem soms 
dat hij, over het geheei, wat al te sterk appuyeert. 
Toch schijnt het verwonderlijk dat zijn wijze van 
zeggen en spreken hem niet als de aangewezen per
soon heeft doen beschouwen voor het repertoire 
van Moliere, juist zoo moeilijk door de vele details 
die met elkaar in harmonie te brengen zijn. 

Morin heeft veel en goed gespeeld. Slechts weinigen 
winnen het van hem in nauwkeurigheid en conscien· 
tense opvatting van hun taak. Moge zijn achting voor 
het pnbliek en voor zijn kunst velen jongeren tot 
vOOJ'beeld strekken! A. R. 

PFFICIEEL p-EDEELTE. 

Staat van het Nederl. Tooneelverbond 
OP 15 OCTOBER 1888. 

Eereleden van het Verbond. 

Mr. J. N. van Hall en Mevr. M. E. A. Waller---Schill. 
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Hoofdbestuur. 

Prof. A. G. van Hamel (Groningen), Voorzitter. 
J. H. Krelage (Haarlem), OndeT7Joorzitter. 
D. H. Joosten (Amsterdam), Seeretaris. 
M. J. Waller (Amsterdam), Penningmeester. 
Jos. Jacobson (Rotterdam), f 
Mr. J. E. Banck ('s-Gravenhage), Lerlen. 
Marcellns Emants 's-Gravenhage), 

AFDEELING AMSTERDAM. 

525 Leden. 

M. J. Waller, Voorzitter. 
Prof. J. A. Alberdingk Thijm, Onder7Joorzz"fter. 
W. A. van der Mandere, Penningmeester. 
W. B. Blijdenstein, Seere/ans. 
A. Fentener van VIissingen. 
F. van der Goes. 
Mr. W. F. van Leeuwen. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

520 Leden. 

F. Ebeling, Voorzztter. 
T· J. Havelaar J. Ezn., Penni1lgmeester. 
Dr. G. Pekelharing, Secte/ans. 
Jean Browne. 
Hendrik P. N. Muller. 

AFDEELING LEIDEN. 

300(?) Leden. 

J. Nijman, Voorzz'tter. 
R. S. Six, Onder7Joorzitter-Penning711eester. 
Th. B. Pleyte, Seeretan~·. 
W. C. G. van Eysinga, Onderpenningmeester. 
L. J. Plemp van Dtliveland, Onderseeretans. 
J. W. J. Taets van Amerongen, BloNotheearzs. 
A. C. Maas Geesteranns, C0711711zssaris. 

AFDEELING DEN HAAG. 

233 Leden. 

. Voorzzlter. 
Mart. Hijmans van Wadenoijen, OnderZJoorzitter. 
P. A. Haaxman Jr .. Seeretan~·. 
Mr. F. Stam, Pemu'7zgmeester. 
A. L. H. Ising. 
E. J acobson Servatius. 
J. C. van Brakel. 

AFDEELING UTRECflT. 

91 Leden. 

Prof. H. E. Moltzer, Voorzz·ller. 
Mr. W. G. F. A. van Sorgen, Secretmis. 
J. C. van Eelde. 
J. M. J. van Rossem. 

AI'DEELING DORDRECHT. 

48 Leden. 

C. J. J. Verbroek van Nieuw-Beierland, Voorzittrr. 
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, ~ecreta17's. 
J. A. Fran<;:ois, Pennin,gmeestel. 
D. Crena de J ong·h. 
Mr. D. J. van Tienen Jansse. 



AFDEELING GRON1NGEN. 

46 Leden. 

Jhr. MI. W. C. A. Alberda van Ekenstein, Voorzüter. 
Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, Seere/ans. 
Mr. G. M. Doornbos, Pennillgmeester. 
Jhr. Mr. W. J. Quintus. 
Prof. Dr. Tj. Halbertsma. 
Prof. Dr. A. G. van Harne!. 

AFDEELING DELFT. 

33 Leden. 

R. Witte, Voorzitter. 
Dr. C. J. Vinkensteijn, Ondervoorzüter. 
Mr. C. F. A. Milders, 1ste Secretarzs. 
H. P. Maas Geesteranus, 2de Secre/ans. 
J. L. Huysinga, Penningmeester. 

AFDEEL1NG LEEUWARDEN. 

? 

AFDEELING MIDDELBURG. 

22 Leden. 

Jhr. Mr. W. Snouck Hurgronje, Voorzitler. 
J oh. L. van der Pauwert, Secrefarzs. 
A. W. Berdenis van Berlekom, Permillgmeester. 

AFDEELING HAARLEM. 

22 Leden. 

J. H. Krelage, Voorzt"tler. 
M. N. Beets, Pennmgmeesler. 
Mr. Th. de Haan Hugenholtz, Secretaris. 
P. J. L. Huet. 
H. H. Waller. 

AFDEELING 'S-HERTOGENBOSCH. 

14 Leden. 

Mr. J. T. Boelens, Voorzitter. 
Mr. P. de Josselin de Jong, Seaefarz"s-Penllingmefstet. 
MI. F, Pleyte. 
J. N. Houba. 
Gansneb Baron TengnageI. 

AFDEELING TIEL. 

14 Leden. 

Huf van Buren, Voorzitter. 
J. L. van Lidth de Jeude, Secretaris. 

AFDEELING GOUDA. 

10 Leden. 

H. W. G. Koning, Voorzt"tter. 
Mr. W. J. Fortuijn Drooglever, Secrelans·Pellllingmeester. 

AFDEELING GENT. 

8 Leden. 

Jhr. de Maere Limnander, Voarzitter. 
B. Block, Secrelans-Penm·ngmeesfer. 
Julius Vuylsteke. 
Paul Fredericq. 
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Al gern e e n e L e den. 

J an C. van den Arend, Apeldoorn. -- Gerard Keller, 
Mevr. C. J. Sleyster, Dr. M. A. N. Rovers, M. A. 
Sipman, Arnhem. - J. Hartsen, Baarn. - \V. G. 
Boele, Kampen. - Prof. J. ten Brink, Prof. R. Fruin, 
W. Pleyte, Dr. W. N. du Rieu, A. W. Sijthoif, Prof. 
M. de Vries, Prof. J. T. Buys, Leiden. - MI. C. J. 
Sickesz, Lochem . . _. Mr. W. H. de Beaufort, Heusden. -
G. Nieuwenhuis, Brussel. - Luit. B. W. Kraake, G. 
Vrolik, Doesburg. - H. J. C. Vieweg, Ni;"megen. -
P. H. de Clercq, Petersburg - H. J. van Erpecum, 
Schz"edam. - G. J. Kolif, Velp. - F. Baron van Tuyll 
van Serooskerken, Velzen. - R. Pieper, Warmerveen.
J. V. M. van Toulon van der Koog, Wy"k bY·Duurstede. -
W. J. Bonte, Zalt-Bommel. - J. C. van Wessem Az., 
Zaandam. - Vereeniging Polyhymnia, Zutftn. - F. 
G. van Peseh, Zwolle. 

De Afdeelingen Zaandy'k en Goes hebben opge
houden te bestaan. 

Vrijdag en Zaterdag, 6 en 7 Juli, werden de ge· 
wone jaarlijksche overgangs- en eindexamens der 
Tooneelschool afgelegd, des ochtends van 9-12 uur, 
aan de school zelve, in de theoretische vakken en 
lezen; des namiddags, in de kleine zaal van Mazson 
Stroucken, in voordracht en speI. 

De middag-programma's waren des Vrijdags samen
gesteid nit: Reien van Vondel's Gy'sbreght en Lueifer, 
en fragmenten van Multatuli's Vorstenschool en Moliere's 
Menschenhaler (vertaling v. prof. Alb. Thijm). Verder 
enkele tooneelen uit Metope van Voltaire en de Antigone 
van Sophocles (vertaling v. prof, Opzoomer) en 
eindelijk, voor voordracht in het Fransch: Moi"se v. 
Alfred de Vigny en fragmenten van Lady Tartuife 
door Mad. de Girardin en van Le Passant van Coppee. 

Den tweeden middag werden vertoond: gedeelten 
uit Drahomzra, een uit het Hoogd. vertaald drama; 
Getroefd, van Mej. Titia van Gelder en Eenput gegraven, 
door den Hr. L. Simons Mz., twee oorspronkelijke 
bIijspeIen, aan de school afgestaan; benevens het 5de 
bedrijf van Euripides' Iphigenie z·n Aulzs, in de Hoogd. 
overzetting var, Schiller. Bovendien droegen toen vier 
jongere leerlingen ieder een gedicht voor. 

De beide oud-ereves, ·mej. A. Beukers en de heer 
H. Schwab, verleenden welwillend hunne medewerking. 

V oordracht en speI waren dit jaar voor het eerst 
aan de beoordeeling onderworpen van eene jury. 
Deze bestond uit: prof. A. G. van Hamel (van Gro
ningen), prof. B. J. Stokvis, de hh. J. M. Haspels, 
B. J. Moor en A. Saalborn, mw. Waller-Schill en 
den heer mr. J. N. van Hall, en kende toe: een 
tweeden prijs voor drama en treurspel en ook een 
accesit voor blijspel aan de leerlinge der hoogste 
klasse. mej. A. Roelofsen, terwijl twee der eleves van 
de 4de klasse ieder eene eervolle vermelding kregen, 
nl. mej. Fr. Herberich voor dramatische dictie en 
mej. A. Klein voor het blijspel. 

De uitslag der examens was, dat bevorderd werden 
van de 1ste klasse naar de 2de: Julia van Ude. Catha
rina Rentmeester, Melia Tartaud, Johanna Wertwijn, 
Lambertus Berkhout (voorwaardelijk) en Everardus 
de Blauw. Mina Braakensiek zal den cursus in de 
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eerste klasse nog eens doorIoopen, welke zij trouwens 
nug maar een half jaar bezocht, eene andere leetlinge 
moest de school verIaten. Marie Eggers ging van kl. 
II naar III over, ofschoon voorwaardelijk; Adele 
Dore en Geertje Sixma zijn van kl. III naar IV ver
hoogd, een leerIing van kI. III mocht de school we
gens ongesteldheid niet langer bezoeken. Twee van 
de drie eleves der 4e kl. gingen naar de 5e over, 
n!. de jongedames A. Klein en F. Herberich, terwijl 
aan mej. A. Roelofsen eervol ontslag onder toeken
ning van een diploma is gegeven. Zij heeft bereids 
een engagement bij Gebrs. A. van Lier gevonden. 

Maandag 3 September werd van 1--31/2 uur, toe
latingsexamen afgelegd door de nieuwe leerIingen die 
zieh hadden aangemeld. Aangenomen werden voor de 
Je kI. L. Hoeneveld, uit Rotterdam en Mina Sasbach 
(die, wegens ongesteldheid verhinderd op te komen, 
een paar dagen later werd ge ex amine erd en goed 
bevonden), benevens als vakleerIingen: Betsy Harner, 
Jeanne Mönch en Marie Grader. Een adspirant-vak
eIeve werd afgewezen. 

Dinsdag 4 September werd de cursus 1888/,89 ge
opend. Behalve de eervol ontslagen leerIingen en de 
beide afgewezene, keerden alle discipels, op Berkhout 
na, terug. Ook hadden Mej. Jeannette Sieveking en 
Mej. Cateau Loman, hun voornemen te kennen ge
geven de vaklessen niet verder te volgen, daarentegen 
keerde de heer Vas Dias terug. Sede;-t is nog eene 
nieuwe leerIinge voor de voorbereidende afdeeling 
aangenomen: Man'e Siglz'ng. Op dit oogenblik be
zoeken dus de school 15 leerlingen voor alle vakken 
en 4 vakleerlingen. 

S. J. BOUBERG WILSON, 

1:(if onZe JIfdeelingen. 

Onder voorzitterschap van den heer M. J. Waller 
had Maandagavond 8 dezer, de gewone najaarsverga
dering van onze Amsterdamsche Afdeeling plaats. 

De V oorzitter ving aan met eene korte en warme 
herinnering aan het overleden lid van ans Afdeelings
bestuur W. J. Hofdijk, en gaf daarna het woord aan 
den penningmeester, den heer W. A. v. d. Mandere. 
Deze was zoo gelukkig de vergaclering te kunnen 
mededeelen, dat dank zij de vermeerdering van het 
ledental de toestand der geldmiddelen toeliet dit jaar 
een derde van het tekort ad / 900 te delgen. 
Een vrij aanzienlijk bedrag werd besteed voor hulde
blijken, terwijl voorts gewag werd gemaakt van sub
sidies aan twee leerlingen der tooneelschool en van 
uitnoodigingen aan de oudste leerIingen tot het bij
wonen "an extra-voorstellingen als van made Agar 
en made Bernharclt. Der laatste werd ook namens 
dc Afd. een bouquet aangeboden. Met dankbaarheid 
voor de betoonde welwillendheid kon de Voorz. daar· 
na mededeelen dat voor het aanstaande winterseizoen 
weer invitaties aan de leden te wachten zijn van 
wege de Ver. Het Nederl Tooneel, de heeren Van 
Lier, en de directie van den Parkschouwburg, terwijl 
eene uitvoering door de leerlingen als gewoonlijk in 
het vooruitzicht werd gesteid. De in eene vorige 
vergadering benoemde propaganda-commissie had 
zieh inmiddels geconstitueerd en nieuwe leden geas
sumeerd, zoodat zij op dit oogenblik bestaat uit de 
heeren A. W. v, d. Mandere Voorzitter, C. F. v. d. 

Horst, Seeret. A. Fentener van VIissingen, M. Mehrens, 
J. c. Sommer, W. Scholten. L. Simons Mz.,. W_ B. 
Blijdenstein en J. Fred. Bangert. Van den arbeid 
dezer commissie, die reeds ijverig aan het werk is, 
verwachtte de V oorz. veel tot vermeerdering van ons 
ledentaI. 

Alvorens tot de verkiezing van nieuwe bestuursle
den werd overgegaan merkte de Voorz. op dat moest 
worden voorzien in drie gapingen, ontstaan door het 
overIijden van den heer W. J. Hofdijk en het uitte· 
treden der heeren Binger en Schöffer. V oor het 
overige was het geheeIe bestuur aan de beurt van 
aftreding. De uitslag der gehouden stemming was, 
dat herkozen bleken de heeren Waller, v. d. Mandere, 
Fentener van VIissingen en v. d. Goes en gekozen 
de heeren Prof. J. A. Alberdingk Thym, mr. W. F. 
v. Leeuwen en W. Blijdenstein, de laatste als verte
genwoonliger van de studentenwereid. - De aanwe
zige heeren verklaarden die benoeming te aanvaarden, 
terwijl den heer Schöffer een woord van dank werd 
gebracht voor de diensten aan het Verbünd bewezen. 

Bij de algemeene rondvraag verzocht de heer v. d. 
Goes het woord om in het bizoüder den V oorz. dank 
te betuigen voor den ijver en de belangstelling waarmee 
de heer Waller steeds de belangen van de afdeeling 
van het Verbond behartigd heeft. De vergadering 
betuigde daarmee haar volkomen instemming, evenzoo 
als met den gelijkklinkenden lof, den heer v. d. 
Mandere door den heer Simons gebracht. Daar er 
niets meer aan de orde was, ging de vergadering 
hierop uiteen. 

Bet Tooneel in Amsterda.m. 
De laatste veertien dagen hebben in onze hoofd

stad voornamelijk de vreemdelingen aan het woord 
gelaten: de troep Aehard met Les surpn'ses du dz'vorce, 
en Madlle Sarah Bernhardt als La Tosca, Marguerite 
Gautier en Adrienne Lecouvreur. 

De vertooning van het eerste kluchtspel geeft stof 
tot opmerking over den eigenaardigen toestand van 
ons tooneel en de noodzakelijkheid tot bevordering 
onzer oorspronkelijke tooneelletterkunde. Niemand 
is het onbekend hoe sterk nog altijd bij de hoogere 
Amsterdamsche burgerij het vooroordeel is tegen onze 
N ederlandsche tooneelspeelkunst, en gelijk iedere 
vertooning door een Fransch gezelschap hier de 
nieuwe blijken van geeft - we zien er velen die we 
bij de voorstellingen onzer Hollandsehe gezelschap
pen meest altijd missen, - zoo doet ook iedere derge
lijke vertooning dat vooroordeel meer inwortelen. 
Want al bestaat zulk een gezelschap rondreizende 
Fransche artisten ook niet uit krachten, die indivi
dueel ho oger staan dan onze artisten, zij hebben 
op dezen de aaneengeslotenheid van samenspei maar 
vooral de overeenstemming tusschen hun kunst en 
die des schrijvers voor. Geen ander dan een Fransch
man zou een klucht zoo vol dartele fantasie als Les 
Surprises du DÜJorce dus kunnen schrijven - maar 
ook geen acteurs dan Fransche kunnen haar zoo 
vertoonen, dat wij geheel in de stemming gebracht, 
en aan c1e werkelijk ontvoerd worden, dusdanig dat 
wij vergeten de fantasie aan die werkelijkheid te toet
sen. Onze Nederlandsche opvatting van het korni
sche wijkt zoozeer af van die der Franschen, dat 



wij het van onze acteurs niet vergen mogen, ons in 
een Fransch stuk evenzeer te voldoen en we het 
als een soort van bonne Jor/une te waardeeren heb
ben, indien toevallig enkelen onzer artisten in staat 
blijken die fransche luchthartigheid, bewegelijkheid 
en fantasie weer te geven. Zoo emstig denkt de 
gewone toeschouwer evenwel meestal niet over de 
oorzaken van het opgemerkte verschil na; hij zegt: 
»laten onze Hollalldsche acteurs dit nu ook eens zoo 
doen!" en daar niemand bewezen kan dan zij dat 
vermogen, komt hij zegevierend uit den strijd, vol 
zelfvoldoening om zijn opnieuw gebleken »fijnen smaak!" 
Uit dien hoofde vooral dienen onze directies wel te 
overwegen aan welk gevaar zij hun artisten blootstel
len door hun de vertoonmg op te dragen van stuk
ken welke zij slechts na een metamorphose tot vreem· 
deling goed zouden kunnen vertolken. 

Gaf de voorstelling door het gezelschap Achard 
aanleiding tot het treffen van vergelijkingen met 
'tgeen N ederlandsche artisten in dezelfde roHen had
den doen zien, niet minder was dit het geval toen 
Sarah Bernhardt achtereenvolgens in drie rollen op
trad, welke ook N ederlandsche kunstenaressen met 
roem hadden vervuld. 

Daar komen bij het beoordeelen van vrouwelijke 
artisten nu eenmaal andere elementen in het spei 
dan waar het mannnelijke geldt. Allereerst omdat 
in het algemeen aan de karakterschildering der vrou
wen door de meeste auteurs minder zorg wordt be
steed. Zij bepalen zieh tot enkele vage trekken en 
achten reeds hun taak volbracht wanneer zij eene 
rol met fraaie momenten en veel afwisselende stem
mingen geschreven hebben. Ook komt dit overeen 
met de talenten der kunstenaressen, welke in het alge
meen meer tot het weergeven van hartstochten en 
aandoeningen dan tot het composeeren van personen 
zieh leenen. We beoordeelen dan ook de meerdere 
of mindere grootheid van, tragediennes en comedien
nes Y()or alles naar heur temperament en haar ver
mogens om aan gewaarwordingen en stemmingen 
uitdrukking te geven. Maar vervolgens ook naar 
de schoonheid van gelaat en gestalte, de uitdrukking 
en gloed der oogen, de bevalligheid der bewegingen, 
de liefelijkheid of klankvolheid der stern. En een 
tooneelkunstenares met een fraai instrument - en 
dat instrument is zij zelve -- behoeft slechts de helft 
der innerlijke gaven van haar, die door de natuur 
minder bedeeld iso 

Sarah Bernhardt nu - 't behoeft nauwelijks te 
worden geconstateerd - beschikt over een instru
meet van in menig opzicht zeldzame hoedanigheden. 
Haar slanke gestalte, buigzaam en lenig, verhoogt de 
gratie harer bewegingen, te meer omdat heur goede 
smaak haar helpt zieh zoo te kleeden, dat het syl
phide-achtige vau haar mouvementen door het om
hulsel in plaats van verminderd versterkt wordt. Haar 
gelaat, alhoewel lang niet fraai of regelmatig, is uiterst 
expressief, en de schitterende oogen en de bevallig 
kleine mond kunnen het eene uitdrukking van onge· 
meene bekoorlijkheid bij het lachen, van scherpte 
bij leed of heftigheid geven. En haar stem klinkt 
zoo zacht, zoo warm, zoo innig, dat het spreken bij 
wijlen zingen wordt; haar artieulatie is zoo duidelijk 
en het spreken valt haar zoo gemakkelijk dat zij, 
die nu eens de woorden een voor een koestert, ook 
in staat is ze te doen glijden in wo este vaart, zonder 
.ze daarom onverstaanbaar te maken. 

Eene kunstenares met al deze eigenschappen kost 
het nu weinig moeite meer, bij het uitbeelden van 
personages die voor alles den toeschouwer moeten 
bekoren en voor zieh innemen, diens gunst te winnen. 
Doch komt het op het behouden aarr, dan dient zij 
meer te kunnen geven; dan moet zij het vermogen 
bezitten om zieh in de toestanden, de gewaarwor
dingen, in te leven en die weer te geven; dan wordt 
het de vraag van temperament, gevoel, verbeelding, 
van aanleg en kunstvermogen. 

Het talent van Sarah Bemhardt is vooral iyrisch
hartstochtelijk: te vleien, te lokken, te glimlachen, te 
lijden en te schreien vermag zij beter dan te toor
nen, te ontzetten, ontzag in te boezemen - zij is 
meer bekoorlijk dan indrukwekkend, meer ontroerend 
dan schokkend. Te meer, omdat zij er naar streeft 
zoozeer door de kunst de uitdrukking harer gewaar
wordingen te laten beheerschen, dat de overgangen 
van de(n) eene(n) toestand, stemming, houding in de 
andere schier onmerkbaar worden. De bekoring en 
streeling op die wijze te weeggebracht brengen even
wel het onmiskenbaar nadeel met zieh, dat nu ook 
de indrukken der toeschouwers minders diep en on
middelijk worden. en haar kunstuiting bijwijien iets 
gekunstelds krijgt. 

Niet altijd is de artiste zieh in dit opzicht evenwel 
gelijk. Het sterkst is die verfijning en afvijling wel 
in haar verpersoonlijking van de Marguerite Gautier, 
waar ze trouwens het meest in overeenstemming is 
met het karakter der rol. Het minst in de laatste 
helft van Adrienne Lecouvreur. Zoolang deze fonge 
vrouw alleen onder den invloed harer teedere geluk
kige liefde staat, poogt Sarah Bernhardt den invloed 
dier liefde op de meest bekoorlijke wijze te schilde
ren. Heur stern liefkoost en vleit, heur glimlach is, 
vol verrukking, verrukkelijk, heur gestalte, tegen die 
van Maurice aangevJijd, schijnt zieh met de zijne te 
vereenigen. Maar straks, als haar ijverzucht geprik
keld is, haar liefde versmaad wordt, het gift in haar 
bloed gedrongen is, geeft zij vrijelijk zieh over aan 
de branding harer tochten; ze trilt, schokt, beeft, 
siddert, woedt, schreeuwt; ze vergeet bevallig te we
zen om zooveel mogelijk waar te zijn. In het mo
derne drama brengt zij iets klassieks, in het half klas
sieke veel modems - in de voordracht der alexan
drijnen van Racine legt zij de bewegelijkheid van 
een nerveus temperament - en hetzij men 't eerste 
afkeurt en 't andere toejnicht, dan wel omgekeerd, 
men zal haar kunst altijd merkwaardig moeten ach
ten. Voor onze Hollandsche kunstenaressen is het 
niet onmogelijk haar in het tweede te overtreffen; 
haar in het eerste evenaren kan vooralsnog niet 
eene, althans met met al die middelen, waarover zij 
nog beschikt. 

prT OE ]VIAASSTAO. 

Het schijnt ons toe dat het van de Directie der 
Ver. Tooneelisten geen gelnkkige gedachte is geweest 
het seizoen met De VerrassIngen van de Echtschel'
ding te beginnen. In den loop van den win
ter zou dit stnk wellicht opgang hebben gemaakt, 
voor den aanvang der campagne achten wij het on
geschikt. Vele schouwburgbezoekers oordeelen (en 
veroordeelen) een gezelschap na ar den eersten indruk 



en deze kon in het onderhavige geval bezwaarlijk 
gunstig heeten. Grondgedachte en verwikkeling van 
deze klucht zijn zeer gezocht; daarbij zijn de meeste 
komische seen es, trucs en aardigheden verre van 
oorsponkelijk. Ook moeten de Hollandsehe gezel
schappen niet vergeten dat de echtscheiding hier te 
lande niet zoo populair is (men vergeve ons de uit
drukking) als in Frankrijk. Daar is zij, sinds de aan
neming van Naquet's wetsvoorstel, een onuitputtelijke 
bron voor blijspelschrijvers, evenals v66r dien tijd 
vele tooneelspelen op het ontbreken dier faciliteit 
gebouwd werden; hier mist zij echter gehe el het 
aantrekkelijke van het nieuwe. De grootste deugd 
van dit stuk dunkt ons, dat het laatste bedrijf niet 
het minste is, zooals bij de meeste dergelijke kluchten. 

Met animo vervulde de Heer Jan C. De Vos de 
de partij van den schoonzoon; zulke rollen Iiggen 
o. i. eigenlijk buiten zijn emplooi, maar ditmaal beviel 
zijn spel ons oneindig beter dan iu De gevolgen van 
eeu Leugen en Durand. . De Heer De V ries maakte 
van den verlegen verliefden Champeaux een uitmun
tend type en droeg vooral in het derde bedrijf niet 
weinig bij tot het succes. De rol van de schoon
moeder, welke, als zij met soberheid en takt gespeeld 
wordt, hoogst vermakeiijk kau wezen, werd hier op 
weerzinwekkende wijze vervuld; de regisseur had o. i. 
zijn gezag moeten doen gelden en vooral een optre
den als in het eerste bedrijf (dansende eu drenkeling) 
moeten verbieden. Vit beleefdheid laten wij het bij 
deze eenvoudige opmerking, ofschoon de kwestie ge
wichtig genoeg is om er langer bij stil te staan. 

V ooraf ging Weduwe Durosel, een tamelijk lang
dradige comedie, die vrij slordig werd gespeeld. De 
Heer Rosier Faassen (Montgobert) had zieh uit
mu.ntend gegrimeerd en zijn rol opgevat. De lieve
linge van ons publiek, Mej. Marie Vink, werd met 
twee bloemgeschenken welkom geheeten, maar vond 
in haar beide rollen weinig gelegenheid tot uitblinken. 

Met groote ingenomenheid maken wij ten slotte 
m~lding van een reprise van jJ1ejonkvrouwe De la 
Seigliere. De karakterteekening in dit blijspel is z66 
fraai, de dialoog z66 geestig, de vertaling z66 vol
doende, en de vertolking z66 voortreffelijk dat men 
niet moede wordt het te bewonderen. Wie den Heer 
D. Haspels nooit als den Markies heeft gezien, kent 
dien kunstenaar niet in zijn volle kracht; zijn Markies 
is een meesterstuk, 'twelk de scherpste kritiek doet 
verstommen. Mevr. Beersmans en de Heer J. Has
pels speelden uitmuntend; Mej. Vink was beter dan 
bij vroegere opvoeringen, haar stern klonk inniger. 
Nieuw was de Bernard van den Heer Tartaud, een 
sympathieke rol waarvoor deze acteur geheel bere
kend bleek en die hij het met talent vervulde. Kort
om, het was een model-opvoering, die de beste krach
ten van dit gezelschap in het vuur bracht; en al 
kon men vooraf zeker zijn van de overwinning, het 
doet ons genoegen te constateeren dat elk naar zijn 
vermogen trachtte de zegepraal nog schooner te ma
ken. Hoeden af voor .zulke artisten! 

Ofschoon het gezelschap der Nieuwe Rotterdam
sehe Schouwburg-Maatschappij door de samenstelling 
van haar repertoire (veelal drama's en kluchten) de 
kritiek weinig tot bezoeken zijner voorstellingen uit
lokt, meenen wij de vertooning van Een MiHoenen
Oom niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan. 
V oor dit stuk is de groote trom geroerd; de opvoe
ring is evenals de vertaling met zekeren ophef aan-
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gekondigd en de vertaler heeft het noodig geoordeeld 
zelfs zijn maatschaplijke betrekking te vermelden. 
Met tamelijk groote verwachting togen wij dus naar 
den Schouwburg; aan die verwachting heeft het stuk 
voorzeker niet beantwoord, naar onrech tvaardig zou 
het zijn daarom niet te erkennen dat er veel goeds 
in iso 

De vrij onbeduidende verwikkeling willen wij niet 
vertellen; twee vrij oude onderwerpen zijn saamge
koppeid : een alledaagsche kwaadsprekerij, welke door 
de naIve handelingen der »brave" menschen zeer 
bevorderd wordt, en het optreden van een pakjes
drager als een schatrijke oom, ten einde een huwelijk 
tot stand te brengen. Aan de karakterteekening is 
merkwaardig weinig zorg besteed, ook de bouw van 
het stuk is gebrekkig, maar niettegenstaande de kin
derachtige behandeling - of misschien juist daarom -
laten verschillende tooneelen niet na een aangenamen 
indruk te maken en het blijspel verdient meer beiang
stelling dan het tot nu toe hier ter stede ondervon
den heeft. 

Er viel in de opvoering veel te prijzen. De Heer 
Alex Faassen (de pseudo-milioenen-oom) had zieh 
een prachtigen kop gemaakt, alleen wat te gedistin
geerd voor iemand van zijn positie; zijn spei was 
verdienstelijk, ofschoon hij er weinig afwisseling in 
wist t~ brengen. De Heer Van Nieuwland (Tonio) 
speelde als gewoonlijk met onmiskenbaar komisch 
talent; wanneer deze tooneelspeler minder chargeerde 
en minder tuk was op applaus, zou hij O. i. tot de 
beste komieken gerekend mogen worden. Maar he
laas! zijn ideaal schijnt te zijn, zelfs bij open doek 
te worden teruggeroepen; dit doel bereikt hij dik
wijls, maar of dat nu juist het doel is waarnaar de 
waarachtige kunstenaar moet streven meenen wij te 
mogen betwijfelen. 

Mevr. van Korlaar (Josephine) blijft een aange
name verschijning en de Heer Wagemans (Grinto) 
weet nog steeds van elke rol een caricatuur te leveren. 

Tot ons leedwezen is onze opinie over Mej. Heij
biom (Lena) en den Heer Smith (Mandelli) (die 
beiden, naar wij meenen, tijdelijk de lessen aan de 
Tooneelschool volgden) minder gunstig. Laatstge
noemde is wanhopig stijf; zijn grootste zorg schijnt 
te zijn zijn hoofd recht te houden, hetgeen hem maar 
al te wel gelukt; daarbij is zijn stern hard, onharmo
nisch. Ook het geluid, vooral de intonatie van Mej. 
Heijblom kan ons niet bevallen en - het treurigste 
o. i. - beiden misten in hun spei die beschaving, 
welke wij van oud-Ieerlingen der school verwachten. 
Hun zij daarom herinnerd, dat noblesse oblige en r.ij 
de school - ook al von den zij er slechts een deel 
hunner opleiding - eer moeten aandoen en geen 
schande. 

Wij hopen dat de keus der stukken ons weldra 
de gelegenheid r.al schenken weer over dit gezelschap 
te schrijven; mogen wij dan meer te prijzen vinden, 
het zal ons aangenaam zijn. 

7 October 1888. JEAN VALJEAN. 
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»Les femmes nerveuses" aldus isdeveelbelo
vende titel van een blijspel in drie bedrijen door Ernst 
Blum en Raoul Toche waarvan in het eind der vorige 
maand de eerste opvoering in den Gymnase-schouw
burg plaats had. 

Mevrouw de gravin de Pontgibaud, haar moeder 
mevrouw ChamoiseI, haar kamenier Felicic en 8ido
nia Gerbaul, een modiste, vertegenwoordigen op niet 
onwaardige noch onaardige wijze de titelrollen. N aar 
bouw en verwikkeling geoordeeld is het stuk een co
medie a quiproquos, naar alouden trant bewerkt vol
gens het recept van Hennequin, dat blijkbaar nog 
niet uitgediend heeft. Moge dit blijspel de huidige 
dramatiek ook niet op nieuwe wegen voeren, menig 
geestig trekje, menige komische situatie maken veel 
goed en nog altijd is de vaardigheid, die een harte
lijken lach te voorschijn weet te roepen, het beste 
middel tot ontwapening eener al te onverbiddelijke 
critiek. 

Grooter en blijvender succes schijnt weggelegd voor 
Roger la Hon te, drama in vijfbedrijven, door Ju
les Mary en Georges Grisur getrokken uit den roman 
van Rochard. 
Een der hoofdmomenten van het drama herinnert 

eenigszins aan 8ardou's »Patrie" 
Mevrouw de Noirville, de vroegere minnares van 

Roger Larogue heeft diens ondergang gezworen. Reeds 
is het van algemeene bekendheid, dat Roger op het 
punt staat zijn betalingen te staken, doordat zijn geld
schieter, de bankier Gerbier, honderdduizend francs 
uit de zaak heeft opgevraagd. Zij zendt hem de 
som, die hij noodig heeft, maar als denzelfden avond 
Gerbier vermoord en het geld in Roger's bezit gevon
den wordt, als bovendien straks nog andere omstan
digheden de verdenking bijna tot zekerheid komen 
maken, wordt hij gevangen genomen en ter crimineele 
rechtbank verwezen. 
De advocaat de Noirville gelooft niet aan de schuld 

van zijn vriend en verklaart zieh bereid als diens 
verdediger op te treden. . De dag der terechtzitting 
breekt aan en de verhooren nemen een aanvang. 
Eindelijk is het woord aan den advokaat. Juist als 
hij zijn pleidooi beginnen worden hem eenige brieven in 
handen gespeeId, waaruit de schuldige liefde zijner 
vrouw en tevens Roger's on schuld aan den moord 
hem zonneklaar blijken. Geweldig is de schok en 
heftig de strijd voor den bedrogen echtgenoot en 
vriend. N ochtans staat hij op en zegt: 

»Mijne heeren van de jury I het is mijn plicht de 
onschuld te redden. Roger Larogue is niet schuldig, 
althans :lan diefstal, noch aan doodslag. Het geld, 
dat hij, luidens de beschuldiging, gestoien zou heb
ben uit de portefuille van den bankier, is hem door 
een vrouw toegezonden . Den naam dier vrouw wei
gert hij te noemen, uit eerbied voor twee gezinnen, 
het zijne en dat van den bedrogen echtgenoot. Maar 
ik zal u haar noemen en ik verzeker u, gij zult mij 
op mijn woord gelooven, als ik u zeg, dat die vrouw 
is" 

Maar het noodlottige woord blijft hem in de keel 
steken, verwezen staart hij rond en valt dan neer om 
niet weer op te staan. 

Dit moment is het glanspunt van het drama, dat 

verder in een zeer gewoon melodrama verloopt. 8choon 
een volmaakt kunstwerk aan andere, hoogere eischen 
pleegt te voldoen, z:jn eenige goed geconcipieerde 
figuren en goed geschreven tooneelen zonder twijfel 
hoedanigheden, die het door de sch rijvers behaald 
succes alleszins rechtvaardigen. 

In de Porte 8t. Martin is de Courrier de Lyon 
weer vOOl een dankbaar en opgetogen publiek ten 
tooneele gebracht. Niets is gemakkelijker dan uit 
de llOogte op de zoogennamde »draken" neder te zien, 
maar is het ook billijk en pleit het ook voor de 
ruimte van onzen gezichtseinder? Zouden wij Jakob 
niet kunnen liefhebben zonder Ezau te haten? Daar
bij komt nog iets. De gegevens, waarnaar hij oor
deelen, plegen het tegendeel van onvervalscht te zijn. 

»De beschaafde Nederlanders," zegt Huet, »oordee
len meestal zeer ongunstig over het Fransche melo
drama. En wanneer men op de geledebraakte taal 
let, waarin die stukken bij ons ten tooneele verschij
nen; op de grogstemmen onzer akteurs, de ontluis
terde bevalligheid onzer aktrices, kan dit kwalijk an
ders. Nog hoor ik in Paljas den man der titelrol 
tot de gravin zeggen: »Thans, mevrouw verloochent 
gij niet alleen uw hart maar ook uw ingewanden." 
Tegen dergelijke proefnemingen zijn de melodrama':; 
der Porte 8t. Martin te minder bestand, omdat hun 
stijl reeds van nature hunne zwakste zijde iso Vraagt 
men echter naar schepping::lkracht, naar gevoel voor 
de eisehen van het tooneel, naar bedrevenheid in de 
kunst van schokken, ontroeren, verschrikken, dan 
tijge men zelf onbedorven, met de onbedorven 
volksmenigte naar dergelijke schouwtooneelen." 

Wij zouden dit laatste ten onzent ook wel willen 
doen, indien de kritiek van Huet maar niet nog altijd 
voor een deel waarheid in zieh sloot. Zij, die der 
Hollandsehe kritiek eenzijdigheid jegens de romanti
sche drama's verwijten, zullen wel doen met te be
denken, dat het meestal minder de stukken dan wel 
de vertooning is, die men ongenietbaar heet. 

PIT PUITSCHLAND. 

Wat men ook van hem zeggen moge, Oscar Blu
menthal is in onze tooneelwereld een man, die slechts 
weinigen onverschillig laat. Hij telt onder het groote 
publiek velen dien zijn vernuft en geest op hoogen 
prijs stellen, en in de litterair~ kringen; voornamel!ik 
die van het dus genoemde Jonge Dmtschland, met 
minder heftige vijanden. De eersten te goed vriend 
te houden, kost hem weinig moeite; door de laatsten 
zieh als een ernstig kunstenaar en letterkundige te 
doen erkennen zal hem wel nooit gelukken. Doch 
zie hier nu weer een dier vele voorbeelden van ver
keerde eerzucht, welke zoovelen van den goeden weg 
afhelpt: Oscar Blumenthai wil zich niet tevreden 
stellen met den lof zijner bewondenaars om zijn ver
nuft en geeft zieh alle moeite zijn tegenstanders te 
toonen dat zij hem ten onrechte gemoed en ver
beelding ontzeggen! En terwijl hij zieh diets maakt, 
dat hij daarin zou kunnen slagen, verzuimt hij 
den welverdienden lof zieh blijvend waardig te maken. 
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Terwijl hij in vergelijking bij van Sehönthan een 
blijspeldiehter kon lijken, gaat hij zijn stof voor een 
blijspel verwerken tot een tooneelspel, 't welk hij -
als 't van Lindau afkomstig ware -- zelf in zijne 
hoedanigheid van eriticus aan flarden zou hebben 
gescheurd. 

Het kiezen van de stof voor zijn nieuw stuk Anton 
Antony is in zekeren zin een daad van moed ge
weest, waartoe menigeen hem niet in staat heeft 
geacht. Gelijk hij in de "Frobepfeil,' de ijdelheid van 
zekere schilders aan de kaak stelde, licht hij in Anton 
Anthony het masker van de tooneelspelers, die van 
zich zelf een afgod ter bewondering maken en zich 
»interessant" weten VOOI te doen. En Blumenthai 
staat aan het hoofd van het Lessing-theater en zijn 
regisseur is een dier tooneelvirtuosen, wier toeneming 
in aantal hem er toegebracht heeft het soort te geeselen 
met zijn satire! Doch hij zal er op gerekend hebben 
dat geen mensch zoo dwaas - of zoo verstandig - is 
om zich een schoen aan te trekken die hem niet 
onmiddellijk wordt voorgeworpen en elkeen het er 
voor houdt dat hij niet zieh zelf maar zijn buurman 
in den gebogen spiegel van den satiricus ziet! 

U wiezers begrijpen zeker reeds waar de schrijver 
heen wilde, doch zullen ook wenschen te vernemen 
hoe hij beproefd heeft zijne karakterteekening in eene 
handeling om te zetten. Anton Antony, de »held" 
wordt daartoe tot een don Juan gemaakt, die, na 
vroeger een meisje in het ongeluk te hebben gebracht, 
van de bekoring, welke hij op eene dweepende kunst
bewonderaarster oefent, gebruik zoekt te maken, om 
haar in zijn netten te verstrikken en een schitterend 
huwelijk te sluiten. De ontmaskering van den huiche
laar door een nobel vriend van de jeugdige dweepster 
vor mt het ernstige gedeelte der handeling, waartus
schen de schrijver nog een minnehandel van vroolijker 
aard heeft gevlochten. Doch juist dit pogen om een 
ernstigen achtergrond aan zijn satyre te geven en 
niet alleen te doen lachen maar ook te doen schreien, 
heeft zijn stuk, 't welk in den aanvang op weg is een 
verdienstelijk blijspel te worden, tot een in veler 
oogen mislukt tooneelspel gemaakt. De critiek spreekt 
in dit opzicht vrij eenstemmig, wat niet belet dat het 
publiek het stuk bij de premierc een warm onthaal 
bereidde. 

Inmiddels blijftEt"lle berühmte Frau van Schön
than-Kadelburg over versehillende tooneelen van ons 
land gaat, en wordt het meestal met toejuichingen 
ontvangen. Dit zelfde lot ervaart ook Eva van 
Richard V oss, wiens »Vae Vz"ctz"s I" naar ik bemerk 
thans ook ten uwent door het Rottcrdamsch tooneel
gezelsehap wordt opgevoerd. Van denzelfden acteur 
zien wij mede in het Lessing-theater een nieuw stuk 
tegemoet, waarover ik U wellicht nog voor het ver
schijnen uwer aflevering het een en ander kan mel
den. Ik besluit dezen met de mededeeling dat Prof. 
Jozef Kirchner zich onledig houdt met de voorbe
reiding van den lien jaargang van zijn Deutsche Lit
teralurkalender een »Naehsehlagebueh", 't welk door 
beoefenaars onzer letterkunde een onmisbaar hulp
middel wordt geacht. 

9 Getober 1888. MAx VAN BR. 

Naschrijt. »Zwz"sschen zwez' Herzen" - aldus de titel 
van het tooneelspel van Riehard Voss, - heeft een 
gemengden indruk aehtergelaten. Blijkbaar geinspi
reerd door Noorsehc modellen heeft de schrijver 

gepoogd het onderwerp van de echtbreuk op nieuwe 
wijze te behandelen. In twee gezinnen wordt de 
eehtgenoot ontrouw; maar terw\il in het eene de 
vrouw beproeft hem door toeg~eflijkheid en liefde 
tot zieh terug te brengen, volgt de ander het voor
beeld van de heidin uit Ibsen's Gespenster en verlaat 
haar ontrouwen gade. Zij neemt haar zesjarig doeh
tertje mede en plaatst het in een soort van protes
tantsch klooster, opdat het Kind, tot de jaren des 
onderscheids gekomen, tussehen beide ouders kieze. 
Als de dag der »Konfirmation" waarop de beslissing 
moet vallen, daar is, poogt Ilse, die door de scheiding 
harer ouders het meest lijdt, beiden te verzoenen. Dit 
evenwel mislukt, en als zij daarna van eene boerin 
verneemt hoe ook deze in oneenigheid leefde met 
haar man, doch de dood van hun eenigst kind 
bei den samen bracht, besluit zij zieh op te offeren 
en zieh te verdrinken, ten einde aldus de ver
zoening harer ouders te bewerkstelligen. De brief, 
waarin zij van haar voorgenomen daad rekenschap 
geeft, komt intussehen nog tijdig genoeg in handen 
haars vaders, zoodat hij haar redt en levend in de 
armen harer van ontzetting en angst bezwijkende 
moeder kan terugvoeren; natuurlijk met gelijk gevolg 
als Ilse van haar opoffering gehoopt heeft. 

Aldus de korte inhoud van dit stuk 't welk onmis
kenbare verdiensten van karakterteekening en bouw 
heeft en verschilIende tooneelen rijk is, die niet na
lieten vooral ook door het voortreffelijk spei van 
moeder en dochter diepen indruk te weeg te bren
gen. Dat het der critiek stof tot menige op- en 
aanmerking gaf, kunt ge u intusschen gemakkelijk 
voorstellen. Het publiek riep auteur en regisseur 
(Ernst Possart) eenige malen ten tooneele. 

S N I P PER S. 
Dill het doel? 

Er is te Rotterdam door clerieale kiesvereenigingen 
een programma van gerneensehappelijke beginselen 
ten opziehte van het bestuur der gemeente vastge
steld. En een dier punten van dat program luidt: 
»Geen ondersteuning van gerneentewege aan eenige 
instelling van vermaak, aan sehouwburg of opera!" 

Wie weet hoe in Rotterdam de gemeente onder een 
Hberaal bestuur niets doet voor de dramatische kunst 
en de gegoede burgerij daarentegen met niet genoeg 
te prijzen offervaardigheid jaarlijks aan Duitsche opera 
en Hollandseh tooneel heele sommen ten koste legt, 
zal-als wij-moeite hebben om te begrijpen, wat nood 
een dergelijke verklaring in een clericaal programrna 
doet. Niettemin is het feit kensehetsend voor het 
blijvend bestaan der kerkelijke bekrornpenheid, die 
de kunst als vijandig tegenover de kerk beschouwt. 
Wij zullen de eerste niet verdedigen door haar als 
eene zedepreekster voor te stellen; dat mag zij niet 
dan sorns onwillekeurig zijn. Maar wel willen we 
doen opmerken dat de ware kunst, evenals het geloof, 
tot gemoed en verbeelding spreekt. En als de sehouw
burg ten on zent vaak zoo weinig van een kunsttem
pel heeft, dan is dit voor een goed deel te wijten 
aan de noodzakelijkheid VOOI de directies tot toege
yen aan den wansmaak van het publiek. Dit op te 
voeden eischt veel geld; en de kerkelijken die wei-



geren dit geld uit de algemeene kas te geven, berei
ken juist het verkeerde doel. Zij gaan er h~t bezo.ek 
aan den schouwburg niet door tegen; tenmmste met 
van het gros der burgerij; maar be letten alleen dat de 
bezoekers tot fijne r kunstgenieten worden opgevoed. 
En d~tt kan toch het doel niet zijn? 

pVERzrCHT V AN TIJDSCHRIFTEN. 

De oogst van tooneelopstelle~ in d~ Oct<:berafle~~
ringen van onze Hollandsche ttJdschnften IS tamellJk 
schraal. 

In De Nieuwe Gids zet de heer v. d. Goes zijne 
beschouwing over de opleiding van (onze) tooneel
speiers voort, door thans te spreken over de. v?or
dracht van verzen. Het dusgenoemd reahstlsch 
beginsel dat de verzen als proz~ m?eten gezegd 
worden, daar zij anders onnatuurhJk klm~en, n?e.mt 
de schr. een uitspruitsel van ons gebrekkIg artlstlek 
gehoor en gevoel. Tegenover deze methode zou hij 
aan de ouderwetsche dedamatie, die ten minste het 
rythmus den val der verzen deed uitkomen, de 
voorkeu; geven. En hoe het verstandelijk reciteeren 
met samenkoppeling van regels en beklemming van 
woorden naar de grammaticale opvatting, de scboon
heid der verzen vernietigt, toont hij ten slotte aan 
met verschilIende voorbeelden uit de Ghijsbrecht van 
Aemstel, gelijk die jaarlijks in den Stads-Schouwburg 
gezegd (of: neergelegd?) wordt. Dat de. jongere 
tooneelspelers in eerbied voor Vondel's dichtkunst 
bij sommigen der ouderen ten achter staan, is eene 
opmerking die, meermalen gemaakt, zeker eene herha
ling niet onwaard was. In ieder ge val verdienen deze 
beschouwingen over 't »artistiek voordragen" - door 
Dr. Doorenbos inde rtijd reeds bij zijne leerlingen 
O"epopulariseerd _ . de aandachtige overweging. 
Ö Een mijner lezers' heeft mij opmerkzaam er op 
gemaakt, dat ik voor veertien dagen gezwegen heb 
over De Leeswf'jzer, terwijl toch in de 6e, 7e en Se 
afl. van dit jaar de vertaling van Henri de Bornier's 
drama Paulus door G. L. Toekamp Lammers, was 
opgenomen. Gaarne beken ik dit verzuim en l.l~rstel 
het bij dezen. Als mijne lezers maar geen c:lt!sche 
aankondiging van die vertaling vergen ; want lk moet 
eerlijk bekennen dat mij tot nu de tijd voor eene 
lezing er van zelfs ontbroken heeft. . . 

In El'oen Haard NO. 40 komt, meer naar aanleldmg 
dan te~ gelegenheid van Louis Bouwmeester's jubile, 
cen portret en afbeeldingen in verschillende rollen 
van dien kunstenaar voor, terwijl de heer L. Simons Mz. 
eene karakteristiek van hem heeft trachten te ont
werpen. De schrijver, die zoowel de deugden als de 
gebreken van het model in het licht stelde, heeft 
meteen gepoogd die te verklaren. 

In de Dramaturgische Blätter, het officieel orgaan 
van de »Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehö
riger" (Red. Raph. Löwenfeld) NO. 139 en 40, komen 
enkele artikelen voor, die de moeite van het lezen 
ongetwijfeld loonen. 

Kar I Voll rat h uit Breslau geeft, naar aanleiding 
van het jongstverschenen jaarboek van het Duitsche 
Shakespeare-gezelschap, eenige cijfers betreffende de 
opvoering van stukken des Engelschen dichters. 
Terwijl in 't geheel 7 I 7 voorstellingen van zijn stukken 
gegeven werden, krijgt het Meininger gezelschap 
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daarvan alleen reeds 48, het Schauspielhaus te Berlijn 
36 voor zijne rekening. Van de 36 stukken werden 
er 25 gegeven en daarvan beleefden Ote//o, Ham.let, 
de Koopman van Venetii!, de Getemde Weerspanmge, 
Romeo en julz'a, Winleravondsprookje naar volgorde 
de meeste voorstellingen. In NO. 40 worden aan 
het Tooneel in Amerika, in Oostenrijk en in Londen 
elk een opstel gewijd, waarin, wat de eerste twee 
betreft, de toestanden in het algemeen, wat het 
laatste aangaat, de nieuwe opvoeringen in het bijzonder 
besproken worden. . . 

Onder redactie van Otto Glrschner heeft te Mel
ningen den I en October het eerste nummer het 
licht gezien van de Zeitung für die kunstsinnige Welt, 
die den I en, IOen en 20en van elke maand zal 
verschijnen en voor het buitenland f 1.20 per 3 mnd. 
kost. Het blad noemt zich in het bijzonder "du 
parteiloses Fach- und (}nterhaltu~gsblatt jitr gebl'ld~;~ 
.Freunde des Theaters, der J1ZUSI'k und der J}falerel . 
De eerste aflevering laat nog niet toe een oordeel 
over de waarde van dit blad te vellen; wel echter 
blijkt het »parteilose" niet te ~eletten,. dat ~:t in 
het bijzonder van de »grossartlge Tnumphe en 
»grosse Leistungen" van het Me.ining~r-.gezelsc~ap 
vervuld iso Prof. Dr. Hegewald mt Memmgen wlJdt 
dan ook een artikel aan »Das Meininger Hoftheater 
und seine Bedeutung", waarin ook van de · Hol
landsche reis gewaagd wordt \n,a,tuurlijk niet van ?e 
bedenkingen door meer dan een N ederlander mt
gesproken); terwijl onder den titel van »Ein Dichter
Tragöde der Gegenwart," een zeer warme lofr~de 
voorkomt op Kar! Weiser, den Brutus-vertolker blJ de 
Meiningers, maat vooral in zijn hoedanigheden van 
lyrisch en dramatisch dichter. Zijn treurspel Nero 
wordt hoog geroemd; van zijne poezie eene proeve 
gegeven, terwijl eene afbeelding van W ~iser als 
Brutus (in autotypie) deze eerste a~ev: oplU1stert.. 

Van de ReiJUe d' art tlramatique IS 1Il onze vonge 
aflev. niet gesproken. Mijn lezers kennen dit tijd
schrift ongetwijfeld en dan zullen zij .ook weten, dat 
het niet meer zoo belangwekkend 15 als vroeger. 
Sints ~enigen tijd geeft het nu ~ok een »Chronique 
dramattque", benevens mededeehngen omtren.t h~t 
tooneel in den vreemde. De correspondenhe mt 
Londen wordt er in geschreven door onzen land
genoot J ack T. Grein. 

Inmiddels bevat de jongste aftev. van I October 
een artikel 'twelk wel niet oorspronkelijk is - Michel 
Delines v~rtaalde het uit het Engelsch van William 
Archer - maar toch zeer cle aandacht verdient. De 
schrijver heeft· de bekende »paradoxe sur le comedien" 
van Diderot, dat nl. de acteur dan het beste speelt, 
wanneer hij zeU vrij blijft van de aandoeningen welke 
hij moet vertolken, aan een nieuw onderzoek onder
werpen, en wel door met een reeks van vr~gen 
de ervaring der voornaamste Engelsche artisten 
te raadplegen. Het artikel over Physl'ologz'e du come
d/'en 't welk in de bedoelde aflev. ten deele voor
ko~t deelt de resultaten van dat onderzoek mee, 
welk~ met Diderot's beweren in hoofdzaak strijden. 

LECTOR, 
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INHOUD: 
Hct Tooneel in de Hoofdstad. - Jean Valjean, Vit de 

Maasstad. . .... Het Tooneel te Parijs. -- Oostenrijksche tooneel
toestanden. - Snippers.-- Ingezonclell. - Nieuwe Vitgaven. 

De vertooning van Dumas' tooneelspel D e V r e e m
d e I i n g e, welke bij de Kon. Ver. het N eder!. Too
neel die van Matthias Sandorff is komen ver
vangen, biedt stof tot meer opmerkingen, dan we in 
onze beperkte ruimte zullen kunnen opnemen, 

Daar is allereerst het stuk. Weinig voortbreng
selen van Dumas toonen ons het leven en de 
wereId in zt-I1k een schijnbeeld als dit; en geven blijk 
van zooveel vermogen om den toeschouwer te begoo
chelen. Een schatrijk geworden winkelier heeft uit 
kwalijk geplaatstt' eerzucht zijn dochter, die een 
braaf en eerlijk jonkman liefhad, van dezen weten 
te scheiden, door hem te doen begrijpen dat een 
man Zünder fortlIin en positie niet eene schatrijke 
erfdochter kan huwen zonder aan zijne waardigheid 
te kort te doen; en heeft vervolgens ;;ijn dochter 
Catherine pogen te koppelen aan een herto", een 
lichtmis die tot overde (loren in schulden ~teekt. 
En Catherine, spijtig over 'het heengaan van haar 
beminden Gerard, laat zich overhalen om dien ver
liederlijkten hertog te huwen. N atuurlijk brengt dat 
huwelijk haar niets clan eilende; zij walgt van haar 
echtgenoot en gevoelt de oude liefde voor Gerard 
weer bovenkomen. Wat haar in dien dubbelzinnigell 
en treurigen toestand gebracht lleeft is haars vaders 
schuldige ijdelheid en haar eigen zwakheid, en naar 
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de leer der strenge moraai, dat alle kwaad zichzelf 
in z~jn gevoigen straft, heeft zij die gevolgen te dra
gen. Of wel, ontslaat het wangedrag van haren echt
genüot ook na zijn huwelijk, als eene verbreking zijncr 
trouwbelolte, haar eveneens van de hare en heeft 
zij dus het recht zich aan de eenmaal gesloten ver
bintenis te onttrekken? - Die stelling is te vercle
digen, maar dan ook rondweg, zonder bewimpeling, 
en indien Catherine, na ondervnnden te heb ben wat 
haar man onder huwelijkstrouw verstaat, hem een
voudig de hare opgezegd, en hem tot echtscheiding 
gedwongen had om daarna als vrije vrouw heur 
liefde aan Gerard aan te bieden, daar ware niemand, 
die met eenig recht haar een smet had kunnen aan
wrijven. Doch Dumas gaat verder ; hij vercledigt haar 
recht om, terwijl zij 110g met den hertog verbonden 
is, haar geheeIe innerlijke persoonlijkheid aan Gerard 
over te geven en zich als de zijne te beschouwen; hij 
wil ons doen gelooven, dat Gerard als de edelste der 
mannen handelt, wanneer hij de vrouw, welke hij 
liefheeft, aanspoort de echtgenoote van eenen niets~ 
waardige te blijven cn tegenover de wereId den 
schijn te bewaren: hij wil 0118 doen aannemen. dat 
die wereId dit bedrog in Catherine volkomen zoü 
bill~jken; dat de echtgenoot op zijn beurt alle recht 
mist om z~jne vrouw rekenschap te vragen en hij, 
zoodra 't haar minnaar belieft tot haar terug te kee
ren, zelf verplicht is haar van zijne tegenwoorcligheid 
te nntslaan; dat de vader zijn schuld jegells zijn kind 
goedmaakt don!' de partij van haar en Gerard te 
kiezen tegenovcr zijn schoonzoon, van wien hij wist 
wat een echtgenoot deze worden ZOll. En eindelijk, 
dat wal1neer die echtgenoot weigert heell te gaan, 
hij zieh zal moeten getroosten als het slachtoffer te 



vallen van de natuur, die in haar zucht tot het leven 
allen bederfbrengenden kiemen vijandig is en ze doodt! 
AI te zamen een gemakkelijkheidsmoraal, die berust 
op eene miskenning van de waarheid en waarop 
dus nooit een waarachtig kunstwerk kon gebaseerd 
worden. 

Nahet stuk de vertooning. Bij de verdeeling der 
damesrollen had men mevr. Frenkel de rol der jonge 
vrouw; mevr. de Vries die van de nog niet genoemde 
Amerikaansche mrs. Clarkson, een demon van ver
leiding en verderf; mej. Chr. Poolman die eener oude, 
wereldwijze dame, - een grootmama zelfs! - gegeven. 
Gnderzoekt men op welk beginsel die verdeeling kan 
hebben berust, dan vindt men, geloof ik, geen ander 
dan dit: uitsluiting der jongere krachten; want 
overeenstemming van individualiteit tusschen de kun
stenaressen eIl de voorgestelde personen konden wij 
bij de opvoering althans niet ontdekken. Het jonge, 
dweepzieke vrouwtje k 0 n mevr. Frenkel niet weer
geven; en al gaf zij wat zij vermocht, en daarbij 
in enkele tooneelen iets zeer voortreffelijks, ze bracht 
de persoonlijkheid in een gansch andere sfeer. Dit
zeHde geldt ook voor mevr. de Vries, die er niet 
in slaagde de verleidelijke, koe)e, wraakzuchtige slavin
nendochter te typeeren. Veel invloed oefende daarbij 
ook de klee ding en de omgeving uit; mevr. Frenkel's 
decollete deed in de eerste akte de ontwikkeling 
harer vormen zoozeer uitkomen, dat men aan een 
j 0 n g vrouwtje niet meer kor~ denken; in he~ vierde 
en vijfde bedrijf was haar tOllet veel gelukklger en 
veel smaakvoller, alleen 't decollete was hz'er geh e e I 
te onpas. Zoo ook verried het costuum van mevr. 
de V ries, waar deze in haar eigen boudoir ontvangt, 
allerminst de schatrijke en weelderige Amerikaansche 
(de karner zelf en het meubilair misten trouwens 
ook alle fantastische weelde en zelfs goeden smaak) 
terwijl zij zich weinig moeite had gegev~n om. er 
jonger, mej. Poolman om er wat ouder mt te zlen. 
Zoo kregen wij een geheel ander beeid van de per
sonen dan DUI:las zich had voorgesteld en dit kon 
niet anders dan den indruk schaden. 

We zouden hier nog meer hebben bij te voegen; 
mevr. Frenkel met nadruk dienen tP. verzoeken, zich 
toch niet meer op een canap(~ neer te zetten met 
voorovergebogen bovenlijf terwijl beide handen op de 
zitting steunen; niet zoo onophoudelijk met haar 
handen, 't zij haar medespelers, 't zij voorwerpen aan 
te raken; niet ook met de knie stoelen, welke in den 
weg staan, te verschuiven. want dit alles is onbeha
gelijk om aan te zien en past nie~ in eene vrou~ 
van de wereId. We zouden, op gehjken grond, meJ. 
Pool man hebben te vragen, waartoe zij steeds de beide 
handen voor den buik houdt, en mevr. de Vries of 
het schelle spreken in haar oor bizonder welluidend 
of gedlstingueerd klinkt? We zouden eindelij.k der 
regie de vragen kunnen stellen, van waar ZIJ toch 
die zucht heeft om in een boudoir-salor! steeds een 
tafel in 't midden te plaatsen en of zij niet meenen 
zou dat de gemakkelijkheid en losheid van samenspeI 
vermeerdert, al naar mate de voorraad meubelen op 
het tooneel geringer is; we zouden kunnen vragen of 
Z\i niet te veel streeft naar een schijnglans van luxe 
bij een vergeten van de ware eischen van den goe
den smaak; we konden haar verwijten dat de vreem
delingeslechts een enkel maal als misses Cla(r)k· 
so n, doch meestal als m ist res CI a r k s 0 n werd 
aangesproken; en, erger, dat aan het samenspeI van 
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het eerste bedrijf bij de eerste voorstelling al hier 
alles ontbrak. Doch men heeft ons gezegd dat dit 
stuk, Dinsdag 9 Gctober na weinige repetities te 's-Gra
venhao-e gespeeld, dien Woensdagavond alhier zonder 
eenio-eo repetitie van die eerste voorstelling is gegeven; 
en tevens dat de 2e opvoering alhier - door een 
zeer talrijk publiek bijgewoond - in menig opzicht 
meer de lofreden verdiende, welke der eerste ge
schonken zijn. Daarom treden mij niet in verder~ 
bizonderheden, overtuigd dat men ons toch hetzl] 
vitzucht verwijten, hetzij een: »we kunnen niet anders!" 
zou tegenwerpen ~ En we bepalen ons tot eene 
verdere dankbare erkenning van het vele goede 
door de h. h. B 0 u w m e e s t e r (Clarkson), Mo r in 
(Remonin), en T 0 u r ni air e (de Septmonts). niet in 
't minst door mej. Pool man gegeven. De heer 
D e J 0 n g hadde misschien welgedaan, door van 
Gerard een flinker man te maken dan de schrijver 
zelf; Ge heer S p 0 0 r en hij dienen zich echter vo.or?,l 
toe te leggen op: duidelijk spreken. - Wat de dlChe 
in het algemeen betreft .... daarover hopen we 
eens op ons gemak te spreken, zoodra de ruimte 't 
toelaat. 

Naschnfl: Gnder voorbehoud van later op stuk en 
vertooning terug te komen, wenschen wij reeds nu 
met een enkel woord gewag te maken van de hulde, 
den heer Mo r i n W oensdagavond j.1. bij gelegenheid 
van zijne jubile-voorstelling gebracht. 

Door eene overvolle zaal bij zijn opkomen luide 
toegejuicht en met warmte ontvangen, zag de jubilaris 
zieh aanstonds eenige kransen vereeren. De hoofd
betooging had evenwel plaats buiten het publiek om, 
daar de feestcommissie er de voorkeur aan gegeven 
had om in de groote pauze up het ~ooneel maar 
met gesloten gordijn den heer Morin blj monde van 
een harer leden toe te spreken en hern een album 
met een belangrijk geschenk te vereeren. Eerst aan 
het eind van het 5e bedrijf kwam de publieke hul
diging. Door al zijne collega's omringd, hoorde de 
heer Morin zieh achtereenvolgens toespreken door de 
heeren de Leur, A. Ising Jnr., Malberbe, Pons, Kiehl, 
L. Simons, den rector van het studentenkorps, en twee 

. oud-collega's Judels en Bamberg en werden hem een 
reeks van kran sen vereerd, namens den Raad van 
Beheer, alle tooneelgezelschappen, enkele darnes en 
heeren collega's in hei bizonder, de Amsterd. Afd. van 
ons Verbond enz. VerschilIende geschenken werden 
hem aangeboden, een gouden ring, eene fraaie gravure 
en eindelijk een in brons gedreven buste e n hau t e 
re I i e f door den heer v. d. Bossche geboetseerd, 
welke weIdra, volgens haar bestemming, in den foyer 
van onzen schouwburg zal prijken. In eene toespraak, 
welke zijn ollvermoeide kracht alle eer aandeed, be
dankte de iubilaris ten slotte voor de hem aange
boden hulde' en won een luid toestemrnend antwoord 
van het publiek op zijn verzoek, dat 't hem ook in 
het vervolg zijne welwillendheid zou blijven betoonen, 
gelijk hij zelf zich die steeds hoopte waardig te maken. 



Uit de Maasstad. 
Bonaparte ! ce nom, quand la main le crayonne 
Sur le grossier velin, comme un astre rayonne. 
Jamais nom de mortel n'eut des destins plus beaux. 
Si la France perdait I'eclat qui la decore, 
Ce nom etincelant I'embrasserait encore, 
Comme un soleil sur des tombeaux. 

roept de Fransche dichter J. Mery uit en de Duitsche 
tooneelschrijver Richard VOgS zou ons willen doen 
gelooven, dat Napoleon slechts een egoIst was! Is 
de Germaan niet in staat de groote daden van den 
machtigen wereldhervormer te waardeeren, des te 
erger voor hem; maar dat geeft hem niet het recht 
de nagedachtenis van dien kolossus te bekladden. 
Zoo zou men oppervlakkig denken na Na pol e 0 n 
te hebben zien opvoeren; maar bij nader inzien blijkt 
alras dat men zijn verontwaardiging veilig kan thuis
laten en liever met een medelijdend Vae Vi c t i s ! 
de schouders moet ophalen over deze mislukte poging 
om een historisch drama samen te stellen. 

Van typeering van den hoofdpersoon is bijna geen 
sprake; hij is bang voor spoken; hij ontrocrt bij de 
herkenning der vrouw welke hem een zoon schonk; 
hij slaagt er in dien onechten zoon, welke den koning 
van Frankrijk trouw zwoer en een mislukten aanslag 
op het leven van den keizer pleegde, tot zijn partij 
over te haIen door holle phrasen over de verachte
lijkheid der groote menigte, welke de uitvoering zijner 
grootsche plannen verhinderde. Ziedaar de gewich
tige bezigheden van Zijne Majesteit op het punt dat 
hij Frankrijk zal gaan heroveren. In het laatste bedrijf 
'linden wij hem na Waterloo terug, verouderd, geknakt, 
ten prooi aan Iwortsillusies en grootheidswaanzin; 
hij erkent een egoIst te zijn geweest, neemt afscheid 
van zijn zoon, wien wegens meineed de kogel wacht, 
en geeft zieh na een toespraak tot zijn grenadiers 
aan de Engelsehen over om naar St. Helena te wor
den gebracht. Zulk een caricatuur maakt men van 
Napoleon! 

De Gravin de Saint Aubonne en haar zoon wek
ken meer onze sympathie, misschien ook omdat deze 
dramatische figuren niet te kampen hebben met de 
historische traditie. Verdienstelijk is vaak de dwe~ 
pende liefde van eerstgenoemde voor Napoleon 
geschilderd, in wien zij niet alleen den keizer maar 
ook den vroegeren minnaar aanbidt. Mario is ons 
wel wat te veranderlijk, maar wellicht acht de schrij
ver zijn jeugd een voldoend motief voor zijn plotse~ 
linge bekeering in het tweede bedrijf. Vrij karakte
ristiek maar minder origineel is de grenadier van 
den keizer; wat evenwel diens optreden en dat van 
zijn kameraden in de slotscene met de handeling te 
maken hebben, bleef ons een raadsel. 

De ta al is gezwollen en '101 valsche en dwaze 
beeldspraak; kor tom het verwondert ons dat een man 
van smaak als de Heer Jan C. De Vos zich de moeite 
getroostte dit tooneelspel te be werken en dat een 
kunstenaar als de Heer D. Haspels het voor zijn 
benefice-voorstelling koos. Het laatste hevreemdt 
ons het meest; op onverbeterlijke wijze vertolkt onze 
gevierde kunstenaar zijn partijen in Sei g I i e r e, d e 
Rantzau's, Kleine Vogeltjes, Het Slacht
offer, Politiezak en, maar voor een Napoleon
figuur eischt men andere hoedanigheden en het is 
niet te verlangen, dat een tooneelspeler, die bijna 
uitsluitend in burgerlijke comedies optreedt, aan die 

eischen zal voldoen. Juist door het speien van boven
genoemde rollen maakt hij zich zekere stembuigingen 
en kleine gestes eigen, welke kwalijk passen bij het 
keizerlijk purper. \Vanneer wij daarbij nog in aan
merking nemen de gebrekkige typeering door den 
auteur, dan verdient de Heer D. Haspels stellig lot 
voor zijn verdienstelijk pogen - gelijk de N. R. Ct. 
het o. i. terecht noemt. Dikwijls was zijn spei indruk
wekkend, steeds beschaafd en sober; zal deze Napo
leon-vertolking hem geen nieuwe lauweren brengen, 
zij heeft ons getoond dat hij ook in dit genre veel 
vermag. 

Het spei van Mevr. Beersmans als Gravin de Saint 
Aubonne was heerlijk schoon; wij rekenen deze rol 
tot een harer beste creaties. Opmerkenswaard is het 
hoe onze tragedienne den grootsten indruk teweeg
brengt, wanneer zij geheel de loopjes versmaadt waar
toe de meesten harer kunstzusters hun toevlucht 
nemen. Waar laatstgenpemden zouden schreeuwen, 
laat Mevr. Beersmans haar stern tot een onheilspel
len fluisteren dalen; waar zij met molenwiekachtige 
gebaren hun woorden kracht trachten bij te zetten, 
blijven de gestes van deze kunstenares edel, klassiek ; 
ja, wanneer zij dit een oogenblik nalaat, vermindert 
o. i. de indruk; b. v. waar zij zich na het sprookje 
der marguerite met een schellen kreet aan de voeten 
van den keizer werpt. Welk een toon daarentegen, 
als zij zichzelf moed wil inspreken met de herinnering 
aan de Romeinsche moeders, die, terwijl zij met bloe
dend hart hun zonen ten oorlog zagen trekken, uit
riepen, omdat het de eer van het vaderland gold: 
het rloet geen pijn! 

De Heer Tartaud speelt steeds met toewijding en 
zoodra hij een weinig mag dcclamecren is hij in zijn 
element; zoo werd de toespraak tot Napoleon, trots 
de gewrongen taal, met gloed en overtuiging voor
gedragen; zij scheen ons een schoone belofte voor 
zijn Se ver 0 Tor e II i, een zware maar dankbare 
studie-rol voor dien ijverigen acteur. Van den trou
wen grenadier leverde de Heer Rosier Faassen een 
goed geslaagd type. En hiermede nemen wij afscheid 
van dit drama, dat niet in staat bleek het publiek 
te boeien. 

D eGo U ve r na nt e, een luchtig nastukje van von 
Moser, werd vlot gespeeld vooral door Mej. Vink 
(Margaretha) en de Heeren Rosier Faassen (als Fels 
wel wat erg dwaas uitgcdost) en De Vrics (Strehlen). 

Met De Beroemde Vrouw van von Schünthan 
en Kadelburg, een pendant van Ti i I i, mag de directie 
worden gelukgewenscht; wij hopen dat dit blijspel 
vele opvoeringen zal beleven. De handeling heeft 
weinig te beduiden, en waar zij eigenlijk begint valt 
het stuk uit den juisten toon; het laatste bcdrijf is 
daardoor het minst geslaagde. Ook zijn de meeste 
karakters niet zuiver volgehouden en worden zij ge
wijzigd al naar het in de kraam der schrijvers te pas 
komt. Waarschijnlijk wilden deze de gevolgen schil
deren van een huwelijk waarbij Mama altijd romans 
schrijft, Papa zijn Ieed verzet met amourettes waarbij 
hij steeds voor den gek wordt gehonden, terwijl de 
dochters maar in het wilde opgroeien. Zoo althans 
is de donnee. Of waren de schrijvers er slechts op 
uit het publiek met een aaneenschakeling van korni
sche Ievenslustige tafreeltjes te vermaken? In het 
laatste geval hebben zij hun doel volkomen bereikt; 
het stuk is »Iaag bij den weg," zooals men dat noemt, 
maar hoogst amusant; daarbij wordt het hier, in een 



vlotte vertaling, uitmuntend opgevoerd. Alle gegevens 
zijn dus aanwezig om het een lang leven te voor
speilen; maar wie waagt zich nog aan voorspellingen 
op dit gebied? 

Het leeuwendeel van het succes komt stellig aan 
Mej. Vink (Herma) toe; met haar ondeugend, guitig, 
gevoelvol spei wint zij aller harten; de tooneeltjes 
lllet haar oom zijn juweeltjes. Mevr. Beersmans 
(Paula) als bemiddelaarster en de Heer D. Haspels 
(Baron Römer) als onnoozele roue zijn allerverma
kelijkst; in het derde bedrijf heeft laatstgenoemde 
nog een pathetisch tooneeltje, dat hij meesterlijk 
speelt. De Heer J an C. De Vos (Ulrich) is al te 
koel, de Heer Tartaud daarentegen verwonderlijk 
los; zou het karaider van Graaf Palmay echter niet 
waarschijnlijker worden, wanneer deze in het begin 
minder vrijmoedig optrad? Later is hij waarlijk geen 
held. Mej. Beukers heeft de ondankbare taak in een 
vroolijk stuk een eenigzins. tragische rol te moeten 
speien; zij volbrengt die lllet takt en bescheidenheid 
en had werkelijk zeer goede oogenblikken. Wij ra
den haar aan vooral op de stem te letten; deze was 
l'.og. te eentonig en VOOf dit stuk te zwaarmoedig. 
Mogen wij haar tevens met Lamennais toeroepen: 

"N e marchez point la tete baissec ; il faut lever 
les yeux pour reconnal'tre sa route." Begrepen? 

Tot nu toe wordt de schouwburg siecht bezocht; 
wij rekenen er op dat dit spoedig zal verbeteren. 
Tooneelgezelschappen kunnen zonder flinke belang
stelling van het publiek (en vooral pr akt i s c h e, niet 
met woorden alleen) niet bestaan; en ons gezelschap 
verdient die belangstelling ten volle. 

20 October r888. JEAN VALJEAN. 

riet Tooneel te Farrijs. 
Een wel verzorgde opvoering van Athalie, opgeluis

terd door Mendelssohn's muziek en ingeleicl cloor een 
geestige conference van Francisque Sarcey, _. ziedaar 
een niet alledaagsch genot, waarop het Odeon de 
Parysche tooneelvrienclen onthaald heeft. 

Athalie is een van Racine's llleest dramatische 
scheppingen en wordt misschien door geen ander 
politiek treurspel gecvenaard. Want een staatkundig 
drama is het en zal het blijven, al heeft men er ook 
bijwijlen een goclsdienstig treurspel in willen zien. 
De rivaliteit tusschen Jehova en Baäl is een onbe
langfijke bijzaak, vergeleken bij den hartstocht., waar
lllede Koningin Athalie zichzelve staande houdt en 
J oad met de zijnen, la pretraille (het woord is van 
Napoleon), met J oas' troonsbestijging een nieuwe era 
van aanzien voor zijn stand hoopt te beleven. En 
dan Abner, de bezadigde, de conciliante, zonder wien 
het spei niet compleet zou zijn! 

Hier geen hakende mechaniek, geen versleten trucs: 
((a coule de source. Het zijn twee vijandelijke leger
machten, die elkander met wisselende kansen bevech
ten; het zijn de oude en de nieuwe tijd, gene ineen
zakkende onder den vloek van zijn eigen euveldaden, 
deze uit de nevelen rijzende als de morgenstond van 
een schoonen dag; het zijn heerschzucht en tirannie, 
die er slechts op bedacht zijn zichzelve op het kus
sen te houden, maar ten slotte overwonnen worden 

door een macht, die zich bewust is voor de ideale 
goederen der natie te strijden. En wie slechts een 
weinig ontvankelijk is voor deze orde van schoonhe
den, verneemt onder den statigen golfslag der Alexan
drijnen als een echo van zijn eigen hopen en verlan
gen en liefhebben en haten, en het is juist die onge
schreven tekst, die tragcedie, die tusschen de regels 
der andere staat, die deze onsterfelijk maakt en OOf
zaak is, dat het eene geslacht haar als een kostbaar 
kleinood aan het andere vermaakt. 

Welk een afstand scheidt Athalie van Jlfimz', het 
dcsopilant blijspel van Hippolyte Raymond en Maxime 
Boucheron, waarvan in de N ouveautcs de eerste op
voering plaats had: 

Van alle muzen in zeker Parijsch cafe-concert was 
Mimi eenmaal de meest gevierde en geliefde. Maar 
dat is lang geleden en thans is zij de vrouw van den 
eerzamen notaris Floristan Polissard, wien haar vroe
gere lotgevallen volkomen onbekend zijn. Wel be
vreemden hem nu en dan haar sans-gene en haar 
woordenkeus, maar - honni soit qui mal y pense! 
Topinet, een bediende van zijn kantoor en een schil
der, luisterende naar den naam van Comtassinet, zijn 
trouwe huisvrienden e11 het schijnt zelfs, dat zij haar 
niet zonder succes het hof maken. Is het wonder, 
dat er voor den zachtzinnigen 110taris een oogenblik 
komt, waarop hij de lankmoedigheid vaarwel zegt en 
besluit de schuldigen te betrappen! Bij neemt zijn 
toevlucht tot het oude, beproefde middel; hij wendt 
een reis van eenige dagen voor, maar komt onmid
dellijk in stilte terug. Hij legt zijn oor aan de deur 
van het huisvertrek en. . .. het bloed stolt hem in 
de aderen. Het is een helsch complot, dat hij hoort 
smeden: men beraadslaagt, of de man, die aan het 
geluk van anderen in den weg staat, dOOf dolk of 
doOf vergif zal sterven. De arme weet niet, dat 
men bezig is een drama te repeteeren, hij kan slechts 
het toeval zegenen, dat hem in staat stelt den be
raamden aanslag te verijdelen. Zijn eerste gedachte 
is Topinet weg te jagen en de daad volgt het voor
nemen op den voet. Helaas ! zijn rust is hellen. 
In ieqeren dient, die hem komt raadplegen, ziet hij 
een vermomden Topinet. De heer Chavanon laat 
zich aandienen en wordt natuurlijk voor Topinet 
gehouden. Uit het misverstand wordt een twist ge
boren, . er valt een slag, er vliegt een schop en Cha
vanon zijgt, doodelijk getroffen, neer. Hem in de 
kanape onder de zitting te verbergen (een merkwaardig 
requisiet!) is het werk van een oogenbiik. Een politie
agent komt binnen om een sommetje geld te ont
vangen, maar Polissard ziet in hem (kan het wel 
anders?) elcn atgezant eener straffende Voorzienigheid 
en klaagt zich zelven aan. De gendarme, die blijk
baar een ijverig en zorgvuldig ambtenaar is, neemt 
allen in hechtenis 

Het laatste bedrijf, dat reeds in zoo menig tooneel
speI de zaken in orde heeft gebracht, verzaakt ook 
hier zijn roeping niet. De doodgewaande herleeft, 
de onschuld van mevrouw Polissard komt aan den 
dag eIl in het laatste tooneel vallen de verzoende 
echtgenooten in elkanders armen. 

Ernest Blum en Raoul Toche, de schrijvers van Les 
Femmes nerveuses, hebben getoond niet op hun 
lauweren te willen rusten; voor eenige dagell is een 
nieuw blijspel van hunne hand on der den titel van 



Le Parfulll in het Palais-Royal ten tooneele gebracht. 
Was dit stuk geschreven in den tijd, toen de of· 

titel nog in de mode was, dan had men het misschien 
»Le Parfum ou la nuit folie" genoemd. 

Wij maken kennis met mijnheer Montesson, een 
niet onverdienstelijk scheikundige, Sylvanie, zijn vrouw, 
Theodule, zijn aangenomen zoon, eil den jongen Paul, 
zijn rechterhand. Niemand onzer, die het den beiden 
jonkmannen kwalijk neemt, zoo zij tusschen aarde 
en hemel interessanter verbindingen vermoeden, ~dan 
waarvan hun chemie gedroomd heeft. Weldra ver
nemen wij, dat Paul op een bijzonder goeden voet 
staat mevrouw Poupardier, die nooit verzuimt de 
afwezigheid van haar man door het wuiven met een 
zakdoek kenbaar te maken. Theodule vereert Adele, 
mevrouw Montesson's kamenier, met zijn attenties; 
iederen Dinsdagavond slijt hij met haar een he rders
uurtje in het tuinhuis en als zij verhinderd is, wat 
zeker nooit aan haar zal liggen, keert zij het borst
beeld om, dat midden in den tu in prijkt. 

Deze aangename verstandhouding had nog lang 
kunnen duren, wanneer papa Muntesson niet een goed 
oogje op Adele had laten vallen. Het ge viel dan 
op zekeren Dinsdag, dat onze geleerde . . .. Maar 
nu ik aan het verhaal van dien nacht vol vergissingen 
genaderd ben, bevangt mij een zekere schroorn. De 
onderstellingen en zinspelingen en beschuldigingen, 
die men elkander niet spaart, zijn inderdaad zoo 
gewaagd, al blijken zij ook later - en gelukkig! -
ongegrond te zijn, - er wordt z66veel te denken eil 
te vermoeden gegeven, - er schijnt dien onvergete
lijken Dinsdagnacht in dat tuinhuis z66veel gebeurd 
te zijn, dat wij wijs hand elen, zoo wij den sluier der 
welvoegelijkheid over dit alles henen werpen. 

Een geestig Parijzenaar meent zelfs den heer Sarcey 
te heb ben hooren roepen: »Oh! messieurs, il y ades 
hommes !" 

Oostenrijksche Tooneeltoestanden. 
T o ut comme chez nous! denkt men onwil

lekeurig bij het doorlezen van de drie artikelen, waarin 
Rudolf Tyrolt te Weenen de hedendaagsche tooneel
toestanden in zijn vaderland den lezers der D r a m a
turgische Blätter (no's 40, 41 en 42) blootlegt. 

Uitgaande van het feit, dat het tooneel zoowel te 
Weenen als in de provinciesteden zich tegenwoordig 
veel minde r dan vroeger in den steun eil de belang
stelling van het publiek mag verheugen, stelt hij zich 
ten doel de oorzaken en gevolgen van dit verschijnsel 
na te gaan. 

Natuurlijk oefent de algemeene ongunst der tijden 
een nadeeligen invloed uit op het theaterbezoek en 
het zijn dan ook alleen de directies der gesubsidieerde 
schouwburgen, welke in staat zijn zich rustig aan het 
volbrengen hunner artistieke verplichtingen te wijden. 
Maar de directeurell die aan eigen krachten zijn 
overgelaten hebbell zich voor alles om lmn publiek 
te bekommeren. D e tijden, waarin de vaste bezoe
kers van eenen schouwburg, dat zijn zij die er 2 of 
3 malen per week komen, eenzelfde stuk herhaalde 
keeren gingen zien, zijn voorbij en daarmee ook de 
»runs" met honderde voorstellingen van eenzelfde stuk. 
De habitue's komen om de stukken, niet meer om de 
uitvoering en willen gaarne voor hetzelfde geld, vroe
ger aan het herhaald bijwonen eenerzelfde voorstel-

ling besteed, twee of drie stukken zien. üm hen 
öan zijn schouwburg te boeien, moet d e directeur 
dus telkens noviteiten opbrengen, geregeld een per 
week, en dit brengt natuurlijk ontzaglijk veel arbeid 
met zich - allereerst voor directeur en regisseur, 
die het repertoire hebben samen te stellen. Behalve 
de klassieke werken komen daarvoor ten eerste de 
voortbrengselen van erkende schrijvers in aanmerking; 
deze zijn echter niet talrijk genoeg om den verslin
denden honger naar nieuwe stukken te verzadigen. Dan 
moet tot vertalingen of tot opvoering van werken van 
onbekende grootheden toevlucht worden genomen. 
Aan deze bestaat het tegendeel van gebrek, zij stroo
men der directies toe (bij het voormalig W e e n e r
stadstheater kwamen van 1872-7B LJ.oostukken 
ter lezing in, d. i. 1 per dag !) maar 't is a l mooi 
indien h et tijdroo vend kennismaken tot uitkumst heeft, 
dat 2°10 vGor de opvoering geschikt blijken. Ook 
dan nog staat de directie voor het gevaar van een 
mogelijk echec, waarbij veel tijd en geld nutteloos 
verspild zijn. En wat die gestadige afwisseling in 't 
repertoire den leider der repetities en den tooneel
speiers voor arbeid verschaft, kau men zich gemak
kelijk voorstellen bij het bedenken dat er te W eenen 
tijdens het seizoen gemiddeld een 46 matinees en 
geregeld iederen avond voorstellingen worden gegeven, 
terwijl, wa nneer er wekelijks een nieuw stuk gaat, 
alleen daarvoor reecls 5 tot 8 repetities noodig zijn. 

In de provinciesteden nu is de toestand in het 
algemeen nog treuriger. De verminderde belang
stelling van het publiek blijkt duidelijk uit het voort
durend dal en van 't cijfer der abonne's. Voor een 
goed deel is dit echter te wijten aan de geringe waar
borgen, welke het publiek worden geboden ten op
zichte van de degelijke artistieke leiding door den 
schouwburgondernemer. De meeste directeurs zijn 
buiten staat zekerheid te geven omtrent het na
komen der geldelijke en zedelijke verplichtingen, 
welke zij op zich nemen. D e gemeentebestüren, die 
van een klerk een zeker examen als bewijs vall be
kwaamheid verlangen, schromen niet soms den eerste 
den beste de leiding van hun schouwburg toe te 
vertrouwen, daarbij vergetend hoe ontzaglijk veel 
eigenschappen er in eell goed directeur moeten ver
eenigd zijn. "D e leider van een theater," schreef 
Theodor von Künstner in zijn boek: Vi e run d
dreissig Jahr e mein e r Th ea t er leiting! -
»moet de tusschenpersoon zijn tusschen de kun st en 
het publiek, tusschen de praktijk en het ideaal. Zijn 
werkzaamheid is een der eigenaardigste en afwijkend 
van alle andere; zij eischt de beste en edelste krach
ten, de rijkste kunst- en levenservaring, eene veree
niging van verstandig willen en hartstochtloozen ijver 
met eene algemeene beschaving en ontwikkeling. Om 
al de eindeloozen moeilijkheden van het ambt te 
overwinnen, zijn groote lichaams- en geesteskracht 
zoowel als een onverftaauwd vuur voor de zaak 
zelve onontbeerlijk. Aldus behoeft de directeur: 
grondige kennis van de schoone wetenschappen en 
kunsten, in 't bizonder van de dramatische (schrijf
en speel.) kunst, in verband met het tooneel en 
zijn eischen. Liefde en hoogachting voor de dra
matische kunst en haar hoogste doeleinden, smaak 
voor en bekendheid met de zusterkunsten, kennis van 
de kunstenaarswereld en haar eigenaardigheden, erva
ring en practische kunde van het directeursambt, 
van de huishouding V<in e~n schouwburg in <il haar 



bizonderheden, dit alles moet in hem vereenigd 
zijn!" En hoeveel directeuren in de provincie 
zijn er nu, die aan deze vereischten ook maar 
voor de helft voldoen? Men draagt de leiding van 
een schouwburg somwijlen op aan iemand, die nau
welijks lezen of schrijven kan. Dat komt. vooral voor 
in plaatsen, waar het gemeentebestuur, m plaats van 
subsidie te verleenen, nog pacht wil trekken van den 
stadsschouwburg en dezen dan aan den meestbiedende 
verschachert. 

Even sIecht als met de directeuren is het gesteid met 
de regisseuren. Degelijke, ontwikkelde, smaakv~lle 
mannen, die zieh om meer dan om het eenvoudlge 
"in elkaar zetten" bekommeren cn die hun zorg ver
der uitstrekken dan tot het »glad iaten afloopen" der 
voorstellingen, zijn zeldzaam. Fouten in opvatting, 
dictie en beweging worden niet aangewezen of be
sproken en de tooneelspelers aan Imn eigen lot ?ver
gelaten. Dit is vooral te bejammeren voor de longe 
krachten, welke in ieder provinciegezelschap aanwe
zig zijn. 't 15 veel, indien zij on der zulk eene leiding 
wat routine krijgen. Daarbij wordt nog meestal zon
der eenige requisiten gerepeteerd en beweert men 
dikwijls geen tijd voor 't instudeeren te hebben. Dit 
tijdsgebrek echter is - gelij~ de sehr, uit ei?"en .erva
ring weet - geen bezwaar, t welk een ernstJg wIllend 
regisseur kan beletten om goed en voldoende te repe
teeren. 't Komt toch nog minder op veel dan op 
goed aan en wanneer ~ie laatste hoedanigheid ont
breekt, zijn de vertoonmgen zelf mat en flauw, .wat 
zeker niet tengevolge kan hebben dat de pubheke 
belangstelling in de tooneelvertooningen sterk vermeer
dert. N atuurlijk eer het tegendeel! En zoo dragen 
de toestanden achter de schermen in hoofdzaak zelf 
de schuld van de flauwheid daarvoor. 

SN I PP E R S. 
In het Zondagsnummer van het Handelsblad d. d. 

7 dezer spreekt de schrijver ~a?-. het Tooneelpraatje, 
die zieh met den bekenden mltJaal C. teekent, den 
wensch uit, dat er in onze hoofdstad, ter plaatse 
waar thans Felix Meritis staat, een nieuwe kleine 
schouwburg moge verrijzen van eene weelderige, ge
zelliO'e inrichting, waar de voorstellingen in hoofdzaak 
zouden moeten bestaan uit stukken van het Fransch 
repertoire, het fijnere salonstuk, de geestige comedie 
en -- wanneer de smaak daarvoor nog niet verloren 
hlijkt - ook klassieke stukken. Een dergelijke schouw
burg moet in eene stad van 400.000 inwoners kun
nen bestaan, een directeur en het benoodigde kapitaal 
zullen ook wel spoedig te vinden zijn. 

Zoo althans meent de schrijver, die in den aanvang 
van zijn opstel met een ti~~je iron~e over o~s op
timisme aesproken heeft. H1J zelf IS dus bllJkbaar 
geen optimist, maar een man, die de zaken beschouwt, 
gelijk zij zijn. 

't Is daarom dat wij bizondere waarde hechten 
aan zijn geloof in de bestaanbaarheid van eene on
derneming, die ook. door ons w~~dt beschouwd ~Is 
wenschelijk en noodlg. Wenscheh]k om de nog altl]d 
uitgebleven verzoening tussc~~n het V ~derlandsch 
tooneel en de patricische falmhes der .hootdstad; .noo
diO' ter wille van de vorming onzer ]ongere artisten. 
V~or ons Verbond blijft de stichting van een derge-

lijken schouwburg. waar niet enkel de Fransche maar 
ook de N ederlandsche en de N oorsche kunst een
toevlucht vinden, het naaste doel 't welk wij in 't oog 
te houden hebben. 

Dat een niet-optimist dit doel bereikbaar noemt, is 
alweer z66veel gewonnen. 

Een heuglijke lv/ding. 
De daabladen deelen mede, dat de heer Lauten

berg van"" het Residenz-Theater in B.erlijn aan het 
onderhandelen is met de gebrs. van Lwr I) over het 
geven van voorstellingen in November, in hoofdzaak 
van stukken van Hendrik Ibsen. 

Wehopen van harte dat die tijding juist zal blijk~n 
en de onderhandelingen leiden tot eene goede ~Jt
komst. Terwijl in Duitschland ook het groote pubhek 
meer en meer wordt gewonnen voor de kunst van 
den Noorsehen denker en dichter, achten onze 
directies den tijd voor het opvoeren zijner stukken in 
het N ederlandsch nog niet gekomen. Eene reeks 
van voorstellingen door dit Duitsche gezelscha~ helpt 
licht de belangstelling gaande maken. En alls Ib
sen ook in ons oog niet in all e opzichten de .. ku n -
stenaar der toekomst, zijn werken stellen WI] hoog 
boven het <Yros welke wij te zien krijgen. Zij zijn de 
uitingen ee~er krachtige perso?nlijkheid die weet wat 
hij wil eil streeft na ar waarheld; van ee~ »oorspron
kelijk" schrijver, wars. va~ alle conv~ntJf' En dat 
zijn hoedanigheden, die zoo vaak gemlst worden, dat 
we ze dubbel waardeeren, waar wij ze aantreffen. 

111m schriJjt ons uü Delll: 
Ünze <foede Prinsenstad staat bekend om hare 

liefde vo~r het tooneel. Onze kleine schouwburg is, 
wanneer de »V ereenigde Rotterdamsche Tooneelisten" 
optreden, niettegenstaande uit den. aard der zaak lI;et 
gebrekkige hulpmiddelen de verschJlleu?e voorstellm
gen moeten plaats hebben, ~e vereen~gmgspl~at~ van 
een groot gedeelte van Delft s bevolkmg. NlCt zeld
zaam zijn de jaren, waarin de geheele I e rang ~,n 
een groot gedeelte van het part~rre door abon~e s 
bezet zijn. Volgens de verzekermg van sommlgen 
moeten ook de Rotterdamsche acteurs meermalen ver
klaard hebben met eene zekcre voorliefde te Delft op 
te treden. En geen wonder: de zekerheid, steeds 
eene voorstelling te geven voor een nagenoeg geheel 
gevulde zaal, voor een publiek, d~t mee~~alen getoond 
heeft de gaven van onze verdlensteh]ke acteurs en 
actrices naar waarde te schatten, geeft van boven-
gemeld feit een alleszins voldoende verklaring. . 

Zaterdag j. I. riep de re abo~nementsvoorstellmg 
ons naar den Schouwburg en mettegenstaande een 
ZaterdaO' hier ter stede niet zeer geschikt voor eene 
voorstelllng is, had menigeen societeit of ver~adering 
opgeofferd om getuige te zijn van .d~ o~,voenng. van 
»De V errassingen van de Echtscheldmg Een leder 
kwam vol verwachting om kennis te maken m.~t het 
nieuwe blijspel, dat met zooveel succes te PanJ.s ten 
toonecle gebracht was. Het eerste blad van de Nleuwe 

1) De ouderhandelingen zijn op dit oogenblik nog niet 
afgeloopen. 



----~-------~---------------

Rotterdamscile Courant had door de critiek over de 
fransche opvoering van deze comedie onze verwach
tingen nog meer gespannen. En, niettegenstaande 
de geest, waarvan dit stuk tintelt, meermalen een 
uitbundigen bijval inoogstte, was de verontwaardiging 
over de wijze, waarop de Vereenigde Tooneelisten 
dit stuk meenden te moeten opvoeren, vrij algemeen. 
Is de opvoering van dit stuk zonder een dergelijke 
opvatting onmogelijk, is men niet in staat sommige 
gedeelten, o. a. waar Mevr. Bonivard in het costuum 
van eene balletdanseres optreedt, weg te laten 1), 
dan is hiermede riaar onze meening, hoeveel suc
ces dit stuk ook te Parijs moge ingeoogst hebben, 
de keuze van een dergelijk blijspel voor ons too
neel veroordeeld. Hoe wij ook Züchten, het was 
ons niet mogelijk eene verklaring te vinden van het 
feit, hoe menschen, die meermalen blijken gaven 
doordrongen te zijn van de roeping, die het Tooneel 
te vervullen heeft, meenen op een dergelijke wijze 
de 7.aak, die zij met hart en ziel voorstaan, te be
vorderen. Met moeite kunnen wij ons terughouden 
achterwege te laten, wat onze verontwaardiging ons 
in de pen geeft. Een ernstig protest vinde hier echter 
zijne plaats, een protest, ingegeven door de dlepe 
overtuiging, dat aan de zaak van ans vaderlandsch 
Tooneel door dergelijk optreden gevoelig afbreuk 
wordt gedaan. Vele oprechte vrienden zullen, waar 
op eene dergelijke wijze gehandeld wordt, hun steun 
gaan ontzeggen, aan vele vijanden zullen de ~apenen 
in handen gegeven worden, waartegen men zich 
mceielijk zal kunnen verdedigen. Van harte hopen 
wij dat de Rotterdammers, die in de laatste jaren 
Zü~ vaak toonden met inspanning van alle krachten 
te willen werken aan de verheffing van ons nation aal 
Tooneel en de veredeling van den kunstsmaak van 
ons volk, zullen inzien, dat niets meer aan deze ver
heffing en de7.e veredeling in den weg staat dan 
voorstellingen, zooals wij er een Zaterdag .i.1. bij
woonden. 

11.001 van de Redaclz'e. 

Wij hebben geen oogenblik geaarzeld o~ dit stuk, 
't welk ons door een Delftsch tooneelHJend werd 
toegezonden, ook zonder zijne onderteekening op te 
nemen. Blijkbaar toch geeft het uiting aan eene 
algemeene ontsteI?min.g van het Del~tsch. pu1;>liek en 
naar on7.e meenmg IS voor een dlrectJe mets zoo 
nadeelig als onkundig te worden gelaten van de min
der gunstige meening harer schouwburgbezoekers. Of 
de klacht gegrond is, zijn wij buiten staat te beslissen; 
de opmerking van onzen Rotterdamschen medewer~er 
in ons vorig nummer maakt het voor ons waarschlJn
lijk, dat de vertooning door het Rotterd. gezels~hap, 
in het bizonder wat het optreden van mevr. Bomvard 
betreft, geen oJie in de lamp der ingetogenheid was. 
Blijkbaar heeft men made. Bonivard in het echte cos
tuum eener balletdanseres in een tricot, korte tarlaan 
rokjes en laag uitgesneden kleedje docn verschijnell, 
o-elijk we dat bij iedere Fransche opera kunnen aan
~chouwen en gelijk het ook bij de voorstelling door 
het gezelschap Ach a r d geschiedde. De Rotter
damsche regie heeft zich, naar wij veronderstellen, 
dus eenvoudig naar de voorschriften der Fransche 

I) N aar wij vernall1en · was de opvatting, uie ll1en te Parijs 
en te Amsterdall1 van deze rol had, veel gekuischter en daardoor 
minder stootend. 

gedragen. Maar is zij met een beroep op deze na
volging schoon gewasschen? - N eell: want zij vergat 
dat 't een gehe el verschilIenden indruk maakt, welke 
dame wij in zulk een costuum zien verschijnen. Van 
eene da m e d e ball e t verwachten wij niet anders; 
van eene Parijsche, ::Jns vreemde, ac tri c e d e gen re 
hindert het ons niet; maar wanneer wij hetzelfde 
zien van eene N ederlandsche, bekende imnstenares, 
die we gewoon zijn in co~edie-rollen te zien optre
den, dan wordt het licht stuitend. Het Rotterdamsch 
gezelschap verkeert in den moeilijken toestand, dat 
het geroepen is om allerlei genres door eenzelfden be
perkten kring van artisten te laten speien voor een
zelfde ernstig gestemd Hollandsch publiek, maar het 
zal in zijn eigen belang verstandig hand elen, wanneer 
het bij de keus van stukken en de opvatting der 
rollen de vooroordeelen van zijn publiek ontziet. 
In dit geval had zij dit te gemakkelijker kunnen doen 
omdat het verschijnen van made. Bonivard als dan
seres eene episode vormt, die zonder bezwaar kon 
worden weggelaten. 
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Tauma, (Dame zonder onderlichaam) de Wonder- § De grootste keuze BRUILOFTS-LIEDEREN en 
portefeuille, de Somnambule op de stang, Wonder- ~ TAFEL-AARDIGHEDEN, enz. enz. 
spiegel enz. enz. Eerepoort. Troon, prachtige Vene- § ______ -_~ 
tiaansche Gondel, en rijke Zaaldecoratien. ~ 
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INHOUD: 
Officieel Gedeelte: Briefwisseling tussehen Hoofdbestuur en 

Made Sarah Bernhardt; Uit onze Afdeelingen (Amsterdam, 
Delft en 's-Gravenhage). - Ingezonden. - L. S. Nog eens 
naar aanleiding van de vertooning van »De Vreemdelinge" . -
Het tooneel in de Hoofdstad. - Uit de Maasstad. - Het 
Tooneel te Parijs. - Nieuwe Uitgaven. 

PFFICIEEL PEDEELTE. 

Bij de slotvoorstelling door Made Sarah Bernhardt 
te Amsterdam gegeven, heeft het Hoofdbestuur van 
ons Verbond haar een fraai bloemstuk doen aanbie
den, begeleid door het navolgend schrijven: 

A Madame Sarah Bernhardt. 

le 26 Octobre 1888. 

Madame et z'llustre artiste, 

Les soussignes. membres du comite central de l'Asso
ciation draoatique neerlandaise, representants d'une 
societe qui travaille activement arelever en Hollande 
le gout du theatre et l'art dramatique. notamment 
aussi I'art du comedien, se permettent de vous offrir 
d'une maniere speciale les hommages de leur admira
tion profonde et entiere. 

IIs savent que ces homma~es disparaissent dans 
les ovations que des publics enthousiastes font par
tout au charme exquis de votre merveilleux talent. 
Cependant ils tiennent a vous dire, maintenant sur
tout que vous venez de terminer dans plusieurs villes 
de la Hollande une tournee qui n'a ete qu'une suc· 
cession de triomphes, que vous pouvez compter les 

amis du theatre dans ce pays parmi vos adhliI'ateurs 
les plus devoues et les plus serieux. 

Ils osent meme se rejou,ir de l'heureuse et nouvelle 
impuls ion que vos representations n'ont pu manquer 
de donner a la cause qui leur est chere. IIs croient 
en effet que les eleves du petit Conservatoire d' Am
sterdam et les jeunes artistes de nos troupes natio· 
nales, sans avoir la folie idee d'arriver a vous res
sembier -- on n'imite pas une fee! - pourront 
apprendre de vous ces deux choses precieuses: le 
devouement absolu de I'artiste a son art, et la con
centration de tous les moyens, exterieurs et interieurs, 
physiques et intellectuels, sur I'interpretation d'un 
role, sur la mise en scene d'une situation dramatique. 

C'est pourquoi les soussignes vous prient, Madame 
et ilIustre artiste, de vouloir bien agreer leurs hom
mages comme le temoignage d'une reconnaissance 
et d'une admiration toutes speciales et de ne jamais 
oublier la Hollande, toutes les fois que vous ferez 
des projets de tournees dramatiques a l' etranger. 

Les membres du comite central de I' Association 
dramatique neerlandaise. 

(Sign{~) A. G. VAN HAMEL, 
professeur (l l' Um'versite de Groningue, 

preszdent. 
J. H. KRELAGE, vice-presz·dent. 
J. E. BANCK. 
MARCELLUS EMANTS. 
Jos. JACOBSON. 
M. J . WALLER. 
D. H. TOOSTEN Secretazre. 

Het antwoord van de beroemde artiste bevatte 
eene betuiging van leedwezen, welke zeker door 



menigeen onzer lezeressen en lezers zal worden 
beaamd: 

Messieurs, 
Je vous suis tres reconnaissante de votre si aimable 

sympathie et je vous remercie de me la temoigner 
d'une fayon aussi aimable. 

Je suis tres fiattee que les jeunes artistes d' Amster
dam aient pu prendre gout a ma fayon de jouer, et 
je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pu leur 
jouer le grand repertoire tragique et romantique, 
Phedre, Hernani, Andromaque. 

La vie est longue, meme quand on en a deja vecu 
la moitie. 

Esperons que nous nous reverrons. 
Donc, au revoir, Messieurs, et merci, merci, a plein 

ceeur. 
(Signe) SARAH BERNHARDT. 

Amsterdam 1888. 

Uit onze Afdeelingen. 
AMSTERDAM. In de jongste vergadering van de 

propaganda-commissie onzer Amsterdamsche Afd. is 
door den Voorz., den heer W. A. v. d. Mandere, de 
mededeeling gedaan, dat in gevolge besprekingen met 
den heer de Groot, directeur van den Parkschouw
burg, met dezen heer eene overeenkomst getroffen is, 
waarbij den leden der Amsterdamsche Afd. voortaan 
een avond per week (des Donderdags) bij de voor
stcllingen van het Hollandsch operagezelschap tegen 
half geld toegang tot ce stalles wordt verzekerd. AI
thans \"Oor zooverre de leden persoonlijk blijk geven 
op dit voorrecht prijs te stellen, door het nemen van 
eene bijkaart ad f 2. - per lid. 

Wij twijfelen er niet aan, of vele leden onzer Afd. 
zullen van deze overeenkomst met genoegen kennis 
nemen en gaarne gebruik maken van het voorrecht, 
hun door de welwillendheid van den heer De Groot 
toegestaan. De tegemoetkoming, hem daarvoor we
derkeerig door de leden verschuldigd, is zeker uiterst 
gering in verhouding tot hetgeen zij er voor verkrij
gen , terwijl tevens door een druk gebruik maken van 
deze gelegenheid de onderneming van den heer 
De Groot een welverdienden steun zal ontvangen. 
Nadere bizonderheden omtrent een en ander zullen 
onzen leden spoedig van wege het Bestuur der Afd. 
worden medegedeeld. 

Men schrijft ons uit Delft, d.d. 6 dezer: 
»V rijdag 2 N ov. 11. had alhier eene afdeelingsver

gadering plaats, waarin allereerst door den penning
rneester zijne rekening en verantwoording werd 
overgelegd, volgens welke een klein batig saldo aan
wezig bleek. Bij de bestuursverkiezing werd de heer 
Huysinga herkozen, terwijl in plaats van den heer 
R. Witte, die niet meer in aanmerking wenschte te 
komen, de heer J. Post v. d. Burg gekozen werd. 
In de daarop gevolgde bestuursvergadering is deze 
heer tevens tot Voorzitter der Afd. benoemd, terwijl 
werd besloten den leden en hunnen introduces a.s. 
Vrijdag q Nov. een kunstavond aan te bieden, be
staande uit voordrachten, door den heer W. van 
Zuijlen ten beste te geven. Waarschijnlijk ook dank 
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zij dezen maatregel, is het ledental klimmend en nu 
reeds tot 38 gekomen." 

Dit laatste is een heugelijk verschijnsel, te heuge
lijker omdat uit verschillende onzer Afdeelingen 
gelijke goede berichten komen. Rotterdam telt thans 
reeds ruim 80 leden meer dan ten vorigen jare, toen 
er maar 450 leden waren; in Amsterdam beginnen 
de pogingen der propaganda-commissie, door om
standigheden vertraagd, reeds goede resultaten te 
leveren, terwijl ook in den Haag het Bestuur aan 
het werven van leden is geweest. Allereerst door 
eene circulaire aan de leden zelven, met opwekking 
om in eigen kring tot toetreden aan te sporen en 
voorts door het verspreiden eener andere aan niet
leden, waarin op voortreffelijke wijze het doel van 
ons. Verbond wordt geschetst en tevens de voor
deelen opgesomd, welke aan het lidmaatschap ver
bonden zijn. Zoo heeft deze week (Woensdagavond) 
een voorstelling plaats gegrepen door de Ver. Rotterd. 
Tooneelisten, waarbij o. a. een stuk in 3 bedr. van 
Marcellus Emants is opgevoerd I) en waartoe de 
leden der Haagsche en der Delftsche Afd. van ons 
Verbond tegen den halven prijs toegang konden 
krijgen. Eu nll mogen de leden, die slechts om der 
wille van dergelijke »voordeelen" lid zijn of worden, 
juist niet de beste steunpilaren van ons Ver bond 
zijn, 't komt er vooralsnog op aan de kas z66 te 
stijven, dat en Afdeelingen en Verbond in staat zullen 
wezen zieh een belangr-ijker invloed op den gang 
van zaken te verwer'len. 

Omtrent deze voorstelling meldt men ons nader 
uit den Haag: 

Voor een talrijk pub liek, vooral op de eerste ran
gen, werd hier Woensdagavond door de Vereenigde 
Rotterdamsche tooneelisten, directie de H rn. Le Gras 
en Haspels, eene eerste voorstelling gegeven van 
Marcellus Emants' »Jonge Harten." Dit blijspel in 
3 bedrijven, dat hier en daar meer het karakter 
draagt van eene klucht in de duitsche beteekenis van 
dit genre, dagteekent reeds van 1872. Van daar dat 
het onderwerp, een jeugdig paa!" dat in zijn liefde 
aanvankelijk gedwarsboomd wordt door eene bedaagde 
weduwe en twee oude vrijers, niet geheel nieuw meer 
scheen, achtervolgd als dit 16-jaar oude blijspel werd 
door tal van tooneelproducten, waarin ongeveer het· 
zelfde onderwerp behar.deld wordt. N ochtans had 
»J onge Harten" een onbetwist en hartelijk succes. 
Ten deele mag dat worden toegeschreven aan de let
terkundige waarde en aan de oorspronkelijkheid van 
enkele tooneelen waaruit veel humor doorstraalt, 
maar ook en vooral aan verscheidene aardige en 
pakkende tooneeleffecten die op het juiste oogenblik 
waren aangebracht, door de acteurs goed onderstreept 
werden en het publiek voortdurend in een recht 
vroolijke stemming hielden. Vooral de rol van den 
ouden vrijer H 00 g e ve e n, die op zeer linksehe 
manier het hof maakt aan zijn bekoorlijk nicht je, 
werd uitmuntend getypeerd door Rosier Faassen. 

I) E e n e v raa g: Ofschoon er dien avond 3 stukjes ge· 
spceld werden, vermeldde het programma den naam niet van 
mej. Beukers, oud-Ieerlinge der school en beschermelinge der 
Haagsche Afd Ons dunkt. dat 't wenschelijk en mogelijk 
ware geweest, een stukjc in een bedrijf te kiezen, waarin zij 
althans zieh in haar kracht had kunnen toonen. Waarom dit 
niet geschied is, is de vraag, welke wij wilden stellen. 



O~erigens kon. het stuk niet bogen op een zorg
vuldIg, goed slUItend samenspei waarin de Rotter
dammers niet zoo sterk zijn als hunne kunstbroeders 
van Het Nederlandsch Tooneel. >,Jonge Har
~en" .. van . Ema~ts zou nog veel meer zijn uitgekomen 
m .~IJn fnschheld van gedachten, en in de oorspron
kelIJke locale ldeur van tal van lieve tooneeltjes, 
wanneer het spei van enkele medewerkers wat artis
tieker ware. opgevat. Dit stuk had zijn succes thans 
hoofdzakehJk te danken aan Rosier Faassen wiens 
grime, hOllding en gebaren, als altijd met veel ~verleg 
bestudeerel, den gehe elen avond de stof leverden tot 
uitbundige hilariteit Aan het einde van het 3e bedrijf 
werd de auteur meer dan tien minuten lang vrueh
teloos op het tooneel geroepen. Hij had zieh uit 
bescheidenheid onmiddellijk na de laatste scene uit 
het ~ebouw verwijderd, zoodat de hartelijk gemeende 
ovatIe onbeantwo?rd bleef. Dat is te meer jammer, 
omdat een dergehJke hulde van het publiek aan een 
N ederlandseh tooneelschrijver voorwaar niet dagelijks 
voorkomt. 
~an . de dames Burlage-Verwoert, mej. Beersmans, 

meJ. Vmk en mevr. Faassen, die in Emants' »Jonge 
Harten" en in twee kleinere stukken medewerkten 
werden door de Haagsehe afdeeling van het Nederl: 
Tooneelverbond bouquetten vereerd. en den heer 
Emants werd! na aflo?p van de voorstelling, door 
het bestuur. dler Afdeelm& nog een afzonderlijke hulde 
gebracht, dIe vergezeld gmg van de aanbieding van 
een lauwerkrans. 

Voor het Verbond is het eene aangename tijding, 
dat de Haagsehe afdeeling, naar aanleiding van deze 
welgeslaagde voorstellmg, belangrijk in ledental is 
toegenomen. 

pNGEZONDE~: 

Geachte Redac(eur! 
Vergun mij U mede te deelen, dat Dumas' drama 

!Je Vreemdelinge hie: in Den Haag een go eden 
mdruk gemaakt ~eeft. Smds lang hadden wij, naar 
onze meenmg, met zulk een boeiend en talentvol 
gespeeld stuk gezien. Wij vonden ook de rollen be
vredigend bezet. Vruchteloos zoek ik naar jongere 
krachten, die het hier de ouderen zouden hebben 
kunnen verbeteren. Het tooneel tusschen mistres 
Clarkson en de hertogin scheen ons goed gelukt, de 
samenspraak van de markiezin en dr. R(~monin kwam 
ons nitstekend voor, terwijl het herdersuurtje van 
mevrouw de Septmonts en Gerard ons bekoorde. t) 

Daarentegen ben ik het volkomen eens met den 
s~hrijver uit Delft, dat het minder gepast is om ver
dlenstelijke artiste~ in trieot en korte rokjes te doen 
optreden. Het Zlen daarvan stemt allerminst aan
genaam. 

De viering van Morin's jubile is hier naar wensch 
afgeloopen. Uit alles bleek dat de verdienstelijke en 
gewetensvolle kunstenaar ook hier naar waarde ge
schat wordt. 

DEN HAAG, 30 October 1888. 
Uw Dienstw., 

A. I. 

1) Zie ons artikel: N aar aanleiding van "De Vreemdelinge". 
RED. 
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De opmerkingen, door mij over de vertoonino- en 
de rolverdeeling van D e V re emd el in g e gem~akt, 
hebben eene meer dan gewone beweging ten gevolge 
gehad. Een geacht lid van ons verbond zond ons, 
~aar aanleiding daarvan een stukJe in, 1) waarin hij den 
mdruk, door de voorstelling te 's-Gravenhage gemaakt, 
als geheel tegenovergesteld schetste j en in den kring 
van het betrokken gezelschap moet er on danks de 
zoo vaak voorgewende onverschilligheid voor de 
»kritiek," heel wat over te doen zijn geweest. Waar
schijnlijk is die opgewondenheid thans veel bedaard 
e~ nu de toen.emende goede opkomst van het publiek 
blJ de opvoermgen van het stuk, deze kwestie buiten 
ßevaa.~ voor de kas der directie gebracht heeft, kan 
l~ ml] de weelele veroorlooven, haar nog eens prin
Clpieel en op mijn gemak te behandelen. 

Inderdaad raken mijne aanmerkingen op de rol
verdeeling twee gewichtige beginselen. Daar is aller
eerst de vraag, hoeverre bij het bezetten der rollen 
de uiterlijke overeenkomst tusschen den acteur en de 
voor te stellen persoonlijkheid gewicht in de schaal 
mag en moet leggen. In Duitschland is zij juist 
kort geleden opnieuw ter sprake gekomen toen Georg 
Köberle te Dresden in drie nummers van de D r a
maturgisehe Blätter (41,42,43) »Die Fachein
theilungsfrage" aan een onderzoek onderwierp en 
daarbij meende te moeten opkomen tegen de gang
bare emplooiverdeeling, waarbij voornamelijk op de 
oppervlakkig uiterlijke geschiktheid voor »helden," 

. "h Id' " I »mmnaars,. ~ e. m~en enz. ge.et wordt. Ongetwijfeld 
volkomen ]UISt IS zlJne opmerkmg, dat de psychische 
aanleg van grooter beteekenis is dan het uiterlijk. 
Doch doet dit inderdaad niets af en is het onverschillig 
van wat leeftijd en voorkomen de artisten zijn? De 
eenvoudige overweging van den invloed welken de 
leeftijd op het karakter, de denkbeelden 'en de han
?elingen der menschen oefent; van het verschil in 
mdruk op ons teweeggebracht, al naar eene daad 
door dezen of door genen persoon verricht wordt, 
belet het geven van een bevestigend antwoord op die 
vraag. Wat ons van eene jonge vrouw van 20 jaren 
nat~u:lijk, begrijpelijk lijkt, zullen wij licht in eene 
30-]ange laken, en van eene 40-jarige zal het ons 
misschien tegenstaan. Zoolang nu eene artiste door 
uiterlijke vormontwikkeling eene 20-jarige sc h ij n e n 
~an. doet het weinig af of zij werkelijk van dien leeftijd 
IS; doch zoodra dit niet het geval is, zal de artiste, 
?~ een werkelijk goed geschetst type van een 20-
lange te kunnen weergeven, zieh in de noodzakelijk
heid zien, dit type te verouderen door de al te 
jeugdige trekken er van uit te wisschen. Aldus deed 
~el~s Sarah Bernhardt, toen zij Frou-frou speelde; en 
mdlen haar slankheid heur de verjongingskuur nu al 
vergemakkelijkte, dan ligt het voor de hand dat mevr. 
Frenkel, die wel jonger is doch nu eenmaal meer het 
uiterlij~ van eene volwassen vrouw dan van een meisje 
heeft, m het voorstellen van de nalviteit, de kinderlijke 
overgave aan haar liefde, welke we in Catherine de 
Septmonts bespeuren, slechts moeilijk kon slagen. 
Te meer omdat onze actrice bij het speIen in een 

') Zie hierv6or. 



salonstuk zieh nog steeds te zeer bewust blijft van 
den dwang, dien zij tot het voorstellen der »grande 
dame" op zichzelf moet oefenen, om zieh in dergelijke 
rollen vrij te kunnen bewegen en te geven. Zij bracht 
de Catherine, naar ik 't uitdrukte, in een geheel 
anderen sfeer, dan bijv. mevr. Rössing (zeer zeker 
in haar goeden tijd) het zou gedaan hebben ; al 
zou deze op haar beurt ongetwijfeld in andere 
tooneelen dan die met Gerard bij mevr. Frenkel 
ten achter zijn gebleven. Hoe meer Catherine kan 
gehouden worden voor eene vrouw, van wie men 
door levenservaring gerijpte nagedachte mag vergen, 
des te minder aannemelijk wordt haar huwelijk 
met de Sepmonts en te minder vergeeflijk en 
»bekoorlijk" haar ontboezemingen tot Gerard. De 
teekening van den schrijver wordt dan hinderlijk 
valseh. 

De figuur van mrs. Clarkson - gelijk ze door 
Dumas is aangegeven - k a n voorgesteld worden 
op eene wijze, die het stuk een veel hoogere 
waarde en diepere beteekenis schenkt dan die eener 
gekunstelde co m e die dem 0 eu r s. Deze dochter 
van een mulattin en een slavenhouder, vrucht van 
den louteren wellust, in haar kindsheid door men
schelijke wreedheid ontrukt aan het eenig wezen 't 
welk haar de teederheid en de liefde had kunnen 
leeren, kan voor ons verschijnen als de grootsche 
verpersoonlijking der vergelding, welke over de ver
wijfde en ontzenuwde 1ge Eeuwsche overbeschaafd
heid komt. Slechts bezield door een gedachte: 
wraakzucht over 't haar toegebrachte zielverscheurend 
leed, werpt zij zieh te midden der zieke maatschappij, 
als eene verleidelijke, zwartoogige, woesthairige Sirene, 
die al de mannen tot zieh lokt door hun verstompte 
zinnen te prikkelen met den gloed der ongetemde 
natuur, welke hun uit haar blikken tegemoet fonkelt; 
die, eenmaal ze in haar macht gevangen houdend, 
hen van alles: geld, eer, geweten, berooft; en hen 
meesleept in de dlepte van het verderf, waaruit zij 
zelve is voortgekomen. Eene daemonische natullr, 
ijzig koel jegens al haar slachtoffers en slechts zelve 
getroffen, wanneer zij in aanraking komt met een 
persoon, die haar weerstaat, omdat hij niet het ver
derf, maar het goede iso Om dezen te bezitten voert 
zij strijd: maar als zij ten slotte de nederlaag lijdt 
blijft zij in die nederlaag nog hoog staan boven de 
wereid, wier vernietiging haar zending was. Aldus op
gevat, wordt haar figuur gebracht verre buiten het 
gaslicht der kleine alledaagschheid en treedt zij in 
het forschgele zonlicht van het verheven tragische. 
Doch daargelaten of het stuk van Dumas, gelijk het 
is, niet te bekrolllpen een lijst zou blijken voor de 
aldus voorgestelde figuur, wordt het huldigen dier 
opvatting bemoeilijkt door de geringheid van het 
aantal kunstenaressen, in staat om dez e persoon
lijkheid ziel en leven te geven. Hier in N ederland 
is Mevrouw Beersmans wel de eenige, die het ideaal 
op niet al te grooten afstand zou kunnen naderen -
als van Mevrouw Frenkel de kunst van proza te zeggen 
niet haar zwakste zijde was, zou zij in de tweede 
plaats in aanlllerking kunnen komen. Doch hoe nu 
moet men aan, wanneer het onmogelijk blijkt de 
figullr in dat licht voor te stellen? - Men late 
Dumas niet hooger vliegen dan hijzelf bedoeld heeft; 
men blijve in overeenstemming met den toon van 
zijn werk; en verzwakke het daemonische tot het 
buitengewone. Om dien Franschen heeren het bloed 
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naar de hersenen te doen stijgen, om een de 
S~pmonts te prikkelen tot een pogmg tot het over
wmnen van een ongekenden tegenstand, is het 
voldoende indien lllrs. Clarkson anders is dan de 
meeste Parijsche dames: eens ietwat excentrieke 
Amerikaansehe van een blond Engelsch type, languis
sant in 't spreken en bewegen; aantrekkelijl\ door 
haar koele onverschilligheid voor alle liefelesbetuigin
gen; begaafd met een scherp, pI actisch verstand; 
eene intriguante niet minder uit berekening dan uit 
hartstocht; voor een oogenblik zelf geboeid door een 
man die haar weerstaat; jaloersch uit gekwetste ijdel
heid evenzeer als uit gewonde liefde; bij het kiezen 
der middelen ter bestrijding van haar mededingster 
schroom vallig noch hooghartig; haar nederlaag opne
mend als iemand die het leven heeft leeren kennen 
als eene loterij en wijsgeerig genoeg is om winst en 
verlies met een zelfelen welwillenden glimlach te be
groeten. Met deze opvatting zeerzeker blijven we 
binnen de lijst van het stuk; zelfs - ik erken het 
volkomen verzuimen wij acht te slaan op den 
hartstocht elie onder elie bovenste lavakorst gloeit. 
Doch hoe vaak gebeurt het dat eene samengesteide 
persoonlijkheiel (en mrs. Clarkson schijnt gevormd 
overeenkomstig eene chemische formule) in heel haar 
verscheidenheid eleor een artist kan worden uitge
beeld; en zijn niet zelfs groote kunstenaars (ressen ) 
vaak genoopt, de figuren te vervormen naar hun 
eigen gaven en middelen, maar dan zoo dat zij tot 
een nieuw gehe el worden en wij vergeten op te 
merken hoezeer zij afwijken van ele schets der 
schrijvers? - Daarom ook blijf ik van meening dat 
de voorstelling van mrs. Clarkson, gelijk ik die in de 
tweede plaats gaf, wel valt binnen het bereik der 
gaven van mej. Marie Lorje. Men versta mij we!. 
Ik beweer allerminst elat zij niet zeer veel stuelie en 
arbeiels en krachtsinspanning zou behoeven om de 
figuur, naar deze tweede opvatting, voleloende voor 
te stellen; en even weinig elat zij reeels aanstonds bij 
de e e rs te opvoering zou hebben kunnen voldoen. 
Eerst bij verscheidene opvoeringen zou zij ele rol 
meester zijn geworden, te meer omelat het haar 
vooralsnog ontbreekt aan de onmisbare overmacht 
op de toeschouwers. \Vanteen artist, die(n) het publiek 
zelden in eenige rol van beteekenis ziet, mist het 
vertrouwen van dat publiek, 't welk maakt dat men 
gebreken en hoeelanigheden in eenen aanneemt, zon
der te ziften of te beknibbelen, en den kunstenaar 
bij voorbaat tegemoet komt door het geloof, dat hij 
of zij 't wel goed zal doen. Dit geloof en dit ver
trouwen werken - gclijk men thans zou zeggen -
suggestief; zij verklaren ele zekerheid van 't succes 
van elk beroemd, voornaam kunstenaar. »Die en die 
speelt! dat mo e t goed zijn" - verzekeren toeschou
wers en .... critici onophoudelijk: de namen alleen 
zijn reeels voldoende. Doch inelien elit zoo is, dan 
begrijpt men hoe het komt, dat een tooneelkunstenaar 
(ares) door zijn (haar) gewoon publiek steeds hoog 
vereerd, van vreemde toeschouwers vaak niet dan 
met moeite waardeering afdwingt; dan is het ver
klaard waarom het een artist, die altijel op elen ach
tergrond is gezet, bij het vervullen eener rol van 
beteekenis, zoo zwaar valt zieh staande te houden, 
zieh te doen accepteeren; elan treedt de noodzake
lijkheid in. het schelste licht, om ele jonge krachten 
tijdig in tamelijk belangrijke rollen te doen optreden, 
en hun de gelegenheid te schenken het vertrouwen 



des publieks te winnen -- wil men althans voorko
men dat zij, op lateren leeftijd geroepen tot het 
innemen eener belangrijke plaats, zieh te pI etter stoo
ten tegen de geringschatting, welke hunne vroegere 
ten achterstelling bij het publiek voor hen heeft 
gewekt. 

Het zijn deze overwegingen in de tweed.e plaats 
welke mij gebracht hebben tot het verdedlgen der 
steIling, dat men bij de rolverdeeling van D e 
V r e emd e I i n ge eene proef had moete~ ne~en 
met mej. Lorje als mrs. Clarkson. Dat dIe stelhng 
door mijne toelichting nog wat meer op een paradox.e 
is gaan gelijken, wil ik allerminst loo~~lenen: er. lS 
eene botsing te ontdekken tusschen mlJn verkla~mg 
dat zij de rol zou kunnen speIen en mijn opmerkmg, 
dat haar dit vooral moeilijk zou vallen door het 
gemis aan de noodige autoriteit. Doch het voor
beeld van Dumas leert welk uitnemend hulpmiddel 
tot het verbreiden zijner ideeen men juist in paradoxen 
bezit. Zij prikkelen tot tegenspraak en dus tot denken 
en overwegen. En niet om gelijk te krijgen in dit 
bizonder geval en mej. Lorje als mrs. Clarkson te 
zien optreden, was het mij voor alles te doen. Maar 
om nog eens opnieuw en scherp te doen uitkomen, 
hoe sIecht die ten achterstelling der jongeren werkt. 
De Ver. He t N e der I. T 0 0 r. e e I volgt het stelsel 
van Perrtn, het voormalig hoofd der Comedie Fran
<;aise; wat de gevolgen van dat stelsel ,voor .de to~
komst zijn weten alle lezers van Sarcey s femlleton s. 
Door steeds de oude garde in het vuur te brengen, 
belet men de vorming der jongere en vergeet dat 
uit die oudere nooit iets zou zijn gegroeid indien 
zij eveneens voortdurend op den achtergrond was 
gebleven. Wat weet men van de belofte, die wellicht 
in zoo menig lid der achterhoede van het leger der 
Vereeniging schuilt? De voorstelling van Da me s 
e n He e ren va n P. A. bracht de verrassing, dat 
de Hr. v. d. Hilst, dien tot nu toe niemand bijkans 
anders dan spraaklooze knechtenrollen had zien ver
vullen, in staat bleek het rollet je van den guitigen 
courantenjongen op werkelijk voldoende wijze te 
speIen; van een der andere »zwijgers" (den Hr. 
Rom b r ich) weet ik dat hij zieh met prijzenswaar
digen ijver er op toelegde dergelijke zwijgende. per
sonages op typische wijze voor te stellen. Schmlt er 
in hem dan werkeIijk zoo weinig, dat hij aItijd maar 
zal moeten blijven zwijgen; zal de heer v. d. Hilst 
nu weer jaren lang tot de »zwijgers" verwezen worden; 
liggen in beiden geen kiemen van eenig talent, der 
ontwikkeling waardig? Opdeze laatste vraag slechts 
met een minachtend glimlachje te antwoorden is zieh 
doof toonen voor de lessen der geschiedenis, welke 
ons leert hoe geringe verwachtingen men eertijds 
gekoesterd heeft van velen, die thans eene eervolle 
plaats onder de oude garde innemen; hoeveel moeite 
't hun gekost heeft zieh die plaats te veroveren en 
- wat zij in dien strijd soms onherwinbaar verloren 
hebben. 

En wanneer inderdaad de vorming der jongeren 
bij zulk een talrijk gezelschap practisch onmogelijk 
mocht zijn, is het dan niet noodig op andere wijze 
te voorzien in eene steeds dringerder wordende 
behoefte? L. S. 
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1;Jef <0oonee1 in de :ßoofdsfad. 
D am e sen H e e ren va n Po n t - Are y heeft, 

bij gelegenheid van '8 heeren Morin's jubelfeest, vijf 
avonden achtereen het Amsterdamsch publiek ver
maakt en is toen weer vervangen door D e V r e e m
d el in g e, 'twelk een voor de hoofdstad zeker niet 
verwacht succes heeft. Over het eerste stuk veel 
woorden te verspillen ligt niet in ons plan. Z?ozeer 
als de komische tooneeltjes met chargetypen mt e~ne 
vaudeville ons hebben vermaakt, hebben de ernstlge, 
de dramatische ons geergerd; en op gevaar van v~or 
een letterkundig onbeschaafde door te gaan, WIen 
niet elk drama een afschuw en elk »salonstuk" een 
fijne genieting is, verklaren we ronduit meer dan 
een dusgescholden »draak" verre te verkiezen boven 
de hoofdtooneelen van het. derde, vierde en vijfde 
bedrijf van deze »Cümecti~!" - Gehe~1 die geschie
denis van den offervaardlgen zoon, dIe, om deo na
gedachtenis zijns vaders voor zijn moeder r~m ,t~ 
houden zich zelven in haar oogen verlaagt, lS zoo 
gekunst~ld geZücht, zoo leugenachtig pijn!ijk, ~oo 
hinderlijk »klein" met haar (onware) gebrmkmakmg 
van nietige alledaagschheden en haar ontzag voor 
wauwelende dorpelingen, dat we verruimd adernhaIen 
wanneer we haar gelukkig achter den rug hebben. 
Het is een betreurenswaardig vooroordeel, dat velen 
een dergelijk stnk, alleen omdat er »tapijten op het 
tooneel komen", hooger stellen dan menig nalf, 
oprecht zij 't ook kleurrijk volksdrama ; een voor
oordeel' 'twelk wel voedsel zal vinden in het feit, 
dat de' meesten onzer tooneelspelers zieh bij het 
vertoonen van een dergel\jk stuk meer moeite geven 
om »beschaafd" en levendig te speien. Trouwens, de 
hoofdpersonen m deze comedie van Sardou zijn zoo 
vaag geteekend, dat zij weinig typeering eischen en 
met wat beschaafde manieren, routine en voorgewend 
gevoel te speIen zijn. Waar de verhoudingen en 
het gevoel zoo valsch en onwaar zijn, zo~. echt gevoel 
hier immers noch besteed, noch te vergen zlJn. Over het 
geheel hebben onze vertooners zich zeer voldoende 
en allen met opgewektheid van hun ta~k gekweten; 
de bezetting, welke van de vroegere vnJ wat afweek, 
vermelden wij in eene noot. f) Een der hest gesl~agde 
tooneeltjes was dat tusschen Broch~t (hr. Monn) en 
mevr. Cotteret (mevr. Stoetz) - hIer gaven belden 
de volle maat hunner krachten als blijspelspelers van 
hoogere orde. Mcvr. de Vries heeft de b~rones 
de St. Andre met waardigheid; mevr. Rössmg de 
Berangere met weinig kleur en opgewektheid voor
gesteid. De eerste neme zich evenwel vooral in acht 
voor het overdreven her haIen van Iiefkoozingen aan 
haar zoon en op 't portret van heur kleinZüon; ten 
opzichte van de tweede beginnen hare vrie~den 
zich met ongerustheld af te vragen, of de penode 
van haar lusteloosheid nog lang zal duren! - De 
tooneelschikking en inrichting verdiende over 't gehe el 
lof' de nieuwe zaaldecoratie van den heer Grootveld, 
met namaak-tapijtschildering boven de hooge lambri-

I) Barones de St. Andre, ~evr. S. ?e V ries ; ~~b~ce, 
hr. de Jong; Brochat, hr. Mann; Berangere, mevr. Rossmg; 
MarceJle d'Aubry, mevr. Frenkel; Trabut, hr. de Boer; ~:vr. 
Trabut, mej. Chr. Poolman ; Burggraaf Amaury, hr. TOUmlaIre; 
mevr. Denisart, mej. M. Lorje; mevr. Cotteret, mevr. S.toetz; 
Clavajol, hr. Clous; U~chard, hr. .v. Dommelen; Mananne, 
mevr. Verenet; Gaspard, hr. v. d. HIlst enz. 
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zeering bleek echter te schel van kleur voor een 
achtergrond. Hoe men er toe kon komen bij al dat 
groen nog eene lange groene portiere in het achtervak 
te hangen, was onbegrijpelijk. 

Wehebben inmiddels ook nog het genot kunnen 
smaken Sarah Bemhardt te zien in eene harer beste 
rollen, die van Fr 0 u - fr 0 u. Wij stellen het stuk, 
voor zooverre de drie eerste bedrijven betreft, als 
eene proeve van karakter- en zedenstudie zeer hoog; 
de laatste twee akten zijn, gelijk Sarah Bernhardt 
volkomen juist opmerkte, »quelque peu banales". -
Wat nu intusschen de hoofdpersone betreft, deze is 
in haar loszinnige dartelheid en ohgebondenheid 
slechts door eene actrice voor te stellen, die ons het 
uiterlijk eener 17-jarige kan doen zien. Daarom ook 
heeft Sarah Bernhardt de tinten in haar speI ver
zacht en meer eene verwende, ikzuchtige jonge 
vrouw doen zien. Haar vertolking werd dan ook 
eerst volkomen indrukwekkend in de derde akte, 
waar het stijgen van haar ijverzucht, het sterker 
worden van' haar leed, van heur haat tegen Louise, 
met zeldzame en wegsleepende kunst werd vertolkt. 
Verrukkelijk blijft de fijnheid van schakeeringen en 
overgangen in 't stille spei; bekoorlijk: stem, gebaar 
en mimiek; bewonderenswaard het vermogen om 
het tempo der scene's zM) juist aan te geven, dat 
daardoor alleen reeds de toeschouwer geboeid wordt. 
Van wat we dit jaar "an haar zagen leek de 3e akte 
van Fr 0 u - fr 0 u ons het meest indrukwekkend. 

Onder de jongere artisten, die (gelijk het Hoofd
bestuur in zijn schrijven aan de Fransche kunstenares 
deed opmerken) haar kunst zijn komen bewonderen, 
heeft ook Mevr. Holtrop-Van Gelder behoord. En 
wie haar vroeger, bij het begin van haar tooneel
loopbaan, en thans dezer dagen in L u eie D i die r 
zagen speien, zullen moeten erkennen dat er meer 
uit haar gegroeid is dan zij toen zelfs beloofde. Blijk
baar doet zij wat ze kan om vooruit te komen: haar 
uitspraak is beschaafder en haar houding en manieren 
zijn bevalliger, de uitdrukking van smart en lijden 
dieper en natuurlijker geworden. Zij had als Lu c i e 
D i die r wel eene lijdelijke, maar toch nog eene zeer 
moeielijke rol, die waardigheid en gevoel en eene 
zekere melancholie, vaardigheid en juist begrip van 
mimiek en gebarenspeI, technische bekwaamheid tot 
het speIen eener »sterf"scene eischt. Welnu, zij heeft 
zich er op te loffelijker wijze van gekweten, omdat 
de tijd van voorbereiding uiterst gering is geweest; 
ze heeft weten te boeien, meer malen te roeren (0. a. 
als zij spreekt over en zoekt naar haar kind, 3e bedr.) ; 
ze is geen oogenblik zooveel te kort geschoten dat 
't voor haar zelf en 't publiek pijniijk werd. Waaraan 
zij zoowel als haar partner de Hr v. d. Heuvel, -
die in eene nog zwaarder roi van haar echtgenoot 
met zijn gaven wist te woekeren en trots zijne ge
breken, o.a. de 3e akte, op waarlijk zeer verdienste
lijke wijze speelde -- waaraan deze beide jüngeren 
vooral behoefte hehben is: eene goede leiding, critiek 
op hun gebreken, tijd om die te overwinnen, om te 
studeeren. 

Na dit reeds oude en eenigszins verouderde dra
ma'tje, 't welk intusschen verscheidene zeer goede 
tooneelen rijk is en uitmunt door logische stijging 
der handeling; - na deze 3 bedrijven kregen wij 
een oorspronkelijke een-akte van de hand van den 
Hr. Holtrop. 't Is een goed gebouwd, handig in elkaar 

gezet stukje, 't welk echter minstens 20 minuten sneller 
had müeten worden afgespeeld dan nu geschiedde. 
Van de jongeren traden Mej. v. d. Hoop en de Heeren 
v. Sprinckhuysen en Pilger er in op. De jonge dame 
heeft van haar kunst nog bijkans alles te leeren, zij 
weet zieh zelfs nog niet te schminken; zij begreep 
intusschen blijkbaar wat zij doen moest en gaf dit 
niet kwaad aan; de heer v. S. toonde zieh een 
beschaafd acteur, die zich los beweegt en de kunst 
van typeeren verstaat; de heer Pilger begint zieh 
meer op zijn gemak te gevoelen op de planken en 
wint aan zekerheid. De mise-en-scene en het samen
spei lieten intusschen (we bezochten de 3e voor
stelling) heel wat te wenschen over. 

U it da Maa.sstad. 
::)e7Jero Tore!H van Frauyois Coppee, een der beste 

tooneelwerkcu van den latercn tijd, in fraaie verzen, 
hoogst verdienstelijk vertaald door het Eerelid van 
ons Verbond Mr. J. N. van Hall, werd 30 October 
1.1. opgevoerd voor de Leden onzer Afdeeling. · De 
gelegenheid is verleidelijk om uit te weiden over 
intrigue, behandeling, vertaling en zooal meer; maar 
aangezien riit te veel ruimte zou eisehen en het een 
reprise geldt, moeten wij aan deze verleiding weer
stand bieden en ons tot de opvoering bepalen, hoofd
zakelijk tot de rollen welke in andere handen zijn 
overgegaan (de eerste opvoering had hier plaats in 
1884). 

Mevr. Beersmans (Donna Pia) mochten wij opnieuw 
bewonderen als de eerste N ederlandsche tragedienne; 
daarbij verstaat zij de kunst van verzen zeggen in 
hooge mate: natuurlijk zonder dreun, maar toch z60, 
dat men den weldadigen invloed der poezie geniet, 
ten spijt van verschillende personen, die - als 
ideaal van in dichtmaat spreken - stellen, dat men 
niet bemerkt, dat verzen worden voorgedragen. Een 
zonderlinge opvatting, voorwaar! Ook de Heer D. 
Haspels was uitmuntend als de oude Torelli en prach
tig gegrimeerd; zijn toppunt bereikte hij bij de zege
ning van zijn zoon in het tweede bedrijf, welke een 
der glanspunten van de voorstelling was. De Heer 
J, Haspels (Spinola) maakte zich in de slotscene aan 
te groote stem-uitzetting schuldig, maar verdiende 
overigens lof. 

De Heer Tartaud (Severo) heeft de verwachting, 
welke wij in ons vorig opstel neerschreven, niet be
schaamd; integendeel hij heeft de vuurproef glansrijk 
doorstaan en wij brengen hem hulde voor de nobele, 
gevoeivolle vertolking der zware titelrol. Hij gaf veel 
schoons; dat hij enkele malen tekortschoot vergeven 
wij gaarne, waar een kunstenaar, verplicht voortdurend 
heen eu weer te reizen en in allerhande stukken op 
te treden, den tijd mist zoo'n rol in alle details te 
bestudeeren; waar hem waarschijnlijk door het klein 
getal repetities de gelegenheid ontbreekt alle feiien 
te verbeteren ; waar hij hel aas ! door de weinige op
voeringen in de onmogelijkheid zal zijn, het geheel te 
retoucheeren, tot alle geheimenissen door te dringen. 
Op het Iaatste leggen wij vooral nadruk; want zelfs 
de beschaafde toeschouwers kunnen of willen vaak 
niet begrijpen het groote onderscheid tusschen een 
opvoering van een stuk als dit, hier en in het Odeon. 
Daar woonden zij wellicht de honderd- en- Züoveelste 
bij, wanneer natuurIijk het speI hecht aaneengesloten 
is en alles tot zijn recht komt ; hier eisehen zij het-



zelfde, terwijl door hun overgroote belangstelling het 
stuk slechts twee opvoeringen mag beleven! Wij 
hadden het voorreeht ook de tweede voorstelling bij 
te wonen en mochten toen reeds grooten vooruitgang 
bespeuren, meerdere zekerheid vooral in het spei van 
den Heer Tartaud; onze opmerkingen zijn op beide 
voorstellingen gegrond. 

De Heer Tartaud bezit voor de rol van Severo 
vele goede hoedanigheden; zijn gelaat is regelmatig, 
zijn gestalte flink, en beide pasten uitmuntend bij de 
juist gekozen grime en de fraaie kostuums; kortom 
zijn verschijning liet niets te wenschen over. De 
gebaren van dezen kunstenaar zijn breed en niet 
overdreven, geheel in harmonie met den toon van 
het drama. De stern is sympathiek en leent zich 
zeer goed tot poezie; alleen dient op de uitspraak 
geiet te worden; b. v. in: 

,,'k Lijk op tlien tijger ... 't 811reekt van zelf, ües tijgen: /,;0011!" (v. 2.), 

verschrikten ons een paar leelijke ij's. Zijn ijver, 
zijn toewijding aan de kunst kennende was het dus 
niet gewaagd den Heer Tartaud als Severo succes 
te voorspellen, een voorspelling welke schitterend is 
bewaarheid. Gaan wij thans na hoe hij zieh in dc 
verschilIende gedeelten van het drama V<ln zijn zware 
taak kweet. 

In het eerste bedrijf kan Sevcro moeilijk voldoen; 
wanneer de vrouw uit het volk en dc verbannene 
niet geheel berekend zijn voor hun taak, wordt de 
grens, welke het ernstige van het belachelijke scheidt, 
licht overschreden en mist de teekening der popu
lariteit van den jeugdigen held haar doel. Ook de 
samenspraak met zijn vrienden staat niet hoog; fraai 
is daarentegen het eerste onderhoud met zijn vader. 

Het tweede bedrijf stelt hooge eischen; de Heer 
Tartaud speelde de tooneelen met zijn vader zeer 
verdienstelijk, met name zijn uitval: 

»Laat nu uw blik met dubbele woede branden, gij 
vaadren," enz. Alleen kon zUn stil spei - trouwens 
het zwaarste -- meer verzorgd zijn. De monologen 
in de derde ac te werden 5choon voorgedragen; de 
akteur had den auteur volkomen begrepen en wist 
dezen talentvol te volgen in zijn dichterlijke vlucht. 
Aan de tafreelen met Spinola en later met Portia-
het eerste een hoofdmoment, het tweede fraai ge
dacht - had hij schijnbaar niet veel aandacht gewijd; 
zijn houding was daar te passief en maakte niet den 
noodigen indruk. 

Van de twee laatste bedrijven echter bijna niets 
dan goeds; de tooneelen met Gian Battista en Pia, 
zijn weifelen, waar hij onverwachts tot vervulling van 
zijn gelofte, tot vadermoord, wardt opgeroepen, zijn 
bezieling wanneer Sandrino hem den Brutusdolk 
brengt, zijn alleenspraak in de kapei, het hartstoch
telijk gesprek met Spinola.... dat alles was z66 
schoon, daar ontwikkelde de Heer Tartaud z66veel dra
matische kracht, dat wij -- ons oordeel samenvat
tende - zijn vertolking dooreen zeer verdienstelijk, 
in vele momenten me es t e r I ij k durven noemen. 

De Portia van Mej. Beukers was zeer voldoende; 
in het eerste bedrijf aarzelend, was zij zieh in het 
tooneel met Severo in het derde volkomen meester 
en speelde het met veel gevoel; terwijl haar voor
dracht der verzen zich door dezelfde deugden onder
scheidde, als wij straks in die van mevr. Beermans 
prezen. Deze figuur is echter door den dichter vrij 
stiefmoederlijk behandeld en eenzijdig voorgesteld. 
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Met vooriiefde schijnt daarentegen Sandrino getee
kend; terwijl de vrienden van Severo, zelfs Riccardi, 
nevelachtige bijfiguren blijven, wordt ons het karakter 
van dien jeugdigen wapensmid nauwkeur'ig geschetst, 
zoowel door de gesprekken der edellieden als door 
zijn eigen onverschrokkell optreden. Hij is edel van 
in borst (zijn beschermende liefde voor zijn zuster, 
zijn dankbaarheid voor het geschenk van Severo); 
artistiek ontwikkeld: 
»Een goed en kundig man, een waar artist .... 
»Die 't goud en 't zilver drijft, met zulk een waar talent, 
»Als sinds Verrocchio hier nauwlijks werd gekend" (1. 5.) 
oprecht vaderlander: 
"Hem (De Medicis) had ik 't nooit verkocht. . .. Ik 

ben goed Ghibellijn" (1. 1.) 
maar wat al te voortvarend: 
» . • .• die schreeuwers duen ons kwaad.... Ik volg 

dat volk." (III. I.) 
Of Mej. Pauline Beersmans het gewicht van haar 

partij - eenigszms de Fortinbras-figuur tegenover 
den weifelenden Hamlet - begrepen heeft, wagen 
wij te betwijfelen. Trouwens, al ware dit het geval 
geweest, het heeft zijn bezwaren de rol van Sandrino 
door een meisje te doen vervullen; in het tooneel 
met Spinola en waar hij het volk aanvoert, zal een 
vrouwenstem meestal te hoog zijn om indruk te maken. 
Met dit bezwaar had Mej. Beersmans vooral te kam
pen, te meer omdat zij natuurlijk haar stern nog niet 
geheel meester is; vaak was zij moeilijk verstaanbaar. 
Haar optreden in het laatste bedrijf, waar zij Severo 
den dolk aanbiedt, was oneindig beter; wii stippen 
de volgende versregelen aan': 
»Ik heb 't gemaakt met heel mijn hart, met al mijn 

kunst," 
en: »'t Is Brutus door wiens hand de dwingeland 

Caesar viel." 
Dat was goed gevoel~ _ ist gesproken. 
De Heer De Vries (Rel"to) speelde met veel gemak; 

het is echter jammer, dat deze overigens verdienste
lijke akteur, en door zijn toon, en door zijn gestes 
voor deze soort kunst ongeschikt bleek. De Heer 
van Eijsden (Ercole) is beter zanger dan speier; de 
romance droeg hij goed voor, maar zijn spei was 
middelmatig; is het hem bepaald onmogelijk lager te 
spreken? Hetgeen de Heer Becht (Lippo) zeide, 
bleef ons een raadsel; hij was volkomen onverstaan
baar. Welk talent er in hem schuilt, weten wij niet; 
maar hij zorge er voor verstaanbaar te worden en 
legge zich dus voorloopig tue op de kunst van dui
delijk spreken. 

De Heer Le Gras had voor een goede mise- en
scene gezorgd; de decoraties waren fraai, vooral de 
kape!. Het rumour van het volk acilter de schermen 
maakte indruk; waarom echter verstomde het zoodra 
het volk op het tooneel was? In het· derde bedrijf 
b. v. moet de Hoofdman vruchteloos trachten de 
menigte te doen zwijgen, totdat Spinola uitroept: 
.Gehangen worde, wie een enkele kreet durft uiten!" 
Dan zou het effect veel grooter zijn geweest en de 
tekst wijst het zoo aan. -

Ziedaar onze indrukken over de verdienstelijke 
opvoering van Coppee's drama. Bij het verwonderlijk 
groot verschil van opinie onder het publiek, zullen 
vele toeschouwers de onze waarschijnlijk niet onder
schrijven. Gaven zij zieh echter voldoende rekenschap 
van hetgeen zij zagen en ho orden ? 

4 November r888. JE AN VALJEAN. 



Een tooneelstuk door een lid der Academie, Meil
hac, in vereeniging met den ernstigen criticus van 
de ernstige Revue des deux Mondes, de Ganderax, 
geschreven voor geen minder theater dan de GomMie 
Franrat"se, moest wel hooge verwachtingen opwekken. 
Men zou een fijn geestig blijspel te zien krijgen, dacht 
iedereen, en hetgeen de voorbarige Parijsche pers -
voor wie een nieuw tooneelstuk even gewichtig is als 
een staatsbegrooting voor de onze - had uitgebracht, 
was zeker wel geschikt om iets heel bizünders te 
doen verwachten. Maar toen nu de generale repe
titie - even talrijk en graag bezocht als de premiere 
zelve -- geleerd had, dat men niet veel meer dan een 
keurig geschreven vaudeville met een eenvoudige 
handeling, doch enkele goede, zelfs fraaie tooneelen 
kreeg was de reactie zoo sterk, dat bij de premiere 
slechts een matig succes behaald werd en eerst de 
latere opvoeringen een »vorurtheilsfrei" publiek - le 
vrai public - warmer bewijzen van ingenomenheid 
ontlokten. 

De schrijvers van Pepa hebben nog eenmaal het 
onuitputtelijke onderwerp van Divor(ons behandeld, en 
willen doen uitkomen hoe de oude liefde niet alleen 
niet roest, maar het zelfs boven de nieuwe wint. Het 
huwelijk tusschen mijnheer en mevr. de Chambreu,il 
is ontbonden geworden, nadat hij bewezen had aan zijn 
woord van trouw niet veel te hechten, en, onbestor
yen weduwe geworden, heeft zij niet kunnen nalaten 
het aor te leenen aan de liefdesbetuigingee van een 
jongen man, vriend van haar vroegeren echtgenoot, 
Jacques de G\).erche. Doch deze Jacques is op het 
stuk der liefde een weifelaar; terwijl hij de vroegere 
mevr. de Chambreuil het hof maakt en zelfs huwelijks
plannen met haar ontwerpt, werpt hij tersluiks smach
tende blikken naar haar vriendin Pepa, eene Zuid
Amerikaansche, nicht van dun Ramiro Vasquez, hoofd 
van een staat je en zijn eigen gezant bij alle Euro
peesche hoven. Op haar beurt meende Pepa dat zij 
het hart van de Guerche gewonnen had, terwijl zij 
hem in stilte 't hare schonk. Gelukkig is haar vrees 
hem te zullen verliezen voorbarig. Zoowel de Guerche 
als mevr. de Chambreuil willen hun huwelijk kerke
lijk doen inzegenen; dat kan niet zonder dat haar eerste 
ook kerkelljk ontbonden iso En om 't zoover te bren
gen moet zij de toestemming van haar eersten man 
hebben. Zij doet hem dus uitnoodigen haar een 
bezoek te brengen en terwijl hun gesprek onmerkbaar 
weer vertrouwelijk wordt als van ouds, komen beiden 
tot de aanvankelijk verholen ontdekking, dat hun weder
zijdsche genegenheid nog niet dood is, J uist daar
door wordt de Chambreuil jaloersch en hindert hem 
dat tweede huwelijk zijner vrouw; en als hij en Pe pa 
-- die zich immers ook teleurgesteld gevoelt -
elkander ontmoeten, wint haar Amerikaansch voor
stel datzij, om zich te wreken op de twee anderen, 
samen zouden trouwen, werkelijk zijn bijval. 

De auteurs laten de zaken nu een oogenblik 100-

pen en ook de kerkelijke scheiding tusschen de Cham
breuil en zijne vrouw uitspreken. Doch verder niet, 
en zij behoeven slechts de gescheiden echtgenooten 
nog eenmaal in elkanders tegenwoordigheid te brengen 
en hem een betoog in den mond te leggen over het 
verkeerde van zulk een tweede huwelijk voor eene 
vrouw, om haar te docn inzien dat de eerste man 

verre staa t boven den tweede. De verzoening der 
echtgenooten, welke van dit gewijzigd inzicht het 
gevolg is, helpt nu gelukkig de Guerche aan zijne 
vrijheid, zoodat niets meer zijn verbintenis met Pepa 
in den weg staat. 

Volgt uit dit overzicht van den inhond geen al 
te hoog denkbeeld van het stuk, een oordeel daar
op gegrond is hier - als altijd - onrechtvaardig. 
Alles komt aan op de uitwerking; en de wijze waarop 
de twee tooneelen tusschen man en vrouw zijn. aan
gelegd en gel eid wordt hoog geroemd. Ook de dia
loog is fijn en geestig en het karakter van Pepa met 
voorliefde geschilderd. Wat het stuk sterk steunt is 
de voortreffelijke bezetting met madlle Reichem
berg (Pepa) madlle Bartet (made de Chambreuil), 
Febvre als de Chambreuil en Feraudy als de Zuid· 
Amerikaansehe zonderling, eigenlijk een operette
figuur. Vooral Febvre heeft den aristocratischen, 
geestigen, ietwat ironischen man van de wereId met 
ongemeene kunst vourgesteld. 

Aus dem Burgtheater 1818-1837. Tagebuchblätter 
des Hofschauspielers Carl Ludwig Costenoble. 2 

Bnd. . /3.9°. 
Sturmhoefel (A.), Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. 

Mit I5 Abbildungen. . / 5.20. 
Müller (R), J1fontecchi. Een Trauerspiel in 5 Auf-

zügen . . / 1.30. 
Spengler (Dr. Franz), Der verlorene Sohn l'm Drama 

des 16 Jahrhunderts. Zur Geschichte des Dra
mas. . /2.35. 

Vitzthum von Eckstadt (K. F. Graf). Shakespeare und 
Shakspere. Zur Genesis der Shakespeare-Dramen 

f 2.60. 
Aeschylus, Agamemnon. Treurspel vertaald door Dr. 

W. Hecker. . . /0.75. 
Sanctis (G. de), Palermo, nel 1885, Dramma in 5 

atti . . f 0.40. 
Poli (G.), Malattie di more. Dramma . f 0-40. 
Champsaur (F.), Lulu. Pantomime. PrMace par A. 

Houssaye. . / 1. 10. 

Grz'me et Ghdt1ment, Drame en 7 tableau x, tire du 
roman russe de Dostolevsky, par P. Ginisty et H. 
le Roux . / I. IO. 

Schwartzkopf. Ckarakter-Studz'en . . / 1.85, 

AANSTAANDE UITGAVEN. 
Van Hendrik Ibsen, den bekenden Noorsehen schrij

ver gaat weIhaast een nieuw tooneelstuk, uit het mo
derne leven geput, tegelijk in het Deensch en het 
Duitsch te perse. De vertaling in het Duitsch, door 
Prof. Julius Hoffory bezorgd, zal het eerste deel vor
men van eene »Nordische Bibliothek," onder welken 
titel eene geheeIe reeks van tooneelstukken en novel
len uit het N oorsch, van deels in 't buitenland nog 
onbekende schrijvers, het licht zal zien: 
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Officieel Gedeelte: Reit. en Veran!w. van Tooneelverbond 
en Tooneelschool over 1887/88. - Velerlei Correspondentie: 
(He! Hoofdbestuur AANGEVALLEN .. - Nog eens "De 
Vreemdelinge.', -- "Dames en Heeren van P. Arcy." -
Een ongegronde aanval.) - Jean Valjean: Vit de Maasstad. 
He! Tooneel te Parijs. 

PFFICIEEL P-EDEELTE. 

NEDERL4NDSCH TOONEELVERBONR 
Rekening en Verantwoording 1887;88. 

ONTVANGSTEN. 

ART. 1. Saldo der vorige rekening /2S9·()':; 
» 2. Contributien. 
a. Afdeelingen: 
Amsterdam - IO leden ! 1548.-. , 
Rotterdam, 457 » » 1,)71.-
Leiden (studenten) 300 » » 750.-
Den Haag 2,)8 » » 714·-
Utrecht 9.') » ',) 285.--
Dordrecht So » » I50.-
Groningen 46 » » I38.-
Delft 43 » » T29·-
Leeuwarden 35 » » [0.').-
Middelburg 24 » 72.-
Haarlem 22 » » /)6.-
's Hertogenbosch 20 ') ;.> bo.-
Tiel T6 ') :> 48.-
Gouda [0 » » 3°·-
Goes TO 30.-
Gent S » » 22,86 

b. Algemeene leden ~- » [Jt·6o .f S6S3·'II' - / 

ART. 3· Rente » 33.0 , 

.f 5946 .. 'id ' 

UITGAVEN. 

ART. 1. Bijdrage Tooneelschool. .f 4459·47" 
» 2. Tijdschnft » 600.-
» 3· Reiskosten » 42 . I5 
» 4· Drukwerk » I06. I2 
» 5· Bureaukosten » 1.')·°5 
» (l. Onkosten Algem. Vergadering » 25·-
» 7· Onkosten inning van gelden » 6.C)0 
» 8. Onvoorziene uitgaven » 2 1.50 
» 9· Batig slnt » 67°.3 1 

__ i 59:!~-,50:; 
Nagezien en accoord bevonden door de Afdeeling 

Donlrecht. 

ART. T. 
» 2. 

» 3· 
» -'\. 
» ,). 
» (l. 

» 7· 
S. 

» 9· 

G. J. VERBROEK, Voorzz·lter. 
Het Hoofdbestl1ur van het N ederlandsch 

Tooneelverbond, ' 
B. J. STOKVIS, Voorzitler . 
M. A. PERK, Seere/ar/s. 

T 0 0 N E E L S C H 0 0 L. 
Rekening en Verantwoording 1887/87. 

ONTVANGSTEN . 

Bijdroge van Z. M. den Koning / .')000. -

Bijdrage van het Rijk » 

Bijdrage der Provo N.-Holland » 

Bijdrage der Gem. Amsterdam » ::!ooo. -
Schoolgelden (l2 S,--
Giften, jaarlijksche bijdragen 2 [0.--
Rente Fonds Hacke van Mijnclen ,) (lO. -

Terug ontvangen van clp. Direc-
trice te veel betaaIde belasting » I 2üA2 

Bijdrage lli t de algemeene kas » 4459Ai:; 
f~12480.89:' 

Memorie Herman Linde Fonds . I 5::!,IO~ 



ART. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

r. 
2. 

3· 
4· 
5· 
5· 

7· 

8. 
9· 

» r t1. 

» I J. 

» 12. 

» 1 3. 
» 14· 
» [5· 
» 16. 

UITGAVEN. 

Jaarwedde Directeur . f 4000.
Jaarwedde onderwijzerspersoneel » 5390.
Toelage a/ J inwonende Directrice "3°0.-
Belasting, vuur en licht. 742 .14 
Erfpacht terrein » 42 I .50s 
Rente der 4 pCt. Leening, groot 

per resto /6000 
Atlossing van 1/'!!.4" aandeel No. 24 

(het dertiende) . 
Schoolbeboeften I 
Bibliotheek j 

» 

» 

Bureaukosten » 
Onderhoud gebouw en kosten 

van Schoeiing 
Ameublement » 

lode Terinijn Pijpgascompagnie » 

Piallohuur 
Huur van kachels en schermlokaal » 
Onvoorziene uitgaven » 

240 .-

5C)().-

241.13 

4°·'--

83·94 
2570 

84. 26 
60.-
()4·-

288.22 

Nagezien eu aecoordbevonden door de Afdeeling 
Dorclrecht. 

G. J. VERBROEK, 
Voorzüter. 

Flet Hoofdbestuur vall het N ederlandsch 
Tooneelverbond, 

B. J. STOKVIS, 
Voorzz'tter. 

M. A. PERK, 
Secretarz's. 

De brief van de afdeeling Dordrecht luidde: 
»Namens het Bestuur der Afd. Dordrecht, heb ik 

»de eer U te melden, dat het de rekening en ver
»woOJ-ding 1887/88 in de beste orde heeft bevon
»den en cle bescheiden aan den penningmeester 
»weder heeft doen toekomen. 

»Het bestnur geeft tvenwel ill overweg-ing de post: 
,>examen tooneelschool, in het vervolg afzonderlijk 
»te doen uittrekken daar dit het nazien zeer zal 
»vergemakkelijken ." 

Hoogachtend, 
I Nov. 1888. DR. H. J. KIEVITDEJONGE. 

\?derlei Yorreßpondenfie. 
{/. Het Hoofdbestuur AANGEV ALLEN. 

Wij hebben onze lezers heden bezig te houden 
met heel wat »briefwisseling." Daar zijn allereerst 
de twee volgencle brieven, welke direet of indirect 
aan het adres van ons Hoofdbestuur gericht zijn. 
Daarom hebben wij ze ter inzage gezonden aan den 
Voorzitter. Prof. A. G. van Hamel en plaatsen hen 
met diens antwoord er onder: 

(feachte Heer Red{/cteur! 
1k ben erg boos op u en vraag verlof dit in het 

orgaan van OIlS Tooneelverbond aan al de leden te 
mogen mededeelen. Gij dnet namelijk uw plicht als 
Redacteur niet en neemt niet alle stukken op, die 
van het Hoofdbestuur uitgaan. Ook u heeft de 

4° 

reclame makende en met - een tijger - reizende 
Sarah zoo weten in te palmen, dat gij wel den brief 
opneemt, dien het Hoofdbestuur van ons Tooneel
verbond of het »Comite central de I' Association dra
matigue neerlandaisse" aan Madame Sarah Bernhardt 
als begeleidend schrijven bij een haar aangeboden 
fraai bloemstuk heeft geznnden, maar Gij neemt den 
brief niet op, dien het Hoofdbestuur aan onzen Morin 
bij zijn gouden . jubileum heeft gezonden, Gij hebt 
ook den brief niet opgenomen, dien het Hoofdbestuur 
aan onze groote tragedienne Catharina Beersmans 
bij haar zilveren jubileum heeft gezonden; nu zwijg 
ik nog van de vele andere brieven. die het Hoofd
bestuur aan o!'.ze eerste N ederlandsche kunstena2TS 
bij feestelijke gelegenhcden of na eene voortreffelijke 
vertolking van de eene of andere groote rol 
heeft gericht, nu zwijg ik nog van de brieven, die 
het Hoofdbestuur aan Coquelin, Possart of Barnay 
heeft gezonden, toen deze in ons land hebben 
gespeelcl. . 

Mevr. Beersmans is nu wel geen fee, maar aide 
Hoofdbestuurders van OIlS Tooneelverbond hebben 
haar na tu u r I ij k toch Fedora, Tosca en zoo vele 
andere groote rollen zien speien, evenals zij all e l~ 
Sarah Bernhardt in de verschilJende rollen, die zij 
hier heeft gegeven, hebben gellien -- de brief aan 
Mad. Bernhardt is namelijk niet doOf President en 
Secretaris, maar door al de leden van het Hoofdbe
stuur onderteekend, waaruit dus blijkt, dat zij ieder 
persoonlijk met den inhoud instemmen - en zij zullen 
toen toch ook hebben opgemerkt, dat Mevr. Beers
mans in Fedora en Tosca Mad. Bernhardt niet alleen 
evenaart, maar haar zelfs in menig onderdeel over
treft. 1k heb Mevr. Frenkel niet gezien in La Tosca, 
maar velen beweerden, dat ook deze actrice de 1'01 
beter speelde dan Mad. Bernhardt 

Het spreekt van zelf, dat het Hoofdbestuur ook 
aan 011 Z e tooneelkunstenaars en vooral bij feestelijke 
gelegenheclen als goudclI en zilveren jubilea, harte
lijke, van groote ingenomenheicl getuigende brieven 
als begeleidend schrijver. bij zeer fraaie bloemstuk
kcn heeft gezonden en nu vervult Gy, Mijnhep.r de 
Redacteur, U w . taak zOl) sIecht, dat Gij lIooit een dezer 
brieven hebt opgenomen, terwijl Gij w(~1 den brief aan 
Sarah Bernhardt mededeelt. 

Dat vind ik niet zooals het beIwort en daarom 
acht ik het mijn plicht.ll eens daarop te wijzen. 

InmidcleJs groet ik U vriendschappelijk en ben. 
UU! dU!. 

Schiedam, TB Nov. '88. M. HORN. 

Geachte Redactmr! 

Naar aanleiding van het succes aan »Jonge Harten" 
ten deel gevallen, kan 'tgeen verwonclering baren dat 
er bij vernieuwing gewelIen worclt, zooals reeds vroc
ger door M r. van Hall, eerelicl van ons Verbond, in 
»de Gids" iso gedaan, op het betreurenswaardig feit 
dat een zooveel hoogerstaand werk van Mal-cellus 
Emants, ik bedoel »Adolf van Gelder" nog steeds op 
de eer cener opvoering wacht. Wanneer men nu 
weet, dat genoemd treurspel aan den Raad van Beheer 
van de Koninklijke Vereeniging »het N ederlandsch 
Tooneel" is aangeboden maar door hem afgewezen 
is als niet op te voeren, indien niet door den schrijver 
een waarborgsom werd gestort om waarschijnlijke ver-



liezen daaJ op te kunnen ver haien, dan heeft men voor 
die weigering te kiezen tusschen twee ree!enen, daar 
men natuurlijk niet mag veronderstellen, e!at bij 
den Raad van Beheer een parti pris bestaat. Die 
twee ree!enen zijn rO. dat de Raae! van Beheer als 
lichaam een minder juisten blik heeft op de kwestie 
of een stuk opvoerbaar is en waard om ten tooneele 
gebracht te worden, iets waarvoor het een en ander 
zou zijn aan te voeren, geiet op de opvoering van 
»Gepantserd" en van zoovele zoutelooze Duitsche 
kluchten; 20. dat de Raad meent, dat ons publiek te 
laag staat om een werk van zoo hooge aanspraken 
als de »Adolf van Gelder" te genieten, en misschien 
terecht inziet,. dat e.r geene zaken mede te maken zijn; 
eene. ov~rwegmg, dl~,. na de ondervindingen door e!e 
Komnkl~Jke Vereemgmg op finantieel gebied opge
daan, met kan nalaten een groot gewicht in de schaal 
te leggen. Ik weet niet welke van die twee redenen 
de meest bedroevende genoemd kan worden. 

Indien ik echter art. 2 C van de Statuten van het 
~ ederlan.dsch ~ooneelverbond goed begrijp en ik mij 
met vergIs, als Ik zeg, dat een der eerste voorwaarden 
voor het ontstaan en bloeien van een N ederlandsche 
tooneelliteratu~r deze is: dat de schrijvers er vrij zeker 
van kunnen zlJn dat hun stuk, indien 't verdiensten 
heeft, ?ok zal wo:-den gespeeld, dan zou 't na ar mijn 
bescheIden meenmg zeer zeker op den weg liggen 
van het Hoofdbestuur van ons Verbond, om door 
do~!treffende zedelijke middelen de opvoering van der
gehJ~e . stukken zooveel mogelijk te bevorderen; mij 
dunKt melk geval meer dan het huldigen van buiten
~an.dsche kunstenaars op een wijze, zooals .dat gedaan 
IS m een brIef gericht aan Mevr. Sarah Bernhardt en 
dien ik in de vorige aflevering van »Het Tooneel" niet 
zonder verbazing gelezen heb. Loftuitingen moeten 
orll een goeden indruk te maken en haar waarde t~ 
behoud~n, volkomen verdiend en waar zijn en nu 
g~loof Ik, dat de meest partije!ige lezer dien brief 
m~t van eenige. overdrijving zal kunnen vrijpleiten. 
NIet alleen dat Ik een hulde, in zoo fleemende be
woordingen vervat, het hoofdbestuur van het iVeder
landsch Tooneelverbond ünwaardia vind en dat eene 
.. . b' 

Ultdrukkmg »sans aVOlr la folie idee d'arriver ~l VOtlS 
ressembier" in de hoogste mate ontmoee!igene! is voor 
ünze aankomellde tooneelspeelsters, maar bovenal 
acht ik het zeer gevaarlijk om den leerlingen der 
Tüoneelschool, die. natuurlijk nog niet in staat zijn 
om geheel zelfstandlg te oordeelen en het ware van 
het valsche te onderscheie!en, als het ideaal in' de 
kunst voor te houe!en, een kunstenares wier talent 
ho.e groüt ~ok, niet ~rij is van zeer alledaagsch effect: 
bepg en dIe bovendlen nog lije!t aan een voorbeel
delooze reclamezucht. 

Ik zou het Hoofdbestuur met de meeste beschei
denheid in overweging willen geven om te bedenken 
hoezeer juist en bij voorkeur in de tooneelspeelkunst 
het valsch schitterende prikkelt tot navolginO" en hue 
men jeugdige tooneelkunstenaressen en ku~stenaars 
er niet genoeg op kan wijzen, dat eenvoud het ken
merk is van het ware. 

Met de meeste hüogachting heb ik de eer te zijn, 

UJ~d. dw. ,zr. 
's HAGE, I t; N üv. 't;t;. Ml\.. F. S T A NI. 
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i1fijnhe/r de Redadeur. 

Eene ironische ontboezeming van e!en heer Horn. 
en eene deftige teprimande van de,l heer Stam! En 
dat alles ter wille van een compliment aan Sarah 
Bernhardt gemaakt! 

Nu, het Hoofdbestuur van ons Verbond kan het 
er mee doen; en ik twijfel niet of het zal zich in zijn 
aanstaande ~erga.e!ering met die beide stukken bezig
houe!en. MIsschlen ontvangt gij dan, naar aanleiding 
e!er daarover gevoerde beraadslagingen, nog wel een 
of ane!er schrijven voor uw »Officleel gedeelte."l) 

Zonder nu op die beraae!slagingen en haar resultaat 
te ~illen vooruitloopen, veroorloof ik mij toch, (niet
officleel) een enkel woord als naschrift aan de brie
yen uwer correspondenten toe te voegen, ten einde 
den eerste der belde hooggewaardeere!e leden van ons 
Verbond tot wat meer kalmte, den an der tot wat 
toegevendheie! te stemmen. 

vVaarom de collectieve brief, dien alle leden van 
het Hoofdbestuur aan den heer Morin hebben toe
gezonden, toen deze Z\in jubile vierde, niet in het 
~officieel gedeelte" van uw blad heeft gestaan? Wel, 
Ik vermoee!, omdat die brief in de verslagen der 
e!agbladen, wel niet afgedrnkt, maar toch vermeid 
stone! onder de vele bewijzen van hulde en sympathie 
w.elke onze bekwame en gevierde tooneelspeler 
dIen dag ontvangen heeft: Ik denk dat er in ons 
verslag ook wel iets van zal gestaan hebben. In allen 
gevalle is die brief in het bezit van den heer Morin. 

Van betgeen vo6r mijn tijd gebeurd of niet ge
beurd is, weet ik niet af. 

Maar wel durf ik beweren, dat niet een der leden 
van het Hoofdbestuur, waar het gold een onzer 
~ooneelspelers eene verdiene!e hulde te bewijzen, ooit 
III gebreke is gebleven met hart en ziel aan dat 
hule!ebetoon deel te nemen in de Afdeeling waartoe 
hij als Hd der Vereeniging behoort. Ik vermoed 
dat al die hoofdbestuurders van meening zijn ge~ 
weest - en ik vind die meening zeer juist -- dat 
het huldige,n onzer na t ion ale artisten bovenal op 
den ~eg lrgt van de Afe!eelingen, gevestigd in de 
verschlllene!e steden die de jubilaris gewoon is rone! 
te reizen om er zijn jubile te vieren. 
~an MI. Stam zou ik kunnen vragen, of er niet 

eemge tegenspraak is tusscben zijne bewering, dat 
rnen eene aankomende tooneelspeelster ontmoedigt 
door te zeggen: "Sarah Bernhardt's" zullen ze wel 
niet worden!" en zijne rneening, dat men haar Sarah 
vooral niet te veel tot voorbeeld moet stellen. Maar 
ik vraag hern liever, of hij dien geIncrimineerden 
brief wel goed heeft gelezen ? Er staat volstrekt niet 
in, e!at onze jongelui Sarah Bernhardt in alles tot 
model moeten kiezen. Er wordt slechts in bet alge
meen gesproken van cle opwekking die van haar 
optreden is uitgegaan, en verder wordt de fransche 

') Dat toch eigentlijk niet zoo heel »oft1cieel" was, n\ijn waanle 
redacteur, al hebt gij 't ook nit aardigheid misschien zoo gc
noemd, ~ant g!j hebt Zünder bezwaar (en waarom ook niet?) 
eene ontooezemmg van u zelven tnsschen de beide brieven 
ingelascht. v. H. 

Dat heb ik ook, nadat mij verzocht was, heide brieven met 
een enkel woord erbij op te nemen. Het hoofd "Officieel 
Gedeelte" plaatste ik er boven in de meening dat het een 
officieel schrijven bij eene officieele hulde gold. 1k wist toen niet, 
dat het bloemstuk een prive geschenk der Hoofdbestuurders 
was. L. S. 



»comedienne" ter navolging aanbevolen. om twee 
zeer serieuse eigenschappen, wier bezit ik aan onze 
jonge artisten van harte bIijf toewenschen. 

En wat nu eene enkele uitdrukking betreft die den 
heer Stam al te vleiend in de ooren klinkt? 1k wil 
daarover liever eens nader met hem spreken wanneer 
hij in de gelegenheid zal geweest zijn, om aan eene 
fra n s ehe actrice, wier spei hem bizonder bekoord 
heeft, zijn compliment te gaan maken. 

Misschien, zoo. hij mijn temperament bezat, zou dit 
onderhoud ook kunnen plaats hebben nadat hij eene 
.Vederlandsehe actrice om haar spei had geprezen. Ik 
herinner mij althans Mevrouw FrenkeI-Bouwmeester 
eens gecomplimenteerd te hebben over hare Fralldlloll 
en hare F'edora, en nog onlangs aan M evrouw Beers
mans mijne bewondering te heb ben betuigd voor 
hare meesterlijke vertaling der rol van pz'a in Severo 
Torellz' op een toon, waarom Mr. Stam wellicht even 
bedenkelijk als thans het hoofd zou hebben geschud. 

Wat mij thans overkomt, Mijnheer de Redacteur. 
is nogal curieus. Toen ik aan mijne medebestuur
ders voorstelde, om eene artiste die algemeen in 
N ederland was toegejuicht, en aan wier spei alle 
tooneelrecensenten zooveel lof hadden toegezwaaid, 
bij haar tweede bezoek op eene bizondere wijze te 
huldigen, - toen heb ik mij juist verbeeld dat de 
leden van ons Verbond dit bewijs van belangstelling 
in de kunst zouden waardeeren. En nu wordt het 
Hoofdbestuur waarlijk om diezeIfde daad ter verant
woording geroepen! 
Het moge den Voorzitter, die nog pas sints zes 

weken in funetie is, vergeven worden, dat hij zoo 
weinig den geest der Vereeniging toont te kennen. 
H\j zal zijn best doen om beter op de hongte te komen. 

Met de verzekering en de betuiging mijner hoog
achting neem ik afscheid van u. 

A. G. VAN HAMEL. 

G ro n i ng en, 21 November. 

b. Nog eens "De Vreemdelinge." 
Waarde Collq;a. 

Een tooneelbestuur moet het publiek het beste 
geven waarover het kan beschikken. 

Heeft u eenig bezwaar tegen de juistheid van deze 
stelling? 

1mmers neen, niet waar? 
Wat zoudet gij wel zeggen, gij beoordeelaar, als een 

stuk onvoldoende was bezet, als de vOGr zekere rol
len bepaald aangewezen krachten niet werden gebruikt, 
en het geheel daaronder schade leed? 

Ge zoudt ontevreden zijn en terecht. 
Hoe kunt gij er dan toe komen, een rolverdeeling 

aan te bevelen voor De Vreemdelinge, waarin de partij 
van een der hoofdpersonen bij de eerste voorstelling 
en nog bij eenige volgende, naar uw eigen zeggen, 
aan daartoe dan nog niet berekende krachten wierd 
toevertrouwd? 

Ge ziet, ik laat de vraag of mej. Lorje de rol van 
Mrs. Clarkson kan speien, zelfs na een dozijn opvoe
ringen, geheel in het midden. 

Dat kan verdedigd worden. 
Maar de eisch: geef het publiek datgene wat zeker 

niet zal voldoen, is onverdedigbaar. 
Daarom wacht ik met belangstelling uw antwoord. 

De Uwe, 
16 Nov. S. M. N. CALISCH. 

Amiee Collega! 

De slotsom van uwe bedenkingen tegen mijne 
beschouwing over de rolverdeeling van De Vreem
defz'nge luidt: 

»Maar de eiseh: geef het publiek datgene wat 
zeker niet zal voldoen, is onverdedigbaar." 

Zoo in het algemeen genomen wil ik u dat gaame 
toegeven; maar vraag tevens: »heb zk dien eisch dan 
gesteid en verdedigd?" - 1k ben er mij niet van 
bewust. 

Geheel uw aanval berust op eene misvatting van 
mijn betoog. Gij gaat uit van de meening dat ik, 
toegevend dat de directie in dit ge val voor de rol 
van mrs. Clarckson de bepaald aangewezen kracht 
gebruikte, niettemin had gefiiscM, dat die rol aan 
»daarvoor nog niet berekende krachten moest worden 
toevertrouwd. " 

Doch ge vergeet daarbij, dat ik en in de Opr. Haar!. 
. Court en in Het Tooneel juist geconstateerd had, dat, 
naar mijne meening, de rol van mrs. Clarkson thans 
niet goed werd vervuld. Diezelfde opinie heb ik ook 
door anderen hooren uitspreken; ik heb haar met 
redenen omkleed, en zij is nog niet weerlegd. Sta 
mij dus toe er in te blijven volharden. 

Van die meening uitgaande, stelde ik in het licht, 
dat de directie m.i. beter had gedaan, door in plaats 
van deze rol aan eene kunstenares op te dragen, 
wier tijd voor dit emplooi Ill. i. voorbij is, eens te 
beproeven wat een der jongere artisten er van zou 
heb ben gemaakt. 1k voor mij geef er althans de 
voorkeur aan, door eene niet geheel voldoende ver
tolking versterkt te worden in mijne hoop voor de 
toekomst, dan mij er door herinnerd te zien aan een 
beter verleden. 

1k zeg dit niet, evenmin als ik vroeger iets gezegd 
heb, om eene verdienstelijke kunstenares onaan
genaam te zijn. Maar er is voor alles een tijd 
en nu mevr. de Vries - bij slechts wat meer zeIf
beheersching, taet en go eden smaak, om zieh voor 
overdrijving in acht te nemen - op weg is eene 
zeer goede moederrol te worden, mag ik te geruster 
doen opmerken, dat zij thans haar vroeger emplooi 
beter aan eene der jongeren overIaat. 

Maar is die jongere er? - 1k vermeen van ja. -
1s die jongere thans reeds in staat het volle gewicht 
van het emplooi te dragen? - Ongetwijfeld neen. 
En ter beantwoording der vraag: waarom niet? -
wees ik op haar gemis aan oefening en ook - als ge
gevolg daarvan - aan overwicht op het publiek. 

Zoo ben ik uit dit bijzondere feit gekomen tot de 
algemeene slotsom, dat de directie de jongeren in de 
geIegenheid dient te stellen zieh te ontwikkelen en 
weI door hun langzamerhand meer en meer moeilijke 
rollen toe te vertrouwen. 

Eene directie, die dit niet doet en maar steeds de 
oudere krachten in het vuur brengt, handelt, naar 
mijn inzien, even onverstandig als de bezetting eener 
belegerde vesting, die, zonder te denken aan den 
dag van morgen, zoolang de voorraad strekt, eenvou
dig maar toe eet, in plaats van aanstonds eene goede 
rantsoenverdeeIing in te voeren. Even onverstandig 
ook als iemalLd die in zijn zaken alles laat aankomen 
op een persoon. 

Maar, zoo vraagt ge, zal het publiek zieh met zulk 
eene rantsoenverdeeling tevreden stellen? 

1k erken, dat er een deel van het publiek is, 



't welk op dit oogenblik met de invoering van het 
door mij verdedigd systeem zeker maar half ingenomen 
zou zijn. Maar dat is alleen te wijten aan den invloed van 
de thans gevolgde, zeer verkeerde en onverstandige 
methode der Ver. Het N ederl. Tooneel, wier directie 
hier ter stede haar geluk beproefd heeft met het 
"Starsystem". In plaats van, gelijk in de residentie, 
steeds de geheeZe rolverdeeling op het programma te 
vermelden, plaatste het enkeZe namen »met chocolat", en 
bracht daardoor het publiek in den waan, dat in 
haar oogen ook die enkelen slechts meetelden. Hoe 
afhankelijk de Ver. zich daardoor van eenige weinige 
artisten gemaakt heeft, is een openbaar geheim. 

Doch laat in den beginne de toepassing van het 
systeem eenige moeilijkheid geven, - men kan die 
allereerst verhelpen door de jongeren zooveel mogelijk 
in eene omgeving van ouderen te plaatsen - als het 
publiek eenmaal bemerkt, dat het er um te doen is 
de jongeren voort te helpen, en het ziet, dat die 
jongeren hun best doen, zal het - ik ben er zeker 
van --- aan een dergelijk streven zijn sympathie niet 
onthouden. Het zal zelf in die ontwikkeling belang 
gaan stellen en de vorderingen met genoegen volgen. 
Ik voor mij zal me dan ook zeker niet over de rolver
deeling beklagen; en het publiek - 't welk in de 
hoofdstad trouwens minder er naar vraagt of de 
acteur voo r zijn taak berekend, dan wel of diens 
persoon het sympathiek is - het publiek zal niet 
onvoldaan biijven en .... wegblijven. Of zoudt ge 
werkelijk meenen, dat het publiek de voorstelling van 
De Vreemdehnge minder begunstigd had, wanneer de 
mrs. Clarkson aan andere krachten ware toever
trouwd geweest? -- Ik geloof het niet. Ook al is 
net succes van dit stuk in de hoofdstad mij nog 
altijd raadselachtig; dan lijkt mij dit toch meer 
aan de lotgevallen van Catherine en Gerard (de 
twee sympathieken) dan aan het optreden van mrs. 
Clarkson toe te schrijven. 

Zooals ge ziet, acht ik mij allerminst verstagen, 
en heb ik nog al het een en ander omtrent ons 
geschilpunt in het midden te brengen. Het is eene 
vraag van beginsel, maar nog meer van praktischen 
dan van theoretischen aard. 

V riendschappelijk 
t.t. 

L. S. 

c. Dames en Heeren van Pont-Arcy. 

DEN HAAG, 14 November r888. 

Geachte Redac!eur! 

Het »du choc des opinions jaillit la verite" geldt 
zeer zeker ook voor besprekingen over kunstzaken in 
zooverre als het goed is, ons oordeel over eenig kunst
product onomwonden uit te spreken, waardoor eene 
gedachtenwisseling met anderen mogelijk wordt, en 
men tegenover elkander zijne meeningen verdedigen 
kan. Daarom maak ik gretig van de gelegenheid 
gebruik, mij in uw laatste nummer geboden; en ver
wacht van uwe bekende welwillendheid dat U mijne 
upmerkingen niet als betweterij zult heschouwen, maar 
daarin mijn verlangen zult zien om van U, dien ik 
zeer gaarne in tooneel-kennis en -ervaring als mijll 
meerdere beschouw, eenige inlichtingen te ontvangen. 

Uw ongunstig oordeel over Dmlles en Heeren vall 
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Pont-Arc.y heeft mlJ m hooge mate getroffen. Het 
moge waar zijn, dat er in het zelfopofferend gedrag 
van Fabrice wat onnatuurlijks en onwaarschijnlijks is, 
moeten daarom de drie laatste bedrijven als onaesthe
tisch verworpen worden? Is het groote tooneel (in 
het derde bedrijf) tusschen Fabrice en de mode
maakster niet treffend schoon en maakt de stille 
smart van den eerste naast de waardige, berouwvolle, 
nobele houding der laatste geen diepen indruk? 
Is de scene met het portret in het 4de bedrijf, door 
Sarcey zoo geroemd, niet weldadig door haren diepen 
humor en treffenden eenvoud? En moet men zich 
niet aangetrokken gevoelen tot de houding van Be
rangere, die, in een onderhoud z66 schoon, als weinige 
stukken te genieten geven, van hare innige en waar
achtige liefde voor Fabrice, van haar vertrouwen in 
hem, zoo onomwonden getuigenis aflegt ? 

Zeer zeker, hiernaast komt wel 't een en ander, 
wat ook ik anders zou willen hebben. Met name 
komt mij het tooneel in het 4de bedrijf, waarin de 
moeder haren zoon tot spreken dwingt, wat pijnlijk 
en gerekt voor, vooral daar de toeschouwer reeds 
in het geheim is ingewijd. Ik herinner mij, dat het 
vierde bedrijf van Sardou's "Goede buitenlui", waarin 
de baron Henri Morisson diens schuld tegenover 
zijne vrouw wil doen bekennen, aan hetzelfde euvel 
mank gaat. 

Dit neemt niet weg, dat het vele schoone in het 
stuk dat wij thans bespreken, dlt m. i. tot een van 
de beste van Sardou en het moderne Fransche reper
toire stempelt. Tot toelichting dezer meening moet 
ik er nog op wijzen, dat ik de comische tooneelen 
van het stuk zeer hoog stel, dat het tweede bedrijf 
naar mijne meening een meesterstuk is van opge
wektheid en levendigheid, en dat ik in weinige 
stukken de kwaadsprekerij eIl verdachtmakerij met 
zulke scherpe lijnen geteekend gezien heb als in »Dames 
eu Heeren van Pont-Arcy." 

Ziehier, geachte redacteur, eenige opmerkingen elie 
ik bij het lezen van uw laatste nummer niet kon 
nalaten te maken. Juist omdat ik uwe critieken zeer 
gaarne lees er,. uwe gevoelens vaak deel, zult gij mij 
zeker niet ten kwade duiden, dat ik mijne gevoelens 
niet weerhield en daardoor misschien tot een enkel 
woord uwerzijds aanleiding gaf. 

Hoogachtend 
U w Dienstwillige, 

MA TTHIJS V AN GEUNS. 

Het antwoord, door den gachten inzender tege- . 
moet gezien, geef ik even gaarne als ik zijn stuk 
opneem. Wanneer mijn lezers hun bedenkingen voor 
zieh houden, wordt het onmogelijk die te weerleggen 
en dus ook hen te overtt.:igen. En zonder de inge
vlochten woorden van lof aan mijn adres zou ik 
zelfs niet een oogenblik geaarzeld hehben zijn schrij
yen op te nemen. Mag ik elus, eens voor altijd, 
mijn lezers vriendelijk verzoeken, dergelijke loftuitingen 
in hunne correspondentie te schrappen? Dat zij aan 
mijne meening eenige waarde hechten, bewijst hUH 

wederlegging of bestrijding voidoende. 
Doch dit ter zijde. 
De hoofdzaak is hier de waareleering van Sardou's 

arbeid. Zunder - bij de beperkte ruimte, welke 
de vorige atlev. mij liet - aangaande dit stLlk in 
bizonderheden te herhaien, wat reeds in een vroe-



geren jaargang van dit tijdschrift is neergeschreven,l) 
heb ik nu veertien dagen geleden van de gelegen
heid gebruik willen maken om te protesteeren tegen 
de ten onzent nog altijd heersehende Sardou-vergo
ding. Dat deze Fransche auteur uitmunt in technische 
vaardigheid, in de kunst van 't opbouwen eener han
deling, in geest, vindingrijkheid en vernuft, heb ik 
nooit ontkend; maar sints mij zelf de oogen meer en 
meer zijn opengegaan, ik dezen tooneelgoochelaar in 
de kaart heb leeren kijken, veel van zijn vernuft als 
valsch en zijn kunst als »kunstjes" heb leeren begrij
pen; sedert ik de oppervlakkigheid en voorgewend
heid van zijn gevoel onderkend heb en de kleinheid 
en nietigheid van zijn kunst - indien het al kunst 
mag heeten - heb gevoeld, sedert dien tijd leeft de 
bellOette in mij te protesteeren tegen verklaringen, als 
weer onlangs naar aanleiding van de weder ver
tooning van 't bewuste stuk zijn afgelegd : dat 
Sardou de grootste tooneeldichter van het mo
derne Frankrijk is!" -- Als dat werkelijk het ge val 
ware, zou het er met de Fransche dramatische kunst 
al heel treurig uitzien! Gelukkig is dit niet aldus. 
Evenals in de oude treurspelen vindt men in de 
tooneelspelen van Sardou zeer algemeene typen: de 
karakteristiek, de veelzijdig beschouwde en diep door
gronde persoonlijkheid ontbreekt; maar in plaats van 
een noodlot door den wil der goden vastgest~ld, 
heerseht in zijn stukken het toeval, erger, de macht 
der kleinigheden als: een van hand tot hand gflanden 
brief, het aftrekken van een schelkoord, het verplaatsen 
van een canape, de odeur van handschoenen en der
gelijke. Mits het hem helpe den argeloozen toe
schouwer in spanning te brengen, hem te doen lachen 
of te doen schreien, verdraait Sardou de wereldorde. 
En juist in die bekommernis om den toeschouwer, 
door eene verkeerde aesthetica tot eersten eisch ge
steld, Iigt de verklaring van de grootheid, maar ook 
tevens van de tijdelijkheid van Sardou's populariteit. 
Wanneer Augier, die door de groote menigte lang 
niet zoo vergood is als Sardou, nog zal gelezen en 
gewaardeerd worden als een man, die met ernst, 
oprechtheid en fijn en diep gevoel goede kunst heeft 
zocken te maken uit de, vaak kleine, wereid om hem 
heen, zal men over Sardou spreken gelijk men het 
tegenwoordig over Scribe doet : als een geestig ver
maker van zijn tijdgenooten, maar die voor het nage
slacht niet meer meetelt, omdat dit weer z ij n char
meurzal hebben, evenzoo verschillend van Sardou 
als deze van Scribe en toch veel met beiden over
eenkümend. Dergelijke schrijvers hebben hun eigen
aardige verdiensten, zoolang zij amuseeren; ze hebbe.n 
deze voor het nageslacht om de kennis welke 
zij verschaffen van hun tijd, maar men moet ze 
vooral niet hooger stellen dan zij waard zijn. Onge
lukkigerwijze heeft Sardou, die allen aanleg had om 
zeer onderhoudende en zelfs geestige verwarrings· 
kluchten en vaudevilles te vervaardigen, ook den ernst 
van het leven willen gaan afbeelden, en hij heeft 
daarbij zoo handig zijn gemis aan diep waarnemings
vermogen en gevoel weten te verbergen, dat velen 
zieh hebben laten blinddoekeo eo hem ook als ern
stig man zijn gaan beschouwen. Zoo is hij eeo ge
vaarlijk man geworden: hij heeft zijn publiek gewend 
alleen te letten op het efreet en afgeleerd de VOOT

stellingen op het tooneel te toetsen aan de werkelijk · 

' ) 8e Jrg. pag. <)8 vlgg. 
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heid; hij heeft zijn vooroordeelen gevleid, het trach
ten te winnen door voorstellingen van schijnheror-s
men en aldus niet enkel kunst doen verwarren met 
zedelijkheid, maar ook die zedelijkheid, door eene 
verdraaiing van de waarheid, gekwetst. En wanneer 
ons publiek op dit oogenblik buiten staat is de wer
ken van een Ibsen te waardeeren, dan dragen Sar
en zijn navolgers daarvan voor een zeer groot deel 
de schuld. 

Dat D am es e n H e e ren va n Po n t - Are y 
trots een enkel fijn gevoeld en fraai uitgewerkt too
neeltje (de portretscene in het 4e bedr.) als ernstig 
stuk niet beter is dan een van Sardou's comedie
vaudevilles behoef ik den heer Van Geuns na deze 
algemeene opmerkingen zeker niet meer voor te 
rekenen. Of is er iets meer »gezochts" denkbaar 
dan dit gesprek tusschen Fabrice en Marcelle des 
avonds om IO uur in het huis zijner moeder; dan 
die plotselinge verschijning van al die personen in de 
woning van mevr. de St. Andre, terwijl zij kort te 
voren naar het baI gingen en toch wel niet bij voor
baat konden raden dat Fabrice, in plaats van Marcelle 
de voordeur uit te laten, haar door den tuin zou 
doen vertrekken? Wat eene samenloop van kleine 
omstandigheden behoefde de auteur niet, om het een 
schijn van waarschijnlijkheid te geven, da,t Fabrice er 
toe komt moest door zijn stilzwijgen zieh schuldig te 
bekennen. Elk ander zoon zou in plaats van zijn 
geliefde bruid uit Don Quichottorie op te offeren en 
zichzelf met een schijn-heroisme in de oogen van 
moeder en bruid voor een ellendeling te doen door
gaan, in het geval van Fabrice heel die bende van 
kwaacsprekende nieuwsgierigen uit het huis gejaagd, 
en zijn oom Brochat in den arm genomen hebben om 
zijn moeder, desnoodig, de waarheid te verteilen. Wie 
nagaat waarom Fabrice dit niet doet, zal ontdekken dat 
zijn niet-»kunnen" wel schijnbaar, doch niet werkelijk 
gemotiveerd iso Alle verhoudingen worden in dit 
stuk vervalseht en daardoor pijnlijk; en hoe fraai de 
opoffering van Fabrice, de edelmoedigheid van Mar
celle, de blindvertrouwende liefde van Berangere 
en het vergedreven billijkheidsgevoel van mevr. de 
St. Andre ook schijnen mogen, een zephyrtje van 
waarheid toont hun holheid aan door ze weg te 
blazen als kaf. Het is höheren-Töchter romantische, 
overdreven, glimmende lyriek eu rhetoriek en niet 
meer; en het zou mij zeer verbazen indien de heer 
van Geuns, bij eene herhaalde beschouwing van dit 
stuk, er niet toekwam, dit te erkennen. Want de 
fabricaties van Sardou bezitten tenminste deze deugd, 
dat zij zelve bij iedere nieuwe beschouwing meer en' 
meer haar eigen zeepbelachtigheid aan het licht 
brengen. Daarom (lok alleen juich ik elke »reprise" 
er van toe, wijl deze alleen die stukken voor goed 
onschadelijk kunnen maken. L. S. 

d. Een ongegronde aanval. 
In »Het Vaderland" van 13 November heeft men 

ons bericht omtrent het succes door »Jonge Harten" 
te 's-Gravenhage behaald, vrij heftig doorgestreken. 
De heer Emants zond der redactie daarop een brief, 
dien wij in zijn geheel opnemen, omdat wij naar 
aanleiding van den daarop nieuwgevolgden aanval 
het een en ander in het midden te brengen hebben. 

lIf!jnheer de Redacleur. 
In het Vaderland van 13 November komen de 

volgende regelen voor: 



Aan »Het Tooneel" No. 4) wordt uit den Haag 
bericht, dat »Jonge Harten" een onbetwist en hartelijk 
succes . had. We zouden deze onjuistheid -- want 
dat is het - niet releveeren, indien zij niet VOOf
kwam in een vakblad, waarvan men eischen mag, 
dat het 't publiek voorlichte." 

Indien ik uit deze woorden moet afleiden dat men 
van Het Vaderland nie t eischen mag, dat het 't 
publiek voorlichte, dan heb ik tegen uw rectificatie 
niemendal in te brengen. - Teekent u echter .-- wat 
ik vertrouw - tegen deze afleiding protest aan, dan 
zou ik wel willen vragen, welk doel u met de inschui
ving dezer regelen beoogd heeft. Ik zelf hecht bitter 
weinig waarde aan een succes verkregen door lach
lust op te wekken, maar dat er een succes is geweest 
kan u behalve in Het Tooneel, ook in andere Haagsche, 
Amsterdamsche en Rotterdamsche bladell lezen. 

Ja, maar niet »onbetwist en niet hartelijk" hoor ik 
u zeggen," 

Eilieve, sedert wanneer hecht u zoozeer aan juist
heid van uitdrukking, dat u 't noodzakelijk acht 0111 

der wille van eene dergelijke qualificatie op te komen 
tegen de tooneelcritiek in een ander blad? 

Het spijt mij zeer in uw kolommen deze daad van 
-- voor 't minst genomen -- laffe »Rechthaberei" 
ontmoet te hebben, waarvan de uitwerking slechts 
kan zijn: eene kleine benadeeling van de heeren 
Legras en Haspels, benevens eene nieuwe aansporing 
voor N ederlandsche schrijvers om zich te wachten 
voor eene ijverige belangstelling in het N ederlandsch 
Tooneel. 

Gelukkig ontbraken de initialen A. C. L. en heeft 
het stuk in Rotterdam andermaal succes gehad. *) 

Hoogachtend 
MARCELLUS EMANTS. 

DEN HAAG, J 5 Nov. r888. 

Bij het opnemen van dit schrijvell des heeren 
Emants, -- wat eerst in het nummer van den 2 ren 

plaats vond, -- stelde de Redactie van het Vaderland 
den heer E. de vraag, waartoe hij den handschoen 
voor ons opnam »daar hij toch immers onze Haagsehe 
berichtgever niet was" en voegde er aan toe: 

»Het gold hier geen critiek, zooals de heer E. zegt, 
geen quaestie van smaak - de smaken verschilIen, 
en er zij n zelfs beoordeelaars geweest, die »J onge 
Harten" mooi vonden - maar een fe i t. En daarom 
te meer had »Het Tooneel," een vakblad, bovendien 
het officieel orgaan van »Het Nederl. Tooneelverbond" 
een kleine terechtwijzing wel verdiend." 

En de redactie eindigt met de opmerking: 
»De heer E. is in gebreke gebleven het eenige te 

doen wat hij had behooren te doen, nu hij het noo
dig vond voor »Het Tooneel" den handschoen op te 
nemen: namelijk aan te toonen, dat wij dat blad ten 
onrechte van een onjuistheid beschuldigden. - Trou
wens dat was ook niet mogelijk." -

War de Red. van »Het Vaderland" tot zijn aanval 
op onzen berichtgever aanleiding gaf, ligt voor ons 
gehe el in het duister, en evenmin begrijpen wij wat 
de »onjuistheid" in ons bericht uit te staan heeft met 
het feit, dat ons blad een vakblad en het officieel 
orgaan van het N ederl. Tooneelverbond iso Of heeft 
Het Vaderland - de bovenvermelde vraag aan den 
heer E., of hlj' ook onze berichtgever was, zou het 

*) Zie N. Rotterdamsche Courant van 15 Nov. 
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doen vermoeden - willen insinueeren dat wij opzet
telijk en te kwader trouw en in overleg met den heer 
E., onze lezers wilden doen gelooven, dat het stuk 
van den heer E, lid v an h e t H 0 0 f d b e s tu u r 
des Ver bon d s, een succes heeft gehac\, terwij I wij 
het tegendeel wisten, althans moesten weten? 

Zoo ja, dan zullen wij ons tegen eene dusdanige 
lasterlijke aantijging niet verdedigen, maar de Red. 
van Het Vaderland alleen vragen wat het 't recht 
gaf den heer E. of ons, of beiden, te verdenken van 
eene handelwijze, welke wii als ben eden critiek sI aanc\ 
zouden moeten qualificeeren. 

Doch wat wij wel willen en ook kunnen, het is der 
Redactie van het Haagsche blad bewijzen, dat het 
al te boud sprak toen het beweerde, dat de onjuist
heid van haar beschuldiging aan ons adres » 0 n m 0-

gel ij k" was aan te toonen. 
De vraag of een stuk bij eene bepaalde voorstel

Iing al dan niet succes had, 111. a. w. of het publiek 
zich er ingenomen mee toonde, ja dan neen, 15 
-_. we betwisten het geen oogenblik-- eene feitelijke 
vraag, alleen door hen uit te maken, welke die voor
stelling bijwoonden; maar toch ouk te beslissen op 
grond van aanwijzingen, langs anderen weg verkregen. 

Een dier aanwijzingen is - zeker ten Oll zent, waar 
het publiek niet zoo heel villg is met het ten tooneele 
roepen van een auteur - het feit dat dit te 's-l-Iage 
heeft plaats gehad. Of is -_. volgens Het Vad. 
ook dit onwaar? --

Maar meer afdoend dan eene dergelijke aanwij
zing is het getuigeni5 van een onpartijdig man. En 
we verzoeken derhalve de Red. van het Haagsche 
blad eens kennis te nemen van het antwoord, ons 
door den heer Riissing 0]1 het navolgende brief je 
toegezonden. 

A. 21 Nov. '88. 

Amz'ce. 

1k heb uwe getuigenis noodig omtrent eene q u e s t i 0 

facti. 
De mededeeling van mijn Haagsehen berichtgever 

Olntrent de opvoering van »Jonge Harten", dat die 
opvoering een »onbetwist cn hartelijk succes was" 
wordt door Het Vaderland als »onwaar" aan den 
kaak gesteid. 

Het geldt hier, gelijk dit blad terecht opmerkt, 
geen vraag van beoordeeling van het stuk, maar de 
ontvangst dOOf het aanwezigc pllbliek er aan bereid. 

Gij hebt die eerste voorstelling bijgewoond en kunt 
dus omtrent dit feit een getnigenis afleggen, welks 
onpartijdigheid zeker niet zal worden gewraakt. In 
het vertrouwen dat ge dit wel zult willen geven, 
vriendschappelijk, t. t. L. SI MONS Mz. 

Amsterdam, 22 November 1888. 
Amiee! 

In antwoord op uw schrijven kan ik niet anders 
dan verklaren dat de eerste vertooning van Emants' 
Jonge Harten te 's Gravenhage onbetwist 
zeer gunstig ontfangen werd en het pu
bliek zoowel door het beschaafde, zui
ver e N e der I a n cl s c hai s d 0 0 r deo n g e
zochte geestigheid in de aangenaamste stem
ming bracht. 

In het Nieuws van den dag van Vrijdag daaraan
volgenden beweerde ik en toonde ik aan, dat het, 



hoewel vele jaren vroeger geschrev;m, al de elementen 
voor E e n H 0 11 a nd sc h ewe r eid w aar i n m e n 
z ich ver v e el t bevat; terwijl ik niet naliet op enkele 
leemten te wijzen, o. a. het ontbreken van een geheel 
bedrijf. 

Van dat oordeel zou ik niet gaarne iets terug
nemen. Zelfs geloof ik zeker, dat als de rol, die 
door den heer Henn de Vos volstrekt niet naar 
eisch werd vervuld, in handen ware geweest van 
J an C. de V os, den aangewezen persoon, en de 1'01 
van het meisje, wel lief en met zeer veel toewijding 
door Mej. P. Beersmans vertolkt, maar van het begin 
tot het cinde boven haar krachten, gecreeerd en 
bezield ware door een actrice. die de rol weet te 
beheerschen, het stuk nog een · geheel anderen, een 
veel bete ren indruk zou gemaakt hebben. Want 
vergeet niet, dat de rol van Jongej. P. Beersmans 
eigentlijk he t s tu k is, de rol waarmede het blijspel 
staat of valt. En als nu in dergelijke rol de actrice 
niet de beheerschende maar de beheerscht wordende 
is, als zij op de teekening zelfs geen licht of schaduw 
laat vallen en het tooneelwerk toch behaagt, geloof 
dan vrij, dat het meer dan verdienstelijk is, dat er 
levenskracht in schuilt. 

Ga het zelf eens zien en oordeel zelfstandig, vraag 
uw correspondenten in Dordrecht, Arnhem, Leeu
warden, Haarlern en Groningen, (alle steden. na den 
Haag, waar het publiek het meest blijk geeft van 
cen goed en kunstzinnig oordeel,) hun bevinding 
als het stuk ten hunnent gespeeld wordt en ik houd 
mij overtuigd, dat die gunstig zal luiden. 

Na groete 
J. H. RÖSSING. 

Het schrijven van den heer Rössing gaat - we 
geven het toe - verder dan het .eigenJijke punt in kwes· 
tie. Reeds het eerste gedeelte is volkomen afdoende. 
Dat wij het niettemin in zijn geheel opnamen, zal 
zelfs de Red. van Het Vaderland niet aan partijdig
heid kunnen wijten. wanneer zij de beoordeelmg 
van onz:en Rotterdamschen medewerker zal heb ben 
gelezen. Thans even zoo weinig als in een ander 
ge val schromen wij onzen lezers verschillende en 
uiteenloopende meeningen on der de oogen te brengen, 
te minder waar die worden uitgesproken door rnede
werkers, aan wier oordeelkunde en onpartijdigheld 
wij geen reden hebben te twijfelen. Dat zij in hun 
Llordeel kunnen falen, gelijk wij z:elf het doen, zullen 
zij de eersten zijiJ. om toe tc geven. Maar de betich
ting van »Het Vaderland" ging verder. Zal het blad 
haar thans terugnemen? 

Welk alltwoord de volgende week ons hierop brcn
gen moge, uni zullen dez:e kwestie hiermede als 
afgedaan beschollwen. L. S. 

Uit de Maa88tad. 
Hoewel in ons orgaan reeds over Jonge Harfen is 

gesproken, achten wij ons verplicht er melding van 
te maken, vooral omdat onze opinie geheel verschilt 
met die van den Haagsehen berichtgever. 

Wij schatten den genialen schrijver van Jong Holland, 
Lzlz'th, Uit Spanje en AdolfZiatt Gelre hoog; wij bewon
deren in die werken voornamelijk de forschheid en oor
spronkelijkheid van gedachten; wij waardeeren in alle 
geschriften van den heer Marcellus Emants zijn meester-

schap over de taal; maar juist die bewondering, die 
eerbied voor zijn talenten, dwingt ons den staf te breken 
over het blijspelletje, onlangs hier opgevoerd. 

Ons voornaamste bezwaar is dat de stof veel te 
onbeduidend is voor drie bedrijven. Zij had een aar
dig nastukje kunnen vormen; maar, ofschoon de be
drijven kort zijn, heeft de schrijver nu zijn toevlucht 
moeten nemen tot allerhande oude trucs, Want 
welke is eigentlijk de grondgedachte? Victor Hugo 
drukt het in het volgende coupletl) eigenaardig uit: 

»Le temps d'aimer jamais ne passe, 
»Non, jamais le coeur n'est ferme. 
»Helas ! vieux Jean, ce qui efface, 
»De qui s'en va, mon doux Horace, 
»C'est le temps ou I'on est aime." 

Dat ondervinden de twee oude vrijers en de be
jaarde weduwe tot hun nadeel, terwijl de knappe 
Oscar Marsten met J ohanna gaat strijken. Misschlen 
komt den Heer Emants de lof toe deze gedachte 
het eerst te hebben gedramatiseerd (Jonge Harten 
werd in 1872 geschreven) maar is znlk een stof 
alleen voldoende voor z:egge drie bedrijven? Want, 
gelijk gezegd, het bijwerk is van luttel waarde en 
weinig oorspronkelijk. 

Er is beweerd dat bij de opvoering in de hofstad 
het samenspei te wensehen overliet en het verwon
derde ons zeer deze aallmerking te vernemen. Wij 
waren van meening dat dit hij de Ver. Rott. Too
neelisten meestal zeer voldoende is en zij in dit op
zieht stellig den toets met de andere Hollandsehe 
gezelschappen kunnnen doorstaan. Met aandacht 
volgden wij de opvoering hier ter stede en meenen 
dat ook dit verwijt den auteur en niet de vertooners 
moet treffen. Taal en stijl staan zeker verre boven 
den kost, welke ons gewoonlijk wordt voorgezet; 
maar toch missen de gesprekken vaak die kleinig
heden en eigenaardigheden, waardoor een tooneel
dialoog zieh moet kenmerken. 

Wanneer wij verder nog aanstippen dat geen 
enkele figuur op blzondere oorspronkelijkheid mag 
bogen, dan vertrouwen wij genoegzaam te hebben 
aangetoond waarom wij met den besten wil dit blij
spei geen aanwinst voor ons tooneel kunnen achten. 
Wij vreezen tevens dat het niet veel opvoeringen zal 
beleven, ofschoon enkele goed geslaagde tooneeltjes 
cn verschillende ge es ti ge zetten bij de premiere 
alhier een welverdiend applaus uitJokten .• De beste 
tafreeltjes achten wij dat aan de whisttafel · (I. 7) en 
met de bloemen (11. 7 & 9·) 

De opvoering was voldoende, al hadden wij de 
rol van Jakob (de Heer R. Fasssen) liever aan den 
Heer D. Haspels en die van Jonkheer Marstell (de 
Heer D. Haspels) aan den Heer J. Haspels toe
vertrouwd gezien. Wij hadden gehoopt· dat Mej. 
Paliline Beersmans meer partij wu trekken van de 
schoone gelegenheicl haar geboden, in een sympa
thieke, naive meisjesrol te toouen wat zij vermag. 
Zij gaf haar jeugd eil bevalligheid; maar kan zij z:ich 
daarmede te vreden stellen? 

Het doet ons oprecht leed over een oorspronke· 
lijk stuk, over de pennevrucht van een onz:er beste 
schrijvers geen gunstiger oordeel te kunnen vellen. 
Laat echter de Heer Emants revanche nemen en 
zijn Adolf van Gelre voor het tooneel pasklaar maken; 
clan wacht hem een werkelijk sucd~s en geen 200-

genaamd sur:crJs d' estz'me als met Jonge Harten. 

') Philosophie amourellse. (Toute la Lyre.) 



47 
~~-------------'-:----_._--------------

D en Heer Alex. Faassen komt de eer tae, onze 
7s-jarige onafhankelijkheicl op het tooneel te hebben 
herdacht en wel met de opvoering van Het Tur f
schip 7Jan Breda en De twee Grenadiers. Eenige dagen 
te voren reeds had de Heer W . van Korlaar in een 
IImk . geschreven artikel') de aandacht gevestigd op 
den a kteur Roosenveldt, die 13 N ov. 18 I 3 w erd 
gearresteercl, beschuldigd van in het laatste stukje 
met Oranjelinten getooid ten tooneele te zijn ver
sehenen. De voorstelling had een welverdiend sueces; 
de zaal was eivol en het publiek in een recht feeste
lijke stemming. H et Turfschip is onbecluidend en 
vervelencl; De twee Grenadürs claarentegen, hoewel 
erg na·if, kan gerust öp het repertoire blijven, vomal 
wanneer het met z'1oveel animo worclt gespeeld als 
gisteren het geval was; met name de Heeren Chrispijn, 
van Nieuwland, Smith en Dekker onderscheidden 
zieh door opgewekt speI. Bcide stukken zijn ouder
wetsch; maar waar in deze dagen cle Oranjevaan 
met geestclrift op de planken wordt gezwaaid, waar 
het tooneel vaclerlandsliefde preclikt en verknocht
heid aan om: Vorstenhuis, daar sluitell wij uns 
gaarne aan bij die bet"()ging en cindige1l dit 
verslag-- de h este wen sehen uitsprekende vnor den 
machtigen Beschermer onzer Tooneelschool - met 
een krachtig: Oranje boven! 

19 November 1888. J Ei\N VALJEAN. 

Een herinnering aan Balzac's roman "La cousine 
Bette" is voor Louis c1e Gramont het uitgangspunt 
geweest van zijn drama Rolmule, waarvan c1e opvoe
ring onlangs in het Thcatre Libre plaats had. De 
graaf de Montmorill, hoofdambtenaar aan hetminis
terie van kolonien, vertoont mderdaad een zeer sterke 
gelijkenis met elen baron Hulot, ontuchtiger gedach
tenis! Beiclen tuimelen van het eenc amourenze 
avontuur in het andere, beiden ,~ntzien zieh niet zelfs 
d e echtelijke wOlling te ontwijdell. 

In !Jet eerste bedrijf van Rolamle worden wij aan 
het sterfbed van d e gravin de Montmorin gebracht. 
Ontwakende uit eene lichte sluimering, hoortzij haar 
man tusschen twee liefkoozingell tot de kamenier 
zeggen: »Je zult spoedig gravin zijn.' Dit is haar 
te veel eil met dat akelig vizioen voor oogen sterft zij. 

Wel had zij reden haar dochter Rolande te bezwe
ren, voor de eer van het huis te wakcI!. Ofschoon 
zoo goed als verloofd met Etienne ChanleI, zal deze 
daarom niet trouwen, zoo lang haar vader leeh. Zij 
is en blijft de goede genius van het huis, beminne
Iijk en bescheiden, rap en vaardig, »bedroefd en noch
tans blijde." 

Het leven van den vader is een r eeks van lieder· 
lijkheden. N og gevangen in de netten der behaag
zieke Mevrouw de Rindal, sluit hij straks een schan
delijken koop met een entremetteuse. Maar zijn 
,herdersuurtje met de jeugclige Lizine zal hem heugen ! 
Lizine's vader en broeder komen hem overvallen (het 
was een vooraf beraamd eomplot) en de graaf ziet 
zieh ge:lOodzaakt voor zestigduizend francs hun stil· 
zwijgen te koopen. Dit offer zal evenwel niet !Jet 
laatste zijn en weldra is zijn vermogell geheel uitge
put. Als de ondergang nabij en redding onmogelijk 
is, komt zijn dochter Rolande tot hem. Het is een 
pleehtige ontmoeting. Er komt geen beschuldigin9, 

') Een Oranjeldant op het Rotterdamsch Tooneel N. R. 
Ct. 15 Nov. 2e pI., 16 Nov. 2e bl. A. 

geen v erwijt zelfs, o ver haar lippen. Er is nog een 
middcl om aall cle schande te ontkomen: zij geeft 
hem een revoiver en zegt: Doe uw plicht. En hij 
volbrellgt dien ; hij clrukt den loüp tegen zijn voor
hoofd, haalt over en - is niet meer. 

Zie hier in het kort den inhoud van het drama, 
dat vele gemoederen en vel e pennen in beweging 
IICeft gebracht. D e moeel, sums overmoed, waarmede 
zekere toestanden en verhoudingen voor het publiek 
zijn gebracht. werden beurtclings gelaakt en geprezen. 
'Vanneer wij elit 5tuk moesten kara kteriseeren, ZOll den 
wij het een melodrama noemen, ed och met dit groote 
voorbeholld, dat de naieve, optimistische levensbe
sclllluwing, die uit oudere melodrama's spreekt, hier 
heeft plaats gemaak t vour een ernstig streven ll<iar 
waarheid, dat. wars van alle conventie, soms in 
cynisme schijnt te .. mtaarden, maar aanspraak heeft 
op onze cerbiedige hulde als een poging tot verbroe
c1 ering van het level) en de kunst. 

Het was den tweeclen Kerstdag van hetjaar 1837, 
t!at in het Odeon de eerste opvoering plaats hat! 
van CI/ligu/a, treurspel in zes bedrijven van Alexander 
Dumas.. Bet stnk had slechts een matig succes en 
verdween weldra van het repertoire. Daar komt de 
junge pnlls (ik bedoel den heer Porel) en weh de 
schoone slaapster uit haar lange sluimerlng. Hij tooit 
haar in het schoonste gewaacl, dat zijne verbeelding 
zieh denken kan e il als hij met haar in he t pllbliek 
versehijnt en zijne oogen schijnen te vragen: »Wat 
dllnkt u van deze mijne uitverknrene?" gaat er een 
gefluister van bewondering door d e schare. 

W ant ondallks alle gebreken die dit treurspel aan
kleven (en zij zijn niet weinige) oefent het een mach
tIger bekorillg dan rnenig vlekkeloos kunstwerk. Het 
is een ongeslepen diamant. zegt ge? goed, maar dan 
loch ecn diamant. 

Reeds het voorspel, waarin het every-clay-life van 
het Rorne der eerstc eeuw aan OllS voorbijgaat, i5 
als expositie van het drama eell meesterstuk. De han
deling, die zeer ingewikkeld IS, kOl11t in het kort hierop 
neer. KeiZf~r Caligula laat zijn zoogzuster Stella ont
v()eren en in zijn paleis brengen. Als zij de liefde 
van den keizer versmaaclt en· hare gcnegenheid voor 
den Sallier Aqllila geenzins verbergt, laat hij haar 
(meIer Aquila's oogen ter dood brengen. vVeduw
naar v()('n· de letter, zal Aquila cen gewillig werktuig 
zijn in dc handen van Messalina, die cle keizerskroon 
voor Claudius, haar man, begeert. Er worclt een COll1-

plot gesmeed, allerlei maJcontenten vall zeer ver
schillend allooi voegen zich daarbij eil op eell fees t 
tcn huize van Messalina wordt Caligula door Aquila 
gedood. 

Meer dan menig ander wil dit drama in zijn onder· 
deelen genoten, althans gewaardeerd worden, daar 
zijn verdienste niet in een streng logische ontwikke
ling gelegen iso De tegenstelling tusschen Heidendom 
en Christendom is fraai opgevat eil uitgevoerd. Het 
afscheidstooneel in de gevangenis tussehen Aquila en 
Stella is als met een serafijnen veder geschreven , 
Stella, - want zij behoort tot de jonge christenge
mee!lte, - bekeert haar bruidegom tot haar geloof 
en er ligt in haar woorden een accent van geestdrift 
cn overtuiging, dat aan sommige tooneelen van Poly
eucte doet denken. Op hare vragen »crois tu" .... 
antwoordt hij telkenmale uit de diepte zijner ziel: 
»oui." En los van de aarde, opgetrokken in een 
hemel van gelukzaligheid, jubelen zij in vervoering: 
»Qlle beni soit le Dieu pour qui I'on meurt ensemble! " 
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M ' T' t C I t CI RCUS :. Was sen neu zen, en andf're benoodlgdheden voor usee In amaresque, omp ee met ma- d . . 
nege, paarden enz. enz. - De Acrobatische Ezel, de e gnmeermg. 
aap Joco, het rekkende schoolpaard, olifant, kameel, Maskers, Wol-Pruiken, Baarden, enz. 
varken, beeren, tijgers, leeuwen en andere dieren- Renkeloos Bengaalsch en ander Theater VUUR-
costumes. De nieuwste GOOCHEL-APPARATEN, WERK. 
voor spiritistische, magische en optische vertooningen, De nieuwste COTILLON FIGUREN, MENU-
waaronder: de Indische Wonde~kist, Sprekend Hoofd, I: en TAFELKAARTEN in meer dan 1000 dessins. 
Tauma, .(Dame zonder onderhchaam) de Wonder-I§I De grootste keuze BRUILOFTS-LIEDEREN en 
po~tefeUllle, de Somnambule op de stang-, ~onder- '~I TAFEL-AARDIGH. EDEN, enz .. enz. ' 
spiegel enz. enz. Eerepoort. Troon, prachtlgc Vene- I~ 
tiaansche Gondel, en rijke Zaaldecoratien. I~I -~-~---~-
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6. 8 PECEMBE~ 1888. XVIIle JAARGANG. 

INHOUD: 
Officieel gedeelte. Uit onze Afdeelingen (Amsterdam, 's-Gra-

venhage, Leiden, Delft); - L. S. Hervormingsplannen; _.- Het tooneel 
in cl .. Hoofdstad; - Jean Va!jean. Uit de Maasstad; -- Snippers; -
Nieuwe Uitgaven; - Correspondentie. 

PFFICIEEL P-EDEELTE. 

Het Hoofdbestuur hield Zaterdag 1.1. eene vergadering te 
Amsterdam. Onder anderen werd aldaar voorloopig be
sproken het uitvoerig rapport eener sub-eommissie, die in 
de vergadering van Oetober was benoemd om te onderzoe
ken in hoeverre het wensehelijk en door welke midde!en 
het mogelijk zoude zijn wijzigingen aan te brengen in de 
inriehting van de tooneelsehool. 

De verdere beraadslaging over dit onderwerp is verdaagd 
tot de eerstvolgende vergadering vall het Hoofdbestuur, Za
terdag 15 Deeember a. s. 

Amsterdam. Donderdag 22 Nov; 1.1. waren de leden 
on zer Afdeeling de gasten van heer de Groot, die hen 
had uitgenoodigd tot bijwoning der voorstelling van 0tello, 
het bekende werk van Verdi. Zeer . velen maakten van de 
uitnoodiging gebruik ten einde de kennis met dit belang
wekkende stuk te maken of te hernieuwen. 

Als gewoonlijk betuigde het Bestuur der Afd. den heer 
de Groot en zijn gezelsehap den dank der Afdeeling dOOf 
de aanbieding van ruikers aan cle medewerkende dames
solisten. Zijn wij wel ingelicht, dan bestaat bij den heer 
de Groot het voornemell, de leden onzer Afd. in den loop 
van dit seizoen nogmaals nit te noodigen. Inmiddels zul
len onze leden zeker niet nalaten, wederkeerig gebruik te 
maken var. de gelegenheid tot het nemen eener bijkaart 
ad /2. - , waarvan wij vroeger gewag maakten. 

Op Donderdag 6 dezer waren onze leden door den 
Raad van Beheer der Kon. Ver. »Het Nederlandseh Too
nee\" uitgenoodigd tot het bijlwonen der premiere van een 
oorspronkelijk stuk : »Familie Wert!" Het is eene goede 
gewoonte van den Raad van Ber.eer, dat zij voor deze 
voorstellingen aan onze Afd. zooveel mogelijk een oorspron
kelijk stuk kiest. Over het stuk en de vertooning vinden 
onze lezers een kort berieht onder de rubriek »Het Tooneel 
in de Hoofdstad." De gebruikelijke bloemenhulde aan de 
dames bleef ook nu niet achterwege. 

Omtrent deze Afd. vernemen wij zoo juist het heugelijk 
bericht, dat~- dank zij den arbeid der propagandacom
missie _ . het ledental tot ongeveer (l(lO personen geklorn-
men iso 

Men schr~ift ons uit 's-G1'a7 Ienhu/{e. 

In eene op 22 Nov. j.!. gehOlIden vergadering der Haag
sehe afdeelmg van het N ederlandsch Tooneelverbond heeft 
de heer Mr. F. H. Der Kinderen. lid van den Raad van 
Neer!. Indie, die zieh na zijn terugkeer in het vaderland, 
waar hij met verlof vertoett, onmiddellijk als lid van het 
Verbond liet insehrijven, een warm woord van waardeering 
gesproken over het vaderlandsch tooneel zooals hij het 
gevonden had na veertigjarige afwezigheid. Hij schetste 
den toestand van weleer, toen de tooneelspeler zijn kracht 
zocht in gekunstelde, hoogdra vende taal en zijn schoonste 
etfect in gezwollen declarneertoon, overdreven mimiek en 
gebarenspeI. Dien toestand vergelijkende met hetgeen 
tegenwoordig een besehaafd publiek wordt aangeboden, 
wees spreker op den zeer grooten vooruitgang in speI en 
dietie, waardoor het rnogelijk is de voortbrengselen onzer 
tooneelsehrijvers op te voeren met eene volmaaktheid, die 
spreker niet had durven verwachten. Nog slechts weinige 
weken in ons land vertoevende, had spreker zieh beijverd 
de voorstellingen in den H611andschen schouwburg bij te 
wonen en hij had daa.rbij genoten in de hoogste mate. De 
wensch was bij hem opgekomen dat het in N ederlandseh 



Indie ook zoo mocht worden. De toestand is daar aller
bedroevendst en ongeveer te vergelijken met het lage peil 
ten onzent toen spreker het vaderland verliet. \Vel bestaat 
er behoefte aan eei1 goed tooneel, want overal treft men 
in Indieliefhebberijgezelschappen aan, die echter stukken 
ten tooneele voeren ver beneden critiek, louter kluchten, 
nooit iets edels. Daarom zou spreker wenschen dat daarin 
verbetering werd gebracht door vestiging aldaar van eene 
Nederlandsch Indische afdeeling van het Tooneelverbond, 
met hoofdzetel te Batavia. Er zou daardoor een band 
worden gelegd tusschen de voorstanders van het tooneel 
in N ederland en in N ederl. Indie. 

De Voorzitter, de heer H ymans van \Vardenoijen, heeft 
met groot genoegen de onbevangen, frissehe indmkken van 
den heer Der Kinderen over den toestand van het vader
landsch tooneel gehoord. Hij is het volkomen met dien 
spreker eens, dat elke poging om ook in onze Indische 
bezittingen aan hervorming van het tooheel de hand te 
slaan, daar in goede aarde zal vallen en vmchten zal 
dragen. Eigen ervaring in Indie heeft hem geleerd, dat 
een goed gezelschap tooneelisten alclaar zeer wel].;:c)m zou 
zijn en goede zaken zou maken. Hij stelde daarom voor 
om het door den hecr Der Kindercn gcopperde denkbeeld 
als punt van beschrij ving voor de aanstaandc Aigemeenc 
Vergadering aan de' orde te stellen. 

In den loop van het debat vond het plan tot vestiging 
eener afdeeling van het Ver bond te Bata via algemeene 
instemming. De heer Der Kinderen, daartoe uitgenoodigd, 
verklaarde zieh bereid bij zijn terugkecr in N eerl. Indie 
door persoonlijke bemoeiingen het plan tot stichting van 
zooclanige Indische afdeeling te helpen verwezenlijken, eene 
bereidverklaring die door de Vergadering met sympathie 
wenl begroet. 

5" 

Daarentegen werd met 15 tegen 3 stemmen de wensch 
llitgesproken, »dat er stappen geclaan mogen worden om 
de Tooneelschool te hervormen tot eene vakschool voor 
opleiding van tooneelspelers en -speelsters." 

Van deze motie zal aan het Hoofdbestuur kennis worden 
gegeven. 

In deze vergadering werden mededeelingen gedaan be
treffende de welgeslaagde ovatie aan den heer M orin gebracht, 
waartoe de Haagsche afdeeling het initiatief nam en over 
de voorstelling van het bijspel van Mare. Emants » J onge 
Harten", die duor de Haagsche en Delftsche leden tegen 
verminderde prijzen werd bijgewuond. 

Aan het afgetreden Bestuurslid, tevens voorzitter der 
Afdeeling, den heer Emants, werd hulde ~ebracht voor 
de diensten aan de afdeeling bewezen, en in zijne plaats 
gekozen de heer D. F. van Heijst. Gelijke dank werd 
gebracht aan den periodiek uit het bestuur tredenden 
heer A. Ising, wiens plaats werd ingen()men donr den 
heer J. c. van den ToL 

In eene daarop gevolgde bestuursvergadering is het bui
gewoon lid de heer P. A. Haarman J r., die als secretaris 
bedankt had, als zoodanig vervangen door den heer J. c. 
van den Tol. H. 

Men meldt ons uit Leiden: 
De medewerking der Afdeeling is gevraagd en toegezegd, 

voor dc feesten, die op I eIl 2 Maart r88q zullen gegeven 
worden ter viering van het 50-jarig bestaan van het Leidsche 
Studentencorps. Op den I eil M aart zal met medewerking 
van het muziekgezelschap Sempre Crescendo in den Schouw
burg eell vopr alle leden en oudeleden van het Studenten
corps toegankelijke gala-voorstelling gegeven worden. Er 
is cen prijsvraag uitgeschreven voor een tooneelstuk, dat op 
dien a vond zou moeten worden opgevoerd. De beslissing 
der Jury is echter nog niet bekend. 

IDe \1oorstellins der Lreidsclle 2DtudenteryAfdeelins 

op Vrijdag 23 November. 

Tegen half acht gingpn wij naar den Schouwburg, zeer 

In den aanvang der vergadering betoogde de heer Frans 
N etscher de wenschelijkheid om van het programma van 
het Tooneelverbond lode oprichting en instandhouding eener 
[ooneelschool te Amsterdam" (litt. a van art. 2 der statuten) 
le schrappen. Hij meent dat het Ver bond zijne financieele 
kracht verspilt aan eene inrichting, die ontaard is in eene 
soort van kostschool, waar de leerlingen overladen worden 
met keIlIlis, die de tooneelspeler in de practijk niet noodig 
heeft. De mannen van de practijk, de auteurs van beroep, 
zijn dan 1 )ok met de school slechts weinig ingenomen. Zij 
wijzcn de planken aau als de eenige gezonde oefenschooJ. 
Bovcndien is het aantal gezelschappen en zijn de jaarlijksche 
mutatit'n zoo gering, dat eene instelling als de Tooneel
ScllOOI slechts teleurstelling kan baren biJ de leerlingen, 
welke na aHoop van den cursus gee:l engagement vinden. 
Daarbij doorleeft het vaderlandschc tooneel tegenwoordig 
een moeielijken tijd. De directien zien zich genoodzaakt 
op de tractementen te bezuinigen, lOodat de toekomst 
on zer tooneelspelers niet rooskleurig is. Spreker zou wen
sehen dat het Verbond de zijns inziens onpractische tOOe 
neelschool liet varen om zijne krachten des te meer te 
kunnen wijden aan de overige belangen in art 2 omschreven. 
Daaraan liet het Ver bond zich tot heden zeer weinig gele
gen liggen, omdat de schc()1 alle aandacht vorderde. 

I benieuwd naar hetgeen (Jns te zien zou worden gegeven. 

Uit de beraadslaging over de door den heer Netscher 
in b, )ven omschreven geest voorgestelde motie bleek, dat 
zijne meening als zou eene tooneelschool hier te lande 
onnoodig zijn, slechts door eene kleine minderheid gedeeld 
werd. De meerderheid keurde alleen de tegenwoordige 
inrichting at~ meenende dat de Tooueelschool, hcrvormd 
tot eene vakschool, zeer zeker reden van bestaan heeft en 
lluttig kan werken tot opleiding van een nieuw geslacht 
van tooneelspelers, dat c1e oU(1eren zal m()eten vervangen. 

De siotsilm was, dat het eerste gedeelte der n1lltie, 
Illidende »dat eenc tl Hmeelschool lllet 't oog op cle geringe 
behoefte aan venneerclering van het aantal tooneclspelers 
en -speelsters. in ons land onllnodig is". verworpen wen! 
met 15 tegen 4 stemmen. 

In 't vorig seizoen had cle afdeeling ons eerst eene VOOf

stelling dooreenige leden van het N ederlandsch Tooneel 
aangeboden; de tweede maal waren wel weer studenten 
opgetredcn, maar met medewerking van dames der Ver
eenigde Tooneelisten. Ditmaal zou enkel op eigen krach
ten gesteund worden, ook voor de vrouwenrollen, en ZOll 

dus het groote struikelblok on zer voorstellingen weder wor· 
den getrotseerd. 

In verband daarmee had het Bestuur zijne keuze geves
tigd op een stuk van Lab/du »la Chasj'c au:x Corbean.Y" 
dat door Tri') (drie leden van het Bestuur) op hoogst 
verdienstelijke wijze was vertaald emder den titel van 
»Pluilllstrzijken"; voorts hadden twee ons nog goed bekende 
oud-Ieden der Afdeeling zich bereid verklaard gastrollen 
te vervulien. Dit een en ander meldden ons de biljetten, 
die oudergewoonte door het Bestuur zelf waren aangeplakt, 
waartoe het in de voorgaande week een middag had rond
gereden. 

Bij voorstellingen als deze heeft de Leidsche Schouwburg 
altijd een eigenaardig en vroolijk aanzien. Het benedell
gedeelte worclt reeds vweg bezet door de leden der Afdee
ling, met uitzundenng van de c!rie eerste rijen, die voor 
het Bestuur en zijne gasten bestemcl zijn. Men 1l10et 
namelijk weten, dat elke Stuc!entenvereeniging, als zij een 
feest geeft, de besturen vall het Corps en van de andere 
studcnten-vereenigingell uitnoodigt om zieh daarbij te doen 



vertegenwoordigen. Ook zen den de tooneelgezelschappen 
in de verschillende Acadeilliesteden elkander uitnoodigingen, 
en zoo hadden wij ditmaal het genoegen, twee Delftsche 
afgevaardigden in ons midden te zien. - Baignoires en 
loges vullen zieh lengzamerhand met de Leidsehe familien, 
en tegen half acht verkondigt een luid gestoillmel op de 
galerijtrappen de komst van de jongens der Kweekschool 
voor de zeevaart, die regelmatig door onze Afdeeling 
worden uitgenoodigd. 

Als het Bestuur met zijne gasten onder het speien van 
het »10 vivat" heeft plaats genomen, ga at het scherm op 
voor de vertooning van het stuk van Labiche. Oll1trent 
den inhoud, welken wij als bekenu mogen veronderstellen, 
slechts een paar woorden. De schrijver doet ons zien op 
wat wijze een wanhopig minnaar Criqueville, voor wien bij 
gemis aan f 50.000 de deur z~ner geliefde gesloten blijft, 
er in slaagt zieh, met behulp van pluilllstrijkerij, brutaliteit 
en een wat ruim geweten op het stuk van financieele ope
ratien, aan eene betrekking en fartuin hel pt. Niet alles in 
de handeling lijkt volkoillen waarschijnlijk; en op de hou
ding van den pluimstrijker als van zijn slachtoffers valt 
wel wat aan te merken. Deze fouten worden echter over
schaduwd door de geestige zetten en aardige tooneelen 
waarvan het stuk vol iso 1k wijs hier slechts op de boeren· 
dochter, die een dienst als keukenmeid komt zoeken, maar 
niets anders kan maken dan omeletten, zoodat zij de meest 
verschillende gerechten uit eieren tracht samen te stellen, 
en dan ook in geen enkelen dienst langer dan een paar 
uren geduld wordt. Op den Engelschman, die in het cafe 
elkeen uitdaagt om tegen hem op te eten, hetgeen door 
den hongerigen schoenpoetser, Criqueville's knecht en hulp, 
gretig wordt aangenomen ondanks des Engelschmans ver
klaring dat hij reeds twee van zijne vrienden heeft dooel
gegeten. Op elen generaal, wiens dochter is aangerand 
door een persoon, van wien hij enkel een geparfumeerelen 
zakdoek heeft kunnen in handen houden; op het bai krijgt 
hij dezelfeIe geur weer in den neus, hij loopt nu te zoeken, 
wie van de gasten die geur verspreidt, en vindt dien persoon 
eindelijk in Montdouillard, een ouden modepop en don J uan 
die niets kan loochenen, daar hij zieh nog pas heeft be
roemd dat dit parfum uitsluitend voor hell1 wordt gefabri
ceerd. Kortom, het komisch talent van Labiche schittert 
hier in zijne volle kracht. 

Wat er intussehen ook aan het stuk mag hebben ontbroken, 
het werd ons ruimschouts vergoed dOOf het spei der vertoo
ners. Om met de beide gastrollen te beginnen, ele zot Mont
douillard, die zieh verbeeldt met zijne vesten en parfums 
aan alle vrouwen het hoofd op hol te brengen, en midder
wijl nog tijd vindt voor zijne Servische leening en om ver
schillende streken uit te haien, - hij werd ons uitstekend 
weergegeven door den Heer C. F. A. NI. Niet minder 
dan deze was de Heer J. D. D. in zijn element als Cri
queville; hij vleide op zoo natuurlijke wijze, dat men zieh 
zeer goed kon voorstellen, hoe allen in zijne fuik liepen. 

De tot lijfbediende verheven schoenpoetser werd op 
llOOgst verdienstelijke wijze gespeeld door den Heer P. V. 

D. zijne geheeie houding, elk zijner gebaren, was elen man 
uit het volk afgezien; hij leverde een voorbeeld, hoe eene 
rol tot in de kleinste bijzonderheden bestudeerd en toch 
los en natuurlijk gespeeld kan worden. 

AI deze acteurs hadden, nevens luide bijvalsbetuigingen, 
ook verschilIende kransen in ontvangst te nemen. 

De kleermaker, die eene v01wassen dochter heeft, werd 
wel wat te jeugdig en te beweeglijk voorgesteld door den 
Heer P., die aigellleen beter voldeed in zijne tweede rol, 
die van den kantoorklerk, vooral als hij het kussen komt 
zoeken, waarmee Criqueville zich een bult heeft gemaakt. 

De moeielijke rol van Flavigny, den eenigen emstigen 
man onder al die dwazen, werd op zeer beschaafde wijze 
gespeeld door den Heer M. die voor de eerste maal optrad. 

Ook in de overige jonge krachten, die de kleinere rollen 
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vervulden, zien w~j eene goede aanwinst voor onze Afdec
ling. De dall1esrollen komen, gelijk in al de stukken vall 
Labiche, bijna niet uit: toch mag oak aan hare ver tolkers 
een woord van lof niet onthouden worden; zij gaven geene 
aanleiding tot lachen; dit schijnt een vrij negatief compli
ment, maar hier tel' stede zegt het werkelijk vee!. 

De regie was uitstekend. Zoowel het cafe op den Boule
vard als het bai in het laatste bedrijf waren passend inge
richt, en leverden van uit de zaal een genoegelijken aanblil: 
op. Het ~amenspel liet slechts zelden te wenschen over. 
Van de grimeering kan hetzelfde getuigd' worden. 

Alles tezamen genomen, mogen de kransen, waarll1ee het 
Bes~uur door H:H. Comlllissarissen van den Schouwburg, 
door het Bestnur van het Leielsche Studentencorps eIl door 
c\e Delftsche afgevaardigden werd vereerd, alleszins ver~ 
diend genoemd worden. 

De indruk was algemeen zeer goed. Tijdens ele pauze, 
waarin de jeugdlge matrozen op de galerij ouder gewoonte 
onder algell1eene instemming hunne vaderlandsche en 
zeemansliederen aanhieven, --- bleek dit reeds uit de ge
sprekkell. Er. het bleek later nog meer uit ele verslagen, 
die zoo in Leidsche als Studentenbladen over deze VOOf
stelling zijn gegeven. 

Moge dit voor het Bestuur en de adeur::; een spoorslag 
wezcn om on::; !log menigen avond als deze te bereiden. 

Leiden, Nov. rBB8. E.J. 

Uit Delft wordt ons geschreven: 
Ter goedmaking van een verzuill1 volgell hier nog enkele 

mededeelingen betreffende de soiree van 9 N oV. 1.1 .. den 
leden on zer Afdeeling aangeboden. De voorzitter der Afd. 
de fleer Post van der Burg, leidde de bijeenkomst in met 
eene korte uiteenzetting van het doel van ons Verboud en 
drukte den wensch uit dat onder de aanwezige niet-Ieden 
velen zouden toetreden, overtuigd van de wenschelijkheid 
om tot het bereiken van dat doel 't hunne bij te dragen. 
Daama hield de heer van Zuylen zijne voordrachten, 
waarvan het programma bestond uit: De hoed. F-en gewic/i
tige 1'01, De mall, dü .... ; ECil V1'lijbilfet (en Brug' omhoog! 
Elk nummer van het programma vond luide toejuiching 
en zoo warm was de bijval, dat de voordrager nog Multa
tuli's Rammelslag tot toegift gaf. 

Als resultaat van dezen avond is het ledentai onzer 
Afdeeling tot 42 gestegen. 

Het schijnt dat onze Tooneelschool 't tot geen rustige 
ontwikkeling in de eenmaal aangegeven richting zal mogen 
brengen. 

Niet meer dan 2 1/ 2 jaar zijn er verloopen, sints ter AIge
meene Vergadering te Haarlern het reglement onzer school 
herzien en haar inrichting vastgesteld werd - en reeds 
gaan er weer stemmen op, die eene verandering eischen. 

Geli]k elders in dit nummer vermeid wordt, is de heer 
N etscher in eene vergadering der Haagsehe afdeeling op 
eenmaal met eene motie voor den elag ge].;:omen, welke 
niet minder bedoelele dan door de aldaar aanwezige leden 
der Afd. plotseling te doen Ultmaken, dat de school maar 
moest worden opgeheven. Of, zoo dit den heeren al te 
kras mocht zijn, dan te decreteeren: de school moet her
vorllld worden in eene vakschoo!. 

Toen ik in onze dagbladen het versiag dier vergadering 
las, had ik moeite van mijne verbazing te bekomen. Want 
waar ik ook zocht, ik vond nergens iets vermeid wat miJ 
kon verklaren, hoe de heer N. zoo onverwachts tot het· 
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indienen dezer motle aanleidmg had gevonden, nog minder 
wat de vergadering bewogen had, haar onverwijld in behan
deling te nemen. Of had het convocatiebiljet alle leden 
der Afdeeling er op voorbereid, dat in die vergadering zulk 
een gewichtige en verstrekkende vraag te berde zou wor
den gebracht? 

Bij mijne onwetendheid daaromtrent vond ik slechts een 
verklaring: Dc afdeeling in onze residentie is - - hoe con
servatief mijne oud-stadgenooten voor het grootste deel 
ook zijn - ten aanzien onzer school reeds van oudsher 
hervormingsgezind. Ik zelf herinner mij nog in r885 te 
hebben deelgenomen aan zeer uitvoerige beraadslagingen 
over een voorstel van enkele bestuursleden tot veralldering 
van de school in een bepaalde vakschool. De motie van 
den heer N etscher moest die oude voorliefde weer opwek
ken;geen wonder dat zij .- wat het tweede gedeelte 
betreft - terstond veler sympathie vond. 

Dat het eerste gedeelte, vragend om afschaffing der 
school, niet ondersteund werd, i8 begrijpelijk, niet in het minst 
na de toelichting van den voorsteller. Men moest inder
daad al volslagen vreemdeling zijn in het J eruzalem van ons, 
beter: van elk tooneel, om te kunnen beweren en beamen 
dat men de opleiding onzer aankomende tooneelisten ge
rust aan . de heeren regisseurs kon overlaten! Alsof die 
heeren al niet genoeg te doen hadden en het drukke too
neelleven nog tijd liet om de grondslagen van ontwikkeling 
en beschaving, om de kunst van zeggen en voordragen, 
om de techniek van de tooneelspeelkunst aan beginnelingen 
te leeren! Alsof de regie ten onzent - ik spreek in het 
algemeen - overal ware toevertrouwd aan personen, in 
staat om dat onderricht te verstrekken! Zelfs nu er jon
geren gekomen zijn, die alleen verdere ontwikkeling en prak
tijk behoeven, baart het onzen regisseurs al groote moeite, 
om hun eenvoudig de gelegenheid voor die verdere, nood
zakelijke praktische oefening te geven! 

De stzchling der tooneelschool is bovenal geschz'ed met het 
doel om onze toekol1lstige artt"sten - in het daartoe meest · 
aangewezen tijdperk van hun leven - met die algemeene 
kennis, ontwikkeling, beschaving en kunstzill te bedeelen, zonder 
welke de tooneelist eenvoudig handwerksman moet blij7Je1l,' welke 
alle artisten van heteekeni~ onontbeerlijk moeten en zullen 
noemen; 1) welke velen der vroegeren zieh nog op lateren 
leeftijd hebben moeten gaan eigen maken, zoo goed en 
zoo kwaad als het toen ging. 

Bleef onze school niet aan dat doel beantwoorden, lllen 
kon haar - wat mij betreft - gerust sluiten. En wan
neer het woord Vakschool in de Haagsehe motie de bedoe
lirg heb ben mocht dat alles, wat buiten de eigenlijke tech
niek der kunst treedt, van de school verwijderd moet 
worden, dan gaf ik liever mijn stem aan het doodvonnis, 
door den heer N etscher gewild. 

Zoo beperkt -- zoo bekrompen, schreef ik schier - kan 
de opvatting der Haagsehe heeren intussehen onmogelijk zijn ! 

Maar hoe dan te verklaren, dat lllen zoozeer gekant is 
tegen de dusgenoemde voorbereidingsklassen? Alle voor
standers der uitsluitende vakschool zullen immers begrijpen, 
dat eene »hoogere" ontwikkeling niet kan worden gegeven, 
een »hoogere" kunstschool niet kan worden bezocht, aan 
en door personen wien de primaire ontwikkeling ontbreekt. 
Ook het gebouw der kennis kan niet opgericht worden 
zonder fundamenten, zwevend in de lucht ; en de ketting 
der ontwikkeling niet ontwonden worden bij gebreke van 
schakels, midden-in. 

') Ik zou van den heer Netscher wel eens gaarne willen vernemen, 
welke man n e n van de practijk het tooneel de eenig noodige oefen· 
school noemen en zou hem althans (gezwegen van 't geen uitheemsche 
kunstenaars daarover schreven) van een wer mannen eene geheel 
tegenovergesteld oordeel kunnen doen lezen. Trouwens de bewering 
dat beschaving en ontwikkeling van kunstzin en smaak, plus eene 
mate van kennis voor den vertolker van letterkundige kunstwerken 
ollnoodig zouden zijn. weerlegt zieh zelve. 

En nu is het een' feit, een te betreuren feit, zeker; een 
feit, 't welk iedereen gaame ongedaan zag, ongetwijfeld; 
maar een feit niettemin, dat schier zonder uitzondering zij, 
die zieh aanmelden tot toelating, het onderricht aan eene 
»hoogere" kunstacademie onlllogelijk zouden kunnen volgen. 
En hoe ouder de adspiranten zijn, des te erger is het in 
dit opzicht gesteld. 

Deze verzekering is niet nieuw; zij is tallooze malen 
gegeven; en toch - naar het schijnt -- nog niet vaak 
genoeg. Want schoon de gelegenheid om zieh van de 
.waarheid te overtuigen. ieder lid bij alle toelatingsexamens 
openstaat. komt nauwelijks iemand dit doen en redeneeren 
velen alsof dit feit niet bestond. Ik, die nu reeds eenige 
jaren de functie van leeraar aan de school vervul, heb 't 
ongelukkig tot mijn leedwezen telkenmale weer opnieuw 
bevestigd gezien. 

Intussehen, de vraag blijtt gewettigd, of er dan niets kan 
gedaan worden om hierin verandering te brengen en meer 
ontwikkelde leerlingen naar de school te lokken. Even 
als eene andere, de meest beslissende, of de resultaten 
der school dan werkelijk voldoende mogen worden geacht. 

Mijn antwoord op dc eerste vraag luidt: »ik geloof het 
niet." En wel om de eenvoudige reden dat de me esten 
onzer leerlingen uit artistenfamilies komen, wien het moe;
lijk zou vallen hun kinderen tot hun r?e, r8e jaar regel
matig. ontwikkelend onderwijs te doen genieten. N am de 
school dezen niet wo vroeg mogelijk op, ze zouden later 
onontbolsterd naar het tooneel gestuurd worden en daar 
een slag van tooneelisten helpen vermeerderen, 't welk we 
juist moeten pogen te verminderen. 

En mijn antwoord op de tweede vraag? Het luidt zeer 
beslist: Neen! - De result'llten zijn niet wat ze hadden 
moeten. wat ze hadden kunnen zijn. 

Maar deze ontmoedigende uitkomst is niet het gevolg 
van een »te-veel" in de samenstelling onzer school, maar 
van een »te-weinig." Zij is niet te wijten aan de aanwezig
heid van een voetstuk: de voorbereidingsafdeeling; doch 
aan het gemis van eene bekroning: een tMdtre d' applicatioll. 

Als onze leerlingen thans van de school ontslagen wor
den, moeten zij - als een ieder die zoo juist zijne studies, 
aan welke inrichting ook, volbracht- treden in de school 
der praktijk. Zij moeten een engagement zoeken, en de 
meesten kregen dit ook. Doch dan bleef hun slechts 
tweeerlei keuze over: üf eene verbintenis bij onze twee 
eerste gezelsehappen, waar zij zoo goed als niets; of bij 
een der andere, waar zij veel te veel te doen kregen. 
Gelegenheid om zieh geleidelijk, regelmatig, onder deugde
lijke leiding te ontwikkelen ontbrak bijkans den meesten; 
is het wonder dat er niet uit hen werd, wat men van hen 
bad mogen verwachten? 

Wil men in de toekemst verdere teleurstellingen VOOf

komen en alsnog redden wat er te redden valt (en dat is 
belangrijk meer dan vele klagers denken) dan moet er 
omgezien worden naar middelen, welke den jongeren die 
onontbeerlijke gelegenheid ter geleidelijke, goede, ontwikke
ling hunner krachten en gaven waarborgen. 

Bedrieg ik mij niet - dan zijn die middelen inderdaad 
te vinden. 

En wanne er het mij vergund is aan de Haagsehe motie 
deze beteekenis te hechten, dat de voorbereiding en uit
voering van plannen tot stichting van een oefeningstheater 
de na aste taak moet zijn, waaraan ons Verbond zijne 
kracht te wijden heeft, dan vraag ik den Voorzitter der 
Haags<::he Afdeeling verlof, alsnog mijn stem te mogen 
voegen bij die der aannemers van de tweede helft der 
motie-Netscher. L. S. 



Het Tooneel in de Hoofdstad. 
De jüngste vier weken hebben slechts stof tot enkele op

merkingen verstrekt. 
De Kon. Ver. Hel Nederlandsch Tooneel heeft in dien 

tusschentijd haar geluk beproefd met De beroemde vrOIlW, het 
blijspel in drie bedrijven van v, Schiinthan en Kadelburg, 
waaromtrent door onzen R0tterdamschen medewerker reeds 
een oordeel is uitgesproken, 't welk we volkomen kunnen 
onderschrijven, 't Stuk is onderhoudend, rijk aan goed ge
schreven tooneeltjes en minder dan de meeste Duitsche kluch
ten, aan grove boert, conventioneele typeering der personen 
e~ situationskomik. Daar niemand de personen en gebeurte
Illssen au serieux neemt geeft men zich te vrijer over aan den 
indruk van frissche üpgewektheid, welke het stuk vooral bij 
goede, levendige vertolking teweegbrengt. Ook is het alleen 
üm die vertolking, dat wij hier nog van de üpvoering gewa
gen. Want niet alleen dat hij als geheel zeer voldeed door 
opgewektheid eu gang, zij bood ook stof tot waardeering voor 
de vervulling van enkele rollen in het bi.Zünder, Allereerst 
moet ik Mevr. Rössing-Sablairolles noemen en roemen; 
't was üf zij onze jongste opmerking betreffende haar lus
teloosheid wilde logenstraffen, zoo had zij zich vereenzel
vigd met die in het wild opgegroeide jonge freule, vol stre
ken, leugens en soldatentaal, in wie de liefde een itlkeer en 
eene verbetering van zichzelf teweegbrengt. Naast haar 
onderscheidde de Heer Tournaire zich door een uitstekend 
goed volgehouden type te leveren van een tegelijk verlegen 
en toch, onder inspiratie van de liefde, zeer ondernemen
den en snuggeren Hongaarschen graaf. Als jeune eoquette 
was mej, Lorje zeer verdienstelijk, terwijl de Heer Morin 
en Mevr. Stoetz gelegenheid vonden enkele hunner beste 
hoedanigheden te doen uitkomen. Een klein meisjesrolle
tje, voor mej. Roos bestemd, werd wegens ongesteldheid van 
deze door mej. Bos vervuld; en gaf 't al geen aanleiding om 
er veel van te maken, 't werd ten minste zeer voldoendc 
gespeeld. Mej, Chr. Poolman had zieh in de titelrol een 
goeden kop gemaakt ; de heer Schulze stelde met weinig 
üpgewektheid de zeer vage persoonlijkheid v:m een uit de 
lucht gevallen oom voor. Echter had hij in het voorstukje 
Ik eet bii mijn moeder juist bewezen, dat niet alleen kluch
tige en luidruchtige rollen hem goed afgaan; er was humor 
en weemoed in zijne vertolking van den jongen schilder, 
die de vriendin zijner jeugd, befaamde chanteuse geworden, 
uit goedhartigheid aan de tafel zijner ouders noodt, doch 
eerst later bedenkt, dat hij eene vrouw van zoo alümbeken
de levenswijze toch kwalijk in het ouderlijk huis kan bren
gen. De zangeres, die op het toppunt harer glorie zich op 
Nieuwjaarsdag door allen verlaten ziet, wijl deze een te
huis hebben, werd door mevr. Frenkel in menig opzlcht 
zeer treffend, met juist gevoel en schakeering voorgesteld. 
Slechts den overmoed van het geluk hadden wij wat kleur
rijker willen zien aangeven. In dit eenvoudig tooneelspel
let je, 't welk dank zij de waarheid van stof en behandeling 
nog weinig verouderd is, hebben nog de Heeren Meyna
dier een fat en Clous een opgeruimd lid der jeunesse do ' 
ree voorgesteld; wat voor den laatste wel wat buiten zijn 
emplooi en zijn aanleg ligt. Hij deed echter zijn best om 
luidruchtig te zijn en deed daardoor wat van hem mocht 
geeischt worden. 

Bij de heeren Gebrs. Van Lier is intusschen Schuld en 
Boete van Schimmel eenige avonden achtereen gegaan en 
dus blijkbaar in den smaak gevallen. Trouwens het is op 
effect maken afgericht en de schrijver heeft niets gespaard 
om de ontvankelijke toeschouwster, die V ondels gezegde: 
»Wa,nt schreien is ook aangenaam en zoet" beamen, dat 
zoet te gunnen. Toch maakt zijn stuk een he el anderen 
indruk dan de gewone melodrama's; het mist geheel het 
naive, »volksthümliche" 't welk de meeste Fransche draken 
onderscheidt: de twee hoofdpersonen, van Vliet en zijne 
vrouw, leggen het er op toe, door hun woordenkeus, hun 
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stijl, hun denkbeelden, huD. toon en Imn houding te doen 
uitkomen, dat, hen gelijk te stellen met hunne omgeving, 
hun onrecht aandoen iso Ondanks hun ongeluk blijven zij 
het hart hoog dragen; wie hen wil vernederen be jegenen 
zij met hoogheid; wie zieh gemeenzaam met hen wil maken 
en Imn mindere in stand is, wordt op een afstand gehou
den. Hoe democratisch de auteur ook lijken moge, wan
neer hij Elise, de dochter van den, gevallene, eene plaats 
waardig keurt aan de zijde van den Amsterdamschen 
koopmanszoon; hoe Fransche-I evolutieachtig zijn verdediging 
klinken moge van de stclling, dat slechts de waarde van 
den persoon zijn rang bepaalt - in werkelijkheid verte
genwoordigt hij midden in onze eeuw de traditien van het 
patricisch voorgeslacht. We zeggen »hij", omdat werkelijk 
steeds de auteur bij monde zijner personages aan het 
wüord is; dat puntige, vernuftige, seherpe, 'twelk Schim
mel's stijl pleegt te kenmerken, vmden wij in heel den dialoog 
terug; gelijk wc er - üok bij de uitdrukking van diepste 
smart, - de ünmiddellijke, wanne uiting van een trillend ge
moed in missen. Daar zijn weinig letterkundigen in ons 
land die Schimmel evenaren in verbeeldingskracht, vemuft, 
scherpzinnigheid; die zoo breed en forsch personen en 
toestanden weten te teekenen; maar -- schoon hij als 
episch schrijver meni!; tooneel met gevoel wist te schetsen, -
als het er op aankomt dit zijn personen zelf te doen uiten, 
dus waar hij dramaturg wezen moet, slaagt hij er zelden 
in' dit te doen doorbreken. En vandaar dat het larmoyante, 
't huilerige in Schuld en Boete zoo uitkomt: de smart drijft 
op de oppervlakte van den oratischen stroom, maar ver
mengt er zieh niet mee tot een geheel. 

De vertooning bij Gebrs. van Lier zou den schrijver, 
wanneer hij haar had bijgewoond, zeker maar voor een 
klein deel voldaan heb ben, Allereerst toch was het tempo 
veel te langzaam; de uitbarstingen van van Vliet geleken 
slechts kleine opborrelingen bij onrustig weer eil geen op
zweepingen dOOf den storm van den hartstocht: de heer 
Veltman, die van Vliet voorstelde en wiens voordracht vall 
het vers nog de emde, goede zeggingswijze en kracht deed 
onderkennen, heeft voor dergelijke rollen ook vroeger wel 
het noodige temperament gemist. Mevr. Ellenberger ver
eenigde in de rol van juffr. van Vliet waardigheid met 
gevoel; ook zij zegt altijd (afgescheiden van het zangerige 
in haar voordracht) zeer juist en nauwkeurig, Het lijdt 
geen twijfel of haar hoedanigheden als karakterspeelster 
verdien den meer waardeering dan ze in den laatsten tijd 
ondervinden, De figuur van Elise geeft, ook bij nadere 
studie, weinig vat op zich: zij vertegenwoordigt de oprecht
heid, het kinderlijk, vrouwelijk, onbevooroordeeld gevoel; 
zij is een mode-ldochter, een Iieve verschijning .. , en dit 
heeft mej, Roelofsen zander eenige pretentie trachten te 
doen uitkomen. Zou het intusschen ter bevordering van 
meerdere losheid en vrijmoedigheid van beweging niet moge
lijk zijn, deze jonge actrice ook eens in blijspelrollen te laten 
optreden? Juist voor hen, wier aanleg hen 't meest tot ernstige 
rollen doet neigen, is niets zoo nuttig en noodzakelijk als 
het optreden in een los, dartel, frisch, natuurlijk blijspel. 
Ten aanzien van de overige vertooners en van het geheel 
kan ik slechts den heer J urgens roemen om de goede 
typeering van den ouden en ouderwetschen boekhouder: 
zonder in het minst tot charge te vervallen wist hij diens 
deftige zelfgenoegzaamheid bij innerIijke goedhartigheid 
naar het leven af te beelden. In het eerste bedrijf zag 
ik den heer Royaards als den jongsten bediende van dit 
kleine rollet je ook nog iets goed maken: zeer juist teekende hij 
de schroomvalligheid voor hij het waagde zieh in het ge
sprek tusschen den ren boekhouder en Joris te mengen. 
Het is wezenlijk jammer dat de heer Malherbe, die ook 
naar het uiterlijk een goede jeune premier zou zijn, niet wat 
meer zijn best doet om los en vrij in zijn bewegingen te 
worden; hij had al heel weinig van den student, die paard
rijden amusanter vindt clan college-loopen. 



De tooneelinriehting liet veel, zoo niet alles te wensehen 
over in het I.weede bedrijf; ook al eischt men geen weelde 
op het tooneel, dan wil men tocn bij een partij bij een 
der rijkste Amsterdamsehe kooplui een andere stoffage, 
andere plaatsing en ... andere gasten. De tijd dat men 
Langeleidschedwars:;traatsch uit den mond eener ... freule, 
zelfs al is die slechts figurante, wilde haaren, is vourbij. 

Naschnfl: 
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heid zegt. Goed is ook de vondst om den dood der 
moec\er te doen aankondigen en dan allen vol :;mart te 
laten neerzinken ; de omhelzing van vader en kiilderen had 
echter aehterwege moeten blijven. 

Op de vertooning komen wij nag nader terug. 

De redactie van Hel Vader/and zou ons te~ecllt mislei- Glanor's U 1 tg a an hekleedt oneler de oorspronkelijke 
ding on zer lezers kunnen voorwerpen, indien we eonstateer- stukken sinds lang een eereplaats; met ingenomenheid ver
den dat het oorspronkelijk tooneelspel in 5 bedr. F'ami/ieleven melden wij dan ook de wederopvoering van di t tooneelspel. 
gisteravond een onverdeeld succes won. Zelden zeker zijn Zijn de verwikkelingen vrij kinderachtig, de gesprekken 
de indrukken zoo verschilIend geweest als bij deze premiere; dikwijls te gcrekt en is de ontknooping onnatuurlijk senti
terwijl dezen over langwijligheid, onbeduidendheid en menteel, het stuk is zoo flink gedacht, de karakters zijn 
onwaarheid klaagden, waren er anderen die zich blijk- zoo goed geteekend en het geheel ademt zulk een besehaaf
haar ingenamen met het stuk betoonden. Ook hier ligt den, aangenamen toon, dat men het steeds met genoegen 
wel de waarheid il. het midden. Er is in ' t stuk veel ziet opvoeren, vooral wanneer het zoo verdienstelijk vertolkt 
overbodigs en veel gebrekkigs; verwikkeling niet alleen wordt als thans. 
maar (jok handeling zelfs ontbreekt: de karakters zijn nau- Mej. Vink (Marie) had te kampen met de herinnering 
welijks aangeduid en van motiveering van den toestand is aan een hoogst begaafde dilettante die deze partij bijna 
zelden sprake. De gesprekken zijn vaak gerekt, over 't onverbeterlijk vervulde, en de oprechtheid gebiedt ons te 
geheel onbeduidend en klellrloos, menig tooneel is te bekennen dat zij deze slechts zelden kon evenaren. Troll
breed uitgesponnen en in plaats van voor de expo- wens de rol valt niet geheel in haar genre, dewijl zij veel 
sitie twee bedrijven te gebruiken, had de schrijver met sentiment en toonschakeering vereischt, twee zaken waarin 
een, betrekkelijk kort, kunnen volstaan. En toch, ondanks onze verdienstelijke Mej. Vink nu juist niet uitblinkt. Tot 
die gebreken zijn de sporen van talent in dier voege aan- aan het gesprek met van Torenheuvel in het tweede bedrijf 
wezig, dat wij de vertooning van dezen eersteling gerecht- liet ons haar spei dan ook vrij koel; zelfs haar alleenspraak 
vaardigd achten en we zelf den schouwburg niet geheel was middelmatig; in het tweede gedeelte eehter was zij 
onvoldaan verlaten heb ben. veel beter up dreef en de zware maar weinig tooneelkun-

Als het seherIn opgaat wonlt ons getoond dat de minis- dige tirade aan het slot, maakte den gewensehten indruk. 
ter van Oudenaerden, om den wille van zijn ambtsplich- Over het algemeen dus een lofwaardig pogen. 
ten, zijn gezin geheel verwaarloost, en als het voor 't laatst Veel animo scheen de Heer Jan C. de Vos niet te heb
neergaat hebben wij in hem den liefdevollen echtgenoot en, ben in de rol van Eduard; hij speelde beschaafd, correct, 
(mder den indruk van . het treurig verlies zijner echtgenoote, maar met bitter weinig gevoel; in de slotscene b. v. bleef 
ook den liefhebbenden vader zien ontwaken. Tusschen deze · hij doodleuk, zonder de minste ontroering te verraden, 
twee uitersten hgt de schilclering van de gevolgen zijner le- . aanhooren wat zijn vrouw hem te verteilen had, bijna alsof 
venswijze: het wegkwijnend leven zijner verweeuwde vronw: hem de zaak in 't gehe el niet aanging. De roos in zijn 
het gevaar waarin zijn dochter komt van een' lichtmis haar knoopsgat vonden wij niet zeer gedistingeerd en zijn pose 
hand te reiken; de verliederlijking van den buiten alle tucht op de sofa in het geheel niet te verdedigen. Hij had het 
levenden student, des ministers zoon. Wat in het karak- zich daar gemakkeJijk ingericht, terwijl het toch moet ver
ter der personen deze bizondere gevolgen van een oorspron- beelden dat de slaap hem verrast heeft. 
kelijken uitzonderingstoestand verklaren kan, heldert de De Heer Rossier Faassen gaf evcnals vroeger een goeden, 
schrijver niet op, en neemt daardoor den schijn aan van gemoedelijken kolonel, die de waarheden, welke de schrijver 
het voor een algemeen feit te houden dat ijverige minis- hem laat verkondigen, eenvoudig en zonder ophef uitspreekt. 
ters hun plichten als echlgenooten verwaarloozen; hun egaas Mevr. Coelingh (Mevr. van Meerenbeek) speelde haar 
in plaats van hen door deelneming aan het publieke leven rollet je zeer aardig en Mevr. Faassen (Mina) verraste ons 
aan zieh te boeien, tehuis bJijven schreien om haar ve rlo- door haar rustig optreden als de oude dienstmeid. Wij 
ren geluk; hun dochten; door liehtmissen worden omflad- verhelen niet, dat wij van laatstgenoemde het tegendeel 
derd en hun ZOO:1S zelf liehtmissen worden. Waarom van vreesden en hopen van harte dat zij uit dit succes zal 
Oudenaerden nu juist ook minister moest wezen is niet leeren dat men ook te mo 0 i kan willen speien en dat 
duidelijk. o. i. zijn er veel mannen, die het met vergaderen ingetogenheid door het beschaafde publiek meer wordt ge
en andere dingen in dit bewegelijk leven van onzen tijd waardeerd. 
oneindig drukker heb ben dan ministers, vooral wanneer Als van Torenheuvel was de Heer de Vries een kwast, 
deze niet in de Kamers behoeven te zijn. En zoo zouden gelijk er twaalf in het dozijn zijn; trollwens aanleiding tot 
wij, den schrijver op den voet volgend, nog heel wat meer bizondere typeering geeft deze rol niet. 
dingen knnnen aanwijzen, welke waarschijnlijk hadden moe- E e n Ben g aal s ehe T ij ger uit het Fransch, vrij ver-
ten worden gemaakt. taald en zeer vrij gespeeld door de Heeren Rosier en 

Toch zijn er _. gelijk we aanstipten - in dit stuk Victor Faassen mocht den algemeenen lachlust opwekken. 
enkele dingen van belofte. De 4e akte, het tooneel in het cafe- Het ging er wild toe ; Mevr. Coelingh deed dapper mede 
chantant, waar de zoon met eenige Games en een vriend en Mej. Beukers geraakte ook meer uit de plooi dan ge
gekheid maakt over een meisje, z(mder te weten dat zijn woonlijk; in dit opzicht wellicht een goede oefening. 
zuster bedoeld is; waar hij zieh Zlt te bezatten, terwijl naar De Heeren Le Gras en Haspels hebben zich als direeteuren 
hem gezocht wordt omdat zijn moeder stervende is; waar der Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten tot den Ge
hij eindelijk in eer. dronkenmansbui, als hij de waarheid 'meenteraad gewend met verzoek om subsidie. Een veeg 
verneemt, zijn vriend te lijf wil, dat geheeie bedrijf is zeer teeken! De ondervinding heeft echter geleerd dat bijna 
dramatisch, van eene juiste kalme waarneming en met veel ge- nergens een goed tooneelgezelschap kan jblijven bestaan 
voel voor het eontrast geschreven. Dit laatste kan ook getuigd zonder geldelijken steun van staat of gemeente; verwonde
worden van het laatste deel van het laatste bedrijf, waar de ring kan dit verlOek derhalve niet wekken. Wij maken 
zoon half beschonken thuis komt terwijl zijne moeder op dan ook alleen melding van deze aanvraag om er den 
sterven ligt, en hij in eene uitbarsting zijn vader de waar- wensch bij te voegell dat er aan voldaan würde, dat ten 



minste op de een of andere wijs worde tegemoetgekomen 
aan de drukkende lasten waaronder de kunst dreigt te 
verstikken. Waar tonnen gouds besteed worden aan het 
onderwijs, daar mag men toch enkele duizenden niet wei
geren aan het tooneel, dat in goede handen een uitmun
tende school voor rijk en arm kalI zijn, in elk geval een 
zeer geschikte ontspanning. En zelfs bij een meer prozalsche 
beschouwing zal men moeten toegeven dat de directe en 
indirecte voordeelen, welke de gemeente van het tooneel 
trekt, niet gering te schatten zijn en subsidie alleszins wet-
tigen. . . 

Men zorge er dan voor, dat de zuinigheid de wijsheid 
niet bedriege; dat Rotterdam zijn verdienstelijk gezelschap 
niet zie verkwijnen of uiteenspa tten; dat onze stad niet 
worde een viiI e mo r t e, voor goede kunst verloren. 

2 December 1888. JEAN VALJEAN. 

SN I P PER S. 
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Sardou of Ibsen. In het jongste nummer van »De Am· i 
sterdammer," Weekblad voor Nederland, heeft Prof. A. J. 
Alberdingk Thijm ons oordeel over Sardou besproken. Uit. 
den toon waarop onze karakteristiek van dien schrijver 
den lezers van het Weekblad wordt medegedeeld, blijkt 
duidelijk dat de geeerde schrijver zieh verbaast over de 
stoutmoedigheid, waarmede wij Sardou III een hoek gezet 
hebben. Weerlegd wordt onze aanklacht intussehen niet 
en dat is, gelooven wij, ook niet wel mogelijk. Maar 
dieielfde eigenschappen welke ons in den Franschen dr2.ma
turg zwakheden dunken, zijn in de oogen van onzen tegen
stander deugden. Zijn kunstsympathieen strekken zieh nu 
eenmaal in eene andere richting uit dan de onze; geen 
wonder dat zij elkander slechts nu en dan al slingerend' 
ontmoeten en kruisen. 

Daarom ook verwonderde het ons slechts ten deele, dat 
Prof. Alberdingk Thijm, onze vermelding van Ibsen's Ilaam 
tot uitgangspunt nemend, wederkeerig eell aallval op dezen 
richtte. De Noorsehe sehrijver komt er onder handen van 
den anti-Germaanseh gestemden hoogleeraar niet al te best 
af. »Dat mag droog, dor, koud, vindingloos, nuehter, huis
bakken en vervelend zijn - het is goede, solide kost." 
heet het met een stortvloed van epitheta, waarvan niet ecn 
van alle juist iso Zeker, vindingrijk in den zm van Sardou, 
die steeds een »ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" met zijn 
toeschouwers speelt, is Ibsen niet; geestig, luchtig, vernuftig, 
dartel evenmin. De grondtoon van zijn kunst als van zijn 
karakter is ern~tig; hij is soms stroef en somber, gegriefd 
door de kleinheid der menschenzielen, ge bukt onder het 
besef dat zij onvatbaar zijn voor het waarlijk grootsche, 
edele, heldhaftige. Maar wanne er hij in zijne schildering 
van die menschheid om zieh heen deze klein toont, dan 
doet hij dit nooit, zander zijn afkeer van haar nietigheid 
te doen blijken. Daarom juist is zijne afbeelding van de 
realiteit, . al daalt die ook soms af tot de bizanderheden 
van het alledaagsche leven, het tegendeel van nuchter en 
huisbakken; gelijk elk zijner werken een symboliseering is 
van een der groote vraagstukken en worstelingen van het 
moderne leven. Dat Ibsen denker en moralist is, komt 
zeker zijne kunst niet altijd ten goede; we erkenden 't in 
a.flev . .3 (pag. 28), toen we schreven dat hij in ons oog niet· 
in alle opziehten de kunstenaar der toekomst is; hij zelf 
toonde het te begrijpen toen hij in een te Stockholm ge
houden redevoering de in zijn Kez'zer en Galilai'r gesymboli
seerde gedachte nader uitwerkte, dat eerst de toekomst het 
Christendom en de Oudheid, het recht van het vleesch 
en het recht van den geest, schoonheid en waarheid, tot 
een geheel zal doen samensmelten. 

In afwachting en ter voorbereiding van die toekomst 
aarzelen wij niet propaganda te maken voor den arbeid 
van een zoo rijken en diepzinnigen geest, voor de schep
pingen van een man, die nooit sehreef uit zucht om eene 

------_._-------------------_._---

groote recette te maken, maar slechts gedwongen door de 
behoefte van hart en hoofd. Z\in hartstocht voor de waar
heid schenkt bezieling, zijn gemoedsstemming toon, zijn 
gevoel innigheid aan zijn werken. En de schepper van 
Agnes en Brand, van N ora, van Dr. Stockman. van Ros
mer en Rebckka (Rosmersholm), enz. is een dichter, naast 
wien Sardou het armzalig figuur van een »handig" schrijver 
maakt. 

Bieu~e aif!1enJe-9' 
Emants (M.), .longe Itarten, Blijspel in 3 bedl'.. . f 0.75 
Hylkema (B. S.), () t(y Studenten! Blijspil mei sang yn twa 

bedriuwen . .f °04° 
Kruyff J f.. (H. P. L. C. de) De promotie. Blijspel in 3 

bedrijven . .f 1.-

Albert (J.), De grenadz'er. Blijspel met zang. (Antwer-
pen) . . f 0.40 

Heyse (Paul), (Jott schütze mich vor meinen Freunden, Lust-
spiel. . f 1.70 

Heyse (Paul), Renzesszns Sachsa. Schauspiel. . f I,70 
Müller (H.) und E. Pohl, Heydemann und Sohn. Komödie 

mit Gesang . f 1·95 
Rehburg (E.) Konrad. Epos aus der Refornzatzimszeit. f 3.99 
Hermann (R.), Straszbll1:g. Historisches Schauspiel in 5 

Acten . f 1.-

Selter (H. K) Barbarossas Erwachen. Patriotisches Fest-
spiel . . f 1.30 

Pfau (L,), Kunst und KriNk. Aesthetische t,cilriften. Band 
4 & Ö . f 4·55 

Graf (Martin), Konradz>z der lelzte Hohenstaufen. Trauer-
spiel. .f 1.30 

Adelberg (H.), Lutlur, Sing- und Sage-Festspiel . .f 0.50 
Bleibtreu (K.), Weltgericht. Tragödie . .f 1.95 
Morf (Heinrich), DI'I! Gaesartrag(jdlim Voltaire's und Shak-

spere'e. Eine Akademische Vorlesung. , f 0.30 
Höfler (c. R.), Leonore van Oesterreiclt, Kom'ngin von Por-

tUf{al. Drama in 5 Aufzügen . f 1.30 
Mousset (F.), Dz'stingue. Monologue f 0·55 
Chaignet (A. K), La Rhttorique et SOll ltistoire f 5.50 
Lemai'tre (jules), Impressions de thMtre. 38 Serie f 1.90 
Feydeau (G.), L"s fiances de Loche. Vaudeville en 3 actes 

f1.IO 
Dehx (P.), La Candzdate. Vaudeviile en I Acte f 0.85 
Miller (R. C.), Histoncal tableaux for dramaiz'c represen-

tatz"on . . . f 2.3 0 

Biblena (G. G.) Theaterdecorationell; Innenarchitektur und 
PenpertizJetl. Entwiir f im Stile des Barock. 26 Tafeln 
gr. folio . f 26--

~ORRESPONDENTIE. 

De Heer A. C. Loffelt verzoekt ons mede te deelen, dat 
het bericht in »Het Vaderland" van 13 November, betref
fende Emants' »Jonge Harten" niet van hem afkomstig iso 
Het SUCC(~s van het stuk bij de leden van het Tooneelver
bond had ook hij in zijn kritiek over "Jonge Harten" gecon
stateerd, in het midden latend de meerdere üf mindere waarde 
door den schrijver van »Jonge Harten" en hemzelf aan dat 
succi,s gehecht. A. C. L. herinnert er aan, dat al zijn bij
bragen in Het Vaderland steeds met bekende letters getee
kend zijn. 

AnonzCm Nd le 's-Gravenltage. Wanne er gij uwen naam 
en uw adres wilt mededeelcn, zal getracht worden voor U 
persoonlijk te voorzien in het bezwaar tegen de wijze van 
verzending van "Het Tooneel" op uwe briefkaart van 27 N ov. 
(zünder titel of naamteekenillg) te berde gebracht. 
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Nieuwe uitgaven van A. RöSSING te AMSTERDAM. 

Tolstoi Scheurkalender 1889. 
Bewerkt door F. V AN BURCHVLIET. 

Prijl!il I 0.90. 

ELISH FRHMHRY KALFFS SCHHURKALHNDHR 1889 
I N V I ER TAL E N. 

PRIJS f 0.90. 

ENCELBERT DE CHATELEUX. 

INDRUKKEN VAN DEN DAG 
f 1.40. Geb. f 2.25. 

Het is reeds lang geleden dat deze auteur door zijn drama "Chandosse" 
van zieh deed· spreken, veel tegenkanting vond, maar ook groote ver
wachtingen opwekte. Thans is De Chateleux leeraar te Hoei; behalve 
nu en dan e~n artikel in »De Läntaarn," deed hij weinig van zieh 
hooren. Zijn »Indrukken" zijn praatjes over alles en nog wat, over 
maatsehappeJijke toestanden, kunst enz. Men vindt hier ook de in «De 
Lantaarn" het eerst versehenen boutade over de muziek en de artikelen 
tegen het naturalisme. We lazen het nieuwe in het bundeltje en her
lazen het oude daarin met groot genoegen. Er is daarin· veel dat door 
vorm en inhoud aan den Multatuli van de »Ideeen" doet denken, maar 
aan een meer' bezadigden, niet bitter gestemc\en Multatuli. In elk 
geval zijn deze »Indrukken" producten van een zeer begaafd brein, van 
een meer dan alledaagsch talent, en het is zeer te hopen dat de uit
gevee A. Rössing te Amsterc\am aan zijn voornemen, om bij genoeg
zame belangstelling vier deeltjes met »Indrnkken" te doen verschijnen, 
gevolg zal kunnen geven. HET VADERLAND, 28 Nov. '88. 

BJöRNSTJERNE BJöRNSON. 

GD2)).m~~ 
Roman uit het Noorsch door UNA. 

2 dln. f ö-

Een gezonde lucht ademt u uit. dit boek tegen '" alles isgesehetst 
op bewonderenswaardig getrouwe natuurlijke wijze, met rijken, fijnen 
humor. Voor het eerst treedt BJÖRNSON met een roman o'p, maar 
niemand zal tegenspreken, dat dit werk een nieuw en sehitterend getui· 
genis aflegt van het groote, algemeen erkenc\e dichterIijke talent van 
den schrijver; van de kracht en volheid zijner scheppende phantasie 
van eene in onze prozaIsche dagen hoogst zeldzame diehterlijke be:<:ieling 
en bovenal van zijn onvergelijkelijk talent van verteilen. 

gepellszimeerd 
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VERTELD DOOR 

REINHOLD WERNER, 
Sc/wut bij nacht eil Opperbe7Jelhebber der Oost:::eevlool. 

Met v i e r pi a t e n. 
fl.40. Geb. fl.90. 

Een uitmuntel1(l Jongellsboek. 
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I 
Uitgavan van A. Rössing 

AMSTERDAM. 

C. V AN KEMPE V ALK, Dichterlijke 
Verhaien. . . . /1.40. Geb..fI.<)O 

Inhoud: Franc;ois Coppee, Het Wrak
hout. - George Eliot, De Legende van 
van J ubal. - Louis de Rouehaud, De 
pleegzoon van den Dood. - J ohn 
Keats Hyperion. 

LOUIS COUPERUS, Orchideeen. Een 
bundel Proza en Poezie. 

f 1.90. Geb. /12.5° 
LOUIS COUPERUS, Een Lent 'van 

Vaerzen. In gell!. omslag. . f 1.60 
Mr. H. COSMAN, Nosca. Een gedicht 

f 1.90. Geb. f 2·50 
Mr. H. COSMAN, Wilde halmen. Een 

bundel Vaerzen. f 1.40. Geb. f 1.95 
ALBERT VERWEY, Persephone en 

andere gedichten . . f J .25 
D. M. MAALDRINK, Herodes. Drama 

f 1.40. Geb. f 1.90 
M. A. PERK, De Troubadours. f J·7 5 
M. A. PERK, De Tooneelarbeid eener 

Non uit de IOe eeuw . . f I.qo 

Nieuwe Tooneeluitgaven 
VAN 

A. RÖSSING, Amsterdam. 

ED. BRISSEBARRE en MARe 
MICHEL, Een Bengaalsche tijget', 
Blijspel in een bedrijf, vrij vertaald 
door Jean Valjean . . . . f 0.60 

EMILE GUIARD, Frontverandering. 
B1ijspel in een bedrijt, vrij vertaald 
door J ean Valjean . . . . f 0·40 

PIERRE BERTON, Kapitein Cadillac, 
B1ijspel in een bedrijf, vertaald door 
Jean Valjean . . . . . . f 0.40 

E. LABICHE, Liefde voor de kunst, 
Blijspel in een bedrijf vertaald doof 
Jean Valjean . . . . . . f ° 40 

De gelegenheid maakt den dief. B1ij
speI in een bedrijf naar het fransch 
door Jean Valjean . . f 0.25 

LABICHE-JOLLY. Taalfouten. Blijspel 
in eI~n bedrijf, vrij vertaald doof'Jean 
Valjean. ., . . . . . / 0.60 

DE NAJAC en BOCCAGE. De nieuwe 
knecht, Blijspel in een bedrijf, ver
taald door Jean Valjean . . f 0.40 

ALFRED BILLET, Zijn Spaansche, 
B1ijspel in een bedrijf vertaald doer 
Jean Valjean . . ., . /0.40 

ADRIEN DECOURCELLE, Het Leeu
wenaandeel, B1ijspel in een bedrijf, 
vertaald door J ean Valjean . /0.40 

OCT A VE FE UILLET, Een gewetens-
zaak, Comedie in een acte door Dr . 
J. de Jong . . /0.40 

Stoomdrukkerij van TH. A. V AN ZEGGELEN, O. Z. Achterburgwal 84, Amsterdam 
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INHOUD: 
L. S. Nederlanelsche Tooneelschrijfkunst. - Het Tooneel in de 

Hoofdstael. - - JIlAN V ALJEAN: Uit elen Maasstael. - ARNOLD ISIN(~: 
Uit. elen Haag. - Het Tooneel te Parijs. - MAX VAN BR.: Uit 
Duitschland. - Boekaankondiging. - Snippers. - Ingezonden
Briefwisseling. 

Wij hebben onzen lezers verschooning te vragen voor 
de vertraagde uitgave van dit nummer. Zij is veroorzaakt 
door eene overstelping van werkzaamheden en beslomme
ringen, welke ons niet toelieten de kopie tijdig gereed te 
maken. 

Nederlandsehe Tooneelsehrijfkunst. 
De vertooning van het oorspronkelijke tooneelspel »Fa

milieleven" moge slechts betrekkelijk geringe positieve uit
komsten hebben opgeleverd, zij is niettemin niet vruchteloos 
gebleven. Zij geeft aanleiding tot enkele opmerkingen van 
algemeenen aard, welke ik hier gaarne tot een onderwerp 
van bespreking maak. 

Het ligt daarbij niet in mijne bedoeling het proces van 
het stuk zelve te gaan herzien. Elders in dit nummer 
vinden belangsteIlende lezers een bericht van den heer A. 
Ising, waaruit blijkt, dat de indruk bij de voorstelling te 
's-Gravenhage bevredigend was; en ik zelf heb in mijn 
kort relaas doen uitkomen dat ook bij de opvoering hier 
ter stede niet allen eene veroordeeling hadden uitgesproken. 
De schrijver kan zich dus troosten met een succl~s d'esti
me; en als hij werkelijk eerzucht heeft en scheppingsdrang 
in zich gevoelt, behoeft. de ontvangst, aan zijn stuk ten 
cleel gevallen, heru niet af te schrikken voor eene tweede 
proeve. Allerminst wijl - naar men mij later heeft me
degedeeld - dit werk er een was van zeer jeugdigeD leef
tijd, zoodat de lichttinten van zijn stuk sterker, de schadu
wen zwakker gezien mogen worden. De zwakheid van zijn 
waarnemingskunst hehoeft tius ook niet aan een organisch 
gebrek te worden geweten; met den leeftijd kan zij intenser 
en persoonlijker geworden zijn. En in ieder geval is het 
gelukkig nog geen schande de schrijver te zijn van een 

stuk dat va1t: Zelfs de grootmeesters der techniek in Parijs· 
hebben op het toppunt van hun roem nederlagen geleden, 
welke hun niet geschaad hebben. 

Doch had nu de critiek tegenover dezen eersteling van 
een N ederlandsch schrijvel meer tegemoetkomrng moeten 
toonen dan zij deed, en ligt er waarheid in het tot haar 
gericht verwijt,. dat zij -- vragend om de bescherming on
zer oorspronkelijke tooneelletterkunde - zelve steeds de 
eerste is om haar voortbrengselen af te breken? 

E e n sc h ij n van waarheid ongetwijfeld. Terwijl vele 
uitheemsche producten van geringe waarde met eene zekere 
ontziende welwiIlendheid worden bejegend, bespaart onze 
kritiek het werk van een N ederlandsch auteur zelden de 
volle maat harer bedenkingen. 

Wat hebben wij hier ten on zent al geen vertaalde stuk
ken zien bewonderen, waar men, als 't een inheemsch pro
duct ware geweest, de schouders voor zou opgetrokken 
hebben. Dit is een feit! Doch wat bewijst het anders 
dan dat velen al te gemakkelijk zijn bij het beoordee1en 
van vreemde werken? En kan het als een grief tegen een 
beoordeelaar worden ingebracht, cat hij liever geen dan 
eene siechte oorspronkelijke tooneelliteratuur heeft? 

Doch, zal men antwoorden, de goede stukken schudt 
men niet zoo op eenmaal uit de mouw. Zonder oefening 
wordt ook geen tooneelschrijver in zijn yak een meester. 
En te minder, wijl het maken van een goed tooneelstuk 
technisch zooveel moeilijkheden met zich brengt. 

Die laatste opmerking raakt de kwestie, welke mij belang 
inboezemt, in haar hart. 

De techniek - ziedaar het groote woord, waarmee men 
iederen tooneelschrijver den schrik op het lijf jaagt. »De 
kunst van den dramaturg bestaat uit eene bizondere wijze 
van zien" - heet het verder. En men spreekt van beide 
dingen met zooveel nadruk, c1.at men velen in den waan 
brengt, alsof zij de alpha en de omega van de dramatische 
kunst vormen, het yak van dramatisch auteur op eene vin
gervlugheid en behendigheid neerkomt en men zonder kun
stenaarsaanleg d. i. zonder een fijnontwikkeld, diep veer
krachtig gevoel, zonder hartstocht, zor,der scherp waarne-



mingsvermogen, een kunstwerk kan maken, en de persoon
lijkheid, de heerschappij over de taal, de verbeeldingskrac:ht 
om het waargenomene te herscheppen tot beelden en tafe
reelen buiten ons, van geenerlel waarde of beteekenis voor 
den dramaturg waren. Men spreekt van de tooneeltechniek; 
maar wie uit de werken der dichters van alle eeuwen een 
handboek voor den technicus wilde samensteIlen, zou alras 
tot de or.tdekking komen, dat de techniek der verschillende 
volken, tijden en schrijvers heel wat verschilt. Wat hij 
in al die werken, van welken hij nu nog eeh diepen indruk 
ontvangt, zou kunnen aantreffen, bepaalt zieh tot enkele 
weinige, zeer algemeene waarheden: hij zou ontdekken, dat 
die werken het minst verouderd zijn, wier schrijvers de 
karakters en (of) de gemoedsstemmingen der opgevoerde per
sonages met het diepste inzicht in de menschelijke natuur en 
het meest intens gevoel heb ben weten weer te geven; hij 
zou beseffen, dat ook eene zeer eenvoudige handeling 
boeien kan; dat de kunst van het effect allereerst neerkomt 
op eene dusdanige kenschetsing der hoofdpersonen, als 
noodig en in staat is om hen voor ons te doen leven, wijl 
we anders niet innig genoeg met hen kunnen meeleven; 
en ten tweede op het voorbereiden en aanbrengen van 
lotswisselingen voor die hoofdpersonen; hetzij door eigen 
toedoen, als gevolg van hun karakter en daardoor bepaalde 
daden; hetzij door de tusschenkomst van eene hoogere macht 
of van andere menschen. En dezelfde studie van de (beste) 
voortbrengselen der ware kunstenaars zou tevens de over
tuiging schenken, dat zeer atwijkende methoden van dra
matische samenstelling met evenveel voordeel kunnen 
gebruikt worden; en deze afwijkingen meestal worden be
paald door den aard van den kunstenaar, zijn afkomst en 
zijn omgeving, soms ook door het toeval: de gekozen stof. 
In het . algemeen zou men daarbij kunnen vaststellen dat 
bij de Romanen de verwikkeling, de intrige; bij de Ger
manen de handeling, de meer epische voortschrijding der 
gebeurtenissen, inheemsch iso 

Dit alles kan ik - begrijpelijkerwijze - hier alleen 
aanstippen. Hoofdzaak is, in verband met mijn onderwerp 
te doen uitkomen, dat er niet de minste aanleiding bestaat 
om ons op te dringen, dat de intrige de alleen zaligmakende 
samenstellingsmethode voor den dramaturg iso Dit is niet 
alleen dwaas, het is ook noodlottig; want het veroordeelt 
ons N ederlanders voor eeuwig tot brekebeenen in de 
dramatische kunst. En dat terwijl wij slechts onze oudere 
eil zelfs onze nieuwere dramatische werken hebben te raad
plegen, om ons te doordringen van de overtuiging, dat wij 
N ederlanders ons alleen behoeven vrij te maken van de 
naäping van vreemde modellen, om ons een eigell nationale, 
en wat meer zegt een moderne, een ware dramatische kunst 
te maken. N atuurlijk onder voorbehoud dat er in een 
bepaald oogenblik artistieke individuen in ons midden leven. 

Of wat is de kracht van Breeroo, van Hooft (als ver
vaardiger van Warenarl, van eoster, in onze dagen van v Mau
rik en Faassen, en in zekeren zin ook van Vondei geweest? 
Immers deze, dat zij hun personen en toestanden naar 
de werkelijkheid om hen heen (meer of min intens en 
artistiek, al naar hun gaven, doch dit is hier bijzaak) uit
beeldden en ons tafereeltjes uit eene bepaalde omgeving 
afschilderden, meestal humoristisch, soms satirisch. Deze voor
liefde voor de plastiek is zoo volkomen nationaal, dat tel
kens weer, zelfs onbewust, onze schrijvers er toe terugkee
ren en daarbij telkens de meeste instemming van de on
verfranschte burgerij winnen! Waar is de boeiende ver
wikkeling in van Maurik's Janus Tulp, die het toteen repe
toire-stuk maakte; waar de intrige die Glanor's Uitgaan 
of Mulders Kzi!S7Jereeniging steeds met zooveel genoegen 
deed zien; waar de fransche tooneeltechniek, waardoor de 
stukken van Faassen populair zijn geworden? N og eens, ik 
herhaal, om niet misverstaan te worden, persoonlijk verlang 
ik een andere, een voornamer kunst, dan deze schrij
vers bieden ; doch waar het hier op aankomt, het is op de 

vaststelling van het feit, dat de oorspronkelijke stukken, 
welke ten onzent succes verwierven, in het oog der 
fransche technici geheel mislukt zouden gesehenen hebben ; 
terwijl hun sticces juist hieraan te danken was, dat zij eene 
langzaam voortschrijdende handeling deden zien, waarbij 
aan de schildering der personen, hun omgeving en hun 
levenswijze -- overeenkomstig de werkelijkheid - eene 
aanmerkelijke ruimte • was gelaten. De N ederlandsche 
tooneelschrijver, die eene eenvoudige, uit de karakters der 
personen voortvloeiende, logisch zieh ontwikkelende, peri
petische handeling zal weten voor· te stellen in een 
bepaalde, juist en dus min of meer humoristisch waarge
nomen, omgeving - die daarbij niet opzettelijk moralist 
als Faassen en grooter, diepzinniger zielkundige dan 
Faassen zal zijn - hij zal volgens de methode van Faassen 
een nationaal kunstwerk scheppen, 't welk door heel ons 
volk toegejuieht en in het buitenland gewaardeerd zal 
kunnen worden. 

Mijn, groote grief tegen .Famz'lieleve1l is dan ook niet 
geweest het ontbreken der intrige, maar wel de opper
vlakkige waarneming en teekening van de meeste personen 
en tgestanden. Niet de dramatische formule van den schrijver: 
afbeelding in verschillende tafereelen van de gevolgen 
eener bepaalde stoornis in 't menschelijk, sodale of huise
lijk organismus - vond ik verwerpelijk; wat mij hinderde 
was het gemis aan artistiek vermogen om die tafereelen 
scherp en sprekend uit te beelden; een gemis, 't welk ten 
hoogste voor een derde aan gebrekkige techniek, voor twee 
derden aan de persoonlijkheid van den auteur te wijten 
viel. Want 't is buiten kijf: het vervaardigen van een 
goed dramatisch werk volgens deze formule vergt on
eindig ho oger gaven dan dat van een intrige-stuk. En als 
een der ocrzaken van de bizondere gestrengheid der 
N ederlandsche critiek tegenover oorspronkelijke werken 
kunnen wij hier dus nog het feit aanwijzen, dat zelden 
een Hollandsch auteur zich zelf kan zijn, zonder te werken 
volgens onze nationale methode; en men om zichzelf te 
blijven en te behagen iemand moet wezen. Maar ver
keeren de meesten onzer auteurs niet in het geval van dien 
iemand des Leekedichters, die »niemand" bleek te zijn? 

Of ik daarom aan technische vaardigheid niets hecht en 
niet geloof dat ook bij het toepassen van de door mij 
omschreven »nationale" formule bizondere eischen van 
effect zieh doen gelden ? 

Ongetwijfeld. 
Niet minder dan anders - neen meer nog, zou ik gelooven -

zal een dergelijk drama eerst leven ontvangen op het tooneel 
en de schrijver pas na de opvoering kunnen beoordeelen, 
of zijn werk juist den indruk teweeg brengt, dien bij beoogde. 
V oor onze dramaturgen blijft - hoe dan ook - de mo ei
lijkheid bestaan, dat hun werk staat of valt bij de eerste 
vertooning in het publiek en de gelegenheid om het daarna 
te wijzigen, hun slechts bij zeldzame uitzondering wordt 
geschonken. 

Om dit kwaad te voorkomen, zO}lden wij een proef· 
theater behoeven, waar een stuk in beperkten kring eenmaal 
wordt opgevoerd, alvorens men het voor het publiek bracht. 
Dit ware een groot voordeel voor schrijvers en directies. 

Zou het daarom inderdaad zulk een dwaas en onuit
voerbaar denkbeeld zijn, om na de instudeering van een 
oorspronkelijk stuk, het gezelschap voor een beperkt public 
d' elite een middagvoorstelling als generale repetitie er van te 
doen geven, waarnaar dan door schrijver en directie kan 
worden beoordeeld of men het stuk al dan niet ongewijzigd of 
wel in het geheel niet op het repertoire zal brengen? 
Elke avondvoorstelling voor eene leege of half leege zaal 
is voor eene directie immers eene belangrijke schadepost ; 
en menig stuk, 't welk nu half of in 't geheel niet geslaagd 
is - wat tegenwoordig voor de recette op hetzelfde neerkomt
ZOll na doelmatige besnoeiing of wijziging zeker oneindig 
meer kans hebben gehad van het publiek te behagen, 



't Ware mij aangenaam, zoo men de practische uitvoer
baarheid van dit denkbeeld wilde overwegen en bespreken. 
Mij dunkt, dat hier de wil den weg zou kunnen doen 
vinden. Maar ik ben geen man van de praktijk en weet 
alleen bij ervaring van buiten af, hoeveel bezwaren, men 
in de tooneelwereld alzo() te berde kan brengen, wanneer 
men iets niet wi!. 

A, 18 Dec. L. S. 

Indien niet de vorige week Marie Kolb met haar col
lega's ons de geestige en opgewekte blijspelen van Meilhac, 
Düore en La petzte Marquise, benevens Sardou's Dzvorrons 
ware komen spelen, de jongste veertien dagen zouden in 
onze hoofdstad alleen Roger la Honte onder diverse betite
ling en in afwijkende bewerkingen ten tooneele hebben 
zien brengen. 

't Moet zeker aan de armoede van ons huidig reper
toire worden toegeschreven, dat op eenmaal onze direc
ties zulk een wedijver in het vertoonen van dit melodrama 
aan den dag hebben gelegd. Te Parijs had het stuk zijn 
sucet'~s vooral te danken gehad aan een hoofdtooneel, dat 
van de rechtszaal, waar de schrijvers een truc hebben 
gevonden, die zeker ingenieus iso 

Ongelukkigerwijze moet men heel veel goeden wil heb ben 
om de gerechtelijke dwaling, waarop zij berust, als mogelijk 
aan te nemen. De geschiedenis, zweemend naar die van 
Een beroemd pro ces, is vrij ingewikkeld. Een samenloop van 
omstandigheden legt de verdenking van gepleegden 
moord op den heer Roger Laroque, die daarbij intussehen 
het slachtoffer wordt van de wraak des waren moorde
naars en zijner (Roger's) om zedelijkheids re denen ter zijde 
geschoven minnares, Julie de Noirville. Want haar echtge
noot, de advocaat J ulien de N oirville, is Rogers vriend 
geworden, en hij is het dan ook die ondanks zijne zwakke 
gezondheid zieh met Rogers verdediging zal belasten. De 
hoofdbewijzen tegen Roger liggen allereerst in het feit, dat 
zijn vrouw en zijn kind, die niets zeggen, dan: "ik heb niets 
gezien, ik heb niets gehoord," en de kamenier, die wel spreekt, 
in de meening verkeeren, dat zij hem het huis van hun 
overbuurman, den vermoorde, hebben zien binnengaan en 
ele daad volvoeren; ten tweede in de vondst van het den 
vermoorde ontstolen geld in de portefeuille van Roger. 
Het, eerste laat zieh voor de Noirville verklaren door ele 
veronderstelling - trouwens ele waarheid '- dat een ander 
zieh als Roger vermomd heeft; het tweede kan Roger zelf 
niet anders ophelderen dan door ele verzekering, dit geld 
van een schuldenaar, wien hij het geleend had, terug te 
hebben ontvangen. Daar hij echter weigert den naam te 
noemen van den persoon, veronderstelt de N oirville, dat 
er eene vrouw in het spel iso En juist voor zijn pleidooi 
weet de ware schuldige hem een brief in handen te speien 
van zij7t (de N oirville's) echtgenoote aan Roger. Die ont
elekking brengt den verdediger geheel in de war; maar na 
een heftigen tweestrijd besluit hij toch zijn plicht te doen 
en der jury elen naam eier vrouw, van wie de beschuldige!e 
het geld ontving, te noemen. Op het oogenblik waarop 
hij dit doen zal, krijgt hij echter een beroerte; het woore! 
steekt hem in den keel en hij valt doodelijk getroffen 
neer! 

Het scherm valt. 
Er zou uit deze gegevens nog vereIer een in menig op

zieht belangwekkend drama te ontwikkelen zijn geweest, 
wanneer de auteurs zieh van den aanvang af er op toege
legd hadden het innerlijk zijn van Roger en zijne vroegere 
minnares te teekenen. Zij zoeken echter hun heil in huile
rige kinderscenes, in episodische tafereelen, in hoofdzaak 
ten doel hebbend den waren moordenaarte vinden, en schi!
deren de verdere lotgevallen van den onschuldig veroor-

59 

deelde met al de vrijmoedigheid, waarmee van oudsher 
schrijvers over de wisselvallighee!en des levens beschikt 
hebben. 

Een streven in de goede richting is merkbaar, waar zij 
aan het eind de twee vroegere overspeligen stellen tegen
over hun kinderen. De dochter van Roger en de zoon 
van J uliette verlieven namelijk later in elkander, en dit 
geeft aanleiding tot het ophalen der vroegere gebeurtenis
een in enkele tooneelen, welke grooter iudruk zouden ma
sen indien het geheel der handeling niet zoo verbrokkeld 
was en de schrijvers meer der waarheid hulde hadden be
wezen. Gelijk het stuk thans is ~- zelfs in de beste be
werking, die van den Heer v. Sprinckhuysen in het Salon 
des Varittes - kan het zelfs aan grover ontwikkelde naturen 
slechts eene verdeelde genieting schenken. En het pleit 
niet voor de gezondheid van het dramatisch leven in de 
hoofdstad, dat men eenige weken lang onze drie schouw
burgen niet kon bezoeken, zonder op een dergeiijk werk 
onthaald te worden en het publiek te zien snikken, schrik
ken - en m'et genieten. 

De vraag, of de Ver. Het N ed!. Tooneel goed handeide 
door dit stuk te gaan vertoonen na de twee andere gezel
schappen, zou ik geneigd zijn minder bepaald ontkennend 
te beantwoorden, wanneer de door haar gegeven vertooning 
uit het oogpunt van speI ten minste de beste ware geweest 
en als zoodanig eenig genot had kunnen schenken. Een 
paar malen per jaar schijnt de kas de opvoering van zulk 
een stuk nu eenmaal noodzakelijk te maken, en er z\in al 
erger dingen vertoond. Maar het treurige feit doet zieh 
voor, dat de artisten van ons eerste gezelschap, in plaats 
van door hun spei eene dergelijke voorstelling te adelen, 
zelf er bij afdalen en velen hunner hun zwakheden, en 
gebreken, welke men anders overwonnen kan achten, weer 
op eenmaal zoo sterk mogelijk aan den dag leggen. Den 
heer Morin (de N oirville) heb ik in geen jaren zoo leelijk 
hooren brauwen en zoo tooneelmatig spreken als in dit 
stuk; mevr. Frenkel vergeet al de moeite, welke zij zieh 
heeft gegeven om haar uitspraak en manieren beschaafel en 
in den go eden toon te houden; en zij en haar broeder 
spreken, uit lusteloosheid, innig met »de kleis." Geheel de 
voorstelling in den Stadsschouwburg steekt trouwens bij 
die der andere gezelschappen af door een gemis aan 
leven, opgewektheid en ijver. Alleen de heeren Schulze' en 
Tournaire, die met mej. Lorje het komische element ver
tegenwoordigen en de heer van Schoonhoven, die een klein 
rollet je op zieh nam, zijn - althans in het eerste gedeelte _ 
op dreef; ik beken den moed gemist te hebben om ten 
dere!en male het geheeie stuk te zien en dus, toen tegen 
elf uur het 4e taf. eerst afgespeeld was, naar huis te zijn 
gegaan. Doch ik vermeen genoeg gezien te hebben, om 
den Raael van Beheer - die natuurlijk er niets van gezien 
heeft - te mogen wijzen op het gevaarlijke van 't geven 
van dusdanige lustelooze voorstellingen, die den artisten 
veel schaden en der Vereeniging bij het publiek geen 
goed doen. 

Want ondanks het gebrekkige der tooneelinrichting heeft 
de voorstelling in het Salon des Varietes, welke ik bijwoonde, 
het publiek veel meer »gepakt" dan die in den Stadsschouw
burg. Dat was hieraan te danken dat allen hun best 
deden en alle krachten inspanden, zoodat een levend geheel 
tot stand kwam. In het bizonder noem ik den heer v. d. 
Heuvel, die van den advocaat de Noirville werkelijk een 
creatie maakte, en, hoewel, als de meeste jongeren, wat 
overdrijvend, ons met hem wist te doen medelijden. Maar 
ook de dames Holtrop- v. Gelder en de Boer, als 
mevr. de N oirville en ll1evr. Laroque verdienen genoemd 
te worden; de eerste was overtuigd in haar haat en nobel in 
heur later Iijden (haar grime als oude vrouw was eene bepaalde 
verrassing). Voorts kan ik den heeren Barendse (Laroque) 
en Holtrop (den waren moordenaar) den lof toekennen vall 
soberheid en toewijding, en roem nog den heer v. Sprinck-



hu)'sen om het ti nt je phantasie, waarmee hij eene episodi
sche figuur van 'n procureur »geenleveerd" heeft. Voor 
de kleinheid van het tooneeltje waren de heeren Bigot 
en Pilger (de twee krijgslieden) wat al te bewegelijk j zij 
spraken en zoenden te hard. 

Bij de bewerking van den heer Boudier (Grand-Theatre 
van Lier) - welke nogal onhandig bleek, door gemis aan 
voorbereiding de beste effecten bedierf en aan de kwaal 
van herhaling leed -- trad de rol van Laroque het meest 
op den voorgrond. De heer Roo)'aards - een der jonge
ren, oud-vakleerling der school, die na eenige maanden het 
gezelschap der Kon. Ver. weer verIaten had - heeft de 
gelegenheid niet laten voorbijgaan om eens in die rol te 
toonen wat hij kan. En het is mij aangenaam te mogen 
constateeren dat hij er zieh een jongen man van werkelijke 
begaafdheid in getoond heeft »qni sait bn2ler les planches" 
en die, mits eene goede leiding het in hem brandend vnur 
binnen de goede grenzen wete te houc~en, werkelijk veel 
belooft. Hij grijpt nu nog wat druk naar zijn boord, naar 
tafels en stoelen; en zijn orgaan maakt sparing ervan tot 
een dringenden eiseh. Als de N oirville (vader en zoon) 
kon de heer Malherbe me slechts matig voldoen; hij mist 
buiging in zijn stem en zijn spei blijft en laat koud. V ooral 
als de minnaar van Suzanne Laroque (mej. Roelofsen) 
toonde hij zieh uiterst koeJ. 

Ik heb er al op gewezen, dat er in dit stuk eene huile
rige kinderrol voorkomt, welke als traanverlater moet dienst 
doen. Bij twee gezelschappen (Nedl. Tooneel en Gebrs 
van Lier) is daarvoor eene leerlinge anzer school gerecru
teerd; in 't Salon des Varietes wordt zij door jongejuffrouw 
Hens gespeeld. Het doen optreden van leerIingen in der
gelijke »huilrolletjes", waarb~i zij zeker zijn van succes, heeft 
onmiskenbare bezwaren in. Ik zal dan ook de verschillende 
»creaties" niet ga an beoordeelen. Maar hun of haar, die 
de verantwoordelijkheid der opvoeding van die jongejuffr. 
Hens dragen moet ik waarschuwen, deze kleine -- die 
blijkbaar goed van aanleeren is - te behoeden voor 
affectatie en onnatuur j ook haar uitspraak moet verzorgd 
worden. En acht men 't voor haar voldoende, dat zij 
alleen de school van de planken betrede? Dit is een 
kunstenaarskind, 't welk op onze school behoort. 

Ik zou, al doende, bijkans mijne belofte vergeten, van 
nog nader te zullen terugkomen op de vertooning van »Fa
milieleven" 

. Deze was in het algemeen goed verzorgd, en enkele der 
bijrolletjes werden niet het minst goed gespeeld. Zoo noem 
ik aanstonds mevr. Stoetz als de baker en den Hr. Wens
ma als den commissaris van politie, terwijl de heer van 
Biene eene eervolle vermelding voor het type van bode aan 
het ministerie verdient. AI::- Emile had de heer Schulze 
de eer van den avond: de vage rol van den minister 
was bij den heer v. Schoonhoven in zeer goede handen. 
Zijn speI in de laatste akte bewees opnieuw, welk een 
uitstekenden pere noble de Ver. in dezen acteur heeft. 
Mevr. de Vries had, als de lijdende ministersvrouw, te 
kampen met de tegenstelling tusschen haar figuur en dat 
der VOOf te stellen persoonlijkheid, en onder die omstan
digheden ware het onbillijk haar tekortkomingen te ver
wijten, waaraan zij geen schuld had. Toch moet ik in haar 
eigen belang blijven herhaien, dat zij zieh in acht te nemen 
heeft voor alle overdrijving, vooral in het uitdeelen van 
liefkoozingen ! 

Bij de heeren Gebrs. van Lier is deze week onder den 
titel: »De Hugenooten", Lindner's Dz'e Bluthochzeit ten too
neele gebracht. Tot mijn leedwezen heeft mij nog de 
gelegenheid ontbroken om de voorstelling te gaan bewonen, 
zoodat ik de bespreking er van tot een volgend nummer 
moet uitstellen! Er wordt in onze stad, zooveel uitgevoerd, 
dal men avonden te kort komt! 
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U it de Maasstad. 
Wie met Daudet's meesterwerk dweept, het gelezclJ, hcr

lezen en nog eens gelezen heeft en zieh verlustigd aan de 
prachtigc taal, de kernachtige karaktcrteekening, aan dat 
gezond pessimisme; wie hoopte dit alles in het tooneelspel 
iVullla Roumestan terug te vinden, zal teleurgesteld zijn, ja 
zieh ergeren aan de wijze waarop deze roman is verknoeid. 
Wie echter den roman niet kent en het stuk zelfstandig 
beoordeelt, zal het belangwekkend vinden, maar Oillzet met 
veel onnoodige franje, bijwerk, waarvan de strekking hem 
ontgaat. 

Wij wensehen in het midden te laten wiens standpunt 
het juiste is en willen alleen constateeren, dat nit den ro
man een veel beter tooneelstuk had kunneu getrokken 
worden, waarbij beide partijen toch zouden gewonnen 
hebben. Het stuk geeft te veel en te weinig; te veel, waar 
bijna alle personen uit den roman ten tooneele worden 
gevoerd, de meesten om er als schimmen slechts korten 
tijd rond te dwalen; te weinig, omdat wij toch mogen 
eisehen dat de hoofdfiguur ons nauwkeurig worde geteekend. 
En dat geschiedt niet; wij zien den ontrouwen echtgenoot, 
den vlinder; maar niet voldoende den gevierden redenaar, 
den minister. den man met een hart van go ud, pauvre 
fazseur de dupes involontaire, die zijn grootste fout kent: 
quand Je ne parle pas /e ne pense pas, zonder zieh echter 
aan den invloed van het. Zuiden te kunnen onttrekken: 
Ten·ible J11zdi! Pas moyen de /ZU" eclzapper! Door de gebrek
kige behandeJing is het stuk een echtbreuk-drama geworden 
met een fiauwen nasmaak van den schoonen roman. De 
gebeurtenissen zijn verdraaid en dikwijls zonderling gerang
schikt, de taal is alledaagsch en de vertaling middelma tig; 
kortom het verwonderde ons - al deed het ons genoegen 
voor de Directie - dat het stuk pakte. 

Ais het echtpaar Roumestan verdienen de Heer Willem 
van Zu)'leu en Mej. Vink grooten lof. Eerstgenoemde 
heeft gewoekerd met de zwakke middelen die de tekst 
hem bood om ons den zuideling (het woord is van Flore
stan!) voor te stellen; de laatste vond haar rol veel juister 
afgebakend ab de fiere, kalmere dochter van Noord-Frank
rijk, en speelde die met zulk een virtuositeit dat wij de 
Rosalie tot haar beste scheppingen rekenen. In de hoofd
scenes streden beiden ',om den eerepalm; wij zouden 
aarzelen wanneer men ons vroeg wie hem het mees ver
diende. Het publiek dacht evenzoo en lauwerde beitden. 

Mej. Beukers (Hortense) stelde ons in het eerste bedrijf 
te leur; was dat de jeugdige dweepster, verblind dOOf het 
licht, verrukt over het vreemde schouwspel, de luidruchtige 
omgeving, verliefd op den schilderachtigen Valmajour? In 
het \aatste bedrijf nam zij revanche en gaf veel goeds. 

De dames Tartaud (Alice) en Coelingh (Audiberte) 
typeerden haar kleine partijen uitmuntend; jammer dat de 
zuster van Valmajour zoo weinig te doen had. 

Tante Portal werd door Mevr. Faassen voorgestelden 
helaas ! niet met de soberheid welke wij in ons vorig opstel 
mochten prijzen. Hadden wij toen met een uitzondering 
te doen die den regel bewijst? Gespeeld door Mevr. 
Beersmans zou cette excellente persontte, passzrJ12nee, gene
rtuse, avee ce besoin de plaire, de se donner, de St mettre en 
quatre den langdradigen tooneelen in het eerste en het 
laatste bedrijf niet weinig kleur hebben bijgezet; thans 
werden deze er nog langdradiger en hinderlijk door. 

Het salon in het derde bedrijf muntte uit door goeden 
smaak; het was een meesterstukje van den Heer Le Gras. 
De plaatsing der meubelen in het slottafreel vonden wij 
niet zeer fraai, vooral die wieg als piece de milz"eu stond 
vreemd. En mogen wij den tooneelmeester nog eens 
toeroepen: Deuren dicht! 

Naschrij"t. Hel Geheim van Mevrouw Richon, is de titel van 
het tooneelspeJ des Heeren Horn, waarvan wij zooeven de 



j)J~e1lliere bijwoondell. Het geheim, in casu de intrige, ver
klappen willen wij niet; trouwens wanneer men weet dat 
de ho')fdrollen in handen zijn van Mevr. Beersmans en 
den Heer D. Haspels, zal elk getrouw schnuwlmrg-bezoeker 
daar niet naar vragen, evenmin als een geboren Rotter
damm er naar den weg naar Kralingen. Want de Heer 
Horn heeft op het uude thema voortgewerkt, en oprecht 
gesproken, met weinig succes. Hij vergat dat men het 
alleen weer genietbaar kan maken dour onverwachte wen
dingen of oorspronklijke denkbeelden en daaraan is 7.~jn 
arbeid arm. Zelfs begaat hij de fout alle tooneelen vooruit 
te laten aankondigen, althans te laten raden, zoodat de 
spallning gering iso Had hij - um een voorbeeld te noe
men - den Baron in het eerste bedrijf zijn bezoek aan 
Mevr. Richon niet laten annonceeren, diens optreden m 
het tweede zou veel treffender zijn geweest; nu wachtte 
men er op. Het tweede en derde bedrijf bevatten even
wel verschillende flink geschreven touneelen; het eerste is 
bijna overbodig en het laatste allertreurigst; wij begrijpen 
niet dat de Heer Horn geen beter slut wist te vinden. 
De grootste verdienste achten wij de taal, die, hoewel vrij 
laag bij den weg, zeer vioeiend is; ook de effecten zijn 
dikwijls juist gekozen, waardoor het stuk aan opvoerbaar
heid wint. 

Over de vertooning kan de schrijver tevreden zijn; tot 
schitteren geeft zijn stuk geen aanleiding; de personenspe
Ien meer een intrige dan dat zij afgewerkte karakters te 
aanschouwen geven, maar elk deed zijn best met name 
Mevr. Beersmans (Mevr. 'Richon), Mej_ Vink (Anna) en de 
Heer D. Haspels (Baron van der Wille); de buitelingen 
van eerstger.oemde in het tweede bedrijf vonden wij wel 
wat overdreven. De Alexander van den Heer Tartaud 
beviel ons niet; die rol moet krach tiger, met meer vuur 
gespeeld worden. Als oppasser had de Heer van der 
Lugt zieh een typischen kop gemaakt ; waarom echter had 
de Heer Le Gras zieh zoo zonderling gegrimeerd? Zijn 
rol is toch zoo komisch niet. 

Het applaus was vrij algemeen en zou het ook geweest 
zijn zonder de luidruchtige medewerking van enkele per
sonen op hooger gelegen rangen, die klapten alsof zij er 
voor betaald werden. De claque wordt hier toch niet inge
voerd? In ieder geval is dat onnoodig; vooral bij de op
voering van een nationaal produkt zal men elk tooneel
vriend bereid vinden het goede toe te juichen, al behoudt 
hij zich ook het recht voor het minder goede te laken. 

Rotterdam r8 December '88 JEAN VALJEAN. 

J-JIT DEN fIAAG. 

Het oorspronkelijke tooneelspel Fa1llzlieleven heeft de 
aandacht getrokken en er is verschillend over geoordeeld. 

Misschien kan het daarom goed zijn niet te zwijgen, 
wanneer men er gaarne ook zijne meening over zeggen wil. 

In Den Haag werd het stuk gespeeld op den I4den 
December. 

De Vereeniging »Het Nederlandsch Tooneel" bood de 
voorstelling den leden van de Haagsehe afdeeling van het 
Tooneelverbond aan. Over het algemeen was de totaal
indruk bevredigend. 

De drie laatste bedrijven werden geroemd; men betreurde 
het dat de beide eerste bedrijven mat waren. 

De toestand, dien de schrijver heeft willen weergeven, 
is, dunkt mij, goed gevoeld en goed verklaard. Maar de 
lijdende persoon, Louise, cle vrouw van den Minister, 
boezemt niet terstond de belangstelling in, die zij zou 
moeteu opwekken. De aanschouwer is niet voorbereid. 
Louise zelf moet hem op de hoogte brengen door gesprek
ken met haar dochter Anna en met haar broeder KareI, 
en dit sleept. Men haakt er naar dat die gesprekken 
afgebroken mochten worden, men zou liefst Emile, (des 

6r 

noods) zelfs de haker, willen ZlCn verschijnen. . .. Maar 
er komt niemand. 

Ik heb mij afgevraagd uf het niet beter zou geweest zijn, 
indien het stuk begonnen ware met het derrle bedrijf: dan 
zouden de toeschouwers terstond 0]1 de hoogte gekomen 
zijn en elit niet door langdradige gesprekken, maar door 
afwisselende tooneelen. 

Kon dit niet, dan )lOU een te zamensmelting van de twee 
eerste bedrijven tot cen bedrijf wenschelijk zijn geweesL 

De rol van George "an \Valdekerke, den braven ofticier, 
blijft ongelukkig in de lucht hangen, daar is geen eine! 
aan, die rol is misluk1. 

Het gaan van Anna van Oudellaerde naar het cafe
coneert om haar broeder Emile te zoeken, is afgekeurcl, 
Il'aar wordt, dunkt mij, voldoende gereehtvaarcligd <ioor 
haar angst over haar moeder en het verlangen orn die 
moeder, zoo mogelijl;:, rust te geven. Da! van Oudenaerde 
aan het slot z\jn moederlooze kinderen in cle armen sluit, 
waarop ook aanmerking gemaakt is, kwam mij IlOOgst 
natuurlijk voor. 

Het spreekt van zelf dat de vertooning in Den Haag 
dit vo()r had op de eerste in Amsterdam, dat cle artisten beter 
thuis waren in llUn rollen en er gelegenheicl was geweest 
van die hier en daar wat te besnoeien 

Ik vind het jammer dat de eritiek haar eindourcleel 
reeds uitspreken wil of moet bij e!e eerste voorstelling van 
een stuk. Eene voorloopige beoordeeling ware dan zeker 
gewenseht; maar voor het wijzen van een beslissene! vonnis 
acht ik het dan nog te vroeg. 

Den Haag, AI~NOLD ISING_ 
r5 December r888. 

Het Tooneel te Parijs. 
Zullen wij nog van »Jalousie" spreken, het laatste stuk 

van Auguste Vacquerie, waarvan de opvoering in den Gym
nase-sehouwburg plaats had? Het heeft als de rozen, 
waarvan Malherbe spreekt, niet langer dan »I'espace d'un 
matin" geleefd. De sehrijver, teleurgesteld en ontstemcl 
door het twijfelachtig onthaal, dat aan zijn stuk te beurt 
is gevallen, heeft den directeur van gezegden schouwburg 
verzocht de opvoeringen te staken en zoo is het gesehied, 

De billijkheid gebiedt te erkennen, dat het ongelijk niet 
gehe el en al aan cle z~ide van het publiek is_ Niet alleen, 
dat cle verwerking der stof en de verklaring der toestanclen 
door den sehrijver in pract~jk gebracht, een fraaier kunst
werk hadden kunnen eompromitteeren, ook tegen cle grond
gedachte van het drama zijn bedenkingen in te bTengen ... 

Een man, die uit spijt en naijver voor een platonische 
liefde, welke, na ar hij ontdekt, bestaat tusschen zijn vrouw 
en een vriend harer jeugd, niets beter weet te doen dan 
dien derde in den waan te brengen, als onderhielcl zij een 
minder onschuldige be trekking met. .. een vierde, - zulk 
een Othello met de inborst van een Jago heeft niet alleen 
reeds bij voorbaat onze sympathie verbeurd, maar boezemt 
ons sleehts een zeer matige belangstelling in_ En welk een 
intiem drama had het kunnen zijn, zoo de schrijver er in 
geslaagd was ons iets te laten medevoelen en medelijclen 
van de smart over een geestelijk ontbonden huwelijk, over 
een eenzamen levensavond! 

Het Theatre Libre gaf weder een voorstelling, die, zoo 
niet de bewondering, dan toch de belangstelling "an alle 
tooneelvrienclen heeft gaancle gemaakt. . 

»La Chance de Franyoise," een blijspel in een bedrijf van 
Georges de Porto Riche, is cle geschiedenis van een eeht
paar, unus ex multis. Hij, goedhartig, welmeenend, maar 
lichtzinnig, en bedeeld met een bedenkelijk ruim geweten 
op het stuk der huwelijkstrouw_ En zij, glimlaehend en 
welgemoed, vaak met den dood in het hart, wetende, dat 



verwijtingen en klachten den man, dien Aj lief heeft, slechts 
te meer van haar zullen vervreemden. Maar de liefde 
verwint het a!. Dit blijkt ook hier. Ontgoocheld en ver
zadigd van zijn al te gemakkelijke veroveringen en in het 
besef, dat hij een kostelijken schat verwaarloosd heeft, keert 
de zwerver eindelijk in de veilige haven der huiselijkheid 
terug. 

»La Mort du Duc d'Enghien" van Leon Hennique heeft 
men terecht een proces-verbaal »en action" genoemd. Deze 
drie tafereelen, uit de laatste levensdagen van den hertog 
van Enghiell, zonder samenhang of verwikkeling, ook zander 
karakterteekening, konden naar veler oordeel op den naam 
dramat.ische schepping geen aanspraak maken. Tegenover 
deze gebreken staan evenwel onbetwistbare schoonheden. 
Het slot van het toonecl van den krijgsraad, als de onge
lukkige hertog ter executie wordt weggeleid en de stilte 
slechts wordt verbroken door het half-meewarig: »R'tppelez 
tout votre courage, monsieur!" van den officier der wacht, 
maakte een diepen indruk. 

Voor Albin Valabregue in 1888 een gezegend en vrucht
baar jaar geweest, want voor »La Seeurite des Familles," 
onlanO's in den VaudevilJe-schouwburg opgevoerd, schijnt 
een ~ven groot succes weggelegd als voor »Les Surprises 
du Divorce," in het begin van dit jaar door hem in samen
werking met Alexandre Bisson geschreven. 

Chambodard en Dazerolles verheugen zieh beiden in 
het bezit eener gade, die aanmerkelijk jonger is dan zij
zelven, maar terwijl gene zich volkomen verlaat op de 
trouw der zijne, laat deze zijne vrouw bespieden en nagaan 
door den zaakwaarnemer Rondinot. De arme heeft er 
niet aan gedacht, dat mevrouw Dazerolles en haar minnaar, 
de stoutmoedige Laverdiere, slechts een weinig meer be
hoefden te betalen dan hij, om c1e cont[()le onschadelijk te 
malzen. 

Het tweede bedrijf speelt ten kantore van Rondinot. 
Het is een af- en aanloopen van al c1e helden en heIdinnen 
van het stuk, vergissingen en misverstandell, zonder einde 
nit elkander voortvloeiende, totdat ten laatstc Chambodard, 
schoon geheel ten onrechte, tot de overtuiging komt dat 
zijn vronw hem bedriegt. H.onclinot, die op alles raad weet, 
brengt hem aan het verstand, dat een scheiding thans 
onvermijdelijk is en belast zieh met de uitvoering. 

De restaurant Sulestan te Courbesire is een succursale 
van het huis Ro~dinot : daar laten echtgenooten, die 
scheiden willen, zieh en flagrant dl:lit betrapperl. V 001' 
een zekere som (er zijn drie klassen) levert Rondinot de 
geheeIe mise-en-scene: cabinet particnlier, het souper met 
inbegrip van champagn8 en de of den medeplichtige. Wij 
zien den braven Chambodard, gezeten aan zijn [eestmaal 
met ;.:ijlle complice ael hoc en het is hem te moede als 
cen samellzweerder, wien up het batstc oogellblik cle vrees 
bekruipt. 

Maar wij, publiek, ;.:011 gerust: wij weten, dat te rechter 
uur het licht zal kOlllcn in de cluisternis, En onze ver
wachting wordt niet beschaamd. Zonneklaar blijkt de 
onschuld van mevrou\\' Chambodard en wat mevrouw 
Dazerolles aangaat, haar man zal nimmer vermoeden, dat 
er een tijd geweest is ..... 

}JIT PUITSCHLAND. 

Amice! -- Ce hebt \'olkulllcn gelijk, wanllcer gc llIij 
m'n lallgdurig stil;.:wijgen verwiji. Doch behalve de bizon
dere oorzaak daarvall, welke 1] bekend is, kan ik nog tot 
mijne ve1'ontschuldiging aanvoeren, <lat hier in den jong
sten tijd toch eigenlijk al heel weinig ge schied is, wat de 
moeite der vermelding loonde. 

V oor heden wil ik alleen uwe aandacht vestigen op eene 
aanstaande gebeurtenis, welke zonder van algemeen belang 

te zijn. diegenen uwer lezers, welke ten vorigen jare het 
V ondelfeest te Keulen bijwoollden, ongetwijfeld interessee
ren zal. En wel, het vertrek van den regisseur den heer 
E. Lewinger aldaar, aan wiens belzwaamheden en ijver het 
tooneel te Keulen zooveel te danken heeft gehad. 

Ongetwijfeld heeft de Jeftha-vertooning ten vorigen jare 
zijn go eden naam bij u gevestigd; maar ook in dit seizoen 
heeft hij zieh reeds verdienstelijk gemaakt door het bezor
gen van een aantal klassieke en moderne uitvoeringen, als 
van Kiimi; Oedipus, Oedipus 272 Kolonnos, de Antigone, de 
Wallenstein-tn'Zogz'e, en, in aansluiting bij de welgeslaagde 

vertooning van Ibsen's lVora ten vorigen jare, van "Dz'e 
Stiltzen der Gesellschaft." En deze werkzaamheid verdient 
te meer waardeering omdat de arbeid van het tooneelge
zelschap te Keulen door de snelle afwisseling van reper
toire - nog veel sn eller dan ten uwent - zeer inspan
nend iso 

Van Die Stützen der Gesellsclu~/f gesproken - clit stuk, 
waarvan door velen beweerd is dat het [N.B.!] te weinig 
boeiende handeling bevat om een publiek te voldoen, heeft 
kortelings te Breslau zulk een diepen indruk gemaakt, dat 
het 4 avonden achtereen voor een totaal uitverkocht huis 
kon worden opgevoerd. En dat is voor een stad als Breslau 
heel wat. Te Hamburg heeft Rosmersholm van dienzelfdell 
auteur, niet minder diepen indruk gemaakt. Zoo langza
merhand verovert zieh Ibsen op ons tooneel de hem toe
komende plaats. 

Onder den titel »Schicksal" heeft de bekende schrijver 
Karl Bleibtreu bij Wilhelm Friedrich te Leipzig een drama 
doen verschijnen, waarvan Napoleon L de mensch, de hoofd
persoon iso De drie eerste akten toonen de ontwikkeling 
van zijn karakter en voeren ons tot het oogenblik, waarop 
hij met zijn leger naar Italie trekt, vervuld van de gedachte 
aan Josephine. Dan neemt de schrijver een grooten sprong 
en toont ons zijn held op het toppunt van macht, wanneer 
hij van J osephine gaat scheiden. Zijn grootheidswaan 
brengt hem ten slotte ten val. De schrijver, die tot nu toe 
weinig vasten voet op uns tooneel heeft kunnen krijgen 
[men leze zijn bittere nitlatingen in z'n jongste brochure: 
Der Kampf um 's Dasein in der Litteratur] hoopt dit-
maal gelukkiger te zijn. MAZ VON BR. 

Onlangs verscheen bij den uitgever J. L. Beyers te Utrecht, 
een oorspronkelijk blijspel in drie bedrijven getiteld: »ne 
Promotie." Het stuk is van de hand van den in Utrecht 
welbekendell student-auteur-acteur H. P. L. C. de Kruylf 
Jr. en met een inleidend schrijven van den Heer Rosier 
Faassen voorzien. 

De Heer Faassen wil ter aanbeveling vobtaan met de 
mededeeling, clat, hoewel hij cloorgaans hem door jonge 
schrijvers ter kennismaking gezonden stukken moet terzijde 
leggen omdat ze hem voor de opvoering geheel ongeschikt 
blijken, hij het stuk van de Kruyff met genoegen heeft 
cloorgelezen. 

»Ce n'est pas jurer gros" zal men aBicht bij een derge
lijke aanprijzing zeggen, vooral wanneer men niet onbekend 
is met de omstandigheid dat het gezelschap, waarvan de 
heer Faassen een der steunpilaren is, toch ook menigmaal 
- men denke slechts aan De Beroemde Vrouw en Napo
leon, twee stukken die wij in dit speelseizoen zagen opvoe
ren . - stukken in studie heelt genomen, waar de publieke 
opinie al bijster weinig mee ingenomen was. »De Promotie" 
is echter, aleer zij der pers werd toevertrouwd, door het 
Utrechtsch StudententooneeJgezelschap en, mag men de stu
dentenbladen gelooven, met zeer veel succes opgevoerd, en 
deze omstandigheicl gevoegd bij het oordeel van een des
kundig man deden mij den pen opvqtten om den !e1;ers Vqll 



»Het Tooneel" met een enkel woord de kennismaking er 
mede aan te raden. 

Een groote verdienste er van is dat het werk oorspron
kelijk is, de intrige is geestig gedacht. De belangrijke ge
volgen van een artillerie-promotie voor een huwbaar, jOl1g 
meisje, en die voor een officier-2e kamerlid, leveren den 
schrijver de stof voor menige aardige zet. Bet contrast 
treedt voornamelijk op den voorgrond, warmeer het blijkt, 
dat de voor het Tweede-Kamerlid noodig geworden her
kiezil1g, door de andere partij tegen elken prijs moet 
worden afgeweerd. Om nu een half simpelen sul als deus 
ex machina te gebruiken is misschiell een al te gewaagde 
oplossing van de kwestie, de levendigheid van het geheel 
lijdt er voorzeker niet onder. 

De personen, die in het stukje voorkomen, zijn voor het 
meerendeel typen: zij geven den acteur gelegenheid zon
der over den steen der charge te vallen, te laten blijken of 
hij zijn kunst meester is of niet. Aan de rol van den rneer
gemelden sukkel Jakob, had meer zorg kunnen worden be
steed. Het I,arakter er van in het eerste bedrijf strookte 
niet met dat van het derde. 

De brutaliteit van de dienstboden van onzen tegenwoor
digen tijd, is een stokpaardje dat ook door den~ heer de 
Kruy'f nog een poosje wordt bereden, en niet onverdien
stelijk; wij hadden echter liever gezien dat hij het beest je 
wat moer had aangezet en deze tooneeltjes wat bekort. 

Summa summarum, kunnen we de lezing van >,De Pro
motie" den liefhebbers van een opgewekt toolleelstukje vol
komen aanbevelen. De opvoering er van zien wij met on
geduld te gemoet. Vergissell wij ons niet, dan zal deze 
eersteling door het N ederlandsch publiek met ingenomen
heid worden begroet. 

Leiden, Dec. '88. P. 

SN I P PERS. 
Tooneelle7JeJl. Te Amsterdam heeft zich een vereemgmg 

gevormd, die blijkens haar statuten zieh ten doel stelt: 
»den bloei te bevorderen van de dramatische kunst in 
N ederland." Zij tracht haar doel te bereiken in de eerste 
plaats: »door het mogelijk maken, voorbereiden en regelen 
van de vertooning van dramatische werken, die niet 01 
slechts bij uitzondering door de bestaande tooneelgezel
schappen worden ten tooneele gebracht." 

Het voorloopig hestuur bestaat uit de heeren D. H. 
.1oosten, voorzitter; W. A. van der Mandere, penning
meester, en M. B. Mendes da Costa, secretaris. 

Deze Ver. - door persounlijke banden aan ons Verbond 
verknocht - dankt haar ontstaan aan oe vaak herhaalde 
ldachten onzer tooneeldirecties, dat zij hun repertoire wel 
met een beter soort van werken zouden willen verrijken, 
maar de onverschilligheid van het publiek dit tot eene te 
gewaagde onderneming maakt. 

Het doel der Ver. is nu juist, door het organiseeren 
van enkele »M uster-Vorstellungen" per jaar, het pub liek 
en vooral die zekere klasse onzer burgerij, welke zieh tot 
nu toe van onze Hollandsehe schouwburgen vreemd hield, 
uit deze onverschilligheid op te wekken en het te gewennen 
de goede voorstellingen, door onze bestaande gezelschappen 
gegeven, ook te gaan bijwonen. 

Of deze Ver. haar doel bereiken zal, zal voor een goed 
deel afhangen van de houding door onze directies en 
artisten tegenover haar aan te nemen. Begroeten zij haar 
- gelijk zij komt - als een bondgenoote, als eene wel
kome bondgenoote in den gemeenschappelijken strijd, dan 
zullen zij haar de uitvoering harer plannen vergemakkelijken 
en de "ruchten zullen zeker niet uitblijven. Weigeren zij 
echter, om wat reden ook, de toegestoken hand, dan zullen 
zij zeker het recht verbeurd hebben later over gcmis aan 
tegemoetkoming van de zijde der tooneelvrienden te klagen. 

De tijd is gunstig om iets tot stand te brengen in den 
geest der Vereeniging; wij hopen dat die tijd niet ver
loren zal gaan. 

Mits goed aangepakt. Het besef, dat de jongeren geholpen 
moeten worden om vooruit te komen, en zij vooral zieh zelven 
dienen te helpen, wordt gelukkig levendiger. En met de me este 
instemming is dan 001;: door ons de ;nededeeling ontvangen 
dat de j()ngere leden van de Kon. Ver. Het N ed!. Tooneel 
(de Heeren Schwab, R. v. d. Hilst, .1 os. v. BierlP., A. C. 
Smits, A. van Zuylen en George C. Verenet met eenige 
dames,) van den Raad van Beheer de vergunning hebben 
gevraagd en verkregen tot het geven \"an eenige matinees, 
ter eigen, vereIere oefening. 

N adere bijzonderheden zijn ons nog onbekend: noch 
de plaats waar, noch het repertoire waarin, noch de wijze 
waarop, schijnen op dit oogenblik vastgesteld. Wat VGor het 
welslagen dezer oefeningen intussehen van het grootst belang· 
zal worden, is de leiding, welke de uitvoerenden zieh zullen 
weten te verzekeren. Moet het een onder-onsje worden, 
waarbij iedereen evenveel te zeggen heeft, dan zal het nut 
gering en e1e schade, door prikkeling der ijelelheid, vrij 
groot zijn. Siechts wanneer deze jongere artisten elen 
mJed zullen hebben een vertrouwbaar, artistiek en litterarisch 
ontwikkeld, krachtig leider tot alleenheerseher over Inm 
troepje te kiezen, zal hun streven naar zelfontwikkeling 
met succes bekroond kunnen worden. 

Maar in afwachting van die ons nog olltbrekende m· 
lichtingen voldoen wij gaarne aall het ons toegekolllcll 
verzoek: »door openbaring van het plan alvast de belang
stelling er vonr gaande te maken." 

Briefwisseling. 

De heer Frans N etscher te ',;-Gra venhage IlCeft ous 
llledegedeeld, dat hij door drukke werkzaamheden op dit 
oogenblik buiten staat is, onze opmerkingen en vragen te 
beantwoorden; doch dit spoedig hoopt te duell. 

INGEZONDEN. 
J1:!(!"hcer de Redacleur! 

Het stuk "Familieleven" is gevallen. Vier opvoeringen 
heeft het niet beleefd. Het allerminst ]Jast hier eeu ver
wijt aan de Directie van »het N ederlandsch Tooneel." Zij 
heeft al het mogelijke gedaan om het stuk succes te ver
schaffen! 

Maar is het nu te veel gevergd, als lllell haar vraagt, de
zelfde moeite, die zij zieh zonder zekerheid van succes 
voor den eerstelillg van een beginner getroost heeft, 001;: 

te willen besteden aall het werk van een man, die buiten 
ons land als dramaturg met grüote bewonclering wordt ge
llC'emd. 

18 de Vereeniging »hel N ederlandsch Toonecl" het niet 
aan haren naam verplicht om Henrik Tbsen bij het N eder
landsch publiek in le leiden? 

N aar mijn bescheiden meening kon met 
vrouw Riissing in de titelrolJ het best een 
worden. 

N ora [met 111e
begin gemaakt 

D. 

[De opmerking van den geachten inzender beamen wij 
even gaarne als wij haar een plaatsj~ gunnell. Ook zijn wiJ 
het met hem eens dat Nora voorshands de meeste kans 
op succes biedt. Ook Steunpllarm der Maalscllllppij,Een 
vlijand des ,Jolks en zelfs Spoken konden worden gewaagd, 
alleen ROSTIzershol1il en De wilde emd ZOll ik voorloopig niet 
durven aanbevelen, omdat men, om deze stukken wel te 
begrijpen, te zeer met 's dichters andere werken, zijn 
levensbeschouwing en gemoedsstemming vertrouwd zou moe
ten zijn. De aangrijpende taal, welke zij spreken, wordt 
niet aanstonds en door den ongevormden toeschollwer 
verstaan. Het kan zijn nut hebDen dit bij deze gelegenheid 
te doen uitkomen; opdat niet door eell verkeerd genomen 
proef de zaak van 1bsen bij ons publiek voor lang bedorven 
worde. . Red.] 



HULSTKAMP'S OUDE GENEVER 
is de zachtste en aangenaamste van smaak. 
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Tolstoi Scheurkalender 188S. 
Bewerkt door F. VAN BURCHVLIET. 

Prijl!!O f 0.90. 

RLISE FREMERY KALFFS SGHEURKALENDER 1889 
IN VIER TALEN. 
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ENCELBERT DE CHATELEUX. 

INDRUKKEN VAN DEN DAG 
f 1.40. Geb. f 2.25. 

Het is reeds lang geleden dat deze auteur door zijn drama "Chandosse" 
van zieh deed spreken, veel tegenkanting vond, maar ook groote ver
wachtingen opwekte. Thans is De Chateleux leeraar te Hoei; behalve 
nu en dan een artikel in »De Lantaarn," deed hij weinig van zich 
hoaren. Zijn »Indrukken" zijn praatjes over alles en nog wat, over 
maatschappelijke toestanden, kunst enz. Men vindt hier ook de in »De 
Lantaarn" het eerst versehenen boutade over de muziek en de artikelen 
tegen het n aturalisme. We lazen het nieuwe in het bundeltje en her
lazen het aude daarin metgroot genoegen. Er is daarin veel dat door 
vorm en inhoud aan den Multatuli van de »Ideeen" doet denken, maar 
aan een meer bezadigden, niet bitter gestemden Multatuli. In elk 
ge val zijn deze »Indrukken" producten van een zeer begaafd brein, van 
een meer dan alledaagsch talent. HET V ADERLAND, 28 N ov. '88. 

BJäRNSTJERNE BJöRNSON 

GOXJBZT~ 
Roman uit het N oorsch door U NA. 

2 dIn. f5-

Een gezonde lucht ademt u uit dit boek tegen ... alles is geschetst 
op bewone!erenswaardig getrouwe natuurlijke wijze, met rijken, fijnen 
humor. Voor het eerst treedt BJÖRNSON met een roman op, maar 
niemand zal tegenspreken, dat dit werk een nieuw en schitterend getui
genis aftegt van het groote, algemeen erkene!e dichterlijke talent van 
den schrijver; van de kracht en volheid zijner scheppende phantasie 
van eene in onze proza'ische dagen hoogst zele!zame e!ichterlijke bezieling 
en bovenal van zijn onvergelijkelijk talent van vertellen. 
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Met vi e r pI at e n. 

f1.40. Geb. fl.90. 

Wij houden ons verzekere!, dat dit boekske zeer in den smaak zal 
vallen, niet alleen van de jeugd, maar van allen, die van het zeeleven 
houden. Het is frisch en vleiene! geschreven. V ADERLAND, 6 Dec. '88. 
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INHOUD: 

L. S. Ibsen's jüngste werk. - S. J. BOUBERG WILSON , Een üudejaars· 
avond-praatje . - Het Tooneel in de Hoofdstad. - Uit de Maas· 
stad. - . Nieuwe Uitgaven - Briefwisseling. 

Als een spookgestalte die in den droom voor onze ver
beelding opdoemt, reuzig zieh vergrootend, breed zieh uit
breidend, met loodzware treden voort zieh bewegend over 
ons liehaam, zoodat onze borstkas zieh vernauwt onder 
haar druk, onze adern stokt in de diehtgeknepen longen 
en we hijgend liggen te kreunen en te worstelen om vrij 
te komen en ons op te Iteffell ; maar het visioen l aat niet 
los van . zijn doffen druk, het nijpt ons de keel al dichter 
en dichter, en moeilijk rochelend wagen we met al de 
inspanning onzer krachten nog een poging om weg te duwen 
dat zwaarzwoegend gewicht en los te wringen die stroeve 
hand - tot eindelijk, met een ruk, daar zijn we vrij; en 
we haien adern, diep, zwaar, en we gevoelen den dikge
worden bloedstroom weer vloeien door onze aderen en we 
vangen, gelukkig, aan weer te leven en leggen ons weer 
neder, vermoeid van den gevoerden strijd, maar toch ook 
met een diepsehokkende, zWdardreunende, ontzettend
heerlijke natriJlling van die maehtige emotie, die zoo heer
lijk was in haar ontzetting, wijl ze ons anders deed gevoelen 
dan we het doen in het gewone, alleelaagsehe, triptrappel 
leven .... 

Als zulk een visioen zijn ze over mij gekomen, bij
kans al de werken van den eenigen Noorsehen reus, -
en zoo heeft mij ook overweldigd bij de eerste cn tweede 
lezing, zijn nieuwste drama %D e Vrouw der Zee." 

Ik heb haar voor me zien opleven in haar bevende wer
kelijkheid, dat kind van de zee; en ik heb om haar heen 
ltet machtig bruisen en donderend loeien van die zee ge-

hoord en gezien de beukende golfslag neerploffen als een 
reuzige poot van het ontembaar waterdier. gezien en ge
hoord het vrijmaehtig zieh verheffen en ongebonden zieh 
voortbewegen van al die rollende, jagende golven. En ze 
is over mij gekomen die zee, met haar ontzettende grootseh
heid, haar onbegrensde ruimte, haar alverslindende macht, 
in een goor bruin-grauw-groene ldeur, vlekkerig en strepe
rig, zonder lichttint, een groote wolkensehadulV, die het 
sehuim der golfkoppen verfde tot een 'valig grijs; zooals 
ik haar gezien heb in dagen van onweer en storm, drei
genel met onheil en toeh verlokkend in haar woeste on
meetbaarheid, die alle kleinigheid vernietigen, alle klein
zieligheid verdrinken moest. 

Want dat is de zee, die er heerseberes is in Ibsen's 
drama, heerscheres over het gemoed van Ellida, de doehter 
van den vuurtorenbewaker te Skolvik. Zij heeft het kind 
aan heur voeten zien opgroeien; zij heeft zieh meester 
gemaakt van haar week gemoed en zieh ingeprent in het was 
van haar aaneloenlijke verbeeleling. Zij heeft de onver
nietigbare zucht naar vrijheid heur ingegeven en den drang 
om zieh zelf te zijn en te blijven, haar leven lang. "Vat 
EIJida 001. moge doen, waarheen zij zieh moge begeven, 
van dien drang en die zucht raakt zij niet meer los; zij 
behoort eenmaal aan de zee, en moet hooren heur stern 
in het oor en zien heur rellzige gestalte in haar verbeelding _. 
als een onllitwisehbaar visioen . 

Doch daar komt een oogenblik in haar leven, waarin 
Ellida ontrouw wordt jegens zieh zelve, sehoon zij het zieh 
d!m niet bewust wordt. Het is, wanneer zij het oor leent 
aan het aanzoek van dr. Wangel, een gencesheer, die in 
een stadje aan een kleinen fjord woont, en na den dood 
zijner eerste vrouw zieh eene nieuwe gezellin en eene 
moeder voor zijne kinderen zoekt. Hij, kent de veel jon 
gere Ellida vall vroeger en voelt zieh aangetrokken door 
het vreemde, het ongelijkmatige in heel haar wezen. Zij, 
staat, als weeze, zonder beseherming; en zonder zieh vcel 
te bezinnen neemt zij het aanzoek aan van den man, dien 
zij nauwelijks keilt. 



AI wat Wangel doen kan om haar het leven aange
naam te maken, wordt door hem gedaan. Om haar ver
houding in zijn gezin - hij heeft twee dochters uit zijn 
eerste huwelijk - te vergemakkelijken, laat hij aan zijn 
oudste dochter het bestier over het eigenl~jke huishouden. 
Ellida blijft aldus vrij om haar leven geheel in te richten 
naar heur eigen ingevingen; zij is als eene gaste in het 
huis van haar man; op vriendschappelijken doch weinig 
vertrouwelijken voet met de kinderen ; haar man vereerend 
met eene kalme lielde om zijn nobele hoedanigheden, aan 
de oevers van den nauwen fjord een stil en aanvankelijk 
onbewust verlangen kweekend naar de eindelooze, for
sche zee. 

Schijnbaar en naar het uiterlijk is die tweede echt van 
dr. Wangel zoo gelukkig mogelijk. Maar Ellida's gemoed 
is lliet in evenwicht. Zij gevoelt zich niet tehuis in die 
nieuwe omgeving. Wat haar ontbreekt? om daarvan zich 
rekenschap te geven moet zij kunnen inkeeren tot in het 
diepst van haar gemoed. 

De geschiedenis dier zelfontleding nu is het drama: de 
dramatische worsteling Ileeft geheel in het binnenst der 
personen plaats. Doch dank zij de tooverkunst des dichters 
wordt zij ons verzinnelijkt tot een strijd met een zicht
baar wezen, een strijd die ons met haar in de schokkendste 
spanning houdt. 'Want Ellida is de dochter van een 
krankzinnig gestorven moeder; zij is een kind van het volk, 
't welk in zijn sagen en mythen zijr: voorstellingen omtrent 
de natuurkrachten en de wereldorde zich uitbeeldde als 
de menschen en hun geschiedenissen; »zij denkt en gevoelt 
in beeldell en in zichtbare voorstellingen"; zij is een dier 
groote visionnairen gelijk Shakespeare ze afbeeldde, als 
Macbeth, als Hamlet; een verwante van Peer Gynt. Zoo 
wordt de zee voor haar de vertegenwoordigster van de 
wilsvrijheid en de zelfstandigheid; en haar herinnering 
aan die machtige en die ontembare, die tegel~ik.afstoot 
eH aangrijpt, en aan wier invloed Iilen niet ontKomen kan, 
lost zich voor haar op in het vi~ioen aan een man, in 
wien al die geheimzinnig magnetische kracht is overgegaan. 
Als plotseling is hij in haar leven komen opdagen, die 
man der zee; hij is haar komen opzoeken en van het 
eerste oogenblik af had hij macht over haar, zoodat zij 
anders niet doen kon dan naar hem luisteren. »En zij 
spraken meest van de zee. Van storm en van windstilte. 
Van donkere nachten op de zee. Van de zee op lichtende 
wnnige dagen spraken zij ook. Maar het meest spraken 
zij van de walvisschen en van de dolphynen en van de 
zeehonclen, die in de middaghitte daarbuiten in de inhammen 
liggen. En dan spraken zij over de meeuwen, van de 
adelaars en al de andere zeevogels. En wanneer zij van 
zulke dingen spraken, dan was het haar alsof zij alle, zee
dieren en zeevogels, met hem verwant waren - -- en als 
was zij het ook met hen allen.'; 

En verder gaat haar visioen. Hij zei haar dat zij zich 
met hem verloven moest, en in zijn nabijheid had zij zelve 
geen wil meer. Dus liet zij hem begaan toen hij haar 
een ringetje van den vinger trak, het deed aan een sleutel
ring, er ook een ring aanhing dien hij altijd droeg en 
hen dus in de zee wierp. Daarmee waren zij samen met 
de zee getrouwd; eil zij moest slechts wachten tot hij zou 
terugkeeren, om haar te haien. 

Toen hij heen was, was zij tot bezinning gekomen en 
had hem geschreven, dat hij het gebeurde als ongedaan 
moest beschouwen. Doch schoon zij dit herhaalde, schreef 
hij haar weerom over zijn plannen tot terugkeer, zonder 
<lp haar woorden acht te geven. Eerst de tijding van 
zijn dood bij gelegenheid eener schipbreuk schonk haar 
rust; eil toen dr. Wangel kwam 0111 haar vragen, had zij 
toegestemd, zonder te denken aan heur verbintenis met 
den »man der zee." 

En toch, langzamerhand, na haar huwelijk, was de her
illnering- aall dieneeusgesloten bond weer levelldig gewor-
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den in heur brein en had de onbekende zijo ouden geheim
zinnigen invloed uit de verte, op haar herwonnen. Zoo 
sterk zelfs is die hypnotische macht op haar verbeelding 
geworden, dat zij, als ze een kind ter wereid brengt, ver
meent gelijkenis te vinden tusschen de oogen van dat kind 
en die van den onbekende: zij ook wisseiden onophoudelijk 
van Ideur, met het oppervlak der zee! - Zoodra Elhda 
dien indruk gehegen heeft, is het weer met het evenwicht 
in haar gemoed gedaan. In haar verbeelding acht zij zich 
niet de vrouw van haar echtgenoot maar die van den on
bekende. En zij verzoekt Wangel, zonder hem de reden 
te openbaren, haar van verdere echtelijke samenleving 
met hem te verschoonen. 

Drie jaren lang ziekelijkt zij aldlls voort, met haar onbe
vredigd, krank gernoed en haar overspanllen verbeelding. 
Doch eindelijk komt de crisi~, als plotseling de onbekende -
die niet verdronken is - terugkeert, haar herinnert aan zijne 
oude belofte om haar te komen haien; en haar voor de 
beslissende keuze stelt, vrijwillig met hem mee te gaan, 
op een zwerftocht naar het onbekende, dan wel te blijven 
wat en waar zij is, voor altijd, zonder kans op eene ver
andering in haar lot. 

Zij hijgt een dag bedenktijd. 
En nu vangt voor haar eene geweldige zelfstrijd aan. 

Een ontzettende angst doet haar terugschrikken voor dien 
onbekende, wiens macht weer over haar is gekomen; 
terwijl diezelfde macht haar toch aantrekt. Ze wil hem 
ontvluchten en toch met hem meegaan. Eu in den eersten 
aanval van die onzekerheid smeekt zij haren man om bij
stand tegen het dreigend gevaar. 

Bij het ge ding, twelk zich dan in haar binnenst ontspint, 
vangt zij intusschen aan zich rekenschap te geven van haar 
verleden en !wmt zij tot de ontdekking, dat haar huwelijk 
met Wangel toch eigenlijk niets dan een koop was. Hij 
had behoefte aan een levensgezellin, zij, die alleen stond, 
aan levenslange verzorging. Daarom had zij toegeslagen, 
maar ze had het niet mogen doen; veeleer den grofsten 
arbeid, ,Iiever het armste leven had zij moeten kiezen, om 
vrij en zelfstandig te blijven. Toen zij Wangel's vrouw 
werd kende zij hem niet, evenmin als hij haar; en ook in 
de vijf, zes jaren van haar echtelijk levell is hun zIele
leven niet een geworden. 

De wederverschijning van het visioen der zee, tot haar 
sprekend van dwangelooze vr~jheid, heeft met toovermacht 
de banden verbroken, welke heur oogen belemmerden 
klaar te zien in heur binnenste. Nu kent zij het geheim 
van haar onvoldaanheid en haar lijden en zij vraagt haren 
man om het eenig geneesmiddel, 't welk haar baten kan: 
de terugschenking van haar vrijheid. 

Dr. Wangel, die zijne tweede, vreemde, vrouw zielslief 
heeft, weigert. Bevreesd haar te zullen zien heentrekken, 
met dien vreell1den man, weigert hij haar de vrijheid althans 
voor diens vertrek. Doch het beslissende oogenblik nadert: 

.E1Hda (in de hoogste gemoedsbeweging) Wangel! Laat 
ik het je zeggen - zeggen zoodat hij (de vreemdeling) 
het hooren kan! Wel kunt ge me hier terughouden! 
Daartoe hebt ge de macht en de middelen! En dat wilt 
ge ook. Maar mijn hart -- al ll1ijn gedachten - al mijn 
sm achten en begeeren - dat kunt ge niet binden! Dat 
zal strevp.n en wegijlen -- ginds henen naar het onbekende 
- waarvoor ik geschapen werd - en dat gij voor mij af
ges!oten hebt. 

Wangel (in stille smart.) Ik zie het wel, Ellida. Stap 
voor stap ontglijdt ge me. Het verlangen naar de einde
loosheid - en naar het onbereikbare, - dat drijft je geest 
ten slotte het nachtelijk donker in. 

Ellida. Ach, ja, ja - ik voel het - boven mij, als 
zwarte, geluidlooze vleugels. 

Wangel. Zoover zal het niet komen. Voor u is geen 
<LI dere redding 1l10gelijk. Ik ten minste ontdek geen andere. 
En daarom - daarom vernietig ik ~ den koop nu op dit 
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oogellblik. Nu !wnt gc Jus uwen weg kiezen -- in I'ulle -
volle vrijheid." 

Met deze beslissing heeft Wangel het woord uitge
sproken, 't welk aan Ellida's strijd een, gelukkig, einde 
maakt. Nu zij vrij is, vrij om heen te gaan of bij hem te 
blijven; nu zij zieh met hem kan vereenigen naar eigen, 
vrije keus; nu volgt zij verheugd, en met gerust geweten, 
de stern van haar hart. En zij valt in de armen van 
Wangel - de onbekende heeft nu zijn macht over haar 
verloren. 

Bet nieuwe drama van Henrik lbsen behoort tot die 
werken, welke men niet op zich zelf kan beschouwen en 
het terstond in zich opnemen. De symboliek, de mystiek 
van EIIida's visioen; de tweeslachtigheid der verschijning 
van de onbekende - half werkelijkheid, half symbolische 
verzinnelijking van de zee en haar vrijheidsdrang - moet 
bij eerste kennismaking menig lezer afschrikken, 

Die naast-elkander stelling van realiteit en symboliek lijkt 
op het eerst verwarrend. 

Doch een schrijver van lbsen's ovennacht is in staat 
alles te doen aannemen. Stel een oogenblik uw nuchterheid 
terzijde, zie de verschijning van dien vreemde voor u, 
herinner u den zonderlingen invloed, dien de zee ook up 
u uitoefende, leer u indenken in den staat eener prikkel. 
bare verbeelding als van Ellida -- en als ge u een oogen
blik gevangen gegeven hebt aan den indruk van haar 
ontzetting voor dien man der zee, dan laat hij u ook niet 
meer los; voor de dichter het wil. 

Het nieuwste werk van Henrik lbsen wortelt geheel in 
zijne vroegere. Het heeft met N ora het groote probleem 
van - het echtelijk zieleleven gemeen; maar in plaats dat 
het verbroken evenwieht in haar binnenste Ellida, a,ls 
N ora, plotseling in zijne oorzaak duidelijk wordt en haar tot 
een rasse daad brengt, werkt het bij haar langzaam op de 
verbeelding. Die ziekelijke aandoenlijkheid der fantasie declt 
Ellida met Peer Gynt; doch terwij I deze hem ten zede
lijken ondergang voert, wordt ze haar ter zedelijke redding. 
En gelijk om Rosmersholm het Witte Paard als eene her
innering aan den dood rondwaart, treedt in dit nieuwe stuk 
»de vreemdeling" Op als symbool van den innerlijkell drang 
naar vrijheid. 

Er is - ik zinspeelde er reeds met eell enkel woord 
op - in »De Vrouw der Zee" -- ook sprake van de 
erfelijkheidsleer; er is ook sprake van de helderziendheid 
en het hypnotisme. Of juister, alle deze nieuwe denkbeel
den omtrent den mensch en zijn verband met geheel de 
natuur, liggen op den bodem van des dichters waarneming 
der menschelijke natuur; en verleenen dit werk zijn diepte 
van vergezicht en zijn innige moderniteit. Als dramatiscb 
kunstwerk dankt het mede een deel van zijn krachtigc 
werking aan hetzelfde technische procede, 'twelk lbsen in 
zijn ::,"'poken en Rosnzersholtn zoo gelukkig heeft toegepast: 
de versmelting van heden en verleden, het langzaam ver
lichten van den achtergrond, welken het schijnbaar glanzend 
heden verdekt. Voor het overige is het stuk zoo eenvoudig 
mogelijk en schijnt het niets dan eene fotografie van dc 
meest alledaagsche werkelijkheid. 

Doch ligt hierin, bij slot van rekening, niet het geheim 
van lbsen's macht, dat hij, schijnbaar een liclltbeeld val\ 
de alledaagschheid gevend, ons inderdaad meevoert naar dc 
diepste diepten van het moderne menschelijk en maat-
schappelijk leven? L. S. 

E:e'l t)udsjuurs-foolleelprao~je Voor het ",J\JieLlV\j~jl1l1l'. 
Ami ceR e d a cte ur! 

't Deed me natuurlijk ontzaglijk veel gcnoegen in het 
land mijner vrijwilligc ballingschap een brief uit Amstcrclam, 
en wcl van u te ontvangen. Maar ik moet u gulweg be
kennen. dat dadelijk eene reminiscenz uit mijn jeugcl bij 
me op kwam, het wclbekende: »tirneo Danaos el clona 
ferentes," Ik vermoedde een addertje aan te treffen. En 
waarl~ik, het kroop uit uw bloemenmandje te voorschijn. 
Verleidelijk keck het mij aan en vroeg om eell weder
woordje, in den vorm van een artikcltje voor uw tijcl8chrift 
»Het Toonee!". Nu, tegen verleiding bcn ik niet Gestand, 
en ik tijg dus maar onmiddellijk aan,'t werk; te cercler 
daar ik me flauw herinner u indertijd de belofte afgelcgd 
te hebben, nu en dan uwe taak als redacteur tc zullcn 
verlichten. 

Alleen decd zieh bij mij een zekere schroom op, nu ge 
mij zoo onverhoeds - passez-moi le J:Ylot - komt over
vallen. Immen;, al leven we in 't leelijke jaargetij, ik breng 
toch op het oogcllblik mijne dagen »in villegiatllre' door, 
en de laatste week van 't jaar is bovendien niet gunstig 
voor hct behanclelen van tooncelzaken. Waarom zou anders 
met Kerstmis de schouwburg hier te 's-Gravenhage gesloten 
worden, en de Koninklijke Vereeniging eerst besloten hcb
ben op Oudejaarsavond te Amsterdam niet te spelcn? -
Waar moct ik dus eigenlijk met u ovcr spreken? Ge brengt 
me waarlijk in verlegenheid. 

lk herinner me echter - misschien te juister tijd - cen 
geval, dat met het mijne wel eenige overeenkomst heefL 
N atllurlijk is 't aan de tooneelge,chiedenis ontleend; anders 
zou ik het hier niet durven vermelden. Het is in den 
goeden ouden tijd nl ook wel eens gebeurcl dat de een 
of andere acteur niet bijwnder veel werk van zijne rol had 
gemaakt. Zoo verging het b.v. soms vacler Majofski, -
je kcnt hem tor:h wel, al zijt ge te jong OIn hem ooit up 
de planken te hebben gezien? ik trouwens ook niet, al ben 
ik nu juist m'n eerste jeugd voorbij! Nu dan, MajoÜ,ki 
l:ellde soms zelfs zijne rol niet eens van buitcn, en verscheen 
hij dan des avonds niettemin voor het publiek, clan had 
hij de gewoonte de hemelsche machten te zijner hulpe te 
roepen. Hij was, schijnt het, goed in de mythologie der 
oude Grieken en Romeinen thuis - dat moest wel, want 
men speelde in zijn tijd nog classieke tragedies --- en hij 
wist alzoo (wat mij nooit is mogen gelukken te ontdekkenl, 
dat bij hen ook een »god der ollbeschaamdheid" bestond. 
Dien riep hij in zoo'n geval altijd aan. Het middel bleek 
probaat, want hij speelde daarna steeds mooi, heeft men 
mij vcrhaald. Daarom zal ik zijn illustre, Of8choon niet 
aanbevelenswaardig voorbeeld in gedachte toch maar volgen, 
en, onder biddend opzien tot den honge, mijne licht
vaardig aangeganc verbintenis gestand doen. Al kcn ik 
mijn rol clan nog niet: cle inspiratie zal, hoo]) ik, wel 
komen. Het best c1aartoe is dat ik mij, denkbeeldig, naar 
uwe gezellige karner vcrplaats, en me verbeclcl (Etar met u 
wat te keuvelen over wat ons beide lief is, Wie weet o[ 
uwe lezers mij dan niet ongemcrkt volgen! 

Deze inleiding is lang, zult ge terecht zeggcn, Maar 
beschouw ze dan maar als niet voor dezen brief alleen 
geschreven. Dan mcrkt ge hieruit tevens, dat ik het niet 
bij deze letteren denk te laten. 

Mag ik beginnen, om U gunstig voor mij te stemmen, 
met u cenige denkbeelden mee te deelen over de tooneel
beweging dezer dagen, waarin ge zeker betrokken zijt? lk 
heb n.l. in den laatsten tijd bemerkt, dat er meer leven 
in de brouwerij schijnt te komen. De couranten toch 
bevatten berichten van eene llieuwe vereeniging, die te 
Amsterdam is opgericht, ter bevordering van de dramatische 
kunst. lets uit de statuten werd daarbij bekend gemaakt, in 
bewoordingen welker algemeene;opvatting mij deed gelooven, 
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dat het leesonderwijs in ons landje nog zeer gebrekkig 
moet zijn ingericht. 1mmers, ik ben zoo pedant iets anders , 
uit den geopenbaarden tekst op te maken, dan mij blijkt ! 
dat het groote publiek doet. I 

Wat toch staat, alt\jd volgens de dagbladen, in bedoeld 
reglerrent? Dat de vereeniging zich in hoofdzaak ten doel ! 
stelt vertooningen voor te bereiden en mogelijk te maken I 
van dramatische werken, welke niet of slechts bij uitzon
dering door gevestigde tooneelgezelschappen worden op- ! 
gevoerd." 

Wil dit nu zeggen, gelijk men algemeen schijnt aan te 
nemen, dat gellOemde jeugdige vereeniging zich tot taak 
stelt de geweigerde stukken te vertoonen van oorspronkelijke 
auteurs? Waar staat dit in Godsnaam te lezen '! 

N een, als ik 't niet mis heb, is de bedoeling eene gansch 
andere. Niet het stichten van een »theatre des refuses ;" 
maar van een consortium, dat 'n soort van »Muster
vorstellungen" tracht te organisecren, is het streven 
geweest. 

We kennen allen onze huidige tooneeldirecties. Ze. 
willen alle het goede, maar zijn veelal gedoemd niet daarin 
voor te gaan, doch den sIechten smaak van het publiek 
te volgen. Daar hebt ge b.v. een stuk als »Roger, de 
Geschandvlekte." Niemand, die 't met dc echte drama
tische kunst wel meent, zal het voor zoo'n product opnemen. 
Toch beleeft het heden te Amsterdam zijne 54ste (zegge: 
vier en vijftigste) voorstelling. Geeft dit niet stof tot den
ken en reden om eindelijk eens weer handen uit de mou
wen te steken? 't W ordt hoog tijd, dat niet alle schouw
burgen van de hoofdstad zieh van eenzelfde sensatiestuk 
met zenuwachtige haast meester maken om elkander een 
vlieg af te vangen en volle zalen te trekken. ]je kunst is 
er 66k nog! 

1k vermeen nu de plank niet geheel mis te slaan - dat 
zou voor iemand die voor c],e planken werkt al heelleelijk 
zijn - wanneer ik vermoed dat de bedoelde tooneelver
eeniging datgene wil doen uitvoeren, wat door intrensieke 
waarde recht op opvoering heeft en niettemin, om wat 
voor reden dan ook, achterwege blijft: n.!., het beproefde 
(lUde, classieke repertoire en het nieuwste, dat men niet 
schijnt aan tc durvcn, maar dat toch, in het buitenland, 
proefhoudend is gebleken. 

Zou men, door zoo iets te wagen, niet tevens gedaan 
zoeken te krijgen dat een publiek langzamerhand den N e
derlandschen schouwburg ging bezoeken. 't welk er tot 
dusver nog alleen maar verschijnt wanneer buitenlandsche 
artisten optreden! H et vreemde bleek (en allen tijde zoo 
aanlokkelijk voor den N ederlander. Toch is daarmee het 
inheemsche niet veroordeeld. Onze goede eigen acteurs 
en actrices staan in de uitoefening hunner kunst volstrekt 
niet achter bij hunne buitenlandsche confraters. Het zal 
blijken, dat ook hier Corneille en Racine, Moliere en Beau
marchais, Lessing en Goethe, enz. enz. in vertalingen van 
wat men nooit van hen te zien krijgt, nog wel genoten en 
gewaardeerd kunnen worden. Men probeere het slechts en 
ga die riehting uit. W ordt daarbij dan het gewenschte 
publiek wat bewerkt, dan zullen op den duur de gegoede 
cn ontwikkelde standen niet uit den N ederlandschen 
schouwburg blijven. Als ze maar merken dat wij, in ons 
Vaderlandje, 66k wel wat kunnen! 

Juist daarom deed het mij gellOegen vernomen te hebben, 
dat dc tooneeldirecties hun eigen belang, voorloopig althans, 
goed hebben ingezien, door hunne medewerking aan de 
jeugdige vereeniging tue te zeggen. Slagen de bedoelde 
vertooningen, gewent zieh het go e d e Amsterdamsche 
publiek bij go e d e voorstellingen in den schouwburg 
te komen, dan zullen deze directies. bij 't vele voor
treflijke, dat ze reeds geven, er de zoete vruehten van 
plukken. 

Nu heb ik u wel niet heel veel verteld, maar ik eindig 
toch. La n g e brieven vindt iedereen vervelend. Adieu, 

zalig uiteinde. Het nieuwe jaar vervulle wat ik als VCI

waehting op oudejaarsdag uitsprak! Geloof mij steeds 
t. t. 

WILSON. 
'S-GRAVENHAGE, ,3 I December 1888. 

Ik heb mc ditmaal van eene vroeger gegeven belofte te 
kwijten en dus allereerst te spreken over de vertooning, 
door het gezelschap Van Lier van Lindner's drama Die 
Bluthochzez"t, in de vertaling van Floris van Aemstel. 

Deze laatste ken ik slechts van aanhooren en daarom 
zou ik niet durven zeggen of zij al dan niet de voorkeur 
verdient boven die, welke mej. J. G. Bolmer dezer dagen 

'in tweeden druk bij Gebr. Ebert al hier deed verschijnen. 
Volgens haar eigen mededeeling heeft zij bij het rondzenden 
der eerste (niet-publieke) uitgave aan Dichters, Letter
kundigen, Bestuurders van Genootschappen en Intimi veel 
waardeering ondervonden, »terwijl het meerendeel hunner 
na den (!) ontvangst, blijken hebben getoond van hun fijne 
beschaving, savoir-vivre en eerlijke raadgeving." Die verze
kering maakt de zaak begrijpelijkerwijze nogal moeilijk; 
want al weet ik niet hoe ik het moet aanleggen om blijken 
te toonen, bijv. van »raadgeving", ik zou toch om den dood 
niet willen doorgaan voor iemand zonder fijne bescha ving 
en savoir-vivre! - En toch, ik kan het niet helpen; maar 
de bekentenis moet me uit de pen, dat ik de meeste waar
deering voor mej, Bolmer heb leeren opvatten bij het 
lezen harer betuiging, dat zij, toen de dichter zelf het ."er
'zoek tot haar, richtte om de beste zijner dramatische werken 
in onze taal over te zetten; die vI ei ende onderscheiding en 
waardeering van de hand wees, omdat zij »geen letterkun· 
dige van beroep is". 't 1s waar, in ons dierbaar vaderland 
is dit laatste niet bepaaid een eeretitel, maar heb ik mej. 
Bolmer goed begrepen, dan lag 't in haar bedoeling te 
doen uitkomen, dat zij het instrument onzer taal, ook naar 
haar eigen inzicht, niet voldoende machtig iso Deze be
Iijdenis wordt -- en ziehier mijn bezwaar tegen haar arbeid 
in 't kort uitgedrukt - door haar vertaling van Die Blut
hochzeit volkomen bevestigd. En als men vraagt, wat haar 
er dan toegebracht heeft zieh aan zoo'n zware taak als 
het vertalen van metrische ver zen te wagen, dan meen ik 
te mogen antwoorden, dat mej. Bolmer tot het drama van 
Lindner door godsdienstige neigingen zich gevoelde aange
trokken en zij zich geroepen achtte haar mede-protestanten 
de stichtelijke lectuur van dit treurspel der protestanten 
mogelijk te maken, En de godsdienst bedekt alle stop
woorden, alle taalfouten, alle onverstaanbaarheden en mis
verstanden. 

Ook al bewijs ik nu niet nader wat ik stel - en al ga 
ik me niet te buiten aan eene eigenlijke beoordeeling van 
de dichterIijke waarde van de oorspronkelijke en de ver
taalde verzen - een ieder zal nu wel willen gelooven, 
dat geen vooringenomenheid met mej. Bolmer's vertaal
kunst me tot de verklaring brengt: waarom niet liever 
haar bewerking dan die van Floris van Aemstel? De 
laatste is pedant, onduidelijk, en menig zin ontworstelt zich 
met moeite aan de lippen der spelers. 

Het stuk zelf? - Zal ik nog wat over het stuk zeggen? 
Het heeft, theatraal, zeker groote verdienste: zonder zijn 
toevlucht te nemen tot kleine intriges, ontwikkelt de auteur 
eene geweldige historische. gebeurtenis tot eene boeiende 
en uiterlijk zeer aangrijpende handeling. Verdiept ge u 
nog even in de stof, dan treft ge sporen van karakter
schildering aan, welke u mede overtuigen, dat de auteur 

[, nog iets meer wilde en had kunnen zijn dan een fabrikant 
I van effectstukken. Doch ga even verder, ontleed de per-



sonen met het scherp van uw verstand voor het oog uwer 
verbeelding, zoek naar het drijvende middelpunt van IlUn 
daden; laat een oogenblik de herinnering aan de historische 
personen en gebeurtenissen in uw herinnering opdoemen; 
eIl ge komt tot de slotsom dat de schrijver dan ook zoo 
goed als alles aan het uitterIijk effect opgeofferd en ver
schrikkeIijkheden opeengestapeld heeft, ten koste van de 
waarheid en het artistiek effect. 

Er bIijft, desniettemin, evenals aan de vertooning van 
zooveel op den index geplaatste werken, ook aan die van 
die Bluthochzeit eenig mogelijk genot verbonden door het 
speI. Er is van den gebukten, eindelijk zich v'ermannenden 
Karel IX door den acteur iets te maken; aan hem, den 
overgang van de eene houding in de andere de te groote 
plotselingheid te ontnemen. De eerst veinzende, straks 
ridderIijke Hendrik van Navarre blijft een dankbare rol, 
ook al moet den auteur het verwijt treffen, dat het gewicht 
van Hendrik's latere daden weinig in overeenstemming is 
met de beteekenis, aan zijn aanvankelijke diplomatische 
vermomming, ook door hem zelven, gehecht. De actrice, 
die de Katharina zal voorstellen, heeft wel een groot over
wicht op het puhliek noodig, wil zij voorkomen dat men 
in het eind met deze altijd moordplannen beramende 
doch zelden slagende tooverheks een loopje gaat nemen. 
En Margaretha? De dichter die haar schetste stelde der 
actrice de moeilijke taak, van deze Ig-jarige prinses eene 
nobel denkende, tot zelfbewustzijn zich verheffende, aan
biddenswaardige jonkvrouw te maken, schoon hij haar 
tusschen het derde en zesde tafereel - tijd van een nacht 
- eene daad doet bedrijven, afschllwelijk omdat zij bij~ 
kans geheel ongemotiveerd iso Hoe de jonge vrouw, die -
terwijl zij .officieel nog met een ander vorst verloofd is, 
op eenmaal zich is gaan overgeven aan een edel man, 
wiens liefde haar eigenlijk onverschillig had gelaten,' straks 
weer in heur eer als kuische jonkvrouw te herstellen) De 
dichter moge haar misstap in het duister gelaten hebben ; 
zij is er te onnoodiger om geworden. V oorbereid en in 
den ernst der gevolgen aanvaard, zou Margaretha's eer
verlies, door moeders toedoen, haar dood tot een 
tragisch einde hebben kunnen maken; nu is deze, niet 
alleen onhistorisch, maar ook louter uiterlijk toevallig. 

Ga ik na, wat er van de '4 hoofdrollen in handen der 
leden van het gezelschap vati Lier geworden is, ~an aarzel 
ik geen oogenblik het damestweetal ver boven de twee 
heeren te stellen. Heb allen eerbied voor de nauwgezet
heid van studie, den overwogen ern~t van opvatting, het 
gebleken pogen om de juiste schakeeringen aan te brengen, 
en ge zult van den heer Veltman als Karel IX toch anders 
niet kllnnen zeggen, dan dat deze rol thans geheel blliten 
zijn krachten, gaven en persoonlijkheid ligt. lets verouderds 
blijft er onmiskenbaar altijd in de dictie van mevr. Eilen
berg, en ik kan niet zeggen, hoezeer ik dat bejammer; 
't vergalt mij, en ongetwijfelt velen, het halve genot van een 
spei en een voordracht, welk zonder dit leelijk aanwendsel 
den diepsten indruk zouden maken. Zijn in ons land de 
goede meres nobles te teilen; als karakterspeelster zoekt 
mevr. Ellenberger, niemand te na gesproken, haar weder
gade. Ook daarom wijl zij weet te zeggen met de noodi
ge klem en de noodige afwisseling, met de breedheid 
welke voor het historisch drama onmisbaar iso Als mevr. 
EUenberger eens een badkuur kon ondergaan tegen onna
tuur en conventie! 

Het doet mij leed, dat ik andermaal den heer Malherbe 
slechts zeer matig prijzen kan. Daar is een korte poos 
geweest - toen hij in Dora speelde - dat zijn spei wer
kelijk aanwon in warmte en kleur; er bezieling begon te komen 
in zijn voordracht, zijn gebaren, zijn rnimiek. Maar hij 
was als Henri van Navarre voor de helft onverstaanoaar: 
gemis aan studie van de moeilijke zeggingslmnst; hij was 
onzeker in zijn toon en zijn bewegingen: gemis aan degelijke 
studie van zijn spei; in de vermomming zagen wij geen 
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luidruchtigen Henri en daar zander geen ridderlijk ernsti
gen ; de schakeering ontbrak - tengevolge? ,- Laat ik het 
antwoord op deze vraag voorbehouden; ik heb gellOeg 
gezegd om den heer Malherbe te doen begrijpen, dat hij 
!log zooveel heeft aan te winnen. »Men" - de boaze 
»men" - beweert van hem »qu'il se croit arrive"; ik voor 
mij houd den heer. Malherbe daartoe te verstandig. En in 
ieder geval hoop ik voor hem. dat die bewering een leugen 
Is; het ontwaken uit dien waan, den eenen dag of den 
anderen, kon hem anders licht minder aangenaam vallen. 

Oprecht bekend, gold het hoofddoel van mijn bezoek 
aan deze voorstelling het optreden van onze oud-Ieerlinge, 
mej. Roelofsen, als Margaretha. Voor eene jeugdige actrice, 
die vier rnaanden op het tooneel staat en deze rol schier 
geheel zelf, zonder betrouwbare leiding, moest instudeeren. 
ongetw\ifeld een hachelijk pogen. Dat zij de rol nog niet 
meester is; dat er schakeeringen zijn aan ce brengen, welke 
haar thans nog ontsnappen; dat wat minder hooge statig
heid hier en daar en heur stern sparen en den toeschollwer 
minder verrnoeien zou, dat net vallen op de canap(~ en 
soortgelijke bewegingen nog de ongeoefendheid verraden, 
van al deze tekortkomingen is mej. Roelolsen zicn zelve, 
naar ik vermeen te weten, gelukkig bewust. Doch juist 
daarorn mag ik te vrijmoediger wijzen op hetgeen er in 
haar vertolking nu reeds geslaagd was, op hetgeen er in 
ieder geval van eene belofte in sprak. Welnu, mej. Roc
lofsen zegt duidelijk, zegt breed, zegt, waar het beilOort 
(een enkel maal (lok waar niet) met klem en verheffing en 
dit laatste zonder overdrijving en hoUe declamatie. Voor
narnelijk slagend in de meer forsche, fiere partijen harer 
rol, weet zij toch ook teederder toon aan te slaan; ook 
de verrukking harer lielde, ook den weemoed van haar 
ongelukkig leven, zegt zij, zooals beide stemmingen het 
eischen, Haar gebaren, sc1:oon ze nog meer verscheiden 
kunnen en moeten worden, zijn klein noch benepen, en 
gaan daarom toch niet over in molenwickerij; zij staat op 
het tooneel en begint er reeds op tc heerschen. Onge
twijfeld kau er »iemand" uit haar groeien; zij is te ver
standig om te wanen dat haar groeitijd reeds voorbij iso 

De jaarlijksche voorstelling van Vondel's Ghysbrecht heb 
ik, oudergewoonte, in den stadsschouwburg bijgewoond. 
En niet geheel vruchteloos is mijn gang daarheen geweest. 

Na de jaarlijksche klachten over het gemis aall zorg, 
door de directie aan de vertooning van het treurspel be
steed, mag ik hIer niet zw\igen over drie verbeteringen 
in het uiterlijk der vertooning. Daar is allereerst een 
gedeeItelijke vernieuwing der costumes, van Gh\isbrecht en 
de zijnen: ik beken mij te weinig kenner van deze materie, 
om te willen beslissen of zij, historisch, aan meer dan minder 
bedenkingen dan de vroegere voedsel geven. Ook herinner 
ik mij die niet nallwkenrig genoeg; zoodat ik mij bepaal tot 
de opmerking dat de nieuwe mij goed gekozen leken. Van meer 
gewicht acht ik de verbetering,an het kerkkoor: 't klonk 
nu zuiver en duideIijk, alleen, omdat het van achter kw'lm, 
wat zwak. Doch dit is te verhelpen. En eindelijk werd 
de indrnk van Rafaels verschijning verhoogd door toepas
sing van een middel, in Dec. 'SÖ b\i de vertooning van den 
Joseph z'n Do/han aangewend: de verlichting en verduistering 
van de actrice op de estrade, zoodat zij achter een wolkgaas 
zichtbaar wordt en verdwijnt. 

Bij deze uiterlijkheden is het intussehen gebleven: de 
wijding der geheeie voorstelling mis ik nog altijd. Daar is 
zooveel storends in de onderdeelen: wat een gebrek 'lan 
stzj'f in het optreden en verdwijnen der reien; wat een 
kinderspei met die Bengaalsche verhchting ! - wat een gemis 
aan eenheid in spei en dictie! De een heeft de allures van het 
treurspel - cle ander gedraagt zich alsof hij een COllledie de genre 
speelt; de een zegt kloek, met breedheid ; de ander beneper., 
met allerlei kleine afwisselinkjes van toon en gebaar. Gene 



laat hier en daar een rijmregel; deze de eerste helft van 
verschilIende regels weg; de een let er niet op of Vondei 
"pallemtak" schrijft en maakt er "palmtak" van; de ander 
- of liever velen - vernietigen heel de melodie der 
verzen door in plaats van het zoete vloeiende »Ieyt" het 
harde, stugge »legt" te gebruiken. En zoo kan ik verder 
ga.~n ~n tot in bizonderheden de gebreken aanwijzen, welke 
mlJ hmderen, Do,=h waartoe? Deze zullen niet verdwijneh, 
zoolang er geen andere geest over dit gezelschap heerseht, 
zoolang niet is voldaan aan den eisch "oor alle eenheid 
en samel1spel: een leider van geestkracht en veel gaven. 

Daarom ook sta ik ten slotte liever nog even stil bij 
het goede, wa.t ik mocht waardeeren. In het algemeen 
genomen, en behoudens toepasselijkheid van mijn straks 
gemaakte aanmerkingen, kan men zeggen dat de drie 
hoof~rolle~ der heeren in geen betere handen kunnen zijn 
dan m die der heeren v. Schc'onhoven (Ghysbrecht), de 
Jong (Arend) en Bouwmeester (de Bode). De eerste leent 
aan den hQofdpersoon een beslistheid, kracht en kloekheid, 
waardoor bij de vertooning het passieve in Ghysbrecht's 
verschij~ling - 't welk bij de lezing zoo treft - bijkans geheel 
wordt mtgewischt; met zijn volle diepe stern voorgedragen, 
wordt Arendt's 'schildering van den strijd om Amsterdam door 
den hr: de J ong tot een der meest aangrijpende brokken poezie 
van dIt drama. . Het verhaal van den bode kan het voor 
mij niet overtreffen; ook zelfs niet in de voortreffelij ke 
maar wel wat koele voordracht vall den heer Bouwmeester. 
N aast hen, ter opening en sluiting van het stuk, heb ben 
?e heeren Ising en Claus· aanspraak op vermelding; terwijl 
Ik aan rrievr. Sablairolles, mej. Bos en den heer Schwab 
d~nk, dat de door hen voorgedragen reien - welke 
blzonderheden ik veranderd wenschen mocht - me bij het 
wederhooren opnieuw maehtig aangrepen. De heer v. d. 
Hilst, die den poortier "an het klooster speelde, wist een 
juister toon aan te slaan dan de heer Smits als Willem 
van Egmont; de laatste Il1Qet ten minste het a. b. c. der 
zeggingskunst nog leeren. 

Van de dames wil ik - ten slotte - niet te veel 
zeggen. Liever dan mevr. de Vries te verwijten wat haar 
mislukte - 't is nu eenrnaal haar schuld niet, dat het 
haar alle moeite kost om bij het zeggen dier verzen niet 
uit den toon te geraken - houd ik haar de oogenblikken 
ten goede, waarin zij gelukkig was: 't waren tweemaal vier 
regels, eerst in 't gesprek met Arend, toen tegen den bode. 
En dit isal niet weinig, als men bedenkt, wat moeilijke 
kunst het is, een Badeloch in gebaar en dictie naar eisch 
voor te stellen. Als de dames Pauwcls en Chr. Pool man 
slcchts wat meer afwisseling van toon wilden aanbrengel1, 
Züuden haar verdiensten tot iets prijzenswaardigs stijgen. 

Trouwens, de laatste blijft in De Bmilift van Klorz's en· 
Roosje een onovertrefbaar Elsje. Uitgelaten, vroolijk en 
toeh geen oogenblik buiten deo grenzen harer kunst. Zij 
maakt er geen lolletje van eil weet dat ".- onversehillig in 
welk stul;: - het treden buiten zijn rol aan geen acteur 
kan worden ten goede gehouden. De opgewektheid, waar
mee dit zangspelletje hier gespeeld wordt, verloopt anders in 
pretmakerij. Ook zijn er deze week -' men zie onze 
brievenbus - klachten gerezen over de overdrijving. waar
aan de heer Wensma zieh schuldig maakte. »Maat te 
houden in alles" is een voorschrift, 't welk niet het minst 
Je eomieus heeft toe te passen. 

Een paar woorden over de oorspronkelijke operette van 
mej. Elise van Biene, Sneeuwwitje. 

Met alle sympathie voor het talent dezer jonge dame 
kau ik haar arbeid moeilijk hooger schatten dan een vrien
delijk, onderhoudend dilettantisme. Zij heeft, in de muziek, 
werkelijk zeer opgewekte, enkele fijner gevoelde nummers 
aangebracht; doch is er niet ingeslaagd het bekoorlijke 
sprookje in eene even bekoorlijke feerie Om te scheppen. 
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De tekst is te veel overladen met allerlei overtollige en 
soms zoutelooze grollen; van dien aard zelfs, dat ik niet 
anders kan aannemen of men heeft er veel van die dingen 
bijgevoega. Is dit geschied zonder dat z!!" het vroeg
dan kan ik niet nalaten nadrukkelijk te protesteeren tegen 
eene dergelijke inmenging van buiten. Want men bederft 
het werk van de(n) auteur, te wiens(r) naam het staat en 
compromitteert in dit geval eene jonge schrijfster, die thans 
al die zouteluosheden tot haar last kreeg. En ongelukkiger 
wijze zijn die bij de vertooning in het schrilste licht ge
steld. Van de vertolkers noem ik dan ook alleen mevr. 
V. Beem-Kapper, die al haar best deed om met spei en 
zang het stukje te redden, en de schrijfster, die zieh alleen 
in acht te nemen heeft voor eene leelijke neiging om met 
vlaamsch aceent te zingen. Het kinderkoor in 't laatste 
bedrijf klonk lief en zuiver. 

De operette is thans - dank zij de wansmakelijke over
drijving bij de vertooning - reeds van de stukkenrol 
afgenomen. Moraal: Dus straft het kwaad zich zelf. 

Uit de Ma.assta.d. 
Een enkel woord over de opvoering van Roger df {]e

schandz'[ekte hier ter stede door het gezelschap van den 
Heer Alex, Faassen; over het stuk zelf willen wij niet 
uitweiden na hetgeen daarvan in de vorige aflevering va.n 

. ons orgaan is gezegd. 
Aan de mise-en-scene was veel zorg besteed; met de 

kleine ruimte was gewoekerd; vooral het 5e en 7e tafreel, 
het gerechtshof en Kerstnacht getuigden van de vinding
rijkheid des Heeren Chrispijn. 001;: als akteur komt hem 
het leeuwendeel van het sucd~s toe; de beide partijen van 
Lucien en Raymond vertolkte hij met talent; alleen hadden 
wij liever gezien dat hem (Lucien) de dood meer verraste. 
Juist met het oog op de beschikbare ruimte scheen het 
vreemd clat de advokaat zijn plaats verliet om eerst voor 
de balie der getuigen ineen te zakken; men moet zich die 
afstanden toch grooter denken. De Heer Alex. Faassen 
speelde met veel toewijding de weinig dankbare titelrol; 
voor een echt melodrama is Roger niet onschuldig genoeg 
en wordt hij niet voldoende in zijn eer herstelJ, o. i. een 
verdienste van dit stuk. 

In de derde plaats willen wij den Heer Ruygrok noemeIl 
als President van de Rechtbank. Reeds vroeger volgden 
wij met genoegen het beschaafd spei van dien akteur; 
thans weer gaf hij eenernstigen, gemoedelijken voorzitter, 
die de ziUing uitmuntend wist te leiden. De overige 
rollen werden meerendeeIs voldoende vervuld. ' 

Het preadvies van B. en W. op de aanvrage um 
subsidie door de Heeren Le Gras en Haspels luidt .on
gunstig; het dagelijksch bestuur vereenigt zieh geheel met 
het advies der commissie voor de financi~n. Genoemde 
commissie behandelt eigenlijk niet het hart der kwestie: 
Is kunst regeeringszaak? maar pleit meer excepties. De 
eerste overweging vinde hier een plaats; zij verciende 
vereeuwigd te worden: 

»Rotterdam - en dit wordt als men zieh beroept op het voorbeeld 
van andere steden, waar andere toestanden zieh in verloop van tijd 
ontwikkelden, te zeer uit het oog verloren - bezit sedert nu ongeveer 
dertig jaren eene eigen Hoogduitsehe Opera en een, in later tijd zelfs 
twee eigen Nederlandsche Tooneelgezelschappen. Het eigenaardige 
hier is, <lat die instellingen zich hebben weten te vestigen en op een 
eervol standpunt te handhaven, zonder geldelijke hulp van de gemeente, 
maar krachtdadig gesteund door een aantal iIigezetenen, die van hunne 
liefde voor de kunst door dikwijls belangrijke geldelijke offers blijk gaven. 
Tot nog toe stelde Rotterdam in dezen karaktertrek, en met volle 
recht, eene eer. Het moet dit blijven doen." 

Mag zulk een argumentatie serieus heeten? Verbeeld 
U; U hebt sinds jaren geldelijke offers aan de kunst ge· 



bracht omdat deze zonder hulp van staat, gemeente of 
partieulieren niet kan bloeien, en nu komt de gemeente 
U zeggen: Beste vnend, wii zouden dzenlast wel van U wülen 
ovememen, maar zVlj vreezen [1 daarlllede te zullen kwetsen; 
Rotterdam slelde er tot nu toe een eer in, dat U en uw zirien
den de kunst zoo krachtdadig steundeu, hel moel dzl blzj"7Je11 
dom. Hoe kiesch, hoe fijngevoelig! Maar, Mijne Heeren, 
dat kan U toch geen ernst zijn! 

Wanneer deze regelen onder de oogen onzer lezers 
komen zal deze zaak reeds afgehandeld wezen, wij geven 
daarom geen gevolg aan ons voornemen om alle argumenten 
aan een onderzoek te onderwerpen. het zou mosterd na 
den maaltijd zijn. Alleen verheelen wij niet dat' wii iets 
gunstigers hadden verwacht, een mensch kan eenmaal niet 
leven zonder idealen! . '. Ach, lach om gerus! uz't en denk: 
ook zy' hebben altijd naar de sterren gegrepen! JlEaar .... 
voel dan ook wal 17ledely'den met de hand dz"e zoo leeg blee!! I) 

30 December I8II. JEAN V ALJEAN. 

') Nessuno. Joukheer Beemsen. 

Golm (R), Lord B)'1Vn. Ein Drama mit ein Vorspiel in 
3 Aufzügen . .I 1.3°. Geb . .f 1·95· 

Colemar (J.), Players and playwrights I have known. 
2 vols. ..1 15.60. 

Neltell (L. 0,), Modeme Theaterzustt'inde. . .I 0.50. 
Rautener (A.), Hermann und Thusnelda. Drama . .I 1.30. 
Wendlandt (W.), .Priedn'ch von Hohenzollern. Schausp . .f 1.-". 

Vanleem (H.), Epz'karü ou la mort d'une esclave. Drame en 
vers. . .I 0,85· 

Ibsen (Hendrik),dze Frau vom llEeere. Schauspiel in 5 Akten 
(Deutsch .von J. Hoffory) . .I 1.-. 

GeiszIer (K. W.), Iphigenie in Delphi. Schauspiel. .I L0S. 

Moser (G. von), Lustpiele. Band 18. Die Amazone. 
Schwank . . .I 2.60. 

Lohmann (P.), Dramen. Geb. .I 4.90. 
Heemstede (L. v.), Arnold 7JOn Brescia. Trauerspiel in 5 

Aufzügen. . Geb .I 1.65. 
Ehrhard (A.). les Co/nidies de Moliere en Allemagne. Le 

Thedlte et la Critique. . .I 4.40. 
Oberleitl1er (K.), Albin Hamad. Trauerspiel in 5 Aufzü-

gen. .I 1.30 . 

Bauernfeld. Alkibiades. Drama in 5 Akten. ..1 1.05. 
Wildenbruch (E. von), die Quz'tzow's. Schauspiel. .I 1.30. 
Kruse (H.), Arabella Stuart. Trauerspiel..f 1·30. Geb . .f 1.95. 
Bellemann (L.), Schülers Dramen. I er Theil. Geb . .f 3.90. 
Graus (H.), Vom Theater . .I 1.30. 
Graus (H.), 15 Jahre in Wez'mar .I 1.-. 
Chaignet(A. E.), la Rhetort'que et son histoire .I 5.50. 
Cartwright (Fairfax L.), The Baglz'ony. A trage4Y . .I 2.30. 
The dr'l111aiz'c Year. 1887- I 888. Briif cn'tzCzii1lz o.f important 

theatncal events in the Um'ted States. With a Sketch 0/ the 
Season in London. By Will. Archer. . .I 3.90. 

Grey (H.), The Plots 0.1 same r:! thf mostfamous old englz'sh 
pla.1's. . .I 0.65· 

Playwritting. A handbook.forwould be-dramatic authors . .f 2.30. 
N eal (M.), Graf Arco. Trauerspiel. . .I 0.80. 
Li~IW 0.), Das neue Burgtheater . .' .I 0.35. 
Tyrolt (R), Clzronz'k ries Wz'ener /)'tadtheaters. 1872-- I 884. 

f 2·3°· 

f3RIEFVVISSELING. 

Een onzer Haagsche lezers verzoekt ons onder deze ru
briek de aandacht van de bestuurders der Kon. Ver. Het 
Nederlandsch Tooneel te vestigen op het feit, dat de in 
de residentie gegeven voorstellingen zich laatstelijk vaak 
plegen te onderscheiden door eene zekere overhaastinO' en 
gejaagdheid. ö 

Zoo had het hem, bij het bijwonen der 2e voorstelling 
van F'amilzeleven op Vrijdagavond 28 Dec, 1.1., o.a. getroffen, 
dat verschilIende requisieten ontbraken, als, in het derde be-' 
drijf, eene sche! op de tafel des ministers, terwijl in het 
laatste bedrijf de lamp door den minister niet kon worden 
opgedraaid, daar men vergeten had haar in het geheel 
op te steken. 

Onze lezer zou op dergelijke kleinigheden geen bizonder 
acht geslagen hebben, wanneer hem niet reeds vroeger 
gelijksoortige dingen waren in het oog gevdllen en hij er 
ook van anderen kant over had hooren spreken, dat men 
die gejaagdheid zoo onaangenaam vond. Hij vraagt, of dit 
ook verband kan houden met de gewoonte om de artisten 
zoo mogelijk weer 's avonds te doen vertrekken en vreest, 
dat -- wanneer dit een zuinigheidsmaatregel van de directie 
mocht zijn - hier de zuinigheid wel eens ten leste de wijs
heid bedriegen kon. 

»De residentie" _.- eindigt onze correspondent - is der 
Vereeniging te welgezind, om niet van haar wederkeerig 
alle egards te mogen vergen. Ook al ware die gejaagd
heid dus noch nadeelig voor de artisten, noch eene oneer
biedigheid jegens de kunst, dan nog moge deze laatste over
weging de directie er toe brengen, alles te vermijden wat 
het Haagsch publiek ontstemmen kan." 

Mevrouw C. U heeftvolkomen gelijk. Ook al vergunt 
de traditie, c1at de dikke boer in »De Bruiloft van KI. 
en R." zich als een clown aanstelt, dan nog blijven de 
vrijheden, welke de acteur van Dinsdagavond in den Stads
schouwburg zieh veroorloofde, als buiten de grenzen der 
welgemanierdheid gaande, afkeurenswaardig. Ook deelen 
wij in uw meening, dat zelfs bij de vertooning van zulk 
eenspelletje .op ons eerste tooneel orde en regel maat 
dienen te blijven heerschen. Van eene bespreking dezer 
punten in het publiek verwachten we echter weinig nut. 
Het beste is u met uwe bezwaren onmiddellijk tot den 
Raad van Beheer te wenden. V oor »courantengeshrijf" 
moge de directie blind blijven; we twijfelen niet of na een 
bizonderen brief zullen de Heeren zich gaarne haasten de 
verslapte tucht eens flink te herstellen. 



HULSTKAMP'S OUDE GENEVER 
van smaak. i's de zachtste en aangenaamste 

HULSTKAMP & ZOON en MOLIJN. Rotterdam, Coolvest 68/69 . 

............................... I Nieuwe uitgaven van A. RöSSING te AMSTERDAM. I llc Bruiloft van Kloris Bn Roosje 
Aloin verkrijgbaar 

I 

I N V I ER TAL E N. 
PRIJS f 0.90. 

ENCELBERT DE CHA TELEUX. 

INDRUKKEN VAN DEN DAG 
f 1.40. Geb. f 2.25. 

Het is reeds lang geleden dat deze auteur door zijn drama »Chanciosse" 
van zieh deed spreken, veel tegenkanting vond, maar ook groote ver
waehtingen opwekte. Thans is De Chateleux leeraar te Hoei; behalve 
nu en dan een artikel in »De Lantaarn," deed hij weinig van zieh 
hooren. Zijn »Indrukken" zijn praatjes over alles en nog wat, over 
maatschappelijke toestanden, kunst enz. Men vindt hier ook de in »De 
Lantaarn" het eerst versehenen boutade over de muziek en de artikelen 
tegen het naturalisme. We laz.en het nieuwe in het bundeltje en her
lazen het oude daarin met groot genoegen. Er is daarin veel dat door 
vorm en inhoud aan den Multatuli van de »Ideeen" doet denken, maar 
aan een meer bezadigden, niet bitter gestemden Multatuli. In elk 
geval zijn deze »Indrukken" producten van een zeer .begaafd brein, van 
een meer dan alledaagseh talent. HET V ADERLAND, 28 N ov. '88. 

BJöRNSTJERNE BJöRNSON 

G 0) ~ &:Jd ~~ 
Roman uit het Noorsch door UNA. 

2 dIn. f5-, 

Een gezonde lucht ademt u uit dit boek tegen .,. alles is geschetst 
op bewonderenswaardig getrouwe natuurlijke wijze, met rijken, fijnen 
humor. Voor het eerst treedt BJÖRNSON met een roman op, maar 
niemand zal tegenspreken, dat dit werk een nieuw en schitterend getui
genis aflegt van het groote, algemeen erkende dichterlijke talent van 
den schrijver; van de kracht en volheid zijner scheppende phantasie 
van eene in onze prozalsche dagen hoogst zeldzame diehterlijke be:.deling 
en bovenal van zijn onvergeJijkelijk talent van verteilen. 

LANTAARN 1888, No. 15. 

A ViOllfUBIR flIl 
VERTELD DOOR 

REINHOLD WERNER, 
gepensianeerd Schaut bij nacht en Opperbevelhebber der Oostzet'vloot. 

Met vier platen. 

fl.40. Geb. f 1.90. 

Wij houden ons verzekerd, dat dit boekske zeer in· den smaak zal 
vallen, niet alleen van de jeugd, maar van allen, die van het zeeleven 
hauden. Het is frisch eu vleiend gesehreven. V ADERLAND, 6 Dec. '8B. 
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avond sprookje. .. . f 0. IO 

W. SHAKESPEARE, Macbeth volgens 
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GERSDTJK ........f 0. IO 

W. SHAKESPEARE, De koopman 
van Venetie, volgens de Tooneel
bewerkmg v. Dr. BURGERSDIJK. j 0.10 

D. MAALDRINK,Jan Masseur. jO.IO 

Zooeven versehenen: 

MAX. KRETZER 

D8 TW88 Compagnons. 
Sociale roman 

vert: van 
-w-. p, XOPS 

f 2.50. 

F. M. DOSTOJEWSKY 

DE ONDERAARDSCHE GEEST 
Russische roman, 

Vert: vad 

F. VAN BURCHVLIET. 

f 2·75· 

V roeger versehenen: 
F. M. DOSTOJEWSKY 

SCHULD en BOETE. 
3 dln. f 7 ·90. 

Aanbevolen door G. EBERS, G. BRAN
DES, Cd. BUSKEN HUET, Prof. Dr. JAN 
TEN BRINK, PAUL HEYSE, FR. BODEN
STEDT, enz. enz. 

F. M. DOSTOJEWSKY. 
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gr. 8°. f 2.- . 
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Het Tooneel in de Hoofdstad. a. Kon. Ver. HetNed. Tooneel; 
b. Grand TheMre van Lier; r. In den Stadsschouwbnrg. - Uit de 
Maasstad. ._. Jaarverslag Kon. Ver. het Ned. Tooneel. - Bladvul
ling. - Varia. - Correspondentie. 
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Ver. 1)ef :12edJ. Tooneel. 

Al wederom hebben wij te spreken over een oor
spronkelijk stuk; en wel ditmaal over een, 't welk niet 
alleen geen dure, maar zeUs een zeer voordeelige les voor 
de Vereeniging aan den schrijver belooft te worden. 

Daar is zeer veel aanleiding om ons over een dergelijk 
feit te verheugen ; al was het slechts daarom, wijl de be
wering dat dramatisch onvermogen een nationaal gebrek 
is, er andenraal door wordt gelogen straft. En - hoe 
paradoxaal het ook klinken moge - zou ik zelfs willen 
beweren, dat dit feit heugelijker wordt al naar mate wij 
in het stuk meer fouten en gebreken kunnen ontdekken. 
Ware het een meesterwerk, we zouden het sacces als van 
eene uitzondering niet in rekening mogen brengen; doch 
nu het voor den auteur en voor anderen niet moeilijk zal 
vallen om in te zien waar en waardoor verbetering is aan 
te brengen, mogen wij op dit succes met allen nadruk 
wijzen. 

Gaan wij na, welke die gebreken zijn, dan vinden wij: 
onvoldoende logica in de ontwikkeling der gebeurtenissen 
en karakters, verdeeling van de aandacht over drie ho'ofd
personen; het verzaken, hier en daar, van de eigen aan
schouwing der werkelijkheid en het bewandelen, ook al nu 
en dan, van betreden wegen. 

Maar wanne er we daarnaast kunnen stellen, dat elk 
bedrijf op zich zelf meestal een goed aaneensluitend ge
heel vormt; dat de karakterteekening, bij alle zwakheden, 
aantoont hoe de schrijver weet op welke wijze een persoon 

op het tooneel te kenschetsen; dat zijn stuk tafereelen 
telt sprekend van zeer juiste, zelfstandige waarneming der 
realiteit en vermogen om die artiEtiek weer te geven, dan 
hebben wij immers het recht in dit stuk een veelzeggende 
belofte te begroeten. 

Het tooneelspel, thans door den heer Seipgens geleverd, 
mag, als geheei, op den naam van »Kunstwerk" nog geen 
aanspraak maken. Het is er te halfslachtig, te onzeker 
voor. De auteur heeft zieh van zijn willen en pogen niet 
genoeg rekenschap gegeven, hiet een stuk geklonken metaal 
voor onze voeten gelegd. Nu eens schijnt zijne schilderij 
het werk van een der meest zelfstandigen en stoutmoedigen 
onder de moderne waarnemers, dan weer doet het denken 
aan de prullen uit de fabriek van een melodrama-maker. 
Daar is een bedrijf in, (het derde) waarvan de laatste helft 
door Tolstol of Zola geschreven kon zijn; en in het vijfde 
brengt de auteur eene figuur van een pastoor te pas, die 
aan gelijksoortige scheppingen van Ibsen of Kielland doet 
denken. Doch als nu naast dit schelverlichte, dit gedurfde, 
dit gewaagde, allerlei zoetsappigs, en veel conventioneels 
voorkomt, dan kan het niet anders of onze indruk wordt 
onzeker en onbehaaglijk: het gewaagde schokt ons en het 
overgenomene hindert ons; we weten niet hoe we met den 
schrijver staan en of het goede wellicht meer aan geluk 
dan aan kunstvermogen gedankt moet worden. V 60r alles 
is hetdaarom noodig, dat de schrijver met onbevangen 
oog zieh voor zijn werk stelle en de zwakheden leere zien 
en gevoelen. Laat hij zieh door zijn vrienden in den waan 
brengen, dat hij nu reeds een werk van beteekenis leverde, 
dan is hij voor onze kunst verloren. En dat zou hoogst 
te bejammeren zijn. 

Zoekt men naar de oorzaken van de hierboven vermelde 
zwakheden, dan stuit men - bel"<llve op de onzekerheid van 
artistiek in zieht en overtuiging -- naar het rnij voorkomt 
als van zelf op het feit, dat de schrijver van oorsprong 
novellist is; en, wat meer zegt, dat - volgens het gerucht 
- dit werk zelf eerst als novelle geconcipieerd eu zelfs 
uitgevoerd zou zijn. Vit dit feit laat zieh veel verklaren: 
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de ontwikkeling der handeling, die volkomen episch is; 
de gapingen in die handeling en in de karakterteekening; de 
overlading met kleine bizonderheden; het gemis aan een
heid van gedachte en aan concentratie der belangstelling 
op een persoon. Bij het opnieuw behandelen der stof 
heeft de auteur zieh niet los genoeg gemaakt van zijne 
novelle; hij heeft die gegevens niet weer geheel in zieh· 
opgenomen en verwerkt, om ze ten slotte te doen 
geboren worden als dramatisch geheel. En dit toch is een 
eerste vereischte bij het scheppen van een kunstwerk, dat 
men het zijn eigen leven doe leiden, het voor zieh zie 
met al zijn onderdeelen op de juiste plaats, in het juiste 
licht, zoo dat zij samensmelten tot een krachtig sprekend 
geheel. D~m eerst wordt, in een tooneelstuk, elk bedrijf 
de regelmatige voortzetting van het voorafgaande, en 
bevat het op zijn beurt weer »zaad voor het toekomellde"; 
dan eerst wordt de stroom der handeling voortgestuwd 
door den druk, dien de personen er op uitoefenen; en 
treedt van die personen niet een meer op den voorgrond 
dan voor de eenheid: van handeling of van gedachte, 
wenschelijk iso Die eenheid hangt niet noodzakelijk samen 
met de dus genoemde eenheid van tijd: de handeling kan 
zeer goed over een tijdperk van eenigen duur verloopen, 
mits de auteur dan slechts haar vier of vijf hoofdmomenten 
als even zooveel middel- en rustpunten neme en zorg 
drage het onderling verband met de volgende en de voor
afgaande scherp te doen uitkomen. 

Een der gevolgen van de novellistische behandeling der 
stof meen ik ciok te ontdekken in de aanwezigheid van ver
schillende uitgewerkte »genre" tooneeltjes. En hier kom iK 
op hetgeen ik niet alleen een der hoofdelementen van het 
succes, maar ook een der voomaamste deugden van het 
stuk zou willen noemen. De schrijver plaatst zijn hande
linh in een Limburgsch dorp en verbindt nu aan eenige 
hoofdmomenten er van de schildering van eigenaardige· 
dorpszeden en gebruiken en stelt ze alle in een bepaalde 
omgeving. De twee voomaamste tooneeltjes zijn vol kleur 
en leven; ze zijn, uiterlijk, zeer vemuftig, aan de handeling 
vastgeknoopt; en menig trekje aan de werkelijkheld ont
leend, geeft aan andere tooneelen eene eigenaardige pittig
heid. Bij dit alles nu was de auteur volkomen op den 
go eden weg: ik heb nog kort te voren er op gewezen, hoe 
dit geheel en al met onzen volksaard strookt en ik geltJof 
niet, dat er beter aansporing te vinden is om zelfstandig 
te blijven, dan er ligt in den zichzelf opgelegden dwang tot 
het weergeven van eene bepaalde omgeving. Ook hier is 
echter de schrij\'er ongelukkigerwijze halverwege blijven 
staall: de twee door hem ter navolging uitgekozen tooneel
tjes uit het dorpsleven (re en 2 e bedr.) geven ons wel een 
blik op eenige v~lksgewoonten, maar het zijn geen zede
schilderingen, welke voor de personen en de handeling een 
eigenaardigen, verklarenden achtergrond vormen. En in 
de tweede plaats heeft hij nu en dan eigen waameming 
voor klakkeloo7.enavolging van conventioneele voorbeelden 
verzaakt. 

En die verklarende achtergrond, waarop ik zoo juist 
doelde, ware' toch wel noodig geweest voor de daden al
thans van de hoofdpersone: Regine van het Zonnehofje. 
Zij toch, die ons aandankelijk wordt voorgesteld als eene 
fijngevoelige, goedhartige, zachtaardige, lijdende vrouw, een 
onderworpen, getrouwe echtgenoote voor haren ouderen, 
om financieelen redenen gehuwden man, verandert na den 
terugkeer van haar vroegeren, doo"dgewaanden minnaar, in 
de meest brutale, listige en niets onziende echtbreekster. 
Zij koopt haar oude die.nstbode om tot stilzwijgen en tot 
bevordering van den minnehandel, en deze laat er zieh 
voor vinden; zij vrijt heel onbeschroomd met haar minnaar, 
dien ze ook 's nachts bij zieh' ontvangt en laat toe dat hij, 
na eerst haar eigen kas geplunderd te hebben, haar man 
besteelt. En als die minnaar gevaar loopt van in de val te 
geraken, daar heur man zieh op de loer legde, ontziet zij 

zieh niet, lafhartig van de liefde, welke een arme verschop
peling der natuur, Rooie Hannes, voor haar koestert, misbruik 
te maken en dezen in de val te jagen, welke voor den waren 
dief is opgezet. N og verder gaat zij en legt, als getuige 
tegen Hannes geroepen, een valsehen eed af, door de waar
heid te verzwijgen welke zij ken t, en een paar woorden uit 
te spreken, waardoor zijne opofferende zelf beschuldiging 
gestaafd wordt: haar geweten spreekt eerst, en dan nog 
zacht, nadat Gekke Manes, de deus ex machina, die weet 
dat Kasper, de minnaar, de dief is, haar bedreigd en be
zworen heeft. Dan helpt de auteur een handje en ruimt -
door middel van eene beroerte - haar man uit den weg; 
wat in zooverre weinig verandering in hare verhouding tot 
Kasper teweegbrengt, als zij v00rtgaat hem niets te weige
ren. Om aan die ongeregeldheden een einde te maken, 
wil de pastoor beiden doen huwen en dit plan, opgevat 
met kenuis van heel de geschiededis hunner minnarij, blijft 
de geestelijke verdedigen trots de tegenwerpingen van 
Manes, die dit evenzeer eene ongerechtigheid noemt als de 
veroordeeling van Hannes tot r 8 maanden gevangenisstraf. 
De pastoor verwijt Manes Iiefdeloosheid tegenover de zwak
heden van anderen en wendt voor dat vim de vroegere 
verhouding tijdens het leven van den echtgenoot niets 
bewezen is; en terwijl hij - terwille van hel decorum -
poogt te wettigen, wat hij niet kan beletten en niet durft 
veroordeelen, heeft hij de ongerechtigheid jegens Hannes 
zoeken goed te maken door, gemeenschappelijk met Regine, 
een verzoek tot strafvermindering in te dienen. Deze 
wordt verleend en om een nieuw bewijs te geven, dat zij 
het nog zoo kwaad niet meent, maakt Regine plarmen om 
Hannes door een rijk geschenk - een pachthoeve -
schadeloos te stellen. De pastoor toont zieh met die plan
nen hoogelijk ingenomen en prijst ze in haar. Doch Han
nes is minder dankbaar: hij heeft ervaren hoe Regine hem 
tot speelbal gebruikte en zijne vereering heeft plaats ge
maakt voor minachting en haat. Hij bedreigt haar zelfs 
met een mes, doch wordt in het toestooten verhinderd door 
Manes, die zieh reeds met de wraak en de bestraffing van 
de misdaad belast heeft. Kasper wordt binnengebracht als 
lijk en met een kreet valt Regine voor haren gedooden 
bruigom op den grcnd! 

Aldus de hoofdtrekken van dit landelijk echtbreuk 
drama, 't welk in het derde bedrijf zijn hoogste punt be
reikt. Het eerste doet ons het bruiloftsfeest van Regine 
met haren ouderen, verwaanden, vrekkigen echtgenoot zien, 
leert ons Hannes en zijne stille liefde kennen, brengt 
Manes in zijn gekke en verstandige buien voor ons en 
voorspelt voor Regine een ongelukkig huwelijksleven. Het 
tweede bedrijf is een binnenhuisje en in dien toon daar
van gehouden: geheel de lijdelijkheid van Regines huwelijks
leven legt het voor ons opent, maakt ons vertrouwd met 
de ridderlijke offervaardigheid van Hannes voor zijne aan
gebedene, met het smachtend verlangen van Regine naar 
den dood gewaanden Kaspar - wiens doopceel, in de 
eerste akte· voor ons gelicht, hem als een man zonder 
eerlijkheid heeft doen kennen. En het eindigt met den 
plotselingen terugkeer van Kaspar uit A tjeh, die zieh slechts 
te vertoonen heeft om Regine weer in zijn armen te zien. 
In het derde bedrijf zijn we op de binnenplaats der hof
stede, twee maanden later. Hier blijkt het ons dat Kaspar 
zijn neef, Regines echtgenoot, door strooplikkerij voor zieh 
heeft weten in te nemen, terwijl Regine in het bedriegen 
en om den tu in leiden van haar man niet voor Kaspar 
onderdoet. Stille toespelingen leeren, dat de verhouding 
van de vroegere geliefden voor beiden niets meer te 
wensehen overlaat: de auteur waagt zieh zelfs aan het 
vertoonen hunner vrijage. Met behulp van de reeds be
schreven diefstal-geschiedenis weet hij zijn bedrijf dramatisch 
boeiend te maken; voor het slot bewaart hij een tooneel, 
waarin Manes, na de aanhouding van Hannes, op zijn 
beurt Kaspar beloert en bespringt. Om den boer zelven 
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van de hoeve te verwijderen, heeft hij in den aanvang 
der akte hem als schutterskoning doen afhalen en aldus 
een zeer druk en levendig tooneeltje gewonnen j dat be
springen van Kaspar behoort t?t de t~urs-de-.force, wel~e I 

hij voor het slot van een bednl onmlsbaar acht en dIe 
op het grovere deel van het publiek hun werking niet 
missen. De vierde afdeeling van zijn stuk is gewijd aan 
de terechtstelling van Hannes, waarbij gekke Manes de rol 
van boetprofeet tegenover Regine vervult en die eindigt 
met het flauw vallen van Regine, het ineenzinken van 
haar man, zoodra deze uit haar mond eene schuldbelijdenis 
opvangt, en het neervallen van Hannes, wien op eenmaal 
een licht schijnt op te gaan. Dit vierde bedrijf is drama, 
tisch en artistiek het zwakste van het geheeie stuk; 't mist 
alle uiterlijke en innerlijke waarheid. het is onduidelijk, 
schreeuwerig en vol melodramatisch effectbejag. Blijkbaar 
heeft de auteur zich de moeite niet gegeven, om nauw
keurig de vraag te beantwoorden hoe een N ederlandsch 
rechtsgeding onder de gegeven omstandi?"heden var: feiten 
en innerlijke gesteldheid der personages zlCh zou afwlkkelen. 
Hij is eenvoudig aan het flodderen gegaan, naar het voor
beeld van het eerste 't beste samenfl,msel. Dit hier in 
bizonderheden te betoogen, is onnoodig; ik heb, bij wijze 
van pleidooi voor de waarheid in de dramatische kun~t, 
me de moeite getroost het elders te doen. HIer kan lk 
dus volstaan met aan te teekenen, dat de schrijver, ter 
wille van zijne laatste akte, het noodig geoordeeld hee.ft, 
Hannes voor zijne pekelzonde heel streng te doen vonms
sen, en hij dit 5e bedrijf een jaar later doet spelen, op 
den dag van Regines voorgenomen huwelijk met Kaspar. 
Hoofdmonument in deze akte is de strijd tusschen Manes 
en den pastoor: de eerste houdt eene ware philippica, die 
door Regine rustig wordt aangehoord en door den pastoor 
(zie hierboven) tant-soit-peu wordt ~eerlegd. Het gewel~
dadig einde van het stuk beschreef Ik eveneens: onnoodlg 
dus noer aan te toonen, dat de auteur evenals voor zijn 
vierde bbedrijf, zijn toevlucht nam tot een ~iIlekeurig, 
uiterlijk middel. Gelijk boer Lamers aan de vlerde akte 
sterft Kaspar aan de vijfde; na de beroerte, het mes! 
't Is te hopen, dat dergelijke tooneelziekten niet besm~.tte
lijk zijn, en niet op volgende werken van den schnJVer 
zullen overslaan! ~Een slot dat pakt" is zeker wel wat 
waard' maar de auteur die in het algemeen de kunst van 
effectv~rkrijging ver:staat, heeft zich ernstig in acht te 
nemen voor effectbe;ag! 

Een paar woorden ten slotte over de karakteristiek der 
personen. Kasper en boer Lamers (de heeren v. Schoon
hoven en Spoor) zijn wel slechts met enkele trekken ge
teekend en niet zeer diep ontleed, doch treden ons niettemin, 
vooral door het speI, vrij levend voor oogen. Het meest 
uitvoerig en compleet is de teekening van der: uiterlijk 
misdeelden, innerIijk teerbesnaarden Hannes, dIe alleen 

,teeren' zich heeft dat zooveel misdeelde natuurgenooten 
re~ds bij monde van allerlei schrijvers een beroep. op onze 
sympathie hebben gedaan. De heer Schulze verdIent allen 
lof voor zijn ingetogen vertolking, welke door weeke trane
righeid lichtelijk geheel bedorven . ~lad kunnen worden. 
Dat de auteur na het derde hednJf van Hannes genoeg 
krijgt en zich niet veel meer om hem bekommert, is niet 
de schuld van den acteur. Evenmin als aan mevr. Frenkel 
(en tijdens haar ongesteldheid aan mej, Poolma~) ve.rwet~n 
mag worden, dat zij van Regine geen persoonhJkheid Wlst 
te maken. De overgang van duldende engel tot echtbre
kende feeks ligt in de pauze tusschen het .ze en 3e bedrijf, 
en dan staat de actrice niet voor het pubhek. Rest Gekke 
Manes - van wien de heer Bouwmeester een type maakte 
van onmiskenbare forschheid, doch al te schril, en niet in 
staat om de onzekerheid van des schrijvers teekening op 
te helderen. Of Manes inderdaad malend iso en tot hoever 
zijn geestvermogens reiken, heb ik niet nauwkeurig kunnen 
vaststellen, 

Aan de vertooning is, als geheei, veel zorg besteed: de 
klompendans bij de bruiloft (Ie bedr.) en het inhalen van 
den Schutterskoning vielen zeer in den smaak van de 
toeschouwers. De dansers (hr. en mevr. Verenet, mej. 
Roos en hr. v. d. Hilst). de ~Iaggezwaaier (hr. van Zuylen 
cn de buitelende clown (hr. X) hebben recht op een woord 
van wdardeering voor hun hsieke inspanning. De binnen
plaats der hofstede leek Nakken nageschilderd. Et c'est 
fout dzre! 

_~rond-10I1eOfre von L.ier. 
In den laatsten tijd mochten de voorstellingen in den 

schouwburg van Lier zich niet verheugen in overgroote 
belangstelling van het publiek. Zoowel de drama-afdeeling 
als de rest van het gezelschap, dat zijne krachten meer in 
't bizonder aan het blijspel wijdt, was genoodzaakt voor 
halfvolle zalen te speIen. Wat er de oorzaak van is? Wij 
wagen 't niet hierop een stellig antwoord te geven. Zeker 
is 't evenwel, dat de hoedanigheid van het spei der artisten 
moet lijden onder den droevigen aanblik, dien een bij ,,:oor~
during ledige schouwburgzaal oplevert. Het ergst IS dlt 
het ge val bij de vertooning van blijspelen. Huilen, bedelen 
of vechten gaat nog, al ziet men die lange rijen ~stoelen 
staan - I!laar lachen, en anderen aan 't lachen maken, 
dat is in zoo'n geval waarlijk moeielijker. Vandaar dat 
een zekere lusteloosheid vaak de vertooning "an blijspelen 
kenmerkt, een gebrek dat evenwel op sommige tijden ge
heel verdwenen schijnt, als het gevolg van oorzaken, waarvan 
wij toeschouwers geen kennis dragen. 

Dit was b.v. het geval met de vertooning van Een zon
netje in Huis 1), blijspel in 3 bedrijven, een stukje dat te 
Amsterdam vrij bekend iso Het bevat een aantal tooneelen, 
die, ondanks hun ouderwetschheid, en, mits goed vertolkt, 
indruk maken. Dit was nu onlangs - wij woonden de 
voorstelliner bij, toen lack Grein's In den Nachttrein voor 
de eerste ~aal werd vertoond - zeer zeker 't geval. V ooral 
het samenspei, en, wat den heeren betreft, de typeering, 
waren te prijzen. Mej. E. van Biene, die de titelrol ver
vulde, zou zeker nog beter voldaan hebben, indien haar 
optreden als ingenue natuurlijker ware. Zij heeft wel een 
aantal maniertjes, stembuigingen en blikken in voorraad, 
die tot het arsenaal van dit emplooi behooren, maar dik
wijls komt het ons vooralsof zij het publiek toeroept, in 
die oogenblikken dat zij uit de rol is: »Ziet-ge-wel, hoe 
handig ik met al die kunstvaardigheden kan goochelen ?" 
Toch is dat geen ernstige opvatting van de kunst. 

Een ontdekking was de vertolking van Oscar, een »gom
meux", door den hr. Lageman. Deze acteur heeft in ge
noemde rol bewezen dat het hem, bij eenige inspanning, 
niet moeielijk zal vallen in het fijner komiek-genre nog 
aardierer creaties te leveren, dan hij vroeger reeds te zien 
gaf i~ een andere categorie van rollen. Zijn uitspraak van 
onze moedertaal, waarbij hij tot dllsverre de plat-Amster
damsche manier huldigde, bleek zich ook nog tot een andere 
opvatting te leenen. Ditmaal sprak de hr. Lageman zuiver 
Nederlandsch. Oefent hij zir.h daarin nog eenigen tijd (en 
bovendien in de uitspraak van vreemde woorden), dan zal 
zijn spel zeker nog meer waardeering genieten dan tot 
heden. 

Dit zijn de voornaamste punten, die ons bij deze voor-
stelling vermeldenswaardig voorkwa~en. . 

De overige artisten leverden met meer of mmder dan 
re:lelijkerwijze van hun verwacht werd. A. 

(Wij zijn het met onzen geachten medewerker ten aanzien 

') Volgens't programma, vrij vertaald uit. het Duitsch .door Joh. 
Loeff. Het stuk is oorspr. Fransch, van Amcet BourgeOIs en De
courcelle, Een vertaling uit de tweede hand dus. 



van het speI van mej. van Biene niet geheel en al eens. 
Zeker, haar speI als Cecile is niet vrij van eenige affec
tatie; en daar lijdt haar grime met een matte gelaats· 
tint ook wat onder. Doch het komt ons voor, dat zoo 
dit voor een deel te wijten is aan het technisch onvermogen 
van de beginnelinge, wier hulpmiddelen gewoonlijk beperkt 
zijn, dit voor het andere deel ligt aan haar opvatting, welke 
er naar gestreefd heeft, het vroolijke en opgewekte met het 
aandoenlijke in die rol samen te smelten tot een geheel. 
In ieder geval bleek haar vertolking, vooral ook van de 
aandoenlijke passages, zeer juist en waar gevoeld, bekoorlijk, 
zonder overdrijving, en zeer beschaafd. Haar uitspraak van 
onze taal was zelden zoo goed; en de vertolking van deze 
rol legt voor de jonge artiste - bij ijverige verdere studie 
en zorgvuldige inachtneming voor overaandoenlijkheid, 
waartoe zij eenige neiging toont, - eene belofte af, waarvan 
we de vervulling haar, deze week, bij gelegenheid van haar 
huwelijk, van ganscher harte toewenschen. RED. 

In den Stadsschouwburg werd verleden Donderdag, door 
een Fransch gezelschap onder leiding van Paul Deshayes, 
een voorstelling gegeven van Prfpa, de nieuwe comedie van 
Meilhac en Ganderax. 

Het is een stuk, dat noch door de karakterteekening, 
noch dool' een verwikkeling van belang uitmunt; het boeit 
voornamelijk door den geestigen, met ontzaglijk veel tooneel
kennis geschreven dialoog. Het gevolg van deze eigenaar
digheid is natuurlijk dat het succes bij de vertooning van 
Pepa, bijna geheel afhangt van de meer 01 minder juiste 
vertolking. En in dit opzicht was de voorstelling van 
Vrijdag hoogst verdienstelijk. De kleine detaib van het 
gebarenspel, de »puntjes op de i" van de kunst des tooneel
spelers, deden eukele tooneelen - vooral de eerste scene
tusschen Yvonne en Raymond de Chambreuil in het 2e 
bedrijf, en sommige tooneelen van het derde -- onOVEr
trefbaar gespeeld schijnen. In den hr Manin (Raymond 
de Chambreuil) zagen wij het volmaakt type van den 
cynischen boulevardz"er, altijd op z'n gemak, zelfs in de 
moeilijkste aangelegenhedcn, steeds geneigd tot schertsen 
en persiffleeren, maar in zijn hart een eerlijk, zelfs eenigs
zins goedig, man. Deze figuur werd buitengewoon sober, 
met waardigheid en gratie, mogen we wel zeggen, maar 
vooral geestig, door den Franschen acteur voorgesteld. 
Een andp.r goed type was van Pepa's papa gemaakt, door 
den hr. J aeger; vermakelijk was zijn mimiek, zijn exotische 
uitspraak van 't Fransch, en uitstekend zijn grime; hij was 
de echte rasfaquouere. 

De dames M. Laure eu M. Angers (Yvonne en Pepa), 
vooral de eerste, waren zeer gelukkig in 't zeggen van den 
tekst. Hooge tooneelspeelkunst werd hier niet vereischt; 
eenvoudig, maar juist en geestig zeggen was voldoende. 
Hoewel deze Pepa noch in haar manieren, noch in type, 
iets Amerikaansch te zien gaf, voldeed haar spel zeer goed. 
Yvonne werd meer getypeerd en veel levendiger gespeeld. 

Het samenspeI was uitstekend geregeld ; daarom alleen 
reeds zou deze voorstelling belangwekkend zijn geweest. 

U it de Maasstad. 
Hoewel ze niet direct tot het tooneel behooren, wenschen 

wij met een enkel woord melding te maken van de voor
drachten, waarop de Heer Willem van Zuylen 3 dezer 
wederom zijn vrienden vergast heeft. Terecht is de opmer
king gemaakt, dat hij cigenlijk meer speelt dan voordraagt 
in den beperkten zin van het woord; ook kan hij ons in 
het ernstige, sentimenteele (He! Jurkje) niet zoo behagen 
en neemt hij in middelmatige stukken (M(in Jubz'leum) soms 
zijn toevlucht tot kleine middelen, welke hij steJlig in den 

grond zijns harten afkeurt. Maar onze geliefde komiek 
heeft nu eenmaal iets onweerstaanbaars en zelfs met boven
genoemde voordrachten weet hij zijn publiek dermate bezig 
te houden, dat de tijd omvliegt en het waagstuk -- zes 
monologen door denzelfden persoon - met een onbetwist
baar succes wordt bekroond. Een lastig geZ/al is evenals 
Het Vrijbillet een oude bekende, maar wordt steeds giiarne 
van hem gehoord, en Paardegang bleek, door van Zuylen 
voorgedragen, een meesterstukje, een waardige finale voor 
een welgeslaagde soiree. Wij moeten ons bedwingen om 
niet in bizonderheden te treden, maar willen het genot niet 
verminderen van hen, die wellicht nog het voorrecht zullen 
hebben deze voordrachten te hooren en te zien. 

Het nieuwste tooueelwerl: van den Heer Rosier Faassen, 
He! Bullje heeft weinig bijval gevollden en o.i. te recht. 
Medelijden voor een door vrouw natnur misdeelde op te 
wekken is nobel; maar - afgezien van het gevaar dat het 
publiek wellicht zal lachen, waar de auteur het wilde doen 
schreien - het bult je moet zieh dat medeiijden waardig 
toonen. En wat zien wij? Niemand bespot Charlatte, maar 
zij begint telkens ongevraagd over haar mismaaktheid te 
spreken; zij is bits, licht geraakt en gevoe1t zich steeds 
verongelijkt, terwijl iedereen haar met voorkomendheid be
handelt (behalve een paar jongelui wanneer zij aangeschoten 
zijn en nog wel niet in haar bijzijn). Zij vat liefde op voor 
een knap maar luchthartig jongmensch; wanneer zij echter 
bemerkt dat zij wederliefde vindt. spartelt zij wanhopig 
tegen, wil weer de martelares speIen en geeft eindelijk haar 
jawoord, nota bene! omdat iedereen er zoo op aandringt! 
In een roman kan zulk een strijd misschien voldoende ge
motive erd en uitgewerkt worden; de schouwburgbezoeker 
wordt er kregelig onder en kan nauwelijks den uitroep 
terughouden : 

Onzin, Lot je 
Trouwen mot je! 

N aast het bult je en haar ridc!er wordt onze aandacht nog 
gevraagd voor een coquette weduwe, wie door dien bruigom 
vroeger het hof is gemaakt en voor een reizenden kome
dietroep; verder maken wij kennis met een paar vervelende 
winkeljuffrouwen, een braven boekhouder, een praatzieken 
kantoorbediende. een phiJosopheerenden huisknecht, enz., 
kortom het programma bevat negentien namen. Ditmaal 
heeft de schrijver veel te veel werk gemaakt van de 
nevenpersonen en hoewel verschilIende bijtooneeltjes aardig 
in elkaar zijn gezet, houden zij de belangstelling slechts 
luttel gaande, omdat zij ons geen stap vooruitbrengen: de 
handeling geraakt bedolven onder overtollig bijwerk; dat 
mag toch niet. 

Dat de Heer Faassen de volkstaal door en door kent 
wisten wij; was het echter wel noodig elken volzin van 
Anton met spreekwoorden cn zegswijzen te versieren ? 
Vreemd klonk het Mevr. Willers na het diehterlijk beeld 
van den vlinder, die voor het licht gewaarschuwd is, te 
hooren zuchten: Ik ben er in gevlogen! 

Alle speIers hebben den arbeid van hun collega dapper 
verdedigd; de Heer Faassen weet voor wie hij schrijft en 
eischt in Het Bult je van bijna geen der vertooners bizondere 
krachtsinspanning; toch verdient geprezen dat allen zich 
beijverden goede typen te leveren en, voor zoover hun 
rollen het toelieten, te redden wat te redden viel. Van de 
Dames noemen wij in de eerste plaats Mej. Vink (MevL 
Willers) een aardige coquette weduwe en Mej. Beukers, 
die de on dankbare titelrol moest torsen en zeer goede 
oogenblikken had. Veel afwisseling biedt deze figuur niet 
en wij duiden het haar niet ten kwade dat zij in de slot
tooneelen de noodige zeggingskracht miste. Mej. Pauline 
Beersmans (Marie Tersteeg) die alleen in het derde bedrijf 
optreedt, speelde haar kleine partij met smaak en gevoel; 
zij heeft de verwachting, welke men door al dat gepraat 
in de twee eerste bedrijven van de mooie Marie krijgt, 
niet beschaamd en dat zegt reeds veel. 



De auteur was als de tooneeldirecteur Ouwenhuis zeer 
vermakelijk, een hoogst eigenaardige figuur, jammer genoeg 
een bijfiguur. Zijn zoon de Heer Vietor Faasen maakte 
van Cornelis een echten lummel; laat hij het echter in 
die riehting niet te ver drijven: een clown is geen komiek. 
Als de ellendige akteur Roosmeyer gaf de heer D. Haspels 
als gewoonlijk fraaie kunst te aanschouwen, terwijl de 
Heeren Tartaud (Frans Harte) en De Vries (Tulp) zieh 
onderscheidden door los, beschaafd speI. Jammer dat ons 
gezelschap zoo weinig genoegen van zijn moeite zal be
leven; zelf.., bij de tweede voorstelling hier en daar gewij
zigd, bleef het succes van Hel Euflje bijkans negatief. 

11 Jannari 1889. JEAN VALJEAN. 

Jaarversla~ der Ver. Het Nederlandsch Tooneel. 
Niet gelijk vorige jaren, werd ons ditmaal een ex. van 

het op 24 Dec.1.l. uitgebracht verslag onthouden. We zijn dus 
niet in staat een zelfstandig overzieht er van te geven, 
doch ontleenen het volgende aan het Handelsblad van 
10 dezer: 

Waren de wintervoorstellingen in het met ult0. Augustus 
dezes jaars geeindigd tooneeljaar 1887/88 voor de Vereeni
ging nadeelig en bereikten de netto-ontvangsten te Amster
dam zelfs niet het cijfer van het vorig jaar, de zomer
voorstellingen wijzen daarentegen een veelbeteekenende 
verbetering aan en leveren een winst als maar zelden in 
eenig jaar werd geevenaard, 

De hoofdoorzaak van de weinig bevredigende uitkomst 
der winter-campagne schuilt in de onweerstaanbare concur
rentie met een paardenspeI, en die der hoogere opbrengsten 
van het zomer-theater in de hoedanigheid van den zomer, 
die van dat jaargetij niet veel meer dan den naam mocht 
voer~n: de regenstroomen en de koude toch dreven dichte 
scharen naar de tooneelzaal, waar zij verpoozing Züchten 
en ook, naar de getuigenis van zeer velen, vonden. 

Een en ander spiegelt zieh in de volgende cijfers af: 
De wintervoorstellingen te Amsterdam brachten bruto in 

1886/87 op f75,504·97t/2, 1887/88/7°,793.85, derhalve in 
het laatste jaar minder f 47II.12t/2' 

De zomervoorstellingen, die in 188b/87 netto een saldo 
Iieten van f7679.93t/2' wierpen in 1887/88 een bate af 
van fI3,837.47, hetgeen een voordeelig verschil voor het 
laatste jaar aantoont van /6157.53t/2' 

Toch bleef het netto provenu van winter- en zomer
voorstellingen samengenomen beneden dat van het vorig 
jaar. 

Slechts het terugbrengen van den inventaris te Amster
dam en 's-Gravenhage tot een bedrag, meer de industrieeIe 
waarde nabij kom ende, doet het tekort van het laatste jaar 
kleiner schijnen en tot f6714-42t/2 inkrimpen. Maar al 
ware een, trouwens zeer rechtmatige en door de omstan
digheden (het totaal verliescijfer toch, zou anders het bedrag 
van het waarborgfonds overschreden hebben) geboden ver
hooging van den creditpost: Inventaris, niet geschied, dan 
nog zou het verlies in een niet onaanzienlijk winstcijfer 
zijn verkeerd, indien men vrij was geweest van de toelage 
aan de Rotterdamsche tooneelisten, welke ditjaar/J 3,999.97t/2 
bedroeg. 

In het seizoen 1887- I 888 bereikte te Amsterdam De 
Schoonmoeder het grootste aan~al opvoeringen (23), daarop 
volgt .Durand en .Durand (18), Vader! en Macbeth beliepen 
15 voorstellingen alhier. Tosca 12, enz. In het geheel 
werden opgevoerd 32 stukken uit het Fransch, 5 uit het 
Engelseh, I uit het Italiaansch, 1 uit het Spaansch en 17 

oorspronkelijke, te zamen 74. waarvan 23 nieuwe. 
Het aantal stukken getuigt van het geringe aantal schouw

burgbezoekers ten on zent. In doorsnede toch beleeft een 
een nieuw stuk in ons vaderland niet meer dan zeven 
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voorstellingen. Het meerendeel der oorspronkeIijke stukken 
bereikt zeifs dat aantal niet. Zonderen wij »Franc;oises 
Opstel", »Een Ministerieele Crisis" en "Zijn Model" uit, 
dan verwierven de andere of geen. of siechts een zeer 
tijdelijken bijv-al. Ware het niet, zegt het verslag, dat wij 
't tot onze roeping rekenden, jongen eerzuchtigen, in wie 
wij eenigen aanleg bespeuren, gelegenheid te geven hun 
arbeid aan de vuurproef van het voetlicht te onderwerpen 
- een proef voor hen de meest afdoende, maar voor ons 

. een meestal dure les - wij Züuden nog strenger dan thans 
oordeelen en het cijfer van door ons geweigerde dramatische" 
proeven, hoe aanzienlijk reeds, nog aanmerkelijk doen 
klimmen. 

Het leerende, betoogende, beschrijvende, wint het bij 
onze schrijvers nog altijd van het aanschouwelijke. 

De 384 voorstellingen brachten op f 77467.5° tegen 
/87242.71 over 3b8 in 1886/87. 
. In 1887/88 bracht iedere voorstelling alzoo in doorsnede 
netto op f 201.74 tegen f 237.07 in 188b/87, alzoo een 
nadeelig verschil van f 3533· 

De gestadige achteruitgang der netto ontvangen en de 
zware lasten, waaronder de Vereeniging steeds gebukt ging, 
deden, vooral in den loop van hetjongst verloopen tooneel
jaar, de vraag bij ons oprijzen of wij u omtrent het ver
lengen van den duur onzer Vereeniging, welke volgens de 
statuten met ulto. Augustus jl. ophield te bestaan, eenig 
. voorstel moesten doen. 

Het stond bij ons vast, dat de mogelijkheid van het 
verkrijgen van evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven 

I duideIijk moest blijken. Wij meenden na rijp beraad in 
staat te zijn u van de mogeIijkheid daarvan te overtuigenv 
en de uitkomst heeft, zoo als in ons Iaatste verslag reeds 
ter loops werd aangeduid, onze verwachting niet tele ur
gesteid. Het wegvallen' van de geideJijke uitkeering aan 
de Rotterdamsche tooneelisten pleitte krachtig ten gunste 
van ons voorstel; en daar natuurlijk geenerlei winstbejag 
ons het voortzetten der exploitatie deed wensehen, maar 
eenig en alleen het belang der fooneeispeelkunst, welke 
door een plotseling terugtreden onzer Vereeniging zeer 
groote schade kon lijden, aarzelden wij niet ook on zen 
artisten een off er te "ragen voor de goede zaak. Wij 
deden 't met groot leedwezen, daar wij hun gaarne een 
onbekommerd bestaan gunnen en hoogst ongaame ook op 
hen de oeconomische wetten zien toegepast. Van de nood
zakelijkheid eener inkrimping hunner wedden bleken zij 
echter mede overtuigd, zoodat allen, van wie wij dat 
wenschelijk achtten, zieh onder ons vaandel bleven scharen. 

Falen niet alle berekeningen, op een jarenlange ervaring 
gegrond, dan zal de Vereeniging, vooral ook dank zij het 
sub.sidie Zijner Majesteit, wien wij ook dit jaar onzen 
warmen dank heb ben te betuigen voor den ontvangen 
krachtigen steun, een betere finantieele toekomst te gemoet 
gaan in drie jaren levens, welke de gewijzigde statuten haar 
thans veroorloven. 

Over de zes jaren der vorige exploitatie is /84,II8.66t/2 
verlies geleden. 

Wellicht zal dit treurig resultaat. waardoor de middelen 
onzer Vereeniging schier geheel uitgeput zijn, ook buiten 
uwen kring de maatregelen van bezuiniging begrijpelijk 
maken, waartoe wij, onder uw goedvinden, zijn overgegaan 
en die ons, naar wij hopen, in staat zullen stellen het ons 
door U opgedragen mandaat tot een goed eiede te brengen. 

Dat de medewerking van belangsteIlenden, door het be
zoeken van de on der ons beheer staande schouwburgen, 
daartoe een hoofdvereischte is, behoeft wel geen betoog. 
Die belangstelling gelde niet zoo zeer onze Vereeniging,' 
maar hoofdzakelijk hei nationaal tooneel en zijne vertegen
woordigers, wien gedurende 12 jaren door u belangeloos 
steun is veileend". 

[Wij zullen ons - bij gemis van het origineel - onthouden 



van het maken van kantteekeningen op dit verslag, met 
welks slotwoorden wij van ganscher ~arte instemmen. 
Alleen moeten ons een paar vragen mt de pen. Het 
verslag constateert dat, zonder de ui~betaling der uitkee~ing 
aan het Rotterd. gezelschap, het vong selzoen eene rmme 
winst zou hebben achtergelaten. Daarop volgt later de 
mededeeling dat die uitkeering vervallen is, doch de 
geldelijke toestand niettemin eene verl~gin~ der tra.cte
menten noodzakelijk maakte. Waar schmlt hIer de 10gIca? 
En ligt er, wanneer het waar is wat het versl~g zelf con
stateert n.!. dat het Rotterdamsch avontuur dIen sIechten 
toestand in hoofdzaak op zijn geweten had, niet eigenl~ik 
iets onbillijks in, dat de artisten, die met dat avont~ur 
niets hadden uit te staan, de kinderen van de rekemng 
zijn geworden? Hun eigen overtui~ing vaJ?- de noo?zake
lijkheid eener inkrimping af te leIden mt het feit, dat 
niemand is heengegaan, is, zachtst genomen, wel wat -
nalf! Doch als het nu volgend seizoen winst afwerpt, zal 
dit, het verslag doet het doorschemeren, zeker den artisten 
ten goede komen, die thans beko.rt zijn.. Ook al zijn de 
nu uitbetaalde tractementen de mmste met van ons land, 
eene inkrimping blijft voor de betrokkenen, waaronder enke
len der meest verdienstelijke leden van het gezelschap, 
altijd onaangenaam. Red. 

ßladvulling. 
Een Bataafsch standje in het "Fransch spectacle". 

De Spectator deelde een paar jaar geleden den inhoud 
mede van eene eigenaardige »secrete resolutie", genomen 
door het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek -
allerberooidster nagedachtenis. Bij dit besluit werd aan 
Meissener »entrepreneur van het Fransch spectacle" in de 
Casuaristraat te 's-Gravenhage. uit de geheime kas van het 
Bewind eene toelarre verleend, (eene totlage, vroede mannen 
van het rzj'ke Rott~rdam!) noodig voor het verkrijgen van 
»goede sujetten". . 

Laat ons billijk zijn en erkennen dat het Ultvoerend 
Bewind tot deze ondersteuning niet gel eid werd door 
ingenomenheid met de voortbrengselen van den kunst
tempel in de Casuaristraat. Ook niet door belangstelling 
voor de tooneelspeelkllnst in het algemeen. Voor dit laatste 
waren de tijden te duur en was de schatkist te ledig. En 
ledig was de Bataafsche schatkist. Ze klonk zoo hol als 
ooit eenirre schatkist geklonken had. 

Wat w~s dan de oorzaak van de gulheid der Bataafsche 
bewindhebbers? Alleen vrees voor het ongenoegen der 
Fransche broeders. De Fransche officieren verveelden zich 
doodelijk in een residentie zonder »theatre fran<;ais". De 
Fransche gezant trok zich de zaak aan. En een verzoek 
van een Fransch gezant in die dagen stond gelijk met een 
bevel dat men slechts had op te volgen. 
Zo~ kwam het dat men »om redenen van staatkunde" 

- gelijk 't in de resolutie luidt - zich de hand. o.~er 't 
hart streek en in 's-hemelsnaam de Fransche bevrlJders, 
en met hen de vrijgemaakte Bataven, in de gelegenheid 
stelde le Deserteur, la Piete fiNale ou La jambe de bois, of 
hoe de stllkken verder mochten heeten, te ge nieten en te 
bewonderen. Het oppertoezicht over het »spectacle" ver
bleef echter bij den Agent (alias Minister) van Inwendige 
Politie der Bataafsche Republiek. 

Dat de taak van dezen hoogwaardigheidsbekleeder soms 
verre van benijdbaar was, bhjkt bijv. uit onderstaand standje. 

's-Gravenhage. M. 

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP I). 

In den Haag, den vierden Ianuari I8u!. 

Het zevende jaar der Bataaj"sche Vrzj·heid. 
De Agent bij het Departement van Inwendige 

Politie en Toezicht op den staat van Dijken, 
Wegen en Wateren der Bataafsche Repnbliek, 

Aan 
het Uijtv0erend Bewind. 

Burgers Direeteurs! 

Gisterenavond begaf ik mij naal' de Fransche Comedie, 
alwaar op 't affiche stond aangekondigd, dat zoude gespeeld 
worden le Deserteur suivi de la Piete Filiale, ou la Jambe 
de bOl·S. Aldaar komende, bevondt ik bij deze-en-ger.e on
"enoegens, uijthoofde. dat men eerst het kleijne stuk hadt 
berronnen en dus te <Yens 't Affiche aan hadt gehandelt; 
0' 0 'b I d ik vondt die rede van ongenoegen des te plaus1 e er, oor-

dien ik de Acteurs, uijt naam van het Gouvernement, al 
meer dan eens gelast hadt, zig stiptelijk aan 't Affiche te 
moeten houden, en 't zelve niet te mogen veranderen dan 
met goedvinden van 't Gouvernement, en na alvorens als 
dan mij daarvan kennis te hebb~.n g:geven. 

Ik liet Meissener terstond blJ m1J komen, om te ver
nemen wat de rede dezer verändering was, en waarom hij 
mij hiervan geen kenms hadt gegeven.~ Hij betuijgde mij, 
hiervan geheel onbewust geweest te z1Jn, en hetzelve met 
het grootste ongenoegens te hebben '!ernome~, dog dat 
zulks onder de Acteurs scheen overlegd te zIJn. Ik gaf 
hem last om onderzoek te doen, wie de oorzaak hier van 
was en dien Acteur bij mij te ontbieden. Weijnige oogen
blikken daarna kwam Meissener mij zeggen, dat de Acteur 
die hiervan de schuld was, thans op het tooneel was, en, 
na het eindirren van het eerste stuk, bij mij zoude komen, 
gelijk ook ge";;chiedde. Ik wierdt de loge uij~ geroepen, en 
informeerde mij wat de rede dezer verändermg was, zonder 
consent gehadt te hebben. Ik bekwam tot ant~oord? dat 
hij het affiche ter drukkerij hadt bezorgt, en bI] abms op 
hetzelve het woord suiv1' in plaats van precede hadt laten 
zetten. Ik deedt hem gevoelen, dat, die briefjes ree?s 
twee dagen gedrukt geweest sijnde, dit err,e~r .gemakh]k 
was te repareren geweest, en hier door geprevmleerd, dat 
het Publiek niet wierdt gedupeerd. Ik exhorteerde hem, 
om in 't vervolg zorg te dragen, dat zulks niet wed~r plaats 
hadt, dewijl ik anders mij g~no?dzaa~t zoude zIeJ?-.' h~t 
Gordijn te laten vallen, en" mdlen ZI] verders WeI]geng 
bleven aan de orders van dlt Gouvernement te obtempo
reren, ik zelfs in de verplichting zoude zijn, de Comedie 
te sluijten. Ik gelastte hem verd~rs, om ~!j d~ Annonce, 
die hij moest gaan doen, van t geen ZI] DI~sdag aa~
staande zoude speien, hij van die gelegen held gebrlllJk 
moest maken, om 't Publiek zijn excus te maken, e~ de 
rede die die verändering veroorzaakt hadt, er b1] te 
voea'en. In een oogenblik bevondt ik mij omringd van 
eeno aantal Fransche Officieren, die zig in zeer onge
mesureerde, en indecente, termen hier tegens uytlieten. 
Ik deedt hen gevoelen, dat zij ~i~r niets te zeggen 
hadden en ik als Minister der POhCI van de Bataavsche 
Republicq, de' goede orde zeer wel zoude weten te main
tin eren, en, des noods, de nodige orders hier toe zou~e 
geven; waarop een hunner h.~t. woord opna.m, ~n m 
substantie zig in dezer voegen Ul]thet: Sacre Duu, II con.
vzent bien au Bataves, dont les Ac/eurs Hrent S1' peu, de voulozr 
leur donner des ordres; ce son! nous Frall(ais, qUl'les payons, 
et qui seron! en droz"t de leurs donner des ordres, et meme 
de j"ermer le Spec/acle. Ik vroeg hem zijn na am te mogen 
weten, en kreeg ten antwoord dat hij ~e Che~ de l'Etat 
Major was. Ik begreep, het beneden mIJ was, m verdere 

J) StukkeI]. ingekomen bij 4et Uitvoerend Bewind der Bataafsche 
Republiek. R!JKSARCHIEF, 



discussien hier over aldaar ter plaats te treden kwam 
weder in de Loge van het Uijtvoerend Bewind; en gaf 
van al het ge.beurde, .en :-ran mijne verrigtingen, kennis 
aan d~n Presldent, ~Ie zlg. aldaar bevondt. Weijnige 
ogenbhkken daarna, wlerdt Ik weder verzogt buijten te 
komen, en vondt aldaar wederom verscheide Fransche 
Officieren die nog bezig waren met dien Acteur te spreken 
en men begon op nieuws de hoge toon te voeren. Ik 
coupeerde zulks, met den Acteur als nu te gelasten ziO" 
naar het Toneel te begeven, mijne ordres aldaar te' vol~ 
brengen, en bedreigde hem, dat, zoo hij zig nu niet terstond 
naar het Toneel begaf, ik hem door de Wacht daar naar 
toe zou laten brengen, en vervoegde mij wederom naar 
den President. Kort daarna wierdt ik onderrigt dat een 
Adjudant v~? d~n Generaal Victor aan de deur 'der Loge 
was, en mlJ wilde spreken. Onbewust wat hij mij te 
z~ggen hadt,. e.n mij e~ het Gouvernement, ~an gene 
meuwe b~ledlgmgen willend(. bloodstellen, weigerde ik, 
met goedvmden van den Pr.esldent, hem op dat ogenblik 
te spraak te staan, maar het hem zeggen, dat ik bereid 
wa~, heden ,avond of wel morgen ogtend, hem aan mijn 
hUiJS te spreken. Hier van scheen hij rapport gemaakt 
te maken aan den Generaal Victor, die als toen ziO" naar 
de Loge, ,;aa.r in de F;ansche Minister was, beg;f, om, 
~oo het mIJ IS toegeschenen, zig te beklagen over eene 
I~solentie, aa? hem g~pleegd, uijt hoofde ·ik dien Adjudant 
met hadt WIllen spreken. De Fransche Minister maakte 
mines van mij te willen spreken, en ik avanceerde terstond, 
om te .. vernemen, wat hij mij wilde communiceren. Hi] 
gaf mlJ te kennen, dat de Generaal Victor zeer gebelo-d 
schee~ over .deze weij.!?ering, en liet niet onduijdelijk zie"n, 
dat hlJ op dzt stuk myn gehouden gedrag disapprobeerde. 
Ik gaf hem zeer gedetailleerd de rede mijner weijO"ering 
0l?, bragt hem onder het oog, dat ik, in de Loge v:n het 
UlJtvoerend Bewind zijnde, geen meester was, om daar 
in audientien te geven; dat buijtendien de Comoedie 
gene geschikte plaats was, om over diergelijke demellees 
te spreken, en ik daarom mijn huijs hadt aangeboden. 
Hij repliceerde mij,. dat de Generaal des te onverge
noegder was, doordlen de boodschap van dien Adjudant 
was geweest, om zijn leedwezen over 't gebeurde aan mij te 
betonen. Ik antwoordde, dat ik zulks onmooglijk hadt kun
nen verwagten, naerdien ik kort te voren van wegens den Chef 
van den Etat Major zoo weijnig eguards voor het Bataafsch 
Gouvernement hadt ondervonden, en ik mij, nog het 
Gouvernement, aan gene nieuwe onaanaenaamheden hadt 
willen blootstellen, voegende hierbij, lat, dewijl ik thans 
was onderncht van de rede der komst van dien Adjudant 
ik bereid was, hem als nu te spreken; edog zulks heeft 
geen plaats gehadt Ik hadt met rede verders moeten 
verwagten, dat de Acteurs mijne gegevene ordres zouden 
hebben geobtcmporeert, maar geenzints! nog annonce, nog 
exuses hebben plaats gehadt, hetgeen mij heeft doen be
sluijten, om Meissener te interdiceren, om voorttegaan met 
meuwe annonces voor aanstaande Dinsdag te laten drukken 
tot nadere ordre, dewijl ik mij verplicht vondt, Ulieden 
van den toedracht dezer zaak onverwijld in kennis te stellen, 
Ulieden in consideratie te geven, of het niet tot maintien 
van de eer van dit Gouvernement noodig zal zijn; onver
wijld een Resolutie te nemen, om het Toneel der Fran
sehen te sluijten, terwijl ik verders deze geheIe zaak aan 
Ulieder strickst onderzoek submittere. 

H eijl en Eerbied, 
A. J. LA PIERRE. 
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V A R I A. 
.M~n deelt ons mede dat landgenooten, die op dit oogen

bhk m Davos. vertoeve~, het v.oornemen hebben opgevat om 
ter gelegenhel? va~ s Konmgs aanstaanden verjaardag, 
eene tooneelmtvoenng te geven. De keuze van stuk is 
gevallen op "Tonge Harten" van Marcellus Emants die 
bedriegen wij ons niet, op dit oogenblik ook juist ;ldaa; 
vertoeft. 

In de Temps van J 5 dezer vindt men eene zeer lezens
waardige studie over Henrik Ibsen van de hand van 
Eduard Rod. De schrijver kenschetst enkele der voor
naamste hoedanigheden van den N oorschen schrij ver en 
bespreekt meer in het bizonder eenige werken een en 
ander naar aanleiding v~n de voorgenomen opvo~ring van 
Les Revenants (Spoken) m het ThMlre Lzore. Het is zeer 
loonend, kennis te nemen van deze eigenaardig Fransche, 
tevens zeer waardcerende karakteristiek. 

CORRESPONDlüNTIE. 
.. Getrouw leze~. Uw klacht over de persoonsverwisseling 

blJ de vertoonmg van Rooie Hannes kwam in ans bezit. 
We doen uwe teleurstelling recht wedervaren in zooverre 
als door U, vertrouwend op het programma, verwacht 
werd dat M~vr. ~ren.kel-Bouwmeester als Regine zou op
treden; terwIJl dlt met het geval was. In hoeverre U 
veronderstelling juist is, dat vele toeschouwers in hoofdzaak 
tot het bezoeken. ~an den schouwburg werden aangelokt 
door de aankondlgmg van Mevr. Frenkel's medewerkinO" 
valt moeilijk na te gaan. Wij voor ons gelooven niet d;; 
M~vr. Fr~nkel voor velen, de eenige, althans de machtigste 
zeilst.een ~~; we gelooven het niet, wijl anders alle stukken 
waann zIJ eene hoofdrol vervult gelijkelijk moesten aan
trekken. En dit geschiedt, gelukkigerwijzer, niet: als uw 
veronderstelling juist was zou ons eerste tooneel steunend 
op een stut, spoedig ineenzinken. In het ~nderhavig 
geval heeft Mevr. Frenkel, door ziekte O"edwongen haar 
post tijdelijk moeten verlaten: ze speelde \eeds Zat~rdag
a~ond slecht.s met de grootste krachtsinspanning. Onder 
dIe omstandigheden was het optreden van Mej. Poolman, 
waaraan U Uwe goedkeuring niet onthouden hebt, eene 
uitkomst voor schrijver en directie, en naar men ons mede
deelt, is het publiek om de verwisseling niet weg gebleven. 
Toch blijft uwe opmerking. dat men deze had moeten 
aankondigen, volkomen rechtmatig. Door het niet te doen, 
heeft de directie allicht eenigen bezoekers eene teleurstel
ling, en mej. Poolman een onaangename bejegening bereid. 
Want die achterhoudendheid kan anders niet uitgelegd 
wordell dan als een gevolg van de vrees, dat het publiek 
om haar optreden weg zou blijven. En dit is niet alleen 
:-vei~~g vleiend, het .. is ook noodlottig; het stijft menigeen 
m zIJn waan, dat blJ ons eerste gezelschap »ster"aanbidding 
de zorg voor een goed ensemble ter zijde doet stellen. 
Wat .mej. Pooln:an "an de rol .. maakt, weten we uit eigen 
ervanng nog met; doch we zlJn er zeker van, dat zij de 
rol zeer voldoende zal »ophouden" 

Het artikel van onzen geachten medewerker voor het 
Fransch Tooneel ons deze week als 
post toegezonden, schijnt, op nog niet 
op zijn reis elders te zijn aangeland. 
moet het dus achterwege blijven. 

naar gewoonte per 
opgehelderde wijze 
Tot ons leedwezen 



HULSTKAMP'S OUDE GENEVER 
is de zachtste en aangenaamste van smaak. 

HULSTKAMP & ZOON en MOLIJN. Rotterdam, Coolvest 6869. 
Nieuwe uitgaven van A. RÖSSING te Amsterdam. Nieuwe Uitgaven van A. RöSSING, Amsterdam. HENRIK IBSEN, Nora. Vertaald door 

HENRICA. Voorrede van Dr. S. J. WARREN, 
Rector van het Gymnasium te Dordrecht.f 1. .. -

HENRIK IBSEN, Een vijand des Volks. ENGELBERT DE CHATELEUX. 

lNDRUKKEN VAN DEN DAG 
L. KIELA:,{D, Op de terugreis Drama in 

een bedrijf uit het Noorsch door IRMA r 040 
JACK, In den nachttrein. Blijspel in een 

bedrijf. . . . . . . . . . . f 0-40 

M. B. MENDES DA COSTA, Zijn Model. 
i Oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrij yen f [.-

Tooneelspel in vijf bedrijven, uit het Noorsch 
dOOf IDA DONKER. . . . . . . .f 1.50 

LEO GRAAF TOLSTO'i,' De mach(der 
Duistemis. Tooneelspel in vijf bedrijven, ver· 
taling van A. ISDIG JR. . . . . . .f 1.-

./ I.40. Geb. l 2.25· 

BJöRNSTJERE BJöRNSON 

!Ir 0 D ~ )I I® VERSCHENEN: GEDICHTEN en RIJMEN 
Roman uit het N oorsch door UN A. 

2 dln. / 5.-. 
ADOLF V AN GELRE, 

Oorspr. Drama in 5 Bedrijven, door 
MARCELLUS EMANTS. 

DOOR 
D. F. VAN HEIJST. 

PI'ijs ingenaaid f 1.50, in prachtband f 1.90. 
In dezen bundel komen o. a. voor: >Het 

eereteeken eens konings." - »Op het slag. 
veld." - .De brief van den scheepsjongen." -
»Keizer Max in Tyrol" - 'tIs maar een kind."
»Flatteeren." - »Hel' zoutvat." enz. enz. 

)l~OJilhll1l"~Jil t~1l" ~~~~ 
verteld door 

REIN HOLD WERNER, 

Alom verkrijgbaar a.f I.50. 

JONGE HARTEN 
gepensioneerd Schaut bij nacht en Opperbe. 

velhebber der Oostzeevloot. 

Blijspel in drie bedrijven door 

MARCELLUS EMANTS. ~ Wie goede gedichten wil lezen en voor· 
dragen, verhalende poezie, die den hoorder tot 
luisteren dwingt, hij vindt in dezen bundel wat Met vier platen./ I.40. Geb. f I.90 · 

Alom verkrijgb. /'0.75. 

(geschikt voor lie./hebberij tooneel). hij zoekt. »DE PORTEFEUILLE." 

F. M. DOSTOJEWSKY CREMER & CO. Uitgevers (ten Haag. CREMER & CO. Uitgevers' den Haag. 
DE ONDERAARDSOHE GEEST [iI.S2.S2S2.S2.~S"2..52.S'2.S'2S'2S'2S'2.1jJ 

~ Ui~,~ ~,~ '; ~. ~N~ KAM~E~ ~~ w~~~d"m. ~ 
Russische roman. 

Vert: van 
F. VAN BURCHVLIET. 

~ 
F. A. BUIS, Een doelloos leven . .. ..... t' 2.90 ~ 
Mevr. H. FORBES, Het verre Oosten. Reisindrukken in den 0 ·Ind. 

Archipel. Uit het Engelsch door Mevr. VAN DEVENTER·· BUSKEN HUET » 2.50 . 

E. AHLGREN, Mevrouw Marianne' Uit het Zweedsch door UNA. 2 Dln. » 4.90 lI1 
Miss M. E. BRADDON. Tweelingbroeders. Uit het Engelsch door nJ 

~ C. BAARSLAG. 2 Deelen . » 5.90 ~ 
---------, Lady Dame!. Uit het Engelsch door MYRA » 2.60 

Mevr. VAN \VESTRHEENE, Adele » 2.90 
rn MAURITS SMIT, Semper Crescendo . » 3 2 5 ~-

~ 
E. MONAY, Een Hollandsch Meisje aan de Kaap. Uit het Engelsch 

door JEANNE HUYGENS. 2 Deelen. ,) 4.50 
Mej. J. M. SCHAAP, Nellie Vierhout. f' f.50. Gebonden, verg. op snee. » 2.25 

r!J·2..S'2.S2..S2..S2..S2..5252.S2.S2.S2..S2.S2.S·1!J 

f 2·75· 

TOLSTOi SCHEURKALENDER 1889. 
Bewerkt door F. VAN BURCHVLIET. 

Prijs f 0·90. 

ELiSE FREMERY KALFFS 

SCHEURKALENDER 1889 
In vier Talen. Prijs./ 0.90. 

------------------------~--------------------
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Tooneel en Bal COSTUMES, PrUlken, Baarden, §I Kronen en andere Tooneel-Sieraden. 
Atributen. e.n Requisiten. Draaiend toes~el voor ~II SCHMINK en VETPOEDERS Poederkwasten 
Tableaux-Vlvants. Het DWERGEN-THEATER,: 'W' ' . ' 
M . T' tel t CI RCUS I: ass e n neu zen, en andf're benoodlgdheden voor 

usee In amaresque, omp ee . met ma- ~ de rimeering. . 
nege, paarden enz. enz. - De Acrobatlsche Ezel, de - g . 
aap Joco het rekkende schoolpaard olifant kameel Maskers, Wol-PrUlken, Baarden, enz. , , , , , 
varken, beeren, tijgers, leeuwen en andere dieren- Reukeloos Bengaalsch en ander Theater VUUR-
costumes. De nieuwste GOOCHEL-APPARATEN, WERK. 
voor spiritistische, magische en optische vertooningen, De nieuwste COTILLON FIGUREN, MENU-
waaronder: de Indische Wonderkist,Sprekend Hoofd, en TAFELKAARTEN in meer dan IOOO dessins. 
Tauma, (Dame zander onderlichaam) de Wonder- De grootste keuze BRUILOFTS-LIEDEREN en 
portefeuille, de Somnambule op de stang, Wonder- TAFEL-AARDIGHEDEN, enz. enz. 
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tiaansche Gondel, en rijke Zaaldecoratien. ---------------
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INHOUD: 
Prof. A. G. VAN HAMEL :In hel Parijsche theatre d'Application. -- Uit 

onze Afdeelingen (Amsterdam - Delft - Leiden·- 's Hertogenbosch).
Hel Tooneel in de Hoofdstad. - JEAN V ALJEAN: Uit de Maasstad. -
Hel tooneel te Parijs. _. Uit verschillcnde Tijaschriiten. - Snippers 
(Eene subsidie-discussie. - Kunslenaar en kritiek. - Der opmerking 
waard. - Nogal curieus. - Niet te ver gedreven?) -

In het Parijsche "ThCätre d' application". 
Te Parijs had ik onlangs het genoegen een avond te 

kunnen doorbrengen in het ThMtre d'application, de be
kende stichting van den heer Bodinier, den secretaris der 
Comedie-fran<;aise. 

In de rue Saint-Lasare, achter het elegante kerkje van 
N otre-Ddme-de Lorette, staat deze kleine schouwburg, een 
gebouw met smallen voorgevel, dar vroeger gedeeltelijk tot 
bergplaats van bouwmaterialen, gedeeltelijk tot schilders· 
atelier heeft gediend, doch dat thans in een keurig kunst
zaaltje is herschapen. 

Reeds de kleine vestibule, met het bureau der plaats
kaartjes op den achtergrond. vertoont dit karakter. Dc 
wanden zijn behangen met teekeningen en aquarellen, die 
u het beeld van bekende tooneelspelers, meestal in een 

of andere rol, voor den geest roepen. Achter de vestibulc 
volgt een lange, smalle galerij, door een breeden tralJ in 
twee afdeelingen gesplitst, waarin een driehonderd kunst
werken zijn tentoongesteld, enkele in gips of terracotta, de 
meest in olieverf of III houtskool, alle herinneringen op
wekkend van beroemde mannen, aan bekende gelaats
strekken of aan vermaarde voorstellingen uit de tooneel· 
wereId. De galerij is over dag le sIecht verlieht om velen 
uit te lokken tot het bezichtigen dezer tentoonstelling. Doch 
des avonds gedurende de entr' actes der vertooning, is hel 
een lust om hier rond te wanr:lelen en voor de fraaie 
beelden en portretten stil te staan. 

-------------------------------
Onder het beeldhouwwerk trekt bovenal de groep uit 

Hallz/et van Astme,die Mounet-Sully voorstelt in het t00Tleel 

van den waaier, en niet minder het levensgroote beelc. 
van Got, 11s de rabbi uit tAmz' Frztz, de aandacht. Vati 
Louise Attema vindt men er de bekende portretten van 
Baretta. Madeleine Brohan en andere artisten der voor
naamste theaters, van J ean Berand het beeld der beide 
Coquelin's, van Bontet de Monvel het sprekende portret 
van Paul Mounet, van Clairin dat van zijn broeder, in 
de rol van Hallt/ei. Verscheidene portretten van Rachel, 
van Mll" Mars, van Talma en Fredirick Lemaltre, van 
M1I" Georges, in de rol van Camille uit HOl ace, van Samson 
en Sarah Bernhardt gewagen van dubbele glorie door 
telkens de namen van twee groote kunstenaars, den schilder 
en het model, in llwen geest saam te brengen. Eenige 
der oorspronkelijke teekeningen, waarmede Bida Musset's 
Proverbes heeft geYllustreerd, enkele schilderijen en schetsen 
die de reptitie van een tooneelstuk, de voorlezing van een 
blijspel of een entr' acte in de Comedie-fran<;aise op den 
avond eener »premiere" 'voorstelJen, talrijke teekeningen 
van Adrien Marie, waarin bekende tooneelen uit oudere 
en nieuwere stukken voor u herleven, een-en-twintig 
schetsen van Mazerolle uit CE,liipe-Roi, en zooveel meer 
nummers van denzelfden aard verschaffen het oog eene 
aangename afwisseling tusschen al die gekleurde of onge
kleurde portretten. In het bijzonder wekken nog uwe 
aandacht twee uitgebreide r:olJecties aquarellen, waaronder 
die van Martinefs »Galerie. dramatique', die voor de ge
schiedenis van de tooneelspeelkunst en het costuum eene 
buitengewone waarde hebben. 

Met welk een zorg en toewijding heeft de heer Bodinier 
die prachtige verzameling bijeengebracht, en met welk een 
heuschheid en vrijgevigheid heb ben de eigenaars van al 
die kunstschatten den vriendelijken vertegenwoordiger der 
Comedie-fran<;aise hun kostbaar eigendom tijdelijk afge
staan ! Wie in de eerstvolgende maanden Parijs bezoekt, 
verzuime niet ook deze »Tentoonstelling" waar te nemen. 

Te midden van zooveel kunst deerde het mij weinig dat 



de voorstelling van het Thedtre dapplz"i'ation, die tegen half 
negen was aangekondigd, eerst te negen uren een aanvang 
nam. Trouwens, zelfs indien ik dat half uur ill de tooneel
zaal zelve had .moeten doorbrengel!, zou ik mij daarover 
met beklaagd hebben. Het zaaltje, - gevuld met een paar 
honderd fauteuils, waarachter eene enkele galerij zich ver
heft, die mij voorkwam, bijzonder voor de familie der 
leerlingen bestemd te zijn - is, alweder door de zorgen 
van den heer Bodinier, eenvoudig doch smaakvol ingericht. 
Twee schilders versierden haar, als een herinnering ailn 
de tooneelspeelkunst der Middeneeuwen, de een met het 
beeld van Ze i}[Jisth-e, de ander met dat van La Farce, beide 
in olieverf. . 

Het tooneel heeft ongeveer de grootte van dat waarop 
de leerlingen onzer Tooneelschool, in »Maison Stroucken," 
bij gelegenheid van het jaarlijksch examen, hunne proeven 
van bekwaamheid afleggen. Grooter is het zeker niet. 
Wegens gebrek aan ruimte bbven het tooneel wordt het 
scherm niet opgetrokken, maar verdwijnt het in de diepte, 
zoodat men het eerst de hoofden, eerst later de voeten 
der tooneelspelers ziet verschijnen, hetgeen, vooral wanneer 
zij worden teruggeroepen, een zonderling effect maakt. 

De vertooningen hebben tweemaal per week plaats, 
Woensdags en Vrijdags, en hetzelfde programma doet 
dienst voor vier voorstellingen. Die welke ik bijwoonde 
be~tond uit het eerste bedrijf van Corneille's Psyche, Le 
rendez-vous van Coppee, La ATuit de 1I1ai van de Musset en 
Le mzsantrope et I'Auz1ergllat van Lahiche. Elk der vier 
leeraren van het Conservatoire had een der nummers met 
zijne bijzondere leerlingen, waarbij zich in het laatste stuk 
een paar van die zijner collega's gevoegd hadden, inge
studeerd. Psyche was van Delaunay, Le rendez-vous van 
Maubant, La Nuzi de lVai van Worms, Labiche's blijspel 
van Got. De jongelui traden natuurlijk op in kostuum. 

Een der toeschouwers, die vrijwel op de 1100gte ~cheen, 
vertelde mij dat aileen die jongelui aan de vertooningen 
mochten deelnemen, die reeds bij een concours eene 
onderscheiding verworven hadden. En er waren er inder
daad bij, die reeds een accessit of een tweeden prijs hadden 
veroverd. Maar ik vernam later van den heer Bodinier, 
dat de leeraar vrij is in zijne keuze en ook dat hij on
bekroonde jongelui kan laten meespelen. 

Wat wij zagen en hoorden was natuurlijk het werk van 
leerlingen. Toch troffen mij de eigenaardigheden van eerst
beginnenden. zekere haast in de voordracht en zekere 
gedwongenheid in de bewegingen, alleen in de vertoonirig 
van Psyche. Le rendez-vous werd uitnemend vertolkt, en 
in La' Nuzi de il1az' wist een jongmensch met een diepe, 
schoon eenigzins doffe stem begaafd, in de kleine rol van 
den dichter niet minder succes te behalen dan zijne aan
valiige »partenaire" in de dankbare rol der Muze. In 
Labiche's stuk zag ik, in de rol van den Auvergnat, een 
jongen komiek optreden, Hirsch genaamd, wiens accessit 
bij het laatste concours een storm heeft doen losbreken 
onder het publiek, dat toen een eersten prijs had toege
toegedacht. Ik moet bekennen dat ik mij de vertolking 
van die aardige, maar moeielijke rol niet beter kan voor
stellen dan de jonge Hirsch haar dien avond te zien en 
te hooren gaf. . 

De heer Bodinier heeft te Parijs, waar men gaarne om 
alles lacht en met nieuwigheden den draak steekt, in den 
beginne vrij wat moeten hooren over zijn Tht!dtre d'appli
caftim, dat ik zelfs in zijn »cabinet" door een paar acteurs 
lachend »Jardin d'acclimatation" hoorde noemen. Maar hij 
is bedaard zijn gang gegaan, en de belangstelling die de 
zaak voortdurend vindt, de goede resultaten die reeds zijn 
verkregen, stellen hem in het gelijk tegenover de vroolijke 
spotters. 

In het 
repertoire 
zij thans 

Parij6che Conservatoire, waar (het klassieke 
geeft er aanleiding toe) »declamatie", of zooals 
liever zeggen, »dictie" hoofdzaak is, hebben de 

jongelui weimg gelegenheid om zich ook in spei, vooral in 
samenspei, te oefenen. Die gelegenheid vinden zij thans 
in het Thtdtre d'applz"catz"on. Bovendien komen zij zoo 
weinig in aanraking met het publiek en leeren dus niet 
»affronter la rampe". Süms, het is waar. krijgen zij ver
gunning om op te treden in een klein theater in de om
streken van Parijs, maar het publiek dat zij hier ontmoeten 
is niet het publiek van beoordeelaars dat zij behoeven. 
Het schat hunne waarde allicht te hoog of te laag. Ook 
m dit opzicht geeft het TlzBdtre rl' appZzcaNon dus wat de 
jongelui noodig hebben. 

Het publiek dat ik er aantrof was zeer gedistingeerd 
en bestond grootendeels uit menschen van smaak en oor· 
deel, hetgeen ik niet alleen uit hun toilet en hunne 
manieren, maar vooral ook uit de toejuichingen licht kon 
opmaken. Geen wonder trouwcns. 'vVant de zaak wordt 
in stand gehouden door abonnes. die de heer Bodinier in 
de allereerste plaats onder de bekende vrienden der »Comedie
franyaise" is ga an zoeken. 

Toen ik deze voorstelling bijwoonde werd de menigmaal 
gekoesterde wensch bij mij verlevendigd, dat ook aan onze 
Tooneelschool zulk een TluJdtre rl'appltcation mocht worden 
verbonden. Thans wordt in dit gemis eenigszins voorzien 
door het optreden der leerlingen onzer school in de bijeC:I1-
komsten van Nutsdepartementen, Afdeelingen van het 
Tooneelverbond of van de Hollandsche Maatschappij van 
fraaie Kunsten en Wetenschappen. Doch dit surrogaat 
acht ik gebrekkig. De jongelui vinden daar licht een al 
te wehvillend en al te toegeefelijk publiek, dat juist omdat 
het hen slechts een enkele maal ziet optreden de noodige 
gegevens mist om hun spei en hunne voordracht juist te 
beoordeelen. Dit bleek mij nog oniangs in· eene ver
gadering der Hollandsche Maatschappij te Amsterdam, 
waar het publiek mij voorkwam zeer voldaan te zijn, terwijl 
ik, die de jongelui meer gehoord heb, ontstemd was dOOf 
de weinige wezenlijke vorderingen die hier vielen waar te 
nernen. 

Er zijn pbnnen in de lucht betreffende wijziging van 
de inrichting onzer Tooneelschool. Het zou mij bijzonder 
verheugen zoo in die wijzigingen ook het denkbeeld van 
een »applicatie-tooneel" werd opgenomen. Doch, daar bij 
ons de toestanden geheel anders zijn dan die te Parijs, en 
vooral daar het aantal degelijke leerlingen op onze school 
altijd beperkt zal zijn, zoo schijnt het mij wenschelijk toe 
dit »applicatie-tooneel" te verbinden met een »Theatre de'i, 
jeunes", waaraan de jongelui zieh gedurende het eerste 
laar of de beide eerste jaren na hun eervol ontslag zouden 
'behoorell te verbinden. Zou zulk een plan niet te ver
wezenlijken zijn met de hulp van een bekwaam en kunst
lievcnd tooneeldirecteur en met een bijstand der vele 
tooneel vrienden die in N ederland worden gevondeu? 

Er is op dit oogenblik bij ons te lande zooveel en 
velerlei beweging op tooneelgebied waar te nemen, dat ik 
rnij vlei met de hoop ook iets in den trani van hetgeen 
ik te Parijs met ingenomenheid heb gezien en voor Hol
land wenschen zou, uit al die stroomingen te zien op
duiken. 

Gronz'ngen, 25 Januari '159. A. G. V AN HAMEL. 

prT ONZE AFDEELINGEN. 

AMSTERDAM. Op Dinsdag 22 Jan. 1.1. heeft in de lokalen 
onzer Tooneelschool voor een Ideinen en uitgelezen kring 
van genoodigden eene letterkundige bijeenkomst plaats 
gevonden, welke voor velen eene ware verrassing bracht 
in den vorm eener kennismaking met het talent van voor
dragen, door mej. Titia van Gelder, leerares aan de schooI 
iu Fransche voordracht, zich bereids verworven. Mej. van 
Gelder, die te Parijs de Fransche declamatie beoefend heeft, 



~af dien avond eene reeks van pToeven van Hollandsche 
zeggingskunst, waarbij de Fransche methode op N eder
landsche lyrische verzen was toegepast. Met haar fijnbe
schaafde uitspraak onzer taal, haar muzikaal ontwikkelcl 
geluid, haar innig gevoelen van de algemeene stemming 
der lyrische gedichten - welke bij Vondei, Hooft, Beets, 
Loveling, van Eeden, Verwey, Helene Swarth en Kloos ge
borgd waren -- verschafte de voordraagster ons menigmaai 
een intiem genot. Echter konden ook wij de opmerking 
niet weerhouden, dat het zangerig melodieus, gerekt zeggen 
dier verzen niet alleen op den duur wat eentonig wordt, 
maar ook minder in overeenstemming is met den aard van 
onze taal en onze poezie, welker schoonheid op de har
monie en niet op de melodie berust. Bovendien schijnl 
het onvermijdelijk om bij deze wijze van zeggen het tempo 
zeer langzaam te nemen en de afwisseling van toon door 
zachte overgangen af te ronden. En dit moet den indlUk 
van onze beenige, diepe taal en poezie ,neer verweeken 
dan voor beide vaak wenschelijk iso Zeker blijft het intus
sehen, dat bij het zeggen van zuiver lyrische gedichten, 
van reien in V ondels Ghiisbrecht vooral, de methode van 
mej. van Gelder met groot voordeel toe te passen is, niet 
het minst wanneer daarbij zulk een ftjn poNisch gevoel 
den dichter heeft leeren begrijpen, als mej. van Gelder bij 
haar studies moet gel eid hebben. Daarom "erheugen wij 
er ons over, dat zij haar talent en tijd aan onze school 
wil besteden en hopen nog menigmaal naar proeven van 
haar talent te mogen luisteren. 

In het midden der volgende week zullen de leden onzer 
afdeeling voor het eerst de gasten zijn van de directie van 
het Salon des Varz'rftes in de Amstelstraat. 

Die uitnoodiging ontleent eene bizondere beteekenis aan 
de eigenaardige plaats, welke de genoemde schouwburg 
als voortzetting van Duport's Salon in onze tooneelwereld 
inneemt. Gelijk velen onzer thans geziene artisten aldaar 
vroeger hun loopbaan aanvingen, zoo is ook op dit oogen
blik deze schouwburg de verzamelplaats vom een aantal 
jongere artisten, die zieh een weg willen banen naar onze 
grootere tooneelen. Wie let op de talrijke, zeker niet 
ongegronde klachten over gemis aan oefeningsgelegenheid 
voor het jongere geslacht, 't welk den achtergrond in de 
twee groote schouwburgen vult, zal erkennen het ontzaglijk 
nut van zulk een klein oefeningstheater. Doch de resultaten 
van de daar geschonken gelegenheid tot speien hangen 
nauw samen met den aard van het publiek, 't welk dit. 
Salon komt bezoeken_ Hoe beschaafder en meer ont
wikkeld dat is, des te beter kan het gehalte der stukken 
zijn; des te krach tiger invloed ten goede wordt er op die 
jongere artisten geoefend; en - omdat het geld ook hier 
alweer zijne rol speelt - des te gemakkelijker worden de 
kosten voor een eenigszins uitgebreid gezelschap gevonden. 
Men begrijpt, dat zonder die zekere uitgebreidheid het 
werk te veel op de schouders van enkelen valt en dezen 
dus ce gelegenheid tot kahn en nauwgezet studeeren be
nomen wordt. En zoo het »te weinig" voor jonge artisten 
een kwaad is, het »te veel" is wellicht een nog grooter. 

Wie dit overweegt en belangstelt in de toekomst van 
ons tooneel moet tot de slotsom komen, dat - mits de 
Directie den goeden weg op wil - het steunen van dit 
theater een dankbare plicht iso Ongelukkigerwijze is de 
belangstelling onzer betere klassen, na een kort vleugje, 
weer aan het dalen gegaan; men let nog te veel op de 
gebrekkige inrichting van zaal en tooneel en vergeet dat 
voor een entree van 75 cent niet zoo heel veel bekostigd 
kan worden. Hoe dit zij, de directie harerzijds zou dit 
gaarne anders wensehen, en het is met het doel om oe 
leden van ons Verbond te laten zien, wat er in de jongere, 
onder haar staande, artisten zit; in de hoop tevens 
meerderen steun te winnen, dat zij zieh de opoffenng ge
troost van eene uitnoodigi»g aan onze leden. Dezen 

zullen er in de drie ter opvoering gekozen stukken: »Een 
haastz;R" man" (oorspronkelijke sche(r)ts in I bedrijf), De 
arllle Edelm.'ln, (tooneelspel in 2 bedr. n. h. Fransch van 
Dumanoir) en Op de teJUgret's, (tooneelspel in I bedr. uit 
het N oorsch van Kidland) bijkans al de jongeren dien 
avond zien optreden; het was de wensch om dit te be
reiken, die ten slotte de samenstelling van het programma 
bepaald heeft. En onder die jongeren zijn verscheidenen 
van onze oud-leerlingen. Dit alles te zamen biedt zeker 
opwekkil1g genoeg voor eene goede opkomst. -- Er zal 
beide avonden in de zaal niet gerookt mogen worden. 

In aansluiting aan het bovenstaande zij de aandacht 
onzer lezers er op gevestigd, dat einde Februari in dat 
theater de benefice-voorstelling zal plaats vinden van 
me-vrouw Holtrop-van Gelder, een der oud-Ieerlingen van 
onze school, die zieh bij het pnbliek reeds gezi~n heeft 
weten te maken en van wie de tooneelvrienden, die ha:tr 
(nog korte) loopbaan volgden, voor de toekomst veel ver
wachten. 

Bij gelegenheid van het bedoelde benefiet zal zij optreden 
als Adrienne Lecouvreur. Zonder als zoodanig eene verge
lijking met beroemde artisten te willen uttlokken, koos zij 
die rol, om de goede gelegenheid welke zij haar schenkt 
ter beproeving harer krachten. En wie mevr. Holtrop 
kent, houdt zich overtuigd dat zij eene creatle zalleveren, 
zoowel vol belofte als in menig opzicht indrukwekkend; 
de moeite van een bezoek ruimschoots loonend. Wie haar 
nog niet kent, zal, na de voorstelling van deze week, 
ongetwijfeld tot gelijke overtuiging komen, en - - als bewijs 
van sympathie met haar kUlmen en pogen -- haar benefiet
voorstelling willen bijwonen. 

------

In aansluiting bij hetgeen we in afiev 7 heb ben mede
gedeeld aangaande de voorgenomen matinee, welke de 
vereenigde jongere artisten der Kon. Ver. Het N ederlandsch 
Tconeel beraamden, wordt ons thani; medegedeeld, dat, 
dank zij vooral den ~tenn on zer leden, bij wijze van proef, de 
eerste uitvoering zal plaats vinden op Zondag 3 dezer. Het 
programma, 'twelk dOOf de dames Schwab-Welman, S Vere
net - Dusault, mej. Sophie Bos en mej. M. Grader (vakleer
ling der Tooneelschool) en de reeds vroeger genoemde heeren 
zal worden uitgevoerd omvat behalve de vertooning van Taa/
fouten een blijspel in I bedrijf van Labiche en Jolly, ver
schill ende fragmenten van De geleerde vrouwen (2e bedr. se, 
6e en 7e tooneel, 3e bedr. -l-e tooneel) in de vertaling van 
Mr. C. H. Perk, de vloekscene uit Horace, met mej. Bos 
als Cami/le, die ook de rei uit Hooft's Granida zal voor
dragen en Het Zwaardlied uit De dochter 7Jan Roelanf, 
door den hr. Schwab. \Vij zien de uitvoering van dit pro
gramma met de meeste belangstelling te gemoet en hopen 
in ons volgend nummer van den uitslag Cinzen lezers relaas 
te doen. 

DELFT. Men meldt ons uit Delft: dd. 28 J an. 
Vrijdag I:) Tal1Uari had het Bestuur der Afdeeling Delft 

van het Nederlandsch Tooneelverbond de geabonneerden 
op de voorstellingen in den Stadsschonwburg tot een 
samenkomst uitgenoodigd in de Stads Doelen. Aanleiding 
hiertoe was dat de commissie, die steeds de belangen d;r 
abonnes behartigde en namens hen bij jubilea en andere 
gelegenheden aan de artisten huldeblijken vereercle, haar 
mandaat nedergelegd had. Na eenige discusie omtrent de 
meerdere ot mindere wenschelijkheid, dat het Tooneelver
bond ook namens de geabonneerden zou optreden, werd 
echter aangenomen dat het Bestuur der Afdeeling Delft 
van het N ederlandsch Tooneelverbond als de gedelegeerde 
der abonnes zal optreden, Bij rondvraag werd ook de 
wenschelijkhcid uitgesproken dat in het volgend seizoen de 
voorstellingen weder evenals vroeger op W oensdaga vond 
en niet meer des Zaterdags en ook meer regelmatig om de 
veertien dagen zonden plaats hebben. Nadat ook nog 



enkele verbeteringen in de inrichting der sclwuwuurgzaal 
ter sprake gebracht waren en de voorzitter beloofd had 
dat het besprokene een pnnt van ernstige overweging in 
den boezem van het bestnnr zon uitmaken, werd de ver
gadering gesloten. 

LEIDEN. Men schrijft ons uit Leiden, d.d. 30 Jan '89. 
Op de algemeene leden vergadering der Leidsehe Stud. 

Afd. v/ho N. T. V. gehouden op 21 Jan. '89 die zeer 
siecht was bezocht, werd dispensatie verleend van art. 28 
v/ho reglement hetwelk het Bestuur tot het geven van 2 

uitvoeringen per jaar verplicht, aangezien het wenschelijk 
was dat de afdeeling bij de feestviering van hei Stud. Corps 
op 1 Maart '89 meewerkte en de kas het geven van drie 
Ultvoeringen niet gedoogt. 

De heer van Eysinga heeft zijn ontslag genomen als 
bestuurslid; in de vacature werd voorzien door de ver
kiezing van den heer P. Y ssel .de Schepper. 

Het bestuur verzoekt verder HH. leden, klachten over 
siechte bezorging van het tijdschrift liefst schriflelijk, met 
opgave van woonplaats, in te dienen bij den Secretaris 
den Hr. Th. B. Pleyte. 

'S-HERTOGENBOSCH. Op Zaterdag 19 Jan. l.l. zijn de 
leerlingen der tooneelschool: dames Frida Herberich, 
Alida Klein, Martha Coerdes en Adele Dore, gesteund 
door den heer Verenet, oud-Ieerling der school, voor de 
leden onzer Afdeeling opgetreden met een uitgebreid 
programma, 't welk algemeen genoegen geschonken heeft. 
Door deze kennismaking met den arbeid der school is de 
belangstelling onzer leden in haar niet weinig verhoogd. 

[Uitvoeriger, officieele mededeelingen hebben ons niet 
bereikt. Wij moeten dus volstaan met de vermelding van 
het bovenstaande, uit particuliere mededeelingen van een 
der leden geput.] RED. 

Na hetgeen in aflev. 7 (pag. 60 en 61) over het stuk 
van den heer M. Horn, lJfevroltw Rz'chon door onzen 
Rotterdamschen medewerker is te berde gebracht, behoeven 
wij naar aanleiding van de opvoering daarvan in het 
Grand- Thedtre weinig meer te zeggen. Het stuk is in zijne 
handeling en karakterteekening eenvondig conventioneel; 
het gegeven is niet uit de N ederlandsche werkelijkheid 
geput, maar uit de tweede hand aan uitheemsche werken 
ontIeer.d. De schrijver zelf heeft het echter voor niet 
meer uitgegeven: 't is er hem alleen om te doen geweest 
te toonen dat hij de techniek voldoende meester is, om 
een speelbaar stuk te kunnen vervaardigen. Daarin is hij 
in z60verre dan ook welgeslaagd als de handeling regel
matig verloopt en er verschilIende goed uitgewerkte tooneelen 
in voorkomen, welke te zamen het vrouwelijk gedeelte yan 
het publiek zeer pakte. Het zal ons aangenaam zijn, 
wanneer de heer Horn, zoodra hij zieh zelf hoogere 
eisehen gaat stellen, zal toonen ook dan een goed opvoer
baar werk te kunnen levereIl. 

Over de vertooning kon hij in menig opzicht tevreden 
zijn. Mevrouw Ellenberger heeft de bedrogen geliefde en 
liefhebbende moeder met gevoel en waardigheid voor
gest eid en Mevr. Poons-van Biene toonde zieh als de 
dochter opnieuw eene aankomende comedienne van ge
moed, smaak en talent. Bizondere lof verdiende haar stil 
speI in het laatste bedrijf: zij toonde deel te Hemen in 
't geen er om haar heen voorging. Echter blijve het ver
zorgen der uitspraak van onze taal haar nog steeds met 
nadruk aanbevolen. Zij mag niet rusten alvorens zij ge
leerd heeft de klanken zuiver uit te brengen. Behalve in 
het eerste bedrijf, waar hij wat erg luid sprak, heeft de 
heer Andre zijn niet zeer dankbare rol hoogst verdienste-

lljk afgespeeld; de heer Malherbe toonde in het derde 
uedrijf meer vuur te bezitten dan hij in lange had doen 
vermoeden - als jonge minnaar blijft zijn houding nog 
steeds stijf en zijn spei koel. In het samenspei van allen 
zat goeden gang. Maar het is onbegrijpelijk, hoe de 
(lirectie de rollen van de barones, de dochter van den 
dokter en van twee der drie swells uit het eerste bedrijf 
kon toevertrouwen aan de dames en heeren, die wij er in 
zagen optreden. Men moet toch goed kunnen spreken en 
zieh weten te bewegen, zeker als men geen talent heeft. 
Daar ligt in dit aanmonsteren van acteurs en actrices 
wnder eenige geschikheid voor hun beroep een dubbel 
gevaar: voor de directie, die aldus de beschaafde en önt
wikkeldc toeschouwers vcrjaagt; voor onze tooneelspeel
kunst, die later met dergelijke beocfenaars opgescheept 
iJlijft. En ten aanzien der betrokken personen is het o. i. 
nnverantwOordelijk hen te leiden op een weg, waarop hun 
niets dan teleurstelling en armoede wacht. 

In het Salon des Varietes is, ter gelegenheid van het 
benefiet des heeren Bigot een oud beest je van stal gehaald, 
en wel DeHonderdjarige, een so ort van salon-melodrama. 
Ik heb er slechts een bedrijf van bijgewoond; genoeg 
evenwel om den indruk te ontvangen dat de heer Bigot 
zieh alle moeite had gegeven om den krassen, scherp
zinnigen, fijIlgevoeligen grijsaard naar werkeliJkheid af te 
beelden. De acteur was niet alleen uiterlijk onherkenbaar, 
maar ik miste ook de siechte gewoonten van spreken en 
gebaren, welke hij zich door het optreden in Duitsche 
kluchten heeft eigen gemaakt. Dat is een heugelijke ont
dekking geweest, en als de heer Bigot op dien weg voort
gaat en zieh blijvend weet vrij te houden van ruwe en 
hinderlijke bruskheid zal hij, als karakterspeler, weihaast 
den go eden naam herwinnen, dien hij bezig is geweest 
met zijn komiekigheid te verspeIen. Moge deze benefietrol 
de dageraad van eene bete re toekomst blijken! 

Nu ik toch over benefice-voorstellingen spreek, wil ik 
meteen van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht 
mijner lezers te vestigen op de keuze, door den heer 
Veltman voor de zijne gedaan. De opvoering van De 
Reclzter ZJan Zala71lea verdient dubbele belangstelling, en om 
het stuk, en om het feit dat het 't eerste is, 't welk van 
den Spaanschen dichter Calderon op een N ederlandsch 
tooneel vertoond wordt. De bewerking van dit volksstuk 
door Aldolf Wilbrandt, welke door de heeren van Lier 
gebruikt wordt, heeft het in Duitschland uiterst populair 
gemaakt. 

1J it de Maasstad. 
Het was in zekeren zin een stout bestaan van den Heer 

Alex. Faassen, Sardou's Vrienden 7Jan ons door zijn gezel
schap te doen opvoeren, zij het dan ook ten benefice van 
een der beste krachten, van den Heer L. H. Chrispijn. 
Zijn gezelschap toch is meer gewoon aan flink typeeren, 
aan forsch spei, dan aan het vertolken van een geestige 
comMie, die den toeschouwer geen luid applaus maar een 
fijnen glimlach moet ontlokken; de puntige gezegden en 
snedige opmerkingen moeten zonder bizonderen nadruk 
van de lippen der vertooners glijden en vooral mag aan 
de intrigue geen te voorname plaats worden ingeruimd; 
evenals in het Kattebelletje is zij slechts de draad die het 
geheel bijeenhoudt. Wordt dit vergeten, dan krijgt alles 
een veel te zwarte tint, dan wordt het stuk log en al te 
duidelijk. De me este speIers hadden dit uit het oog ver
loren, voornamelijk de Heer Smith, die den los bol Maurice 
voorstelde, alsof h~i de verradersrol in Roger speelde; het 
was jammer, want blijkbaar deed hij zijn best. Ook de 
echtparen Vigneux en Marecat werden veel te scherp ge
teekend en daardoor de bedoelingen des schrijvers voorbij 
gestreefd. 

Met genoegen noemen wij daarentegen de Heeren Alex. 



Faassen (Caussade) en Chrispijn (Tholosan) ; eerstgenoemde, 
zeer juist gegrimeerd, typeerde verdienstelijk den vrij be
krompen maar gemoedelijken rijken bloedverwant; zijn 
spei in het laatste bedrijf, wanneer hij vermoedt bedrogen 
te zijn en eerst aarzelt een besluit te nemen, t.otdat hij 
de geheeie omgeving bij den neus neemt, was recht ge
lukkig. Voor een raisonneursrol heeft de Heer Chrispijn 
nog te weinig toonschakeering en zou hij van zijn kunst
broeder, den Heer J an C. de Vos, die toch evenmin over 
een omvangrijke stern beschikt, veel kunnen leeren; de tirade 
over vrienden en het ver ha al van de peer werden echter 
beschaafd voorgedragen en dikwijls wist de beneficiant 
den juisten toon te treffen; daarbij mag men niet vergeten 
dat hem slechts zelden de gelegenheid wordt geboden 
zich in dit genre te bekwamen. 

Cornelis Voss werd in den grooten schouwburg door een 
talrijk publiek zeer gUllstig ontvangen. Ofschoon wij gaarne 
erkennen dat het blijspel v,eel goeds bevat, hadden wij toch 
van eenSchönthan iets beters verwacht, te meer omdat 
hij met den opzet zo6 kostelijk slaagde; een middelmatig 
Fransch auteur had er een allergeestigst blijspel van ge
maakt, alleen wellicht wat gepeperd, Von Schiinthan 
daarentegen bleef zijn onderwerp niet meester, het werd 
hem te machtig; hij verdwaalde op zijpaden in plaats 
van de handeling geleidelijk te ontwikkelen en leverde 
weliswaar een bonte reeks van komische en gevoelvolle 
tooneelen, maar geen tooneelstuk; daarvoor laat de eenheid 
te veel te wenschen over. Hij springt van den hak op den 
tak, verwaarloost nu goede momenten om er straks andere 
bizonderheden met de haren bij te sieepen. W onder mag 
het heeten dat daaronder de karakterteekening niet lijeH 
en dat is gel ukkig niet het geval; zij is zelfs een der grootste 
deugden van het stuk, 

85 

De opvoering was over het algemeen zeer goed; als 
Barones van Feldheim scheen Mej, Vink ons echter niet 
bizonder üp dreef; enkele tooneeltjes speelde zij met talent 
maar andere weer te mat, zonder animo. Mej, Pauline 
Beersmans had een inoeielijke maar schoone taak die :r.ij 
met voorliefde en succes vervulde. Paula is dan ook een 
zeer aantrekkelijke figuur; eerst eenvoudig, opgewekt en 
een beet je /,;,1 mine, totdat de liefde ongemerkt haar hart je 
binnensluipt. Wanneer zij bemerkt dat hetgeen zij vriend
schal' waande liefde is, deinst zij terug; zij verschrikt als 
zij verneemt dat haar beau de gevreesde Don J uan is, 
maar wordt weldra gerustgesteld; haar levenslust herneemt 
de bovenhand en niet tevreden met haar eigen geluk te 
verzekerell, weet zij dan nog den hertog de oogen te orenen, 
hem de zaligheid tedoen kennen die hij uit misplaatsten 
trots of vrees niet durfde droomen. Dit schoüne meisjes
karakter is door Mej. Beersmans uitmuntend begrepen; de 
verschilIende aandoeningen gaf zij duidelijk weer, en het 
tooneeltje voor de signalen, de slotscene van het derde 
bedrijf en het gesprek met den hertog muntten uit door 
fraai, goed doordacht speI. Zij lette echter op de mon
delinge voordracht, dat haar stem niet te treurig klinke en 
vooral dat zij goed verstaan worde; ook moet zij het hoofd 
niet te veel buigen. Wij willen deze opmerkingen niet 
terughouden; nu Mej. Beersmans op nieuw getoond heeft 
wat zij kan, mag ook de kritiek haar eischen iets verder 
uitstrekRen. 

De Heer De Vries (de Prins) had zich eveneens vee! 
moeite gegeven; zijn spei was levendig en beschaafd. Zijn 
rol biedt niet zooveel afwisseling als die zijner bruid; het 
is de bekeering van een los bol door den invloed van een 
lief meisje waarop hij weldra gecharmeerd wordt. De partij 
is echter groot en eischt in de eerste plaats losse, be
schaafde voordracht. Tot het einde toe bleef de Heer 
De V ries zijn taak meester en aan hem is stellig voor een 
goed deel het succes van het stuk te danken. 

De Heer D. Haspels (Graaf van Pernwald), gegrimeerd 
alsof hij van een plaatje uit de Fliegende Blätter was 

gestapt, leverde van den dommen, zelfvergenoegden diplo
maat een vermakelijk type; naar onze meeninz zou echter 
eenige matiging niet schaden. Maar alles wat genoemde 
kunstenaar geeft is steeds zoo bestudeerd, dat wij deze 
meening slechts aarzelend durven uitspreken. 

Als Arnold Beckers was de Heer Jan C. De Vos wel
licht wat te druk, maar overigens zeer gelukkig. Inderdaad: 
Zoo z{jn er! Wij kennen verschilIende zulke jongelui, 
alleen meestal minder oprecht. De hansworsterij met het 
consulscostuum doet dat type geen goed, vooral niet na 
zijn gesprek in het derde bedrijf; men zou dat laatste 
optreden zonder nadeel kunnen schrappen. 

Het tooneel zag er keurig uit; er stonden echter wat 
veel stoelen die -den vertooners blijkbaar hinderden ; daar 
de vier bedrijven in hetzelfde salon speien kon de voor
stelling vlug van stapel loopen. Alles te samen genomen 
zal niemand zich beklagen Corneh, Voss gezien te hebben ; 
het stuk is amusant en de opvoering strekt ons gezelschap 
tot eer. 

29 Jannari r889· JEAN VALJEAN. 

In de dagen, toen Sarah Bernhardt directrice was van 
de Porte St. Martin, werd haar door Catulle Mendes zijn 
drama Fiammette ter opvoering aangeboden. Maar de 
diva, zoo de titelroi haar zelve al aanstond, zag tegen de 
kosten op en Fiammette bleef in portefeuille. 

Antoine, de directeur van het Theatre Litze, heeft het 
voorrecht de zal:en uit een ander oogpunt te kunnen 
bezien. Zijn abonnes eisr:hen noch verwachten een weelderige 
monteering ; zij komen - het is een ideale toestand! -
in de eerste plaats om het stuk zelf en in de tweede om 
de vertolking. En huiswaarts keerende van de voorstelling 
van Fiammette, zullen zij wnder twijfei tot zichzelven 
gezegd heb ben, c.at het jammer geweest ware, zoo dit stuk 
ongespeeld was gebleven. 

Odanda is koningin van Bologna, haar bijnaam is 
Fiammette, »hetwelk overgezet :r.ijnde" is: kleine vlam. 
Denk u Froufrou op een der miniatuur-tronen van het Italie 
der Renaissance en ge hebt ongeveer een voorstelling van 
haar bestaan. Verwonderen kan het ons niet, dat er onder 
haar onderdanen zijn, die oog hebben voor nog een andere 
dan de beminnelijke zijde van haar lichtzinnigheid en -
de tijden brachten dat zoo mede - een complot sm eden 
om haar te dooden; op aanraden van den kardinaal Cesar 
Sforza, die de hand in de samenzwering heett, zal de 
prins gemaal Giorgio, een avonturier, dien zij eens in een 
luimig oogenblik gehuwd heeft, in hare plaats tot koning 
worden uitgeroepen. Een jonge fanatieke monnik, Danielo, 
zal met de uitvoering worden belast, maar als men hem 
komt zeggen, dat hij de koningin moet dooden, weigert 
hij. Want, ofschoon hij zich wel wacht dit den kardinaal 
te bekennen, sinds hij een jonge vrouw, die in het Klarissen
klooster vertoeft, heeft liefgekregen, is iedere vrouw, 
koningin of boerendochter, hem heiliger dan ooit. Eerst 
als men hem zegt, dat het de koningin geweest is, die 
zijn zestienjarigeu broeder ontvoerd en daarna bedorven 
en vermoord heeft, verklaart hij zich bereid. 

Zijn moorddadig plan belet hem intusschen niet zijn 
roman te vervolgen en wij vinden hem weldra met zijn 
uitverkorene, die niemand anders is dan de koningin, 
schoon hij het niet weet, en villegiature. Een vrouw uit 
het volk komt de koningin onderrichten van den voorge
nomen moordaanslag en Fiammette - femme avertie en 
vaut deux -- trekt naar de stad, ontzet de schuldigen 
uit hun ambten en - wacht den moordenaar af. 

Het is feest aan het hof en zang en snarenspel weer
klinken alom. Daar komt Danielo, ma<\r als hij de koningin 



genaderd is en haar wil treffen, herkent hij in haar de gelellill 
van zijn idylle en het wapen ontvalt aan zijn hand. Dc 
koningin - want de liefde vergeeft alle dingen - koopt 
Danielo's gen ade met haar eigen abdicatie, maar valt nu 
onder het bereik der wet en wordt - hoe is het mogelijk I 
- als volgelinge van Luthers leer aangeklaagd en ter clood 
veroordeeld. De priester, die in de gevangenis haar laatsten 
biecht zal aanhooren is Danielo. Haar grootste wnde, 
zegt zij, is d'lt zij een man te innig heeft liefgehad en 
bovenal dat zij daarover geen berouw kan beb ben. Op 
zijn vraag bezweert zij hem, dat zij onschuldig is aan de 
ontvoering van zijn broeder en verzoend vallen zij in 
elkanders armeIl. Daar komt de kardinaal binnen, gevolgcl 
door den beul; Danielo grijpt de bijl van-den beul en velt 
Sforza ter neer. En bei den zullen nu sterven, mocht hel 
zijn, smeekt zij, in eenzelfde oogenblik, met een - den 
laatsten - kus op beider lippen. 

* * * 
In het vorige seizoen hadden Les lerlllres colbntes van 

Leon Gandillot een opzienbarend succes. Een niet minder 
heugelijke opgang schijnt weggelegd voor La mariee recal
citrante, het tweede product van dezen jongen schrijver, 
waarvan de eerste opvoering onlangs in het Theatre 
Dt~jazet plaats vond. 

Eeu jonkman, Alfred genaamd, is zoo JUlst de gelukkige 
echtgenoot geworden van mejuffrouw Cecile Chalumeau. 
Het geheeIe huis is in rep en roer; vader, moeder, peet
vader, van wien de booze werel:l beweert, dat de eerste 
lettergreep te veel is aan zijn titel, allen zijn zenuwachtig 
en opgewonden. Rosita, de modiste, die het reiskleed van 
de jonge vrouw hersteld heeft, gaat ileen, ontmoet den 
reisvaardigen echtgenoot in de deur en met een: Alfred, 
Rosita! vallen zij in elkanders armen. Mevrouw Alfred, 
die hen bij deze teedere herkenning verrast - want 
Alfred en Rosita blijken aangename, gemeenschappelijke 
herinneringen te hebben - is met die omhelzing slechts 
matig ingenomen en decreteert la separation de corps. Om 
mamaas gevoelige zenuwen te sparen is zij echter bereid den 
schijn te redden en volgt haar man op de vreugdelooze 
huwelijksreis. 

Het tweede bedrijf brengt ons in een hotel in Zwitser
land. Alfred is meer dan halverwege geslaagd zijn vrouw 
te verteederen, toch kan hij de verzoeking niet wd~rstaan 
een aardig kamermeisje, dat zich juist over de levenswijze 
van het jonge paar vroolijk heeft gemaakt, eens ferm te 
kussen. Ook nu weer wordt hij door zijn vrouw op 
heeterdaad betrapt. Het feit valt niet te loochenen en 
haar vernieuwde ongenade moet hij zich dus laten wel
gevallen. Daar ontmoet hij zijn oude vriendin Rosita, die 
om zijnentwil gaarne haar Engelschman in den steek !aat, 
met Alfred naar Parijs terugkeert en zijn eenzame woning 
vervroolijkt, hetgeen zeker een goed werk iso Als Rosita 
echter ontdekt, dat zijn hart toch aan zijn vrouw behoort, 
mimt zij het veld. 

Even later komt Cecile, getroffen door Alfred's verzoek 
om vergiffenis, haar man in zijne woning opzoeken.· Dat 
is een siechte tref voor peetoom, die neefje vergezeld van 
een commissaris van politie en flagrant delzi wilde betrap
pen, en hem vindt met ... zijn vrouw. De jongelui zijn 
verzoend en mama Chalumean zal nimmer vermoeden, 
dat de wittebroodsweken eerst nu beginnen. 

T~{if verscl?illende Tijdscl?riJfen. 
De lVoltvelle Revue van 15 J anuari geeft twee artikelen, 

welke onzen lezers allicht belang zullen inboezemen. Het 
eerste is van de hand van Andre Maurel en handelt over 
het theater van Auguste Vacquene. V ooral het gedeelte, 
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't welk aan het ook bij ons bekende stuk Jean Baudry 
gewijd is en w:J.al'in het egolsme van dezen weldoener in 
het licht gesteid wordt, is der lezing zeer waard. Zij die 
ecnige bizonderheden over »het Tooneel in Amerika" 
wenschen tc vernemen, kunnen terecht b~i Louis Nathal, 
wiens artikel voor het grootste deel echter alleen voor 
Fransche tooneelschrijfers vall belang is, daar hij het 
anteursrecht in Amerika bespreekt. Welk eene plaats het 
tooneel in de Vereenigde Staten inr.eemt kan men beoor
deelen naar eenige cijfers, door N athal gegeven; hij schat 
immers het aalltal schonwburgen op 1650 en dat der 
gezelschappen op ± 400. N atuurlijk is het grootste deel 
van deze voortdurend op reis; wat niet belet dat in de 
laatste jarell het beroep van acteur als een regular professio/l 
geldt, niet ben eden de waarcligheid van zoons en dochters 
uit de eerste kringen. Ondanks alle gemis aan on der
steuning van Staats- of gemeentewege schijnt het baantje 
van directeur voor een knap en ondernemend man toch 
nogal winstgevend: Louis Nathal spreekt ten minste van 
millonnairs onder hen! 

Onzen directies - en vooral die der Kon. Ver. Het 
N ederlandsch Tooneel - zij de lezing aanbevolen van de 
beoordeeling in de Chronique du Theatre - in 't zelfde 
nummer van Du m as' IIenri 111, 't welk op dit oogen
blik het succes van de Comedie-fran<;aise iso Als men een 
stnk zoekt, geschikt om ook door de uitrusting het groote 
pnbliek te trekken, kan men niet beter doen dan bij den 
ouden Dumas leentjebuur te speien. Zijn kleurrijke histo· 
rische drama's verheften zich torenhoog boven het maak
werk der hedendaagsche Dennery's en de Montepin's; en 
zelfs zij die de romantieke verouderd vinden, moeten 
erkennen' dat en uit een aesthetisch en uit een historisch 
oogpunt de stukken van den eJUden Dumas meer de 
aandacht verdienen dan .... Sardou's Tosca. 

In het Utrechtsch Da/blad is dezer dagen een uitvoerig 
artikel gewijd aan de zoo juist door mij -genoemde Ver
eeniging. In hoofdzaak bevat het reeds vroeger door ons 
gemaakte opmerkingen; ook enkele die wij niet zouden 
willen onderschrijven. Maar wel beamen wij ten volle de 
vraag: »Moet er niet iets (lees: nog meer) gedaan worden, 
om in 1891 te kunnen zeggen, dat het Ned. Tooneel nog 
meer heeft uitgericht dan een uitmuntend tooneelgezelschap 
samenstellen ? (wij curs.)." En we voegen er deze vraag bij: 
»Heeft men genoeg gedaan Oln zich te verzekeren, dat de 
aangebrachte verbeteringen . blijvend zullen zijn, ook na 
18C)1 ?" 

SNIPPERS 
ROTTERDA:\1. l) Als eene historische bijdrage laten wij 

hier volgen een verslag van de beraadslagingen in den Rot
terdamschen Gemeenteraad over de aanvragen om subsidic 
voor opera en tooneel: 

De heer van der Ho!)p herinnert hoe reeds voor vele 
jaren, toen Rotterdam nog geen eigen tormeel had, een 
subsidie van (1000 is verleend ter vergoeding van reis
kosten aal) een elders gevestigd gezelschap. Sinds deze 
stad eigen tooneelen heeft, is de vraag om subside wel 
herhaalclelijk ter sprake gekomen, doch nooit gunstig beslist. 
Spreker verwacht ook niet dat de aanvrage het gewenscht 

'resultaat zal hebben cn om den vorm en om het bedrag. 
V oor hem IS er althans een bezwaar er zijne stem aan te 
geven. Hij wil echter niet geacht worden de meening te 
zijn toegedaan. dat het geen algemeen belang t>n nut zou 
zijn een subsidie te verleenen aan opera of tooneel. Als 
hij om den· vorm dez er aanvrage haar afwijst, doet hij' 
het in de hoop dat men later in anderen vorm er op zal 
terngkomen. 

J) Ontleend aan dc N. Rott. Cour. 
Wegens plaatsgebrek eerst heden opgenomen, 
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De heer Ebeling, volstrekt niet verrast door het advies 
van de commissie van finaneien, door Burg. en Weth. als het 
hunne overgenomen, kan medegaan met dit advies als er sprake ' 
is van het niet toestaan van subsidles dan voor hoog noodige 
zaken. met het oog op de financien dezer gemeente, wel
ker behoeften door ha re uitbreiding zeker zullen toenemen. 
Het is evenwel de vraag, wat ieder voor zieh als dringend 
noodige uitgave beschouwt. Spreker acht eene ondersteu
ning als hier gevraagd tot die uitgaven te behooren. 

Spreker bestrijdt de meening, in het praeadvies uitge
sproken, dat het geven van subsidie de medewerking der 
particulieren zou dooden. Ware dit zoo, dan had men 
ook niet moeten treden in eene subsidieering van de in
dustrieschool voor meisjes, die geheel door particulieren 
wordt gesteund. Men overdrijft dus d')or te meenen, dat i 

subsidie zou leiden tot eene totale inmenging in het bestuur 
van den schouwburg. 

De zaak komt toch altijd hierop neer, dat het gemeen
tebestuur in het belang der veiligheid zoodanige verande
ringen heeft geeischt in den ouden schouwburg, dat men 
wel genoopt was een nienw gebouw t~ stichten, Nu wij 
eenmaal een kunsttempel hebben, acht spreker het echter 
de roeping van het gemeentebestuur, te doen wat het kan 
opdat de kunst hoog worde gehouden. 

De heer Van Stolk wil, al zal hij zieh buiten stemming 
houden, alleen verklaren, dat de lage erfpachts-canon een 
eerste stap tot subsidie is geweest, en dat de. tegenwoor
dige schouwburg verkeert in een overgangstijdperk. 

De heer Molenaar betwist, dat het niet mogelijk zou zijn 
door particuliere krachten de opera in stand te houdell. 
De ervaring heeft hem geleerd, dat het moeielijk, maar 
niet onmogelijk iso Dat gemeentelijke subsidie particuhere 
hulp doet afnemen, bewijst de al1lbachtsschool, die thans 
/26,000 subsidie geniet en welker ledental met de helft is 
verl1linderd. 

Wat overigens een tooneelsubsidie betreft, zij ZOll toch 
zeker moeten leiden tot de vaststelling van een eahier de 
eharges en eene geldelijke verantwoording. Bij den eersten 
stap, de lage erfpacht, moet het blijven. 

De Voorzitter wijst er op, dat men scholen ~Is ambachts
school en industrieschool, die worden gesubsidieerd ol1ldat 
de wetgeving op het onderwijs eene leemte bevat, niet kan 
gelijkstellen met het tooneel. Het is waar, de lage canon 
van erfpacht kan als een eerste stap worden beschouwd. 
Maar men kan een go eden schouwburg wenschelijk achten, 
zonder daarom ook met de opvoeringen zieh in te laten. 

De heer EbeliFlg wijst er op, dat ook het Hollandsch 
Tooneel feitelijk is gesubsidieerd geweest door de vereeniging 
Het Nederlandseh Tooneel. Overigens, ook spreker had een 
anderen vorm gewenscht. Hij zou liever heb ben gezien 
eene aanvraag van subsidie aan de Rotterdamsche Schouw
burgvereeniging, welke evenals elke subsidie door het over
leggen der rekening zou gecontroleerd worden. 

De heer Mulltr vraagt, of het denkbeeld niet is behan
deld, kunslvoorstellingen van de belasting op de publieke 
vermakelijkheden vrij te stellen. 

Nadat de Voorzitter heeft aangetoond dat thans alleen 
het advies aan de orde is, en de heer Molenaar dat die 
belasting voor de opera slechts /6 per avond bedniagt, 
kondigt de heer Muller een voorstel in den door hem 
bedoelden zin aan. 

Het afwijzend praeadvies wordt daarna aangenomen met 
31 tegen 2 stemmen (de heeren v. Rijckevorssel en Ebeling). 
De heer V. Stolk was bij de stemming afwezig. 

Kultstenaars en kritiek. Op 19 Jan. 1.1. is voor de Arr. Recht
bank te Rotterdam eene zaak behandeld tegen den Heer 
M. Horn, tot einde '88 Redacteur der sints overleden 
»Kunstkroniek" - en wel naar aanleiding van zijne beoor
deeling van den zang des Heeren Wertheim, lid van het 
Duitscbe Operagezelschap te Rotterdam. De Heer Horn 

had nl. van dezen zanger gesc:hreven dat hij »jammerde" 
en vandaar de indiening van eene aanklacht wegens be
leediging door den beleedigden artist. 

Gelukkig heeft de Rotterdal1lsche rechtbank begrepen, 
dat het eritiseeren van den kunstenaar tot het goed recht 
behoort van ieder vonr wien hij optreedt, en dat de taak 
van den criticus onmogelijk worden zou, wanneer hij bij 
het uitspreken van een ongunstig oordeel gevaar liep voor 
de rechtbank gedaagd te worden. I) Dat lof den kunstenaar 
zoowel aangenamer als voordeeliger is dan blaam, be
hoeft geen betoog; maar de directie en artisten, die mee
nen dat zij schotvrij Züuden blijven, wanneer maar de 
sehrif/elijke kritiek achterwege bleef, vergissen zieh schrome
lijk. Want de mondelinge kritiek van het betalend en te-_ 
leurgesteld publiek is steeds veel scherper, onbarmhartiger 
en nadeeliger dan die van den beoordeelaar, die - vooral 
ten onzent -- de toestanden en de kunstenaars meer kent 
en dus eer geneigd is tot het gebruiken van consideratie. 

Der opmerking Z1Jaard. Het jongste jaarverslag der maat
schappij »Apollo" constateert dat de opvoering van »De las
teraar" in 1887/1270, die van »De zwarte dokter" in.I888 
daarentegen / 751.5° opleverde. Welk feit te niet doet de 
vaak gehoorde bewering, dat rnen, /er wüte vall de kas, wel 
~ e n 0 () P t is een d raa k te speIen. 

]Vog a/ eurieus. 't Is meermalen opgemerkt, dat men ten 
onzent met veel ophef spreekt over tooneelgebeurtenissen 
in Frankrijk, welke nien, als ze hier te lande voorvallen, 
de aandacht, en vaak terecht, onwaardig keurt. 

Ook nu weer !leeft dit feit zieh voorgedaan. Het week
Illad De Amslerdammer heeft zieh toch gehaast in zijn 
nummer van 19 dezer zijn lezers in een artikel van 11/ 2 
kolom den inhoud te verhaIen van La Porteuse de pain, 
cen melodrama van Xavier de Montepin eil Dornay, waar
van de week te voren te Parijs de premiere gegaan was, 
doch dat eenvoudig een »draak" is, geschikt om - gelijk 
cle redactie zei - De Gesehand71lekle hij ons als 'successtuk 
up te volgen. 

Gelukkig zullen wij daarvoor wel bewaard blijven.Dit 
Parijsche nieuwtje is toch in Amsterdam reeds twee jaar 
uud, dank (?) zij den heer George, die indertijd den roman 
van de MOIitepin, als feuilleton in De Eeho versehenen, 
I'oor ons tooneel bewerkt heeft tot een groot melodrama: 
>,Onder va/sehe v/ag", 't welk, I I mei 1887 voor het eerst, 
en sedert meer dan 25 malen in het Grand-Theatre der 
heeren van Lier opgevoerd is! 

Md te ver gedreven?! De Raad van Eeheer heeft in 7.ijn 
laatste jaarverslag gesproken over het nadeel, 't welk het 
schouwburgbezoek ondervindt door de concurrentie met 
het circus-Carre. 

Ook ons is dit feit niet ontgaan, en wij heb ben betreurd 
de opening van eene plaats van vermaak, welke in onze 
stad, bereids met dergelijke overladen, den strijd om het 
bestaan voor de schouwburgen nog verzwaarde. 

Dat circus be staat evenwel; en dit feit is niet ongedaan 
te maken. Ook begrijpen wij, dat onze Arnsterdamsche 
dagbladen van deze publzi: attractz'on nu en dan moeten 
gewagen. Doch is het niet wat ver gedreven, dat sommige 
bladen geen programma-verandering in het circus onbe
sproken laten, en schier dag aan dag op eene wijze, die 
de aandacht trekken moet, de loftrompet steken van de 
onovertrefbare voorstellingen b;j Carre ! De pers heeft 
1I0g eene hoogere roeping dUll'kt ons, dan het aanwakkeren 
van eene voorkeur voor »kunsten" boven de kunst! 

') Nadat wij dit schreven kwam ons eerst het vonis in extenso 
in handen (Paleis van Justitie d.d. 31 Jan.). Behalve de stijl geeft 
lIok de inhoud aanleiding tot critiek. Wellicht daarover nog nader. 
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:12oro. 
(Eene karakterstudie). 

In dc J anuari-Aflevering der Fortnightf.y Review geeft 
Edmund Gosse, de bekende Engelsehe beoefenaar der 
Noorsehe en N ederlandsche letterkunde, eene studie over 
Ibsen's Social Dwma's, welke - voor zooverre zij over 
iVora handelt "- mij zelf aanleiding gaf tot eene nieuwe 
studie van dit 1100gst b elangwekkend e vrouwenkarakter. 

Met Nora komt er in de teekening d er vrouw bij Ibsen 
een ommekeer, welke slechts is voorbercid door de episo
dische verschijning van Se17lla het jonge vrouwtje in De Bond 
der jongeren. Te voren heeft hij .. - in Agnes (Brand), Solveig 
(Peter Gynt) - de echt vrouwelijke opoffcring van het 
leven aan den geliefden man verheerliJkt, en daarbij de 
waarde van haar stcun voor dezen koning der scbepping 
aoen uitkomen. In zijn moderne stukken vangt hij aan, 
de vrouw voor te steHen emder den druk van het mannelijk 
egolsme: de vrauw wordt, als onmondige, buiten alle hooger 
gemeenschapsleven met haar man gelaten (Steu71pzlaren der 
maatschappy) en door hem behandeld en vertroeteld, als 
een speelpop (.EI Dukkellojelll-1Vora). Daardoor kan de 
persoonlijkheid der vrouw niet tot ontwikkeling komen, zij 
blijft onkundig, onzelfstandig en aldu~ ongeschikt om 
eene goedc moeder en eene waarachtige echtgenoote tc 
worden. Voor Ibsen, die van den Staat afkecrig is, wijl 
deze instelling de vri.le ontwikkcling der persoonlijkheid be
lell1mert, is de houwelijke staat veroordeeld, zOI)dra die 
niet toelaat dat man en VfOUW naast elkander, zelfstandig 
en toch eenstemmig voortleven. 

In l\1ora nu neell1t hij een uiterstc: cen vrouwtje 't v,;elk 
reeds als kind het slach toHer was van het nannelijk ego'isme 
haars vaders en dat 001;: in de 8 jaren van haar huwelijk 
kinc: is gebleven, tot op eenmaal de ernst van het levell 
over haar komt en haar zelf tot het inzicht brengt vanal 
hetgeen haar ontbreekt. 

N ora is cle dochter van een zelfzuehtig, luehthartig en 
onnadenkend man, die in zijn kind, 'twelk van nature dar
tel en vroolijk is, deze dartellleid tot naiviteit versterkt 
heelt, omdat zij hell1 persoonlijk aangenaam waren. V oor 20.:)

ver zij gevormd werd gesehiedde dit geheel naar. haar vader ; 
ZYIl smaak, zy'll neigingen werden de hare. Eenige zclfstandige 
afwijking werd niet geduld; 'en daar zij den moed miste om 
tegen de overmaeht in opstand te komen, gewende zij zieh 
om (lf toe te stemmen. M te liegen. Als alle zwakke natu
ren, die onder een zekeren druk staan, bereikte zij in het 
uitdenken van leugentjes eene groote vaardigheid, eil stelde 
zij zieh zelve gerust met de bewering, dat het orr, be::;twil 
gebeurde, 't zij dan voor haar zelve of voor anderen, die 
zij liefhacl. En opgesloten binnen haar bep~rkten Imise· 
lijken kring, opgroeiend buiten aanraking met het leven en 
de werkeliJkheid, ontwikkelt zien in haar het egolsll1e der 
hefd e e n leert zij geen ander zedelijk gronclbeginsel kennen 
dan dat alles wat uit hefde, \'oor naastbestaandcf. of zieh 
zelve, gcschiedt,ook geoorloofd is. Vooi het overige blijft 
zij onkundig en onwetend: een zangvogeltje, 't welk geen 
andere roeping heeft dan haar vader of haar man te vermaken. 

Want als zij huwt, valt zij ongelukkig genoeg in gelijk" 
socHtige handen. De advocaat Helll1ar,die haar ten huize 
haars vaders ontmoet, is een jo;,kman met enkele goecle 
hoedanigheden, maar een groot gebrek: hij is vol ijdele 
zelfmgenomenheid en verwaandheid. 001<- is hem N ora's 
naiviteit en kinderlijke onbeholpenheid d{iarom te aange
namer, wijl hiJ zieh tegenover haar den meerdere gevLlelt 
en zieh als zoodanig kan voordoen. Hij is het op wien zij 
stennen moet, bij wien zij faad moet inwinnen, zelfs over 
haar toilet: Helmar laat zieh niet weinig voorstaän op zijn 
gocden smaak; hij moet haar telkcns leeren en tereeht
wijzen: niet om haar werkelijk te ontwikkelen, maar als een 
kind, 't welk men beknort omdat het aangenaam is den 
zeuemeester uit te hangell. En N ora laat hem begaan eil 
verheugt er zieh over dat zij hem door haar kmderl~jkc 
dartelheid en onbewustheid, door haar schoonheid, haar 
zang bekoort; want zij heeft belwefte om hem aangenaam 
te stemmen van wien zij zieh afhankelijk gevoelt, 

Doch llU kOlllt op eenmaal het ieven m zijne scherpe 
ironie haar stellen voor eene groote moeielijkl:eid. Haar 
man heeft zieh overwerkt, is zeer ziek, en moet, zal hij 



in leven blijven, naar het, zuiden toe. Ongelukkigerwijze 
is het geld daarvoor niet in kas, en N ora weet dat haar 
man 't niet wil leenen, wijl schulden voor zijn gevoel iets 
onbehaaglijks hebben. Wat nu te doen? V oor N ora, die 
met leugentjes om bestwil hceft leeren omgaan, is niets 
gemakkelijker: het geld toch leenen, achter haar man om, 
en hem wijs maken dat haar vader 't haar schonk. Maar dat 
leenen ga at zoo gemakkelijk niet; de geldschieter Krogstad 
wil het alleen geven ander borgtocht van haar vader. Die 
vader !igt evenwel op dit oogenb!ik doodr,iek en N ora 
beseft dat zij hem onder die omstandigheden niet IIlag 
zeggen hoe 't met haar man staat. Er bli]ft dus niets over 
dan het geld niet te nemen? Maar het leven van haar 
man dan? En N ora ziet er niets anders op, dan die 
borgtocht eenvoudlg zelf te teekenen. Waarom ook zou 
zij het niet doen? Ze heeft immers geen ander middel om 
haar man te redden, en is vast besloten de geleende f 5000.
terug te geven. En kan dit niet, welnu, haar man en vader 
zijn haar meer waard dan die nare geldschieter. Als hij 
't zijne niet geheel terugkrijgt. zal zij 't zieh niet aantrekken. 
Wat had hij noodig haar zooveel moeielijkheden in den 
weg te leggen, nu zij haar man in 't leven moest behouden? 

Yoor N ora, die van het leven niets kent dan haar Hefde, 
en van de maatschappij niets dan haar gezin, wordt deze 
daad dan ook niet in het minst eene bran van berouw. 
Integendeel, om het geld geregeld te kunnen aftossen, moet 
zij zelf de handen aan het werk slaan, vertalen en uitzui
nigen op haar kleeren. Daardoor wordt de redding van 
haar man nu eerst recht h~lar werk, en zij doet er zich in stilte 
te go cd op, als een bew~js dat zij toch tot nog meer ern
stigen arbeid in staat is, dan anderen, en zij zelf ook, 
eigenlijk meenden. En ofschoon daar weer menig leugentje 
om bestwil moet gebruikt worden om het geheim voor 
haar man verborgen te houden, en dit haar wel eens in 
eenige rnoeilijkbeid brengt, koestert zij dit geheim toch in 
stilt,e en verheugt zij zich bij voorbaat op den diepen 
indruk, welken de openbaring er van op haar man maken 
zal, da ar hij dan zal vernemen dat hij zijn leven eigenlijk aan 
haar dankt. "V at haar de meeste zorg baart, is het bijeen
brengen van de sommen ter afbetaling; maar als bet heel 

,siecht viotten wil, troost zij zieh, gelijk een kind, met te 
droomen van een testamentaire beschikking door een rijk 
man, welke haar meenen uit de moeilijkheid zal helpen Men
schen als N ora, die het .leven weinig kennen en zwak zijn, 
zoeken steeds hun heul bij de beelden hunr.er phantasie; 
zij stellen zich voor, dat de werking van natuur-en maat
schappeli]ke wetten moet gestoord worden door hetgeen 
hun aangellaam en wenschelijk lijkt; z~j draomen zich het 
onwaarschijnlijke, het bovennatuurJijke, bet wonderbare waar. 

Doch nu wordtN oraol' eenmaalgesteld voordewerkelijkheid. 
] uist nadat de benocming van baar man tot directem eener bank 
haar een financieelc onbezorgdheid en daarmee de kans op het 
gemaklijk afdoen harer schuld belooft; na haar vrellgde, wijl de 
bewuste geldschieter llU de olldergeschikte van haar man 
wordt, volgt plotseling eene onthulling door Krogstad. Hij 
is er achter gekomen, dat de handteekening haars vaders 
vervalscht is en bedreigt haar met open baring bij haar man, 
ja met erger: eelle strafvervolgmg, wanneer zij er niet 
voor zorgt dat hij zijne plaats aan de bank behoudt. Doch 
N ora kan niet gelooven dat zij eene misdaad deed, toen 
zij handeide uit liefde voor haar man; en eerst als deze zeH 
baar beduidt, dat vervalsching een misdrijf is en bet ver
helen daarvan tot leugens en deze weer tot algeheel zede
lijk verval leiden, begint het haar te duizelen en schrikt 
zij terug voor zlchzelve. Zij gaat gelooven dat zij haar 
kinderen tot bederf is en haar man tot onheil; zij krijgt 
een afsdlUw van zichzelve en verliest allen zedelijken steun, 
nu haar heur eenige: het gel()of in de aivergoelijkende 
macht der lietde, haar ben omen is Zoo zwevend in het ijle, 
gevuelt zij de eerste gedachte bij zich opkomen om het 
leven vaarwel te zeggen, waaraan zij nu toch geen houvast 

meer heeft. Wel geeft zij alle hoop op redding nog niet 
op: zij rekent in stilte op de offervaardigheid van haar man, 
dIe alle schuld van haar af zal wentelen en op zichzelf 
nemen, en haar aldus haar geloof in de alvermogende kracht 
der liefde hergeven. Doch ook al hoopt zij dit, zij schrikt 
er toch voor terug; liever dan haar man aldus om harent
wil z~jn eer en aanzien te doen verliezen, wil zij zich op
offeren en den dood zoeken. Zoo blijft zij voortleven tot 
het oogenblik waarin haar man door een brief van haar 
daad zal kennis dl agen: half b;o;vreesd, half besloten tot 
het uiterste, half hopend op eene onverwachte, wonderbare 
uitredding. 

Doch nu komt het beslissende oogenblik. Helmar ver
neemt uit Krogstad's brief wat zij gedaan heeft. En in 
plaats van haar opoffering te begrijpen en te verheffen, haar 
schuld gering te achten en op zijn eigen schouders te ne
men, heeft hij, de egOIst, voor met anders oogen dan voor 
zifn schande, zifn leed. Die houding overvalt Nora als een 
koud waterstroom: zij staat verstomd, ontnuchterd; zij be
grijpt er niets van. Maar als zij aanvangt te begrijpen dan 
doet zij het, met haar door angst en ontroering gescherpte 
vermogens, ook geheei: zij gevoelt op eenmaal de koude 
zelfzucht van zijn liefde; zij bemerkt eene kloove tusschen 
hen beiden ; zij vangt aan zich zelf te vergelijken bij hem en 
ontwaart nu op eenmaal in welk luchtledig zij leefde. En in den 
dus gevormden chaos van haar denken en gevoelen komt 
langzamerhand orde en klaarheid. ZiJ begint te begrijpen 
dat, nu de liefde van haar man slechts zelfzucht blijkt, de 
steua van haar zedelijk bewustzijn niet sterker was dan een 
zandhoop; zij gaat inzien, welke rol zij vervulde in het le
yen van haar man: die van een speelpop. En hoe meer 
zij poogt zich zelve duidelijk te maken hoe en wat zij was 
en is, des te helderder wordt ook haar beset" van het ge
brekkige harer kunde en de zeepbelachtigheid van hetgeen 
"ij echtelijk geluk waande. Niet eer kan zij nu rust vin
den voor zij zich zelt" een zedelijke basis voor haa~ han
delen en denken vormde; zij zelf, want als zij opnieuw op 
anderen gaat steunen zal het haar -- naar zij vreest -
ga an als vroeger, en haar eigen kracht onontwikkeld blij
yen. Allerminst mag zij ook steunen op haar man, 
die te kort is geschoten in zijn opvoedingsplichten 
jegens haar en in wien zij, in haar opkomende, onontwik
kelde, v()oroordeelvrije moraal onmogelijk den waren echt
genoot meer kan zien. En in haar behoefte om, op gevaar 
van anders weer in het moeras vap. onkunde, logen en 
halfheid te verzinken, met een "prong zkh vrij te maken 
van alle banden, onder den invloed der werking van haar 
plotselinge helderziendheid en opgewekt zenuwleven, ver
breekt zij ook dien band met Helmar. Zoolang zij niet 
iemand, eene zelfstandige persoonlijkheid, geworden is, kan 
zij geen goede echtgenoote en moeder wezen; en als zij 
d~lt geworden zal zijn, blijft het de vraag of haar man dan nog 
in staat zal zijn haar achting eu liefde te verwerven; of 
hij onzelfzuchtig en zedelijk groot genoeg zal geworden 
zijn om eene zmlUw naast zieh te dulden. 

Aldus begrepen, wordt Nora's zoo vaak besproken eu 
gewraaktc ommekeer n1. i. geheel duidelijk. Als midcien in 
haar opgewondenheid van zenuwen en verbeelding Helmars 
egolsme haar droombeelden verstoort, wordt zij met zulk 
een schok ill de nuchtere werkelijkheid geworpen, dat zij 
plotse!ing ontwaakt. Haar !aatst gesprek met Helmar trilt 
onder de reactie der langdurige ovcrspanning; die uiterlijke 
kalmte is niet minder het gevolg van de overprikkeling harer 
7.enUwell. vVare dit met het geval, de zwakke Nora zou 
onmogelijk zulk ecn suel en kras !:lesluit hebben en kunnen 
nemen en uitvoeren. Eenmaal aan het vernietigen van haar 
geclroomde wereid slaat zij alles kort en klein, zoekend 
naar het nieuwc, 't welk haar meer zekerheid moet geven. 
Yroge zij in den grond al van den dichter gelijk krijgen, 
~lij laat haar overdrijven, evenals Brand en Dr. Stockmann. 

L. S. 



A;\ISTERDAM. Onder leiding van het Eerelid, den hee: 
S. J. Bouberg Wilson, en met medewerking van de leer
lingen onzer schoo!, dames Frida Herberich en Alida Klein. 
gaf de Amsterd. Stud. Toon. Ver. Donderdag 14 dezer 
haar tweede uitvoering in den Schouwburg Van Lier, 
Fransche Laan. Gelijk meestal bij uitvoeringen door stu
denten was ook hier Labiche de vormer van het program
ma; zijn Taalfouten volgde op He! rechterbeen van Kapitez"7/ 
Tic. In het eerstgenoemde ollderscheidden zich vooral d" 
vertolkers van jlfachut en Poitrinas, welken laatste dan ooj·; 
luide toejuichingen ten deel vielen; terwijl de hoofdperso· 
nen in het tweede, Horace Tic en Desambot's mede op lof
felijke wijze werden voorgesteld. Het kostte mej. Herbe· 
rich, met haar levendig temperament, blijkbaar moeite zich 
het gebarenspei eener dame van rijpen leeftijd eigen tc 
maken; de bewegingen en de jeugdige dartelheid van me
vrouw de Guy-Robert waren minder in overeenstemming 
met de kleur van heur haar. Als Blrrnche in TaaifoutC1l 
toonde zij zich dan ook, begrijpeiijkerwijze, meer op haar 
plaats. Het spei van mei. Klein als Lucile was, vooral in 
de twee laatste bedrijven, meer opgewekt en levendig dan 
wij van haar gewoon zijn. Het doet haar blijkbaar goecl, 
zich in het blijspel te oefenen. 

Beiden c1ames werd de beleefdheid bewezen van de aan
bieding eener bouquet; den heer Wilson overreikte cL 
voorzitter der Vereeniging, de heer Van Tienhoven, aan het 
slot der voorstelling eene met zijne bemoeiingen welver
diende krans. 

Mevrouw de wed. Clara Koster, geb. Kopal, Nassau
kade 502 te Amsterdam, Leerares in Duitsche Taal en 
Letterkunde, M. 0.; B. zendt ons eene circulaire waarin 
zij haar voornemen te kennen geeft voor jonge dames uit 
beschaafde kringen twee cursussen te openen, de eene o. a 
bestemd voor de lectuur van dramatische werken (met 
verdeelde rollen), de ander voor de verkbring van voort
brengselen uit de Duitsche lettl~rkunde, welke door compo· 
nisten als Schumann, Brahms en Wagner tot teksten voor 
hun muzikale composities verwerkt zijn. Met het oog op 
de toenemende waardeering ten onzent vooral van laats
genoemde als schepper van het muziekdrama, kunnen wij 
het voornemen om de 'muziekbeoefenaarsters meer met de 
letterkundige beteekenis dier werken bekend te maken. niet 
anders dan toejuichen. V oor nadere bizonderheden verwijzen 
wij naar de circulaire zelve, waarin de dames van Tien· 
hoven geb. Hacke, en M. M. van Ferney, benevens de 
h.h. Prof. van den Es, dr. Hübman, Frantsen en Klein 
zich tot het geven van mlichting bereid verklaren en die, 
behalve bij mevr. Koster zelve, verkrijgbaar is aan het 
Dames-Leesmuseum en in Sulpkes Boekhandei. 

De aanvang vall beide cursussen is bepaald op 1 Maart a. s. 

GRONINGEN. "Pour revenir" zouden allicht Mej. Bos en 
de heer Schulze - artisten van het Nederlandsch Tooneel 
en oud-leerlingen der Tooneelschool - antwoorden, even
als Comtesse Drama, wanneer we hun de vraag voorlegden 
"voudriez-vous avoir des alles"? Althans voor het nemen 
van eene hoogere vlucht dan de prozaische mensch hier 
op aarde in doorsnede neemt, hebben zij die kunstmiddelen 
waarlijk niet van noode. - Dat toonden ze gisteren avond 
op de soiree. die door het Bestuur der Groningsche Af
deeling van het Nederlandsch Tooneelverbond, aan de 
leden en andere belangsteIlenden werd aangeboden. Door 
de bereidwilligheid van Prof. Dr. A. G. van Hamel was 
reeds in December eene matinee gegeven waarin deze 
gevierde spreker Alfred de Mnsset bij zijn gehoor had 
ingeleid en hem me(lr in 't bizonder door de voordracht 

van diens proverbe. »Ou ne badine pas avec I'amour"
door den spreker in 't Hollandsch vertaald - bekend had 
gemaakt. Door uitstedigheid waren we tot onzen spijt 
destijds verhinderd die lezing b\j te wonen. Het is echter 
allerminst eene plichtpleging zünder meer, wanneer we 
thans ook nog met erkentelijkheid v~n dit vernieuwd be
wijs zijller belangstelling gewag maken. Een klinkende 
nerinnering had deze eerste samenkomst. bovendien nog 
nagelaten. zoodat de kosten, aan eene soiree als die van 
gisteren avond verbonden, de draagkracht on zer uitertst 
bescheiden geldmiddclen gelukkig niet te boven gingen. 
Voor een belangsteIlend publiek droeg Mejuffrouw Sophie 
Bos, »Die Jungfrau von Orleans" IV I. van Schiller. en 
>Het Lied der Zee" en »Morgenlied" van Helene Swarth 
voor en dit op eene wijze, die ons de :wertuiging schonk, 
dat naast de »soeietaires" van het N ederlandsch. Tooneel 
66k deze pensionnaire met eere kan genoemll worden, en 
inderdaad bij voortgaande studie en eene ietwat grootere 
nuanceering en intonatie voor haar in de rangen harer 
kllnstzusters eene eervolle plaats is weggelegd. Niet minder 
zeker waardeerden wij de talenten des heeren Schulze, 
die -- reeds nu in de voornaamste rollen ten tooneele 
tredend - door de voordracht van een fragment uit 
Brederoo's »Moortje" den bij uitstek gunstigen indruk ~er
levendigde, die cedert zijn vroeger optreden als Kakkeriak 
te dezer stede nog geellszins was uitgewischt; en in den 
monoloog «Een vrouw die zich laat wachten" de vergelijking 
met den acteur van Zuylen, van wien wij vroeger hetzelfde 
hoorden. in alle opzichten kon doorstaan. - Samen gaven 
zij een aardig blijspelletje »Doctores en Modemaakster" 
ten beste, dat ook luide weId toegejuicht. Be~rijpelijk is 
het zeker, dat het publiek wel eenigszins teleurgesteld was. 
nu geen toegiftje meer door hen kon worden gegeven en 
evenzeer dat de artisten, die en des middags en in den 
laten avond in Prof. van Hamel eenen gullen gastheer 
hebben mogen vinden. voldaan waren over lmn bezoek, 
en - naar wij meenen te mogen gissen --, het bezit van 
vleugelen zullen wen sehen »pour revenir". 

N og is hiermde de soiree niet geheel besproken. Inge
leid werd zij door eene causene van Prof. van Hame!. 
lVaarin we voor· en achter het scherm, in »la Maison de 
Moliere" een kijkje kregen. Behoeft het betüog, dat we 
den spreker met nieuwsgierigheld volgden, in zijnc gangen 
door de couloirs cu foyers van dat theil.tre, niet het minst 
nu we werden geintroduceerd op eenen avond. waarop de 
verjaardag van den peet des huizes werd herdacht (1 S 
J anuari 188cn eu de opvoering van »le Malade Maginaire" 
plaats vond? De modern-klassieke ceremonie, aan het einde 
der laatste acte, leerden wii met al hare kluchten kennen; 
de artisten zagen wij als' het ware de kransen voor het 
beeld van hunnen meester nederleggeu. - Up den spre
ker - we begrijpen dit volkomen - had (~eze artistieke 
huldebetuiging indruk gemaakt - en zelfs het gedistin
gueerde »pubhc du Mardi", [het was de dag der aboll' 
nementf>voorstelling] dat anders komt om te prateu en 
niet om de kunst te bewonderen, was toen enthousiast 
geworden door de schoone vertolking. Laten we er bijvoe
gen, dat Prof. van Hamel gisteren avond heeft ontwaard, 
dat op het Groningsche »public du Mercredi ---,. een sprank 
van dat euthousiasme was overgesprongen. En ook hier 
aan het einde van dit korte relaas worde den spreker 
nogmaals onze dank gezegd. - Van hem gaat uit de 
levenwekkende luacht onzer afdeeling natuurlijk en 
billijk tevens is het dat dan ook tot hem terugkeert de 
erkentelijke hulde harer leden. 

's-HERTOGENBOSCH. Men schrijft uns van daar: »In de 
Provinciale Noord-Brabantsche en 's Hertogenbossche Cou· 
rant d. d. 23 Januari l. l. leest men onder de rubriek KUllst
nieuws het volgende: 

»Mag iemand. voor wien de kunst onder iederen vorm 



dierbaar is, ten paar woordjes zeggen over het speI vart 
de le~rlingen der Tooneelschool, die hier Zaterdagavond 
voor het voetlicht traden? 

C)2 

Men zoeke in zijn woorden geen volslagen critiek. Niet 
met een gewapend oog heeft hij het speI gadegeshgen, 
noch met een goudsehaal elk woord gewogen. Het speI 
werd niet gespeeld' voor een jury, die over de toelating 
bij het eindexamen te beslissen heeft. Het was sleehts een 
optreden voor een welwillend publiek. Ik wil daarmee niet 
als mijn indruk weergeven, dat met het speI de hand werd 
gelieht, noch zeggen, dat er geen moed behoort, om voor 
een publiek, zij het nog zoo welwillend, op te treden. De 
eerste stappen op de planken zijn zeker niet die, welke 
onwankelbaar vast gezet worden. Meer moed heeft een 
aeteur bij het eerste zeggen nüodig, dan de literator of de 
schilder .bij het in 't licht zenden van hunne eerstgeborenen. 
Zelfs kan de dichter, de sehrijver, als hij zieh zelf tot die
naar der letterkunst gewijd heeft, in afwachting dat zijn 
moed wat groeie, zieh met een pseudoniem maskeren. De 
tooneelspeelkunst is op dit punt onbannhartig. V66r een 
volle zaal, v6ar een hel licht plaatst zij hare levieten, reeds 
bij den eersten dienst. Het zal dus bJllijk schijnen het 
goede in 't oog te doen vallen. 1) 

Ik begin met als mijn meening te zeggen, dat mej. F. Her
berich de kroon spande. Als Suzanne Lentink, en Koningin 
Louise in »Vorstenschoul" heeft zij vele goede gaven ten
toongespreid. Meest kon zij mij echter in »Oh! Monsieur 1" 
bevallen. In Suzanne leek ze me een tweede »Vinkje."· 
Een weinig meer beteugeling waar de rul jeugdige uitgela
tenheid voorschrijft, zou haar speI verbeterd hebben. In 
haar Rütterdamsche kunstzuster heen zij in eleze een goed 
voorbeeld. En als ik nüg eenig voorbehoud maken mag 
bij haar spel als Koningin Louise, dan heb ik verder niets 
elan lof voor deze artiste, wie men een schoone toekomst 
zou durven voorspellen. 

»Een lied van de Zee", waarmee de avond aanving, had op 
mij de averechtsehe uitwerking van een opwekking tot het 
aanhooren van een negen nommers rijk programma. Ook 
züu men in de spreektaal zoo'n begin een te hard van 
Rtal loopeh noemen. 

'Ik wijt een en an der meer aan het samenstellen van 
het programma, dan aan het gedicht en de vertolking. 
Hoewel over het laatste mijn ooreleel niet onvoorwaardelijk 
gunstig kan zijn. 

Willen - dacht m\i -- stukken als een ,>Lied van de Zee" 
van Helene Swarth, en »het Wrakhout" van Coppee in de 
ziel grijpen, dan is soberheid en nog eens soberheid het 
wachtwoord. _. Forsche uitroepen, machtige stembuigingen, 
geweldige gebaren, krachtige, medelijdende, gevoelvolle 
woorden treffen of bemachtigen den hoorder, als zij vluchtig 

» Het prograrnrna was als volgt samengesteid : 
I. "Een Lied van de Zee", van Hel<'me Swarth Mej. F. Herberich. 
2. »Epousez Caroline!" conseil donne par. Mlle. A. Klein. 
3. »Klein Maartje", van Elliot Bos.wel . Mej. M. Coerdes 
4. »Oh! Monsieur I"~ SaynHe F. Herberich. 
5. »Het Wrakhout", van Coppee door Kempe Valk » A. Don\. 
o. »Een put gegraven" blijspel in een bedrijf door L. S. 

7· 

8. 
9· 

Personen; 
Suzanne Lentink 
Lodewijk Böers, ingenieur . 
Miet je, dienstbode bij den Heer Lentink 
»Vorstenschool" van Multatuli. Fragment 

van het vierde bedrijf. 
Personen: 

Louise, Koningin .. 
De Walbourg, eeredarne der Koningin 
Hanna, eene naaister . 
"Les ecrevisses", dit par. 

. Mej. F. Herberich. 

. de Hr. G. Verenet. 
Mej. A. Dor<~. 

van de 2de afdeeling 

Mej. F. Herberich. 
A. Dore. 
A. Klein. 

M. G. Verenet. 
"De twee Helden." Eene Les voor de 

bedrijf en in verzen, Marsano 
Personen; 

Vrouwen. Blijspel in een 
vrij gevolgd. 

Bertha' I 5 
Julie \ twee jonge weduwen ( : 

Mej. A. Klein. 
M .. Coerdes-

luehtig - of, waar langer aanhouden noodzakelijk is, de 
hooge tonen niet galmend, de lage niet sleepend, de gevoe
lige niet sentimenteel worden. De goede, de Juiste maat 
is het doel; het eenige." 

Mej. A. Dore oogstte met »het Wrakhout" wel bijval in, 
en zeer dikw\ils sloeg zijde waren tuon aan, doch ik ZOU, 

stond het aan l11ij, dergelijke stukken niet bij voorkeur aan 
talenten, die zieh nog olltplooien, geven, om er mee te 
debuteeren, liever - ze geven, om hun krachten er aan te 
beproeven --

Voor het dienstmeisJe in »Een put gegraven", een klein 
bescheiden rollet je, maakte Mej. Dore al wat er van te 
fSeven viel." 

»Mej. A. Klein heeft mij en in »Epousez Caroline !" en in 
de naaister in »Vorstenschool" uitnemend voldaan. 

»Deze leerlinge heeft niet het minst er toe bijgedragen, 
om Zaterdag de soiree litteraire tot een genotvollen avond 
te maken. Ook van haar zullen velen met recht goede 
verwachting koesteren." 

» Daar ik tot l11ijn spijt niet tot het einde kon blijven, 
heb ik mej; M. Coerdes slechts hooren voordragen, »Klein 
Maartje" en den heer G. Verenet maar zien speien in »Een 
put gegraven'·. Ik hoop, dat mettertijel het lispelende in 
het geluid van Mej Coerdes geheel verdwijnen zal. Doch 
dit euvel mag geen hinder zijn, om het goede in haar zeg
gen te waardeeren. Den heer Verenet, een oud-Ieerling, 
kan men aanzien, dat hij op de planken reeds vertrouwd is." 

»Het verhaaltje, dat de ijverige directeur der Tooneel
school, de heer S. J. Bouberg Wilson, het publiek over het 
lIiet-aankol11en der ecrevisses opdischte, introduceerde hem 
in eenen zet als een geestig ,nan Aan kleine trekjes 
kent men speiend vernuft." 

Het bestuur der Afdeeling 's-Bosch van het Tooneel
ver bond sluit zieh gaarne aan deze welwillende, doch juiste 
kritiek aan. Alleen zij tot het bestuur vergund de vol
gende opmerking te maken in het belang der Tooneelschüol. 

Een stukje, als »de twee Helden", eene les voor de vrou
wen, cat door de leerlingeu Mej. Klein, en Mej. Coerdes 
in de laatste plaats werd opgevoerd, behoorde niet alleen 
met door jonge dames te worden opgevoerd, maar kan ook 
haren goeden smaak bederven; verkleedpartijen, waarbij 
dames in mannencostumes moeten opkomen, moeten slechts 
zelden ten tooneele worden gevoerd. Doch ondanks dit 
kleine zwarte stipje was het publiek ten zeerste voldaan, 
vooral trof ons de uiterst beschaafde fijne uitspraak van 
het Fransch, dat de leerlingen in de Fransche voordrachten 
ten beste gaven. ~ 

Het bestuur kreeg dan ook reeds eenige toezeggingen, 
dat men voor het volgende jaar lid der Afdeeling wenschte 
te worden. 

Na afloop der soiree vereenigden zieh de leerlingen en 
hunne begeleiders, de heer Bouberg Wilson en mevrouw 
Rennefeld, en de heer Verenet, die door zijn optreden met 
zijne oud-medeleerlingen toonde nog sympathie voor de 
Tooneelschool te hebben, met het bestuur aan een gezellig 
souper. 

Den volgenden dag liet het bestuur de jünge dames eenige 
bizonderheden van de oude Hertogenstad zien, en deed 
haar en den directeur aan het station uitgeJeide. 

Bij dezen voelt het bestuur zieh gedrongen openlijk zijn 
dank uit te brengen aan den Raad van Toezicht en Beheer 
der Tooneelschool, die zoo welwillend is geweest de leer
lingen toe te staan, dit reisje - men mag wellicht voor 
haar zeggen dit pleizierreisje - te maken. 

In deze zuidelijke streken van ons vaderland is het zeer 
noodig nn en dan eens te toonen, dat er een Tüo
neelverbond bestaat, en wat zijn werkkring iso Door het 
overkol11en van eenige leerlingen heeft men alhier kunnen 
waarnemen, dat de opvoeding eu leiding dier toekomstige 
artisten in goede handen iso 



De Jongeren: Eene namiddagvoorstelling in Felix, 
en een Invitatie-voorstelling in het Salon des Vari
etes. 

Het ontbreekt den kroniekschrijver der tooneelgebeurte
nissen van de laatste 14 dagen allerminst aan belangwek· 
kende stof. 

Si~ts hij het laatst zijne herinneringen neerzette, zijn t.och 
de Jongeren aan het woord geweest en hebben van zich 
doen spreken. 

Het plan tot het geven van e~ne namiddagvoorstelling, 
door de iongere leden van het gezelschap der Kon. Ver. 
Het N ederlandsch Tooneel beraamd, had van den aanvang 
af anze völle symphatie en we verheugden er ons in, dat 
de directie door het verleenen harer toestemming de uit
voering van het plan in de eerste plaats mogelijk maakte. 
Eu al hadden wij gehoopt dat het bestuur onzer Amster
damsche Afdeeling het haar aangeboden p:üronaat over die 
te geven uitvoering zou heb ben aanvaard, wijl daardoor cle 
kans op eene deskundige leiding der voorbereiding verhoogd 
ware geworden; - het was ons in elk geval aangenaam te 
zien, dat zoovelen onzer leden hun steun en sympathie 
verleenden, zoodat de geldelijke uitkomst gedekt en de aan
wezigheid van een talrijk - en zelfs uitgelezen - publiek 
verzekerd -werd. 

Niettemin hadden de uitvoerenden m~t eenige moeilijk
heden te kampen, welke wij hun gaarne bespaard hadden 
gezien: Allereerst die van het vinden van een geschikte 
lokaliteit. De zaal van Felix moge in nog zulk een go eden 
roep staan en welge!egen z\in, voor eene tooneeluitvoering 
mist zij het voornaamste: een tooneel. Men heeft zich dus 
moeten tevreden stellen met het opslaan van een heel klein 
en vrij onoogelijk hulptooneeltje en het was die kleinheid 
welke de vertooning niet ten goede kwam. 

Eene tweede moeilijkheid rees bij de samenstelling van 
het programma. Bij de onbeholpen tooneelinrichting moest 
van het vertoonen van een stuk worden afgezien. Ook 
eischte de verscheidenheid der gaven eene verseheidenheid 
van genres. Daar waren er onder de jongeren, die hun 
kracht gelegen dochten in het ernstige, het dramatische, 
het lyrische; anderen die liefst tot het blijspd zieh wilden 
beperken. Gevoelden genen geneigdheicl om hun talent 
van verzen zeggen te beproeven; daar waren er ook bij - en 
dit vooral d::! louter practisch opgevoeden -- die zich be
wust mJesten zij n van met den rythmischen vorm niet te 
best overweg te kunnen. En niettemin droegen allen het 
besef met zieh om, dat zij niet met iets gewoons te 
berde konden komen; drong de eerzucht, allen j ongen 
artisten eigen, hen tot het beproeven van het moeilijk
ste, van het treurspel van Corneille en het blijspel van 
Moliere. Doch zoo het beproeven prijzenswaardig mocht 
heeten, het viel te betreuren dat van den ernst en de 
moeilijkheid der taak men zieh niet genoeg rekenschap had 
gegeven. Dit gemis aan inzicht van den arbeid, die te 
verrichten viel, voor het doe! ook slechts bij benadering 
was bereikt, werd de oorzaak van alle tekortkomingen. 
Wanneer de heer Schwab en mej. Bos dienzelfden ochtend 
voor den aanvang van de matinee zich waren komen over
tuigen van de geluidsterkte, door de ruimte der zaal te 
verdragen, ze zouden zeker hun stemmen niet zoo hebben 
uitgezet. Als mej. Bos de maat van haar eigen gaven getoetst 
had, zou zij zeker een ander fragment dan Camille's ont
boezemingen uit Horace gekozen hebben. En wanne er 
zij gehe el was ingedrongen in den geest der alleenspraak, 
welke de »verwensching" voorafgaat, zou ze daar geen 
kracht en heftigheid verspild hebben, welke zij voor de 
verwensching bewaren moest. Mocht zij nu ook al meer 
forschheid en kracht getoond hebben dan velen, dan ook 
ik, haar had dnrven toekennen; zij miste doo:: overdrijving 
en eenkleurigheid het effect, 't welk deze tooneelen maken 
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kunnen. Haar talent is meer van teederen, zachtlyrischen 
aard; zij bewees het ook nu weer door haar voordrach t 
vail deil reizang uit Hoofts Granida. maar vooral door die 
van het gedicht van mej. Helene Swarth. In dit laatste 
trof zij in het geheel de stemming zeer gelukkig; de zang 
van Hooft had meer gedra3en, meer in den stijl moeten 
wezen. Het is meer dan een schalksch versje, het is eene 
overpeinzing, in den vorm van een zang. Als ik mej. Bos,
voor wier pogen en talent ik te veel sympathie heb, om 
haar niet het ware spiegelbeeId van haar succes voor te 
houden - een raad mag geven, dan zou het deze zijn: zich 
eens in betrekking te stellen tot mej. Titia van Gelder 
om van haar te leeren hoe men zich in dictie oerent. 
Ik ben er zeker van, dat zij, bij het opvolgen van dien 
raad, een andermaal inderdaad ge!ukkiger zal wezen dan 
zij ditmaal was. Laat zij, gezamenlijk met den heer Schwab, 
haar krachten eens beproeven aan het tweede en derde 
tooneel van het 2e bcdrijf der Jeftha)' de alleenspraak van 
J eftha, gevolgd door de ontmoeting met I5s. Het ernstig 
bestudeeren dezer twee tooneelen is voor beiden ongetwij
feld loonend; de heer Schwab heett na zijn voordracht van 
het ZwaardlL'ed uit De docltter van Roe!ant wat goed te 
maken. Ik vertrouw, clat hij dit, toen de gordijn voor hem 
was neergevallen, zelf zal gevoeld hebben ; dat hij - zoo 
niet -- dit thans wel zal willen gelooven. Tc hebben O'e
faald; in eenen alles te hebben willen ge :en, is voor h~m 
evcnmin als voor mej. Bos of eenig ander der medespc
lenden een schande; maar dit nu nog niet in te zien zou 
een ongeluk voor hen worden. Eil het is juist omdat ik 
IlUn beiden zoo gaarne eene goede revanche gun, dat ik 
hun zoo ronduit Imn tekortkomingen onder het oog breng. 

De vertolksters en vertol![ers van Moliere hadden over 
het geheel een dankbaarder en gemakkclijker taak. De 
dames Sch wab en Verenet en de heer Verenet toonden 
in het algemeen het meeste begrip van het eigenaardig 
karakter, waarin Moliere moet worden weergegeven. Doch 
het gcheel miste distiw:tie en stijl; de vertooning was niet 
»af"; en dit nog minder bij gebrek aan talent, dan aan het 
gezamenlijk doordringen in en meeleven met het werk. Daar 
was blijkbaar niet het zorgzame oog van een des kundige 
over de voorberciding gegaan; en zoo kon nooit eene 
eenheid verkregen worden. Mochten onze jongeren de 
proef willen herhaIen - wat ik hoop en vertrouw - dan 
geef ik hun in ernstige overweging, niet alleen zelf zoo 
nauwgezet mogelijk te leeren en te studeeren, maar vooral 
te trachten naar de leiding van een letterkundig, laat ik 
liever zeggen, artistiek ontwikkeld persoon. Zonder eene 
dusdanige leiding, de conditio sine qua non voor goed 
samenspeI en eenheid, zal hun werken hun weinig werkelijk 
nut opleveren. En zij is toch in Amsterdam wel te vinden. 

Daar is een heele stap te doen van Felz'x kfert'tis, het 
verzameloord onzer Amsterdamsche aristocratie, naar het 
Salon des Varzltes, het schouwburgje voor onze kleine bur
gerij en het volk. 

Let men even op de omstandigheden, waaronder de 
invitatie-voorstelling in het .salon en de matinee in FelL-r: 
gegeven werden, dan ligt het voor de hand dat, schoon 
beider oogmerk hetzelfde was: het doen op den voorgroncl 
treden der jonge garde, de middelen he el wat mo esten 
verschillen. 

Terwijl voor die enkele namiddag-voorsteIIing bij het 
opmaken vim het programma niet behoefde te worden 
geiet op de eischen van een schouwburg-bezoekend publiek, 
kon dit in het Salon niet geschieden. Fragmenten waren 
daar vanzelf uitgesloten; en zoo een soort van spectacle
coupe al te wagen viel, aan het vertoonen van iets klas
sieks kon, in dit theritre de genre - waar cle recette de hono
raria bepaalt - nog niet worden gedacht. Ook moest men zieh 
onthouden van al te gewaagde proefr,emingen met de 
ac te urs en actrices: het geheel moest hier van dien aard 
zijn, dat zoowel de genoodigden, als later de betalenden 
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er ten minste vrede mede konden hebben. En te meer 
moest men hier nauw toezien op hetgeen men gaf, wijl 
men te voren rekenen kon op het vooroordeel van zoo
velen, welke die beide avonden voor 't eerst dit schouw
burgje zouden bezoeken. Het kan toch niet worden ontkend, 
dat de roep, waarin dit theater staat, niet van de gun
stigste is: een gevolg van de fouten en miss lagen door 
de vroegere en aanvankelijk ook nog door deze directie 
gemaakt. In het oog van velen, die den gang van zaken . 
niet gevolgd hadden, was dit salon nog steeds de plaats, 
waar de sdminste en platste Fransche kluchtspelen op de 
schuinste en platste wijze werden vertoond; onbeduidende 
Duitsche kluchten en Fransche draken het overige deel 
van het repertoire uitmaakten; en een toon van speien werd 
gekweekt, welke noch met de kunst noch met de waarheid 
iets gemeen had. Wel had de nieuwe directie in den 
jongsten tijd een anderen weg ingeslagen, had zij getoond 
meer prijs te stellen op eerbaarheid, natuurlijkheid en be
schaving, in stukken en vertooning beide; wel begon zich 
daar een kern van artisten te vormen, wien het met hun 
kunst ernst was; maar... de directie zelve had moeilijk 
in eenen met het verleden kunnen breken en de pogingen 
tot beterschap waren velen, uit den aard der zaak, ontgaan. 
De belangen der exploitatie vorderden, dat men eerst 
langzamerhand het oude publiek zocht te loozen en een nieuw 
te vormen; bij al te plotselinge veranderingen zou men 
het siechte deel afgeschrikt hebben, zonder daarom terstond 
het betere te winnen. En het publiek van het Salon had 
aan hervorming dringend behoefte; de schuine aardigheden 
van het vroegere repertoire hadden er van die losloopende 
dametjes en heeren heengelokt, welke slechts thuishooren 
in een cafe-chantant en wier onhebbelijk gedrag den 
beteren artisten en de eenvoudige burgers moesten hinderen. 
En deze laatsten waren het jmst, welke de nieuwe directie 
nu langzamerhand weer begon te winnen. Want z~j'vormen 
het meest naif-dankbare, het meest ontvankelijk, het minst
bevooroordecldpubliek; zij komen om te genieten, en toe 
te juiehen, en zij doeu dit, onwillekeurig, niet minder voor 
hetgeen werkelijk goed dan hetgeen slechts uiterlijk goed iso 

IR heb geschetst hoe de toestand in dit theater is,hoe 
men hem langzamerhand zoekt te maken en ook hoe hij 
zich nog voordoet in het vooroordeel van velen. Daarom 
moest de voorstelling, voor onze leden gegeven, aan zoovele 
eischen voldoen: hun toonen wat de jonge leden van het 
gezelschap persoonlijk, wat zij - met enkelen' der oudere 
krachten - te zamen tot stand konden brengen; toonen, 
welken weg men in wilde wat het repertoire betreft; en, 
ten aanzien van de keus der stukken, den smaak van genoo
digden trachten te bevredigen, zonder de betalende bezoe
kers, die men later verwaehtte, te vervreemden. Dit al te 
zamen bracht tot het aanvankelijk ontwerpen van een pro
gramma, waarvan Jonge Harten van Emants het middelpunt 
en een uit het N oorsch vertaald, hoogst belangwekkend 
dramaatje in een bedrijf: Op de Terugrds van A. Kielland 
het slot zou vormen; het eerste gekozen om onze leden 
te doen kennis maken met dit druk besproken oorspron
kelijk blijspel; het tweede, om een proef te nemen met de 
ongewone, frissehe noordelijke letterkunde. Ongelukkiger
wijze meende de direetie van het Rotterdamsche gezelschap 
het verzoek tot het vergunnen der vertooning van jonge 
Harten te moeten van de hand wijzen, en moest er toen 
naar een middenstuk gezocht worden, 't welk en om zich 
zelf en om de gelegenheid welke het verschilIenden artisten 
tot »uitkomen" zou schenken, aanbeveling verdiende. Na 
veel zoel:en bleef men ten slotte aan een tooneelspel in 
2 bedr. hangen, De arme Edelman, een stuk, 't welk onmis
kenbaar verouderd was, doch niettemin hier werkelijk diensten 
kon bewijzen. 

Vraagt men, waarom ik de voorgesehiedenis dezer voor
stelling zoo in den breede toelicht, mijn antwoord is, dat 
ik bij velen onzer leden meer waardeering wenschte te doen 

ontstaan voor het pogen, waarvan de voorbereiding der 
hun aangeboden vertooniug blijk gaf. 

Bij het heerschend vooroordeel tegen dit sehouwburgje 
wilde ik de meening te niet doen,alsof de keuze van De 
arme Erlelman eene miskenning was van den fijnen kunst
zin onzer leden; en niet een door de omstandigheden ten 
slotte opgelegde dwang. En hunnerzijds hebben directie 
en artisten zieh voor het tot stand brengen dier uitvoering 
zich te veel moeite en offers getroost, dan dat ik het niet 
een' plicht der hoffelijkheid zou achten, hier voor onze 
leden te doen uitkomen, wat oorzaken heb ben saamgewerkt, 
om den indruk van het geheel dier voorstelling minder te 
maken dan men dien van beide zijden gewenscht hau. 

En ik doe dit te liever, wijl dit geheel ten slotte van dien 
aard was, dat het directie en artisten tot eer en aanmoe
diging strekte: Zij althans moeten wel zeer bevooroordeeld 
zijn geweest, die den heer 'van Sprinekhuyzen geen lof 
toekenden voor zijn twee zeer afwijkende en beide welge
lukte typen van den haastigen Donkers en den kalmgemoe
delijken Fargeau; die in den hr. Mulder niet een jongere 
ontdekten wiens aangename en beschaafde uitspiaak onzer 
taal, goed voorkomen en welbegrepen zeggen bij meer ge
mak en vrijheid van beweging hem tot iemand van belofte 
maakten; die ge eh waardeering over hadden voor de so
berheid en juist gevoel, waarmee de heer Bigot den armen 
Markies (wien hij een fraai masker gaf) vertolkte. De heer 
V. d, Heuvel, wiens tekortkomingen hem zelf te goed bekend 
zijn om ze hier uit te meten, toonde 7.ieh niettemin opnieuw een 
jonge rol, wien het noch aan gevoel noch aan intuitie en 
opvatting ontbreekt. En al moge voor den heer Ludolph, 
die zijn tooneeldienst nog pas bij maanden telt, de hem 
toevertrouwde rol veel te zwaar zijn geweest, zoodat zij 
geheel duidelijk maakte wat hij aan- wat af te leeren heeft, 
de zekerheid, waarmede mevrouw deo Boer twee oude juf
frouwen typcerde, waarmee zij, trots'of ondanks ovei-drijving, 
de rol van mevrouw Godard ophield, verdiende lof ook 
van hen, die zich nog eerst aan haar spraak - wel verbeterd 
doch nog niet gehe el zuiver - moesten wennen. 

En wat alles afdoet - het slot der voorstelling, de ver
tooning van Kiellanrl's Op de Terugreis was - trots kleine 
tekortkomingen en vlekjes - alleen een gang naar de voor
stelling overwaardig. 

Allereerst om de kennismaking met dit stukje zelf. Zeker 
is het meer moraliseerend dan voor den zuiver artistieken 
indruk er van wenschelijk is, en het is zelfs zoo weinig 
realistisch, dat men er van kan getuigen dat de schrijver, 
om te toonen hoe hij de wereid zieh wenschte, haar een
voudig ten onderste boven lwerde. Ten einde met zijn aan
val· tegen de vergoelijkende zedeleer, welke alle feilen met den 
mantel der liefde wil doen bedekken en den mensch ver
geven omdat allen zwak zijn, te dieper indruk te maken, 
doet hij hem door de vrouw van een wegens valschheid in 
gesehrifte gevonnist koopman riehten tegen den domine en 
tegen - haar man, zoodra deze uit de gevangenis terug-

. keert In haar hooge eerlijkheid weigert zij hem op te 
nemen in haar huis en in de door haar gevestigde zaak; 
en zoover weet zij hem te brengen en tot zichzelven te 
doen . inkeeren, dat hij de noodzakelijkheid beseft om zieh 
eerst zelfstandig in het leven te gaan louteren en harden. 
Doch dit stukje ZOll geen drama zijn en niet den diepen 
indruk maken, welken het verwekt, wanneer wij niet onder 
die uiterlijke hardheid van mevrOllW Worm haar gevoel 
zagen smeulen; wanneer het haar geen strijd kostte zoo te 
handelen als zij doet; wanneer we niet ondervonden, dat 
slechts om hem op te heffen zij haar man dus ter neer 
slaat! 

Inderdaad is de tweede helft van dit stukje werkelijk 
dramatisch-lyrisch. En het is de triumf geweest van mevr. 
Holtrop-van Gelder, dat z:j er in geslaagd is, tegelijk met 
die uiterlijke koelheid het diepe innerlijke gevoel dezer 
karaktervolle vrouw weer te geven. Met haar sober ge-



barenspeI, haar welzeggingskunst, haar nu eens harde dan 
weer tranenweeke stem, heeft zij niet alleen de ongemeene 
persoonlijkheid dier jonge vrouw wetcn te doen acceptee
ren, maar ook in het gelijkstellen, omdat zij sprak tot het 
gemoed harer toehoorders. Naast haar had haar echtge
genoot als de domim! eene zeer moeil~jke taak. De schrijver 
maakte hem zelfingenomen, preekerig, indringerig en steil 
in de leer; terwijl de vertooner hem öf flcemend zoetsap
pig of uiterlijk hard en scherp kon voorstellen. Door den aard 
van zijn orgaan had de heer Holtrop slechts de laatste keuze 
en z60 leverde hij een type van een jong predikant uit een 
klein stadje, 't welk in zijne onbuigzame steilheid zieh uit
nemend voegde bij het karakter van het stukje. De taak 
van den heer v. d. Heuvel als W orm was daarom moeilijk 
wijl hij veel aan het stille speI moest overlaten; en zoo dit 
laatste 1l0g duidelijker den indruk van de woorden had 
kunnen afspiegelen, de overgang van de weer opgekomen 
vroegere luchthartigheid tot de verdeemoediging voor zijn 
vrouw werd in den toon zeer juist weergegeven. 't vVas 
jammer dat de jongejfr. Hens als de 14-jarige Otto te jong 
en te klein leek; daardoor kreeg het gesprek tusschen moe
der en zoon iets pijnlijks. Ook is het dringend noodig, 
dat deze kleine, die werkelijk aanleg heeft, hare uitspraak 
van onze ta al verbetere. V orming van haar stem bl~j ve 
ook mej. de H oop, eene beginnelinge die wel begrip heeft, 
zeer aanbevolen. Zij toonde anders, als Anna (de dochter) 
jusist te begrijpen wat zij moest doen; en dit laatste geldt 
ook van den heer Mulder, als haar verloofde, de griffier. 

De vertooning van De Rechter van Zalamea, het beroemde 
volksstuk van Calderon de la Barca, verdient ongetwijfeld 
onze bizondere aandacht. Niet alleen wijl tot nu de stuk
ken van Calderon op het repertoire onzer gezelschappen 
ontbraken, maar ook om de waarde van het stuk zelve. 

Men behoeft - en dit is een niet onbelangrijk voordeel -
geen diepe kennis van Spaansche toestanden en Spaansche 
kunst, om dit tooneelstuk te kunnen waardeeren, Het is 
genoeg te weten, dat de Iiefde in dat land een altijd smeu
lend, licht ontvlambaar en uitslaand vuur is, een verzengende 
hartstocht ; dat de vrouwen er in de I je eeuw naar Ooster
schen trant werden verborgen gehouden achter sluiers en 
luiken, doch met behulp van een guitaar en eenige douceurs 
aan voedster of kamenier deze hinderpalen "oor weder
zijdsche kennismaking tnsschen de leden der verschillende 
sexen gemakkelijk uit den weg vielen. Ook kan het geen 
kwaad, wanneer men eenig begrip heeft aan de verhonding 
tusschen den adel en den boerenstand in die dagen, en 
er zieh rekenschap van geeft, dat het militarisme in het 
Spanje van de eerste helft der I 7e eenw een nog onbeschaam
der en zelfgenoegzamer macht was, dan het op het oogenblik 
in Duitschland iso Voor hern die met dit alles bekend is en 
die zieh daarbij herinnert dat de schrijver van dit stuk
waarin het recht, vertegenwoordigd door een boer, op de 
ruwe willekeur van adel en soldaat zegepraalt - hofdichter 
was van Philip II, voor hem krijgt dit werk zeker nog 
eene gansch bizondere aantrekkelijkheid, Doch ge kunt 
ook van dit alles geheel onkundig zijn, en toch dit volks
stnk begrijpen en waardeeren. Evenwel onder een voor
waarde: dat ge onbevooroordeeld zijt ten aanzien van de 
techniek der tooneelschrijfkunst. Wie z60 zieh heeft ingeleefd 
in de handgrepen onzer hedendaagsche dramatiek, dat ecn 
saamgedrongen, sn el verloopende handeling, vol verrassende, 
sprekende effecten hem eene onontbeerlijke voorwaarde 
voor dramatisch genot is - hij behoeft zich niet te wagen aan 
dit volksstnk. Ik kan hem bij voorbaat verzekeren, dat hij 
niet geboeid zal worden. 

De Rechter van Zalamea is inderdaad niets dan een in 
beeld gebrachte, aanschouwelijk voor gesteIde novelle; het 
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.~eeft eeue aaneenscilakel1l1g te zien van verschillende gen
retooneeltjes nit het boeren - en soldatenleven, (beide saam
gesmolten tot een) losaaneengeregen door eene handeling, 
die eerst in de tweede helft van ·t stuk spanning tewefOg
brengt en den toeschouwer 111 haar botsende snelle vaart 
meesleept. Wilt ge die handeling in enkele woorden: 't is 
de geschiedenis van de schaking en onteering eener dorps
schoonheid door den kapitein van een in dat dorp inge
kwartierde compagnie; zij toont ons welke pogingen hij 
aanwendt om haar in zijne macht te krijgen en hoe hij, 
na de schanddaad in handen gekomen van het gerecht. 
door den juist tot rechter gekozen vader van dat meisje 
wordt gevonnist en ter dood veroordeeld. M:lar niet voor 
die grijze vader zich er toe vernedercl. heeft om dien jongen 
edel man geknield te smeeken, zijn fortuin te nemen en zijn 
dochter te huwen; d~ll1 evenwel, als hij beide met hoon 
bejegend heeft, trots zijn beroep op zijn uitzonderingstoe
stand als soldaat, door het dorpsgerecht ook ter dood ge
bLiCht, krachtens een vonnis, door den koning zelven als 
billijk erkend. 

Dit alles is hoogst een voudig; eene gewone geschiedenis, 
gelijk zij in die dagen tallooze malen moet zijn voorge
vallen. Doch het is juist die (cenvond in de handeling, de 
frissche wijze waarop een stnk landleven geschilderd is, 
welke bij de karakteristiek der personen (vooral van den 
landman-rechter, Crespo) en de Iyriek van eenige ontboe
zemingen dit stuk zijne bekoorlijkheid en aantrekkingskracht 
geven. Zonder eene blijkbare poging om »kunst" te maken, 
d. W. z, om technische vaardigheid aan den dag te leggen, 
heeft de dichter de werkelijkheid in kunst weten om te 
zetten, welke haar gelijkt en toch meer is dan zij, omdat 
ze is herboren in de ziel van den kunstenaar. Let op, 
hoe hij de losbandige uitgelatenheid en lichtzinnige onbe
schaamheid der soldaten stelt tegenover den zedelijken 
ernst, den zelfbewusten eenvnud van den landman ; het 
llomadenleven der krijgers, ruwheid en zorgeloosheid kwee
kend,· tegenover het kalm doch nijver bestaan van den 
landbouwer. De zachtgrijze idylle wordt omlijst door de 
roodvlammige zinnelijkheid: terwijl op den achtergrond 
een donkere wolk van onheil zieh samen pakt, omglanst, op 
den voorgrond, de blanke maan een groepje menschen, 
vader, dochter en nicht, neergezeten in de witblanwige 
stemming van stillen weemoed. En luister naar die klan
ken en tonen, welke straks u omrllischen, als het leed is 
gekomen; naar de weeklev:ht en schaamtevoJle bekentenis 
der dochter, nu en dan afgebroken door de sombere jam
mer- en wraakkreten van den in zijn kind onteerden vader; 
leen het oor aan de ontroering van den grijsaard, die eer
herstel voor zijn dochter poogt af te smeeken; open IlW 

oog om hem te zien oprijzen in de volle hoogheid van zijn 
rechtsbewustzijn; en hem llOog te zien blijven en onwrik
baar, alle bedreigingen ten trots. Dit beeld van den streng 
rechtvaardigen dorpsrechter, van den verstandigen en har
telijken vader, van den rijken, zich zelf bewusten boer, 
wien de eer boven alles gaat, is inderdaad met krachtige, 
zekere hand nit marmer gehouwen. 

Het »drama" van Calderon toont zieh hier werkelijk ten 
nanwste verwant aan de plastiek en Iyriek; en het zou de moeite 
loonen van eene studie, welke de overeenkomst en het verschil 
te dien aanzien van (tussehen) dezen Spaanschen romanticus 
en onzen N ederlandschen pseudo-klassicus,] oost van den Von
dei, zou aanwijzen. Beider kunst vertoont zich aldus als hetgeen 
wij thans »stemmings"kunst plegen te noemen; zij vereischt, 
als bijv. Shake~peare's Wintemvondsprookjc, bij het ten too
neele brengen de fijnste schakeeringen in den toon en de 
stemming der verschl11ende tafereelen. Het donkerst getint, 
het breedst gepenseeld zij het 5e, waarin de schaamte, smart 
en woede van vader en dochter zich uitklagen; en er moet. 
van den schellen toon van het eerste taferecl, eene lang
zame overgang daarheen merkbaar zijn. Doch het spreekt 
van zelve, dat slechts bij langdurige studie door een ge-



zelschap van werkelijk artistiek gestemde en gevormde 
kunstenaars dergelijke schakeeringen in den toon kunnen 
verkregen worden. Men behoeft, behalve de leider, welke 
ze aangeeft, artisten welke ze kunnen weergeven ; en om da! 
te kunnen, dienen de stemmen buigzaam te zijn, de uitspraak 
der taal aangenaam zuiver; het gevoel verfijnd, de plasti
sche zin en het litterarisch begrip ont--vikkeld. Bij deze 
eisehen nu schieten vele leder: van het gezelschap der 
heeren Van Lier zooveel te kort, dat men de moeite 
kan besparen ze voor hen te stellen. Ik spreek dan ook 
alleen van enkelen, die ze meer naderen, en wijs er op 
dat de heer Veltman, .die de titelrol vervulde, zieh onder
scheidde ctoor zijn [raaien kop, het welbegrepen zeggen, 
het pogen om - trots de weerbarstigheid van zijn orgaan -
in den gocden toon te komen. Mej. Roelofsen, die de 
dochter voorsteIde, sprak de jammerklacht breed hartstoch
telijk, met den vollen klank van haar ontwikkeld geluid; 
miste schakeeringen en daardoor effecten, welke zij 
slechts bij dieper gaande studie had kunnen treffen. Als 
Juan, de zoon, had de heer Malherbe goede oogenblikken; 
maar ook de heer Royaards had meer studietijd noodig 
gehad, om zieh in het karakter van den ridderlijk trotschen, 
hartstochtelijken, jongen edelman in te werken. Beiden 
waren bij de latere opvoeringen veel gelukkiger; bij de 
6e voorstelling deed mej. Rvelofsen in de alleenspraak de 
schaamte en smart terecht meer uitkomen dan haar woede. 

De bewerking in hel N cderlandsch was, naar de Duitsche 
van Wilbrandt, bezorgd door den heer W. G. Nieuwenkamp. 
Z~ine vertaling in rijmlooze vijfvoeten is over het geheel 
gelukkig uitgevallen; alleen zou een minder ruim gebruik 
van krachtlooze woorden aan het eind der regels bepaald 
wenschelijk zijn geweest. 

KON. VER. HET NEDL TOONEEL. 
Hoewel iets nieuws hier in de laatste 14 dagen niet werd 

gegeven, was het toch aangenaam enkele oude bekenden 
weder eens terug te zien. Het publiek dacht er ook zoo 
over en kwam de reprises van De Koopman uan Venetz"e, 
NarczSs en Frou:frou in ~rooten getale bijwonen. Tot ons 
leedwezen hebhen wij don Cesar de Bazan, 't welk I4 dezer 
ten voordeele van een liefdadigheidsfonds ging, nog niet 
kunnen zien. Wij hadden er op gerekend het ook Zater
dag en Zondag ten tooneele te zien brengen. Doch dan 
gaat ./ane E;yre, met mevr. Pauwels-Van Biene in de titel
rol;, een keus van stuk, welke wij aan eene doublure met 
don Cesar schijnen te moeten danken. 't Zal ons intus
sehen aangenaam zijn, mevr. Pauwels wederom eens in eene 
rol van beteekenis te zien optreden, en wij hopen de ge-' 
legenheid nog te vinden den heer Bouwmeestnr als d0n 
Cesar te zien. Il ne fant jurer de rien komt nu eindelijk a. s. 
Woensdag, voorafgegaan door Yolantlte, (»Kong Rene's Dat
ter") uit het Deensch van Henrik Hertz. Men heeft, zon
derling genoeg, de titclrol in dü lyrisch dratnaatje toever
trouwd aan mevr. Rössing, wier aanleg zieh voor dergel\ike 
lyrische partijen zeker niet bepaald leent. Ons dunkt, dat 
Of mev!. Pauwels-Van Biene Of mej. Bos m;:)t deze ietwat 
sentimenteele rol had moeten bedeeld worden. 

. \7riendßc~ap'pelijk~ede~ 
De te Amsterdam opgerichte Tooneel2!ereenigirtg heeft, in 

een officieel bericht aan de dagbladen d.d. 6 dezer omtrent 
haar plannen en maatregelen het volgende bekend gemaakt. 

»Z00ura de VereeI).iging had vastgesteld, dat zij v66r alles 
moest toonen, door welke practische middelen zij haar doel, 
het bevorderen van den bloei van ons nationaal touneel, 
wenschte te bereiken, besloot zij zieh te wenden tot de ver-
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schill ende tooneeldirectien te Amsterdam en deze op de 
hoogte te stellen van haar streven. 

Alle directien, zOT!der uitzondering, betuigden haar sym
pathie met oe pogingen der jeagdige Vereeniging en beloof
den zooveel mogelijk steun. 

Hierop vertrouwende. toog cle Vereeniging aan het werk 
en ontwierp het plan voor de eerste door haar te organi
seeren voorstelling. 

Jonge artisten van verschillende gezelschappen zouden na 
zorgvuldige voorbereiding een tweetal stukken vertoonen, 
en wel: NO'ra, tooneelspel van Ibsen, en Les Precz'euses 
Rzdicules van Moliere, natuurlijk beide in een Hollandsehe 
vertaling, 

Opdat nu die artisten uaartoe 'zouden magen medewer
ken, was de toestemming noodig van hun directien, en het 
bleek dat deze. op eene uitzonrlering na, alle bereid waren 
haar vroegere beloften gestand te doen. 

Alleen de :J}aad van Beheer van de koninklijke Vereeni
ging He! Nederla71dsch Tooneel opperde nu onverwachts zoo 
vele bezwaren. dat men besloot voor· deze voorstelling niet 
verder om haar steun te vragen en de proef te wagen zon
der haar. 

Artisten van de heeren Gebr A. van Lier, van de hee
ren Kreukniet, B1aaser en Bigot en van de N ederlandsche 
Tooneelisten (directieCh. de la Mar), benevens eenige 
leerlingen van. ele Tooneelschool hebben zieh volgaarne bereid 
verklaard bij de eerste voorstelling op te treden. Deze zal 
plaats hebben in het Grand Theatre van de he_eren Van 
Lier tegen het eind van de maand Maart. 

Recds nu zijn de repetitien van Nora in vollen gang, en 
wel onder leiding van den heer L. B. J. Moor. die zieh als 
regisseur bij de vereeniging heeft aangesloten. 

TerwijI aan den eenen kant de vereeniging de grootst 
mogelijke zorg zal besteden aan decoratie en requisiten, 
aan costumes en aan tooneelschikking, zoo is aan den an
deren kant de goede wil van c1e artisten en de inschikke
lijkheid van de betrokken directieIi niet genoeg te prijzen; 
valt de eerste proef gelukkig uit, dan zal dat voor een zeer 
groot gedeelte tc danken zijn aan hen." 

Deze mededeeling heeft daarop aanleiding gegeven tot 
de volgende correspondentie tusschen den heer mr. W. F. 
G. van Sorgen, Secretaris van den Raad van Beheer, en 
den heer M. B. Mendes da Costa, Secretaris der Tooneel
vereeniging. 

De heer van Sorgen schreef, d.d. 8 Febr aan het 
Utrechtsch dagblad: 

In uw no van gister, 7 dezer, lees ik dat de raad van 
beheer van de Kon. Ver. »Het N eder!. tOOIleeI" in zake 
de aanvrage van den heer Mendes da Costa c. S. »nu 
onverwachts zooveel bezwaren heeft geopperd, dat men 
besloot, niet verder om haren steun te vragen." 

Dit »onverwachts" is, om het beleefd uit te drukken, eene 
onjuistheid. De bezwaren, die aan het inwilligen van een 
verzoek als de heer Mendes da Costa deed, verbonden 
waren. zijn door den voorzitter van den raad van beheer 
bzj' het eerste gesprek met genomzden heer opgesomd en ten 
breedste uitgemeten. De heer M. da Costa heeft toen af· 
scheid van den raad van beheer genomen, met de ver
zekering van d8.t college: dat 't mogelijk was, dat, al had 
de raad ook nog zooveel sympathie voor het plan, hij 
toth ter elfder ure door onoverwinnelijke en van zijn wil 
onafhankelijke bezwaren genoodzaakt zou kunnen zijn, dit 
plan in duigen te doen vallen. 

leder, die ook maar eenigszins weet wat de exploitatie 
van een schouwburg inheeft, zal dit begrijpen. f) 

I) Den raad v. beheer werden bovendien niet minder dan vier artis
ten te ge I ij k gevraagd. Den »veel bereidwilliger" heeren Van Lier 
Kreukniet etc. ge z am e n I ij k, werd daarna het verzoek gedaan, toen 
de raad van beheer wp.igerde. Alsof't niet veel gemakkelijker was 
een of twee artisten af te staan dan vier! Niemand is zoo eerlijk ge
weest dit te releveeren. 
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Deze verkeerde voorstelling van de zaak behoort bij 
zoovele andere, die telkens opgedischt worden om de Ko
ninklijke Vereenigillg aan te vallen, en de daden van haar 
bestuur te gispen. Op tien artikelen, over haar geschreven, 
zou 't niet moeielijk vallen, twaalf antwoorden te geven, 
die de kwaad willigheid, die tegenover haar voorzit, duide
lijk aantoonen. 

Ik heb mij al dikwijls verbaasd, dat er nog betrekkelijk 
zoo vele N ederlanders zijn, die niet alleen de vaan eener 
nationale instelling niet hoog houden, maar ook zoo weinig 
ingenomen!1cid betoonen met eene Vereeniging, aan welke 
Z. M. de Koning zoo vele jaren zijne hooge sympathie 
heeft betoond." 

Het antwoord van den heer Mendes luidde als volgt: 

Den w'Erl. Geb. Hm Van Sorgen, 
Seeretans vati den Raad van Eehee; 
van de Koninkl'ijke T''ereenigz'llg 
}Ilederlandsch Tooneel". 

W.Ed.Geb. Heer! 

In uw open schrijven dd. S Febr. in het Utreehtseh Dag
blad, dat geheel of gedeeltelijk in andere bladen is over
genomen, noemt u de uitdrukking onverwaehts (die voor
komt in mijn mededeeling dat »de Raad van Beheer onver
wachts bezwaren oppcrcle tegen het inwilligen van het 
verzoek van cle Tooneelvereenigüzg") een 0 n j u ist h eid. 

Dit noopt mij tot een wederwoord. 
Ik bepaal mij tot het meecleelen van feiten en laat aan 

den lezer Oe beoordeeling over of het gebruik van het 
bijwoord onverwachts wel zoo geheel onjuist was. 

U deelt mecle, dat de Raad van Beheer (den heer Joos
ten en) mij verzekerde, »clat 't mogelijk was, clat 'al had de 
Raad ook nog zooveel sympathie voor het plan, hij toch 
ter elfder ure cloor onoverwinlijke en van zijn wil onaf
hankelijke bezwaren genoodzaakt zou kunnen z~jn dit plan 
induigen' te doen vallen." 

Zeer zeker heeft de Raad van Behcer in zijn prijzens
waardige voorzichtigheid ons dat gemoedelijk op het hart 
gedrukt, maar dat alles had slechts betrekking: 

1°. op de mogelijkheid, dat op den door ons bepaalden 
avond een der door ons gevraagde artisten voor een onge
steld geworden collega zou moeten invallen: 

2°. op de mogelijkheid, dat juist in die dagen een too
neelstuk, waarin een of meer der door ons gewenschte 
artisten optraden, zulk een opgang maakte, dat het door u 
op een door ons bepaalden avond moest worden gegeven. 

Daarop antwoordden wij, de heer Joosten en ik, dat wij, 
nu wij zeker waren van de sympathie van den Raad van 
Beheer, niettegenstaande die mogelijkheid, de zaak zouden 
wagen. 

En toen was de heer Schimmel, voorzitter van den R. 
v. B., vriendelijk genoeg ons den raad te geven voor onze 
voorstelling een Vrijdagavond te kiezen, omdat dan 
de meeste kans bestond, dat de door ons gewenschte ar
tisten vrij zouden zijn. 

Zooals u bekend is, hebben wij dat gedaan; want de 
2ge Maart werd door ons gekozen. 

Verder moesten wij de zaak nu maar met uwen Direc-
tem-Gerant bespreken. ' 

Door een en ander waren wii dus wel volkomen er 
o p v 0 0 r b er eid, dat misschien op den dag zelf der voor
stelling het bencht zou worden ontvangen van den R. v. 
B., dat het nakomen van de ons gedane belofte een onmo
gelijkheid was; maar nie t dat onze aan vraag, om vergun -
ning tot medewerking aan vier artisten, zou worden beant
woord met de raadgeving: »de artisten, dze wij vermeenen 
te behoeven onder ons eigen vaandel te scharen en dus zelvell 
een gezelsehap te vor1Jlen." 

Dat kan niet worden gedaan door een vereeniging als i 

de onze, die zieh vast heeft. voorgenomen, gelijk zij u heeft 

meegedeeld, tegenover geen der bestaande gezelschappen 
vijanclig of als concurrent op te treden. 

Een der redenen, die c;en R. v. B. tot deze handclwijze 
leidden, werd ons in uw schrijv:"n dd, 19 Jau. meegecleeld 
en luidt a v.: 

»vast te stellell dat een artiste .... een reeks van dagen 
voor dien avond" (d. w. z. voor den avond van de voor
stelling) »Van het bijwonen van alle repetities voor stukken 
van het eigen repertoire.... zal worden ontheven, het 
is onmogelijk." 

"Vat moesten wij van zulk een uit de lucht gegrepen 
argument zeggen? We mochten immers niet aannemen, 
dat noch de leden van den R. v. B. noch uw Directeur
Gerant, die bij ons gesprek tegenwoordig was, zich herin
nerde dat door mij persoonlijk duiclelijk aan den heer 
Schimmel was verklaard: 

1°. dat alle repetities van de Tooneelvereeniging geheel 
en al zouden worden geregeld naar de repetities der gezel
schappen, waartoe de artisten behoorden, en dus zouden 
worden gestelcl op uren dat de artisten vrij waren: 

20. dat in gevaJ een der artisten, ten gevolge van zijn 
medewerking bij onze vereeniging, ook maar in het minst 
in zijn verplichtingen tegenover zijn eigen directJe tekort 
schoot, wij terstond onze betrekkingtot hem zouden afbreken. 

Mag ik u omtrent nog iets de oogen openen? 
Nie t la t e r, maar te gel ij k met het schriftelijk verzoek 

aan den R. v. B. om ons de hulp van vier artisten toe te 
staan, is door on5 en tot de hh. Va n Li er, en tot de hh. 
Kr e u k nie t, BI aas er en Bi g 0 t het schriftelijk verzoek 
gericht om elk aan d r i e hunner artisten vergunning tot 
medewerking te verleenen. Op dat punt heeft men u dus 

. al zeer verkeerd ingelicrl1. 
Ten slotte dito 
Niet wy' vallen de Koninklijke vereelllgmg aan, niet wy' 

zijn haar vijanden; wij willen hetzelfde wat zij wil: den 
bloei der clramatische kunst. 

Van die kunst noemt de R. v. B zieh den vriend, even
als wij. Zou het in het belang van on zen gemeenschappe
lijken vriend zijn, als gij en wij vijanden werden? Neen, 
niet waar? Nu, laat dan ieder onzer oppassen, dat hij 
daartoe niet den eersten stap doe! 

Hoogachtend, Uw Dienstw. Dienaar, 
M. B. MENDES DA COSTA, 

Secretaris van de Tooneelvereenz'gzng. 
AMSTERDAM, 10 Febr. 1889. 

Wij nemen deze briefwisseling in ons orgaan op bij wijze 
van historische documenten; geenszins uit ingenomenheid 
met een pennestrijd, die - ter wille van het goede doel, -
beter achterwege ware gebleven. Zonder eenige commen
taar te leveren, kunnen wij intusschen niet nalaten de 
vraag te stellen of een zich verschuilen achter Koninklijke 
sympathie niet moest wurden overgelaten aan ministers in 
verlegenheid. 

RED. 

Correspondentie. 
Van onze Rotterdamsche en Parijsche medewerkers ont

vingen wij bericht, dat de stof voor het schrijven van een 
artikel ontbrak. 

Tot ons leedwezen zijn in artikel van Prof. A. G. van 
Hamel in onze vorige aflev, verschiliende drukfouten on
verbeterd gebleven. De meeste verbeterde ieder lezer zeker 
zelf onder het lezen. Die van Louz'se Attema voor Abbema 
verdient echter nadrukkelijk herste!. We hopen onzen lezers 
spoedig van den zelfden ge achten medewerker. een artikel 
zonder drukfouten te kUl1nen aanbieden. 
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Uit onze Afdeelingen. Het Tooneel in de Hoofdstad. - Uit 

de Maasstad. - Het Tooneel te Parijs. - Uit Dnitschland. Tot 
slot - Ingezonden. -, Nienwe Uitgaven. - Correspondentie. 

({if onZe JfJdee1ingen. 
AMSTERDAM. Het is ons aangenaam te kllnnen mede

deelen dat de jongere leden der Kon. Ver. besloten heb ben 
tot het geven van eene tweede matinee. in Felz':x lIJeritzs. 
Als datum daarvoor is gekozen de 24 Maart a. s. Behalve 
de medewerking van mej. Roos is ook die van mej. Chr. 
Poolman welwillend in het vooruitzicht gesteid. 

De leden onzer Afdeelingen zijn deze week zeer 
gezocht. Woensdagavond waren z~j, de tweede maal in 
dit seizoen, de gasten van den heer de Groot, die hen op 
De Troubadour. Vrijdagavond van de heeren Gebrs. Van 
Lier, die hen op lIJe7JrOUW R/c!I07Z, het tooneelspel van den 
heer Mr. Horn noodigden. Over het stuk en de op
voering van dit laatste is in dit blad reeds gesproken; de 
arbeid van het gezelschap der Hollandsehe opera ligt -
voorloopig-- buiten de grenzen onzer beschouwing in dit 
orgaan. Wij kllnnen hier dus volstaan met den beiden 
directies te verzekeren, dat hun wehvillende gastvrijheid door 
velen onzer leden op hoogen prijs wordt gesteid. 

Door een vrij talrijk publiek werd heden de 7Ila/ziu!e 
bijgewoond, in het Grand -Theiltre door .Erns! }>'Jssart met 
medewerking van het Hollandsch gezelschap der heeren 
Van Lier ten bate van de Mii. Apollo en de Tooncel
school gegcven. Het programma bestond llit cenige 
tooneelen van de l\Ta/hau en de Schülerscene met vooraf
gaand tooneel uit de j;-aust. Het Holl. gezelschap bracht 
het tweede bedrijf van de lI-'Hkado ten gehoore. Het 

Hoofdbestuur van ons Verbond vereerde Possart een fraaie 
lauwerkrans. De voorstelling leverde voor de school eene 
bate van f 200.- op. 

II) 

Kon. Ver. Het N ederl. Tooneel. 
Jane E)'rt' - DOll Cesar (je Bazan, --Jo/anthe en Valen

!zins rVeddellschap; aldllS het menu van de laatste 14 dagen 
iil den Stadsschollwburg. 

Ik heb van het eerste en het tweede beide slechts eenige 
bedrijven gezien: de afwisseling van repertoire is bij ons 
z66 sterk dat het moeilijk valt alle voorstellingen geheel bij 
te wonen. Daarbij was het mij hier niet om de stukken, 
maar meer mnde vertolking der hoofclrollen te doen, en 
hetgeen ik daarvan zag was toereikend om mij de op
vatting der verschillende rollen duidelijk te maken. Zoo merkte 
ik uit het tweede eH derde bedrijf van Jam E,.vre op, hoe 
beiden, mevrouw Pallwels en de heer Clous, er zieh op 
toelegden de scherpe lijnen der beeitelllssen van Jane en 
Lord Rochester te verzachten. Dit geldt vooral de eerste, 
die ]ane, naar den aard van haar aanleg, meer onderworpen en 
Iijdelijk maakte dan m. i. in overeenstemming is met het karak· 
ter van dat jonge meisje. Er heeft tusschen ]ane en Lord Ro· 
chester, van het oogenblik waarop zij elkander ontmoeten, een 
dueLplaats, 't welk vooral met de oogen gevoerd wordt. Zij me
ten elkander met den blik; zijn ruwe uitvallen beantwoordt 
zij met een opslag van haar oog. en die langzame wrijving 
van twee hoekig zelfstandige persoonlijkheden tegen elkan
der bewerkt tell slotte beider verzoening. Zonder die wrij
ving is er ook geen dramatisch conHict; en indien dit stuk 
bij zijne wedcropvoering ditmaal zoo weinig indruk maakte, 
dan lag eiit m. i. vooral aan de wijze, waarop mevr. Pall
wels de J ane had opgevat en speelde. Dit is intussehen 
eenvoudig eene kwestie van individualiteit, diezelfde, die 



haar voor het uitbeelden van teergestemde perwonlijkhe
den 7.00 te passe komt. Zij mist den scherp doordringen
genden blik en den metalen klank van stern; zij kan wel 
luidkrachtig, maar niet scherpsnijdend spreken; en voor het 
stille speI in deze rol is- Ik deed het uitkomen - die 
eerste gave alles. In haar opvatting was rle vertolking in
tusschen zeer verdienstelijk. 

Wat de heer Clous als Lord Rochester betreft, hij miste 
vooral de hooge, indrukwekkende gestalte en de ongebon
den ruwheid van beweging en zegging; hij was niet roman
tisch. Doch zijn Lord Rochester, meer realistisch opgevat, en 
meer voorgesteld als een gewoon Engelsch landedelman van 
eene zekere excentriciteit, had de verdienste van een geheel 
te zijn en karakter genoeg te toonen om niet zijnerzijds 
de botsing met Jane tot een spei te maken. 

Dat hij minder imponeerde lag wel daaraan, dat mevr. 
Pauwels eer langer dan kleiner iso En men let er bij ons 
niet genoegzaam op, van hoeveel beteekenis het physiek 
van den acteur voor de rol iso Zoo ook in folanthe, waar 
m. i. de Moorsche arts een waardige, vertrouweninboe
zemende, hooge verschijning had moeten wezen en dus 
eene rolverwisseling tusschen de heeren Clous en Schoon· 
hoven voor de hand lag. Het verbaasde mij trouwens, dat 
de heer Clous gemeend heeft Ebn faMa zoo zwart te 
moeten maken: de Mooren in Spanje onderscheidden zich 
door een veel lichter, een bruine gelaatskleur. En zou een 
witte baard hem niet beter gestaan hebben dar; een zwarte? 
Toen Jolanthe geboren werd was de arts al een beroemd 
man; op 't oogenblik waarop 't stuk speelt, is hij dus 
zeker een man van leeftijd: ik stel hem mij voor als een 
soort van iValhan der WeiSe, maar met een getinte huid
kleur. 

De don Cesar de Bazan van den heer Louis Bouwmees
ter heeft mij -- ik moet 't tot mijn leedwezen neerschrij
ven - een teleurstelling gebracht. Ik miste den humor, 
de echte onbezorgdheid en levenslust, de grandezza van 
den landloopenden, verloopen Spaanschen edelman. Alles 
was droog, hard, geforceerd; en het kon niet anders uf het 
stuk zelf moest er onder lijden. 't Was niet langer ver· 
makelijk en werd tot een gewoon melodrama. De heer 
Bouwmeester is ons een revanche schuldig. 

Er zat trouwens in de geheeie voorstelling weinig gang; zij 
sleepte, het mouvement ontbrak, ten minste den avond van 
'5 Konings verjaardag, toen ik er was. Een vraag kan ik 
daarbij niet weerhouden; 11.1. of het een eisch der kunsl is, 
dat donna Gratia zoo afkeerwekkend wordt voorgesteld 
als dit hier geschiedde? Een aanblik was genoeg om ie
mand kwalijk te doen worden! 

De meest belangrijke voorstelling vormde intusschen on
miskenbaar de samenkoppeling van lolanthe, lyrisch drama 
van Henrik Hertz in de vertaling van \Vertheim, en Valm· 
tyn's Weddenschap, de tooneelbewerking van de Musset's 
teedere comedie Il ne .faut jurer de rim. 

Het eerste is hier bekend geworden door de vertooning 
van Ü~79 met mej. de Groot in de titelrol. Ik heb die 
voorstelling toen niet bijgewoond, maar zag toevallig juist 
in dien tijd dit dramaatje in Londen opvoeren met miss 
Ellen Terry, de meest poetische der Engelsehe actrices met 
a sweet, sweet voice. een expressief, fljn gevormd, hoewel 
dan niet schoon gelaat, en eene echt-Engelsche gratie in 
haar verschijning als folanthe. De herinnering aan haar voor
dracht der lyrische verzen, aan de innige pathetiek van haar 
stern leeft nog altijd in mij voort; en het was under den indtuk 
dier herinnering, dat ik het in de vorige aflev. zonderling 
noemde, dat men de J olanthe wilde laten speien door me
vrouw R<''issing: »wier aan!eg zieh voor dergellike lYrische 
part yen nief bepaald feent." Die woorden zijn weer door 
dezen en genen opgevat op eene wijze, welke mij van hun 
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kunst van lezen geen hooge dunk geeft, tenzij ik moest 
:lannemen dat zij er opzettelijk meer onder zochten dan zij 
hedekken; wat hun, als dit zoo is, wel moge bekomen. Ik 
voor mij blijf. ook nu ik gezien en toegejuicht heb, wat 
'nevr. Rössing. de opvatting richtend naar haar aanleg, van 
rol en voordracht gemaakt heeft, nog meenen dat mijn toen 
lIeergeschreven opmerking volkomen waar was, en voor 
geen tweeeriei uitlegging vatbaar. Oi wordt het tegenwoor· 
dig de plicht van een beoordeelaar om uit vleierij of hof
felijkt.eid de grenzen te miskennen van ieders gaven? en 
mag men niet verklaren dat een jnnge rol de gave mist 
I)m een karakterrol te speien; dat een uitnemend blijspel· 
acteur, als de heer Tourniaire, al heel siecht geplaatst is 
in een lyrisch drama in verzen ? En dat ik aan mevr. 
Rössing's welslagen twijfelde geschiedde trouwens niet op 
lossen grond; ik dacht er bij aan haar Kreusa; en .... 

Doch jnist daarcm te meer verheug ik mij er over, dat 
zij er in geslaagd is ons eene Jolanthe voor te stellen, die 
geheel bij haar gestalte, gelaatsuitdrukking, klank van stern 
paste: eene blonde, teedere verschijning, met eene blonde 
voordracht der verzen. 't Was of de klanken slechts even 
werden aangegeven en terstond weer wegvluchtten, in eene 
~lfwezigzijn van de werkeiijkheid als onk nit den starenden 
blik der oogen sprak. En zoo daar, waar de ontroering. 
het geloof en de kinderliefde spraken, de diep aandoenlijke 
innigheid niet werd bereikt, maar zij meer kinderlijk dwe
pend tot ons kwamen, dan was dit geheel in overeenstem· 
ming met de uiterlijke verschijning van Jolanthe: eene tee· 
dere, nog onontwikkelde bioem. Duidelijk was het, dat we 
hier met eene weloverwogen, zorgvuldig voorbereide creatie 
te doen hadden; en reeds daarvoor alleen zou mevr. Rös
sing allen lof toekomen. 

Ik zal over de overige vertooners niet veel zeggen; het 
zou waarschijnlijk een al te groot genot zijn, wanneer we 
ten onzent een dergelijk lyrisch drama in verzen, in de 
teedere stemming mochten hooren voordragen. Het zeggen 
van dergelijke verzen, in den toon, is nu eenmaal het fort 
niet van onze artisten; en als zij, die hier medespeelden 
het lIU nog niet kennen, zullen zij het nooit leeren. Hier 
[mmt trouwens machtig veel op de leiding aan; en het ZOll 

mij toch zeer verbazen, als het onmogelijk bleek den heer 
de J ong, die voor het uitbeelden van den jongen held 
Tristan alle gaven heeft, meer ridderlijkheid in zijn optre
den, meer zoetvloeiendheid in zijn voordracht te doen bren
gen. Van hem, die meer dan eenig ander voor het lyrische 
genre geschikt is, mogen wij immers ook meer eischen? 

Een geheel nieuwtje op ons tooneel was Valentiins Wed· 
dingschap. Voor zoo ver wij weten is tot nu de proverbe: 
II faul qu'une porte sozi ouverte ou .ferme het eenige drama
tisch voortbrengsel van de Musset, 't welk bij ons vertaald 
en vertoond iso En dat is begrijpelijk De Musset is van 
nature geen dramaturg. althans geen handig samensteller 
van eene verwikkeling. Zijn fijugevoelde kunst blijft lyrisch 
novellistisch: deze comedie doet denken aan teer filigraan· 
werk, 't welk met voorzichtigheid moet behandeld worden. 
Hoe een jonge losbol, een Lovelac:e in den dop, tot een 
teerhartig minnaar bekeerd wordt, wil hij doen zien. En het 
middel om die bekeering te bewerken ? de reine onschuld der 
onwetendheid van een 15', r6-jarig meisje. Een dergelijk on
derwerp, door een dichter als de Musset behandeld, kan 
geen aanleiding geven tot het scheppen van iets anders 
dan een teerkleurige idylle; een ets, in zachte, weggedoe
zelde lijnen. Hier smelt de twijfe! aan de deugd der vrou
wen samen met de vereering' voor haar onbezoedelde 
reinheid; de cynische spotzucht van Valen tijn, het negatief 
van zijne sluimerende behoefte aan ridderlijke liefde en innig 
vertrouwen, moge de uiting wezen van zijn gewond idea
lisme. de verwonding is niet zoo ernstig of zij is licht te 
genezen door eene zachte hand. En zoo Cecile in staat 
is allen twijfel bij hem te verjagen, dan dankt zij dit aan 
een onschulc., die toch van alle berekening eil oordeel des 



onderscheids niet vnJ IS. Zij is, als eene echte Eva's 
dochter, nieuwsgierig, behaagziek en vindingrijk; maar ze 
is ook godvruchtig, teeder, afkeerig van overdrijving en ro
mantiek, practisch en vastberaden; en zij is dit alles als 
een kind,voor WiE de geheimen van het zinnelijk leven 
nog verborgen zijn. Daardoor ook neemt zij Valentijn 
gevangen in zijn eigen net; en zoo zij hem geen zekerheid 
geeft van haar trouw, ze doet er hem in gelooven. En 
juist die onmogelijkheid van te kunnen gelooven had hem 
immers van het huwelijk afkeerig gemaakt. 

Het eigenaardige van deze comedie der liefde gaat m 
de gebruikelijke tooneelbewerking voor een deel verloren. 
De vrouwelijke slimheid van Cecile en het Lovelace-karak
ter van Valentijn worden den toeschouwer veel minder 
duidelijk dan den lezer; en de gang der gebeurtenissen 
moet den eerste, die het oorspronkelijke niet kent, niet be
paald helder voor den geest rijzen. Ook het eenvoudig
ware van dit geschiedenisje - zÜnder eenige tooneelintri
gue -, 't welk bij de lezing zoo treft, gaat door de onver
mijdelijke samenpersing ter wille van de opvoering te loor. 
En voeg nu daarbij, dat het romantisch waas, door de 
Musset over die afbeelding der realiteit geworpen, door 
den tijd is weggevaagd: dat de harmonie der taal, de fijne, 
dichterlijke keurigheid, bij eene vertaling en eene vertol
king in het N ederlandsch niet te behouden zijn; en ge 
zult begrijpen, waarom ge den indruk der voorstelling niet 
moogt toetsen aan dien van uwe lectuur, wnder meer. 
In een opzicht bracht de vertooning eene bepaalde teleur

stelling: nl. in de vertolking van Valentijn door den Heer 
Schulze. Deze miste niet alleen de beschaving, de overbe
schaving zelfs van den jongen losbol, maar vooral het ka
rakteristieke, waardoor deze zich van anderen onderscheidt. 
Hij was niet cynisch luchthartig, niet een twijfelaar die te 
vroeg uit het Eden zijner droomen verjaagd is en een stil ver
langen koestert om er weer heen te keeren. 

Daarentegen gaf mej. Bos, vooral bij de tweede voorstel
ling,- waar zij meer zichzelve en natuurlijker was - eene 
Cecile te zien, kinderlijk nalf en poetisch en in menig opzicht 
het droombeeld van den dichter naderend. Zeer juist in 
den toon vond ik ook mej. Poolman, als de barones; het 
I~zen van Valentijn's brief maakte zij tot een fijn humori
tisch tooneeltje; terwijl de heer Morin mij vooral in het 
laatste bedrijf beviel. In het eerste bedril was zijn spei 
hoewel zeer levendig, geestig en juist, wat te dlk aan
gelegd; 't zou bij meer luchtigheid gewonnen hebben. Als 
geheel dus un speclacle a voir: maar 't welk de verfijning 
en bijwerking door eene zorgzame hand nog wel had kun
nen lijden. 

Wij moeten ons verslag van de voorstellingen van ludzrh 
in 't Grand-Theatre van Lier ter benefice van mevr. EI
lenberger en van Adriemze-Lecouvreur in het Salon des Va
rietes ten voordeele van den heer en mevr. Holtrop tot 
een volgend nummer uitstellen. Vooral over de laatste 
wenschen wij op ons gemak te spreken. In 't geheel een 
lofwaardig pogen van jonge ac te urs en actrices, vordert de 
voor~tellinl? van Adn'enne, dat wij bij erkenning van hel 
verdlenstehJke eIl veelbelovende, 't welk moet aangemoedigd 
worden, naast die relatieve ei[;chen ook de absolute doen 
hooren. Juist omdat wij ons verheugen in de blijken van 
sympathie, mevr. Holtrop gisteravond - meer nog o. i. door 
de opkomst van een uitgelezen pub liek dan door de aan
bieding van bouquetten (een benefietgewoonte) gegeven
achten wij ons in haar eigen belang verplicht te waken 
tegen eene overschatting, welke haar toekomst ten zeerste 
zou kunnen benadeelen. Laten onze ledeu ir.middels zelf 
beide voorstellingen gaan zien. 
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l:(if de jl2aassfad. 
De Benefice-voorstelling van den Heer Le Gras op I9 

dezer heeft een ongemeen succes gehad; het huis was uit
verkocht en velen moesten hun schouwburgbezoek tot een 
anderen dag uitstellen. Het deed ons veel genoegen -
wel te verstaan nie t dat zooveel tooneelvrienden moesten 
teruggewezen worden- maar dat men algemeen hulde 
wilde brengen aan den ijverigen directeur, aan den kun
digen regisseur. Zijn de opvoeringen der Ver. Rotterd. 
Tooneelisten vaak uitmuntend, bijna altijcl voldoende voor
bereid, roemt men onophoudehjk de fraaie tooneelschikking, 
prijst men de vorderingen van aankomende artisten, ver
geten wordt dikwijls dat dit voor een groot deel te danken 
is aan den Heer Le Gras, die t echter en door zijn 
emplooi, en door zijn bezigheden, als akteur een meer be
scheiden plaats inneemt en daardoor den dank van het 
publiek zelden uit de eerste hand in ontvangst kan nemen. 
Deze feestavond zij hem dan het bewijs. dat zijn ver
diensten gewaardeerd worden en men1 hem de kracht 
toewenscht zijn taak met denzelfden ijver en toewijding 
te blijven vervullen. 

N adat de volksliederen door een groot deel van het 
publiek staande waren aangehoord (een ander deel was te 
jichtig of te koudbloedig om aan zijn V orst deze beleefd
heid te bewijzen) rees het scherm voor Man u s d e 
Sn 0 r der en mochten wij den Heer Willem van Zuylen 
opnieuw bewonderen' in een zijner beste karakterrollen. 
Toch scheen het ons toe dat men aan de opvoering niet 
veel zorg had besteed en vermocht dit tocmeelspel ons 
publiek niet zoo te boeien als voorheen. 

En thans de hoofdschotel: Zen u w ac h tig e V r 0 u wen. 
Eenige jaren geleden wendde een Franschman zich tot 
verschilIende tooneelschrijvers met de vraag: hoe zij een 
stuk schreven. Hij ontving veel antwoorden, maar deze 
waren zoo tegenstrijdig dat hij per slot van rekening even 
wijs bleef. Legouve schreef o. a.: »Een tooneelstuk is een 
reis per sneltrein; twaalf mijl in 't uur met van tijd tot 
tijd tien minuten oponthoud voor de entr'actes en wanneer 
de lokomotief ophoudt met fiuiten wordt de schrijver uit
gefioten." Dit recept, als het dien naam mag dragen, 
schijnen de Heeren Blum en Toche, de schrijve~s van 
Zen u w ach t i g e V r 0 u wen, gevolgd te hebben ; ZIJ laten 
U geen rust; voort ga at het in dolle va art, de eene ver
gissing wordt op de andere gestapeld, het eene tooneel al 
dwazer dan het andere, het publiek blijft in de meest op
gewonden stemming en eer gij het weet,. stoomt de .Ioko
motief het eindstation binnen; de trem staat stil, de 
portieren worden opengeworpen: uitstappen! het stuk is uit! 
Evenmin als men in een sneltrein gezeten het landschap 
dat men doorstoomt nauwkeurig vermag gade te slaan, 
kunnen wij de intrige van dit blijspel navertellen, een 
eenvoudige opsomming der verwikkelingen zou reeds kolom
men beslaan. 

Mevr. De Pontgibaud lijdt aan de kwaal onzer eeuw: 
zenuwachtigheid en kibbelt met haar man; haar 0',lders 
De Chamoisel stoken door hun welgemeende raadgevmgen 
het vuurtje nog wat aan; het bezoek van een zekere Sidonie, 
ook al zenuwachtig, brengt er niet toe bij haar ~e k~.lmee
ren en een nerveus kameniertje voltooit de schIlden]. In 
een aanval van zenuwen eischt mevrouw echtscheiding en 
om die mogelijk te maken, zal zij haar echtgenoot t,>edrie
gen met . . . . ja, met wien? Het adresboek hgt op 
tafel; als een tweede Francillon doet zij een greep in den 
blinde en de gelukkige uitverkorene is . . . : c;hapeloux. 
de confiseur! Fluks schrijft zij hem een bnefJe, dat de 
kamenier echter (zooals aan het slot blijkt) wijselijk niet 
bezorgt, en snelt naar den banketbakkerswin~el, gevolgd 
door de geheeie familie. Chapeloux, onkundlg van de 
eer, die hem te beurt valt, is op het punt te gaan trouwen 
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met Sidonie, die mee::t weJuwe te zijn, omdat ZlJ m Je 
laatste negen jaren niets van haar man heeft gehoord: 
door iedereen naar een brief gevraagd, denkt hij dat Inen 
den brief van zijn bruid bedoelt, vreest dat haar man is 
teruggekomen en houdt de familie De Pontgibaud voor 
bloedverwanten van Sidonie: deze verwart mevrouw De 
Chamoisel met de kamenier en ziet mevr. De Pontgibaud 
voor de minnares van Chapeloux aan; de verwarring wordt 
steeds grooter, en wie denkt de oplossing te weten, is het 
verst van de waarheid. Zoo ga at het lieve leventje twee 
bedrijven lang door, totdat de ontlmooping even behendig , 
als eenvoudig alles in het reine brengt en het stuk met 
een paar aardige zetten eindigt. 

Dit blijspel van uitgelaten vroolijkheid, allerhandigst in 
elkaar gezet, met levendigen dialoog zonder een enkel on
vertogen woord, is voor ons gezelschap een succes zooals 
wij in tijden niet gekend hebben; maar mag men het stuk 
prijzen, het succes is hoofdzakelijk te danken aan het 
voortreffelijke spei van mevr. Cath. Beersmans en den 
heer Willem van Zuylen. Zelden zal een kunstenares een 
bewijs van veelzijdigheid geven als eerstgenoemde met 
haar vertolking van Sidonie; reeds bij haar optreden in 
het eerste bedrijf, toen de hande!ing een weinig sleepte, 
toonde zij met haar onbeduidend verhaaltje, hoe een kun
stenares van niets iets kan maken; daar was kleur en gloed 
in. En verder .... het is ondoenlijk al de kleine trekjes 
te noemen, waardoor zij haar komische partij tot een 
creatie maakte, waardig naast haar beste rollen in het 
tragische genre opgeteekend te worden. UitmuIitend vooral 
wist mevr. Beersmans haar stern te beheerschen en binnen 
de grenzen van het luchtige blijspel te houden; een enkele 
melodieuse Vlaamsche klank verhoogde eerder de bekoring, 
terwijl haar mimiek niet deed vermoeden, dat zij als Tosca 
en Medea den toeschouwer kan doen huiveren. 

De heer van Zuylen, zelfs door den tooneelkijker gezien 
onherkenbaar gegrimeerd, toonde zich als de confiseur 
Chapeloux in de volle kracht van zijn groot talent; hij 
had zijn rol zoo in details bestudeerd, kleeding, gang, 
standen, gebaren, alles was zoo onweerstaanbaar komiek, 
dat het publiek niet tot bedaren kwam en ele zaal een 
allerorigineelst schouwspel van luidruchtige pret aanbood; 
de deftigste personen zag men h un deftigheid vergeten en 
schudden van het lachen. Kortom, de Chapeloux van den 
heer van Zuylen behoort tot het beste dat hij ooit ge!everd 
heeft; elaarbij konden wij bij mevr. Beersmans en hem op 
nieuw bewonderen, hoe ver· eleze artisten het in ele kunst 
van samenspei gebracht hebben; alles klopte, zij bleken 
e!kaar door en door begrepen tehebben; bijna zouden 
wij zeggen: hun spei was te goed voor zulk een klucht. 

Mevr. Coelingh (Antonine) moet in het eerste bedrijf 
haar zenuwachtigheid duielelijker toonen, het was nu de 
Heer Jan C. De Vos (De Pontgibauel), die elen boel eerst 
flink op pooten zette (men vergeve ons de uitdrukking); 
in de volgenele bedrijven speelde zij echter opgewekt en 
in den juisten toon. Mevr. Burlage (Elvire) haelden wij 
gaarne een weinig levendiger gezien en Mej. Pauline Beers .. 
mans was een aarelig kameniertje, wie het lachen en huilen 
zeer vlot afging. 

Als De Chamoise! vonelen wij den Heer Le Gras wel 
wat droog, maar toch een vermakelijk type; voor eeri 
beneficiant was zijn rol uiterst bescheiden. De Heer Victor 
Faassen was een komische verschijning; de schorre heer 
had daarentegen veel aardiger voorgesteld kunnen worden. 
Over het algemeen evenwel mag de opvoering van dit 
Fransche stuk voor Hollandsche speIers zeer goed heeten, 
terwijl, gelijk hierboven gezegd, twee rollen meesterlijk ver
vuld werden. 

Een merkwaardig kunstgenot wachtte Maandag j.1. zoo
wel tooneelvrienelen als muziekkenners, n. I. de opvoering 
van Byron's Man fr e d. Het kan niet op onzen weg liggen 

hier de muziek te bespreken, wij laten het aan bevoegde 
beoordeelaars over hulde te brengen aan Prof. Gernsheim 
en zijn keurvendel en wenschen slechts eenige opmerkingen 
te maken over de vertolking der hoofdfiguur. 

Possart is ongetwijfeld een groot kunstenaar en voor
treffelijk in rollen welke alleen overleg en berekening vragen, 
z~jn Nathan en Mephistopheles blijven heerlijke schep
pingen; vooral waar hij als schriftgeleerde optreedt, ons 
de prachtige taal der klassieken verklarende, bewonderen 
wij zijn groote seherpzinnigheld el' zeldzame zeggingskracht. 
Maar zijn talent zetelt in het verstand, te weinig in het 
hart; zoodra geestdnft en gevoel vereischt worden, schiet 
hij te kort, dan is zijn speI gedwongen, gemaakt. Aldus 
zijn Manfred. Nu werpe men ons niet tegen dat het 
bitter weinig uitmaakt wat ele kunstenaar ge v 0 e I t, dat 
alles beheerscht wordt door cte vraag wat hij kan u i t
d r u k k e n I); men zegge niet. dat de intonatie, het gebaar, 
de blik welke onvoorbereid schijnen, hemderden malen ge
oefend zijn 2); wij weten het. maar blijven niettemin be
weren dat die oefening niet mag blijken, anders verlaagt 
de kunstenaar de tooneelfiguur tot een pop, wier kunstig 
samenstel bewondering afdwingt, maar die onmachtig is te 
boeien, omdat het leven ontbreekt; de kunstenaar geeft 
dan de vrucht van zijn fijne opmerkingsgave, het resultaat 
zijner studien, nit"t een dee! van jhemzelf. Het moge naH 
schijnen, wij hechten nog vee! aan De Musset's woorden: 

Ah! frappe-toi le coeur, c'est-lil qu'est le genie, 
C'est-lit qu'est la pitie, la souffranee et ['amour; 
C' est-lit qu' est le roeher du desert de la vie, 

D'ou les flots d'harmonie, 
Quand MOlse viendra, jailliront quelqne jour. 

De gebreken, welke wij hierboven trachtten aan te eluiden, 
gelden voornamelijk de stem en de standen van Possart 
als Manfred. Waar de levensmoede aan het woord was: 

If it be life to wear within myself 
This barrenness of spirit, and to be 
My own soul's sepulchre, 3) 

onovertrefbaar; als wilskraeht sprak: 
Bid hirn bow down to that whieh is above hirn, 
The overruling infinite -~ the Maker 
\.Vho made hirn not for worship -- let hirn kneel, 
And we will kneel together, 

heerlijk schoon, kon hij ons slechts zelden boeien wanneer 
hij zijn leed opsomde: 

If I had never lived. that whieh I love 
Had still been li ving: had I never loved, 
That which I love would still be beautiful 

of de hartstocht weer een oogenblik moest opflikkeren: 
Hear me, hear me -

Astarte ! my beloved! speak to me: 
I have so mueh endured _ ... so mueh endure -
Look on me! the grave hath not ehunged thee more 
Than I um ehanged for thee. 

Het laatste deel eier smeekbede was echter fraai en Possart's 
stern harmonieerde toen geheel met de muziek. Ook in ele 
laatste afdeeling gaf hij zich veel meer over, het afscheid 
van de zon en zijn sterven maakten grooten indruk. Merk
?aar was het evenwel elat zijn schoone stern in de laatste 
pren veel heeft geleelen. 

De standen van Possart waren bijna zonder uitzonelering 
prachtig, maar .... gekunsteld; hij zoeht steeds steunpun
ten, leunde op alles, zelfs op het jonge groen van kleine 
boompjes, die in werkelijkheid toch moeilijk zoo'n last 
zouden kunnen dragen; geheel onverdedigbaar vonden wij 
het dat hij gedurende de samenspraak met de alpenfee 
zich op een bank neervleide. Ook tegenover Astarte be
viel ons zij n zijn spe! weinig; trouwens in deze scene was 

I) George Henry Lewes. On aetors and the art of aeting. 
2) TaJma. 
3) Wij raadpleegden drie Duitsehe vertalingen, de een al gebrekkiger 

dan de andere en houden ons daarom liever aan den oorspronkelijken 
tekst. 
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het op het tooneel veel te vol en door de zonderlinge 
kostumeering deden de onderdanen van Ariman meer 
denken aan een groep landverhuizers dan aan bewoners 
der onderwereld. Over het algemeen bood de geheeJe 
mise-en-sd,ne naast veel goeds veel gebrekkings, het op
trekken der nevelen werd in de eerste afdeeling verdien
stelijk voorgesteld en het vergezicht was heerlijk; maar 
met het licht werd vaak onhandig gewerkt. 

Wij hebben Possart gehoord, dus veel genoten; een 
kunstenaar als' hem te hooren, is genieten; maar zijn 
Manfred was geen openbaring: hij sprak tot het verstand, 
te weinig tot het hart. 

26 Februari r889. JE AN VALJEAN. 

m~t ""oon~el in 1Jaf'ij~. 
Wat men ook op Sardou moge aan te merken hebben, 

dit mag men hem niet verwijten, dat hij niet zou weten 
mee te ga an met zijn tijd. Hij heeft Scribe nagevolgd in 
het intrigue-stuk; heeft d'Eiinery in het melodrama zoelzen 
te overtreffen; is vaudevillist geworden als Meilhac; heeft, 
gelijk Dumas, vraagstukken van den dag behandeld en be
redeneerd ; eene feerie voor kinderen geschreven als eene 
andere J ules Verne; en n u, nog niet tevred en met al die 
veelzijdigheid, klucht-, blij-, tooneelspel-, drama- en melo
dramaschrijver te zijn, heeft hij zich eindelijk ook naturalist 
willen toonen. 

Doch nog min gelukkig dan als navolger van Dumas, is 
hij het van Zola en van Antoine's afgoden geweest. Zijn 
M a r q u i se is niet alleen een mislukt tooneelspel (wat nog 
geen schande ware) 't heeft ook al heel weinig van een 
kunstwerk, en van het naturalisme niet anders dan de 
uiterlijke rll\\'heden, krasheid van taal en toestanden, doch 
zonder innerlijke waarheid. Opnieuw is gebleken, hoe ge
vaarlijk - het is zich aanhanger te willen toonen van eene 
richting, waar men eigenlijk buiten staat en zich moeite 
te geven om een ander te zijn dan men wezen kan. 
Sardou, die een geboren comicus is, kan eerst de waarheid 
en werkelijkheid waarnemen, wanneer hij haar beziet met 
het vergrootglas, 't welk de tegenstellingen, zwakheden en 
weifelingen.: in.:: personen, handelingen en toestanden doet 
uitkomen. Maar als hij ernsiig, koel, nauwgezet, met het 
eigen ongewapend oog wil gaan waarnemen, faalt hem de 
doordringende scherpte: :en den omvang van blik. welke 
noodig zijn om het)even en de menschen te doorzie::l en 
daarna in hun koude realiteit weer te geven, En daar 
zijn hooger gaven noodig, dan waarover hij beschikt, om 
het war e naturalisme te begrijpen en in zich op te nemen; 
om te gevoelen het geheimzinnig verband van het dierlijk 
en het geestelijk leven in den mensch. 

Zijn >,marquise" is eene courtisane, die het geluk heeft 
gehad, haar fortuin te maken terwijl zij nog jong en schoon 
was en die zich aldus de vrijheid kan veroorloven van 
den wellust des vleesches tijdelijk vaarwel te zeggen om 
louter de weelde van den rijkdom te genieten. Doch 
aan haar geluk als bezitster van een groot landgoed ont
breekt nog iets: de adellijke titel, die haar tot de gelijke 
van een ben~ide gravin moet maken. Voor geld is in deze 
wereId intusschen alles te koop, en zoolang er geru'ineerde 
en verloopen edellui zullen bestaan, kunnen de gelijken van 
Lydie Garousse ook dergelijke grillen verwezenlijkt zien. 
Meer dan een gril is 't toch wel niet; een vrouw als zij 
weet te goed, dat voor een dergelijken gekochten titel de 
trots van den waren en fatsoenlijken adel niet wijkt. Welke 
ervaring zijn heidin in dat opzicht te beurt valt, doet Sar
dou evenwel niet zien; want nauwelijks is zij met een 
verloopen Italiaanschen: markies gehuwd, of zij heeft er 
weer genoeg van; zoekt althans van hem af te komen, wijl 
hij- tegen de gemaakte overeenkomst in - nog rechten 
als echtgenoot wil doen gelden. Hietvan wil Lydia - wie 

het zeker te kras is een door de wet bekrachtigde verhou
ding met de vrije liefde gelijk te stellen - niets weten; 
en op den eigen dag van haar huwelijk doet zij haar heer 
en meester op een schijnbaar overspel met een vroegere 
maitresse betrappen. Zoo verlaat de auteur, die in de 
eerste akte zijn twee hoofdpersonen op de meest koel 
cynische wijze de brutaliteit hunner verhouding in 't licht 
heeft doen stellen, in de twee laatste bedrijven de werke
lijkheid geheel en al; en zet, door hun allerlei (hun vreemde) 
gemoedsbezwaren in te geven. een intrigue op touw, die 
uitnemend te pas zou komen in eene Vaudeville, als zij ... 
geestig, levendig en opgewekt ware. 

Maar we behoeven ons om de gebreken van dit stuk 
gelukkig niet te bekommeren ; de pers en het pub liek 
hebben er te Parij~ eenstemmig vonnis over geveld; en -
de kans op eene vertooning in ons land is gelukkig al 
heel gering. 

Het ten onzent wEJbekende stuk van Barriere en Thi
boust, 'twelk bij benefice-voorstellingen vaak diensten heeft 
gedaan, Les Fzlles de marbre (Marmeien Beelden en IJs
koude Harten), is na eene lange rust op nieuw gemonteerd 
in de Menus-Plaz'slrs. Het loont de moeite te lezen, wat 
de Parijsche kritiek naar aanleiding van die wederopvoering 
op te merken vindt. In ons land zou men het stuk als 
een >,draak" kortweg verzwijgen of verpletten; voor de 
Franschen blijft Barriere een man die watte zeggen heeft 
gehad, en zijn drama een merkteeken van zijn tijd. En ons 
dunkt, dat de Parijsche kritiek hier meer gelijk heeft 
dan wij. 

Uit Duitscl1laQd. 
Het meest belangrijke feit in de laatste weken is onge

twijfeld de vertooning te München van Adolf FVzlbmndt's 
dramatische Dichtung: >,Der Meister von Palmyra. 
Het stuk is meer symbolisch dan dramatisch; de peinzende 
wijsgeer heeft meer aandeel aan de schepping gehad dan 
de gevoelende dichter. Het is als eene vernieuwing van 
de Ahasver-legende; de hoofdpersoon, een beeldhouwer 
te Palmyra, ontvangt op zijn bede om het eeuwige leven 
de toezegging daartoe. ,>Niet eer zult gij van die vloek 
bevrijd worden voor uw ziel .... " hier zwijgt de geest 
stil en neemt de dichter de taak over, om zijn held tot 
het inzicht te brengen, dat het eeuwige leven slechts be
staanbaar is bij eene onophoudelijke omwisseling; dat in 
de verandering het blijvende ligt. Zoodra hij dit inziet 
mag hij sterven. Men begrijpt dat deze w~isgeerige ge
dachte' het volgen . van het drama, waarin de handeling 
zeer gering is en de personen niet, van hun symboliek los, 
tot levende wezens worden, vooral bij de vertooning tot 
eene inspanlJing maakt, WElke de kernachtige, pittige, ge
drongen taal van 't gedicht zeker niet verlieht. Ken
schetsend voor de eigenaardige Duitsche opvatting van het 
wehen der dichtkunst moet zeer zeker heeten, dat dit werk, 
om zijn w ij s g e e r i gen inhoud: »die Schäpfung eines 
w a h ren Dichters" genoemd wordt. 

In Frankfort heeft het blijspel van Paul Lz'ndau, Die 
bei den L e 0 no ren slechts matig knnnen voldoen. De 
twee Leonoren zijn moeder en dochter, en het wordt de 
onbewuste taa\;: van de laatste een aanbidder harer moeder 
aan zich te ketenen en zoo vrij te maken van eene li ais 0 n 
die voor beider eer gevaarlijk dreigt te worden. Doch 
in plaats van te t 00 ne n, ho e de minnaar zich uit die 
netelige positie redt, hel pt de auteur hem in de pauze na 
't tweede bedrijf er uit en laat hem zich met de dochter 
verloven. De laatste bedrijven vormen dan ook niets meer 
dan een los aaneengeregen verzameling Duitsche blijspel
tooneelen. 

Niet veel beters valt er te zeggen van een nieuw blijspel 
in 4 bedr. van Francis Stahl, bekend als schrijver van 
Tilli. Het te Hamburg opgevoerde Mädchenaugen 



onderscheidt zich in niets van het gewone fabrikaat van 
dezen luchtige-blijspelvervaardiger. 

1nmiddels is 1bsen's Fra u vom Me e r e te Weimar 
opgevoerd en wordt de vertooning op 3 Maart in Berlijn 
verwacht. De indruk te Weimar was niet zoo algemeen 
gunstig als te Chl istiania, waar het stuk een overweldigenden 
indruk teweegbracht en de dichter r.elf onder juhelgeroep 
ten tooneele moest komen. 

Velen in Weimar hadden met 't romantische van den 
inhoud en den omkeer aan het slot geen vrede (ten on
rechte o. i.) maar dit nam niet weg, dat de vertooning 
voor de kUllstenaars een ongemeen dankbare taak bleek 
en bij de hoofrltooneelen cle toeschouwers geheel onder cle 
macht van den clichter kwamen. 

TOT SLOT. 
Daags na de verschijning van ons vorig nummer bevat

ten cle clagblaclen onclerstaancl schrijven. Wij meenen, 
na de mededeeling van de opmerkingen des heeren M. da 
Costa deze weerlegging onzen lezers niet te mogen ont· 
houden. De heer van Sorgen die (zie emder In ge z 0 n
den) ons euvel duidt dat we cle geheeie briefwisseling 
tusschen hem en den heer da C. opnamen. zou met recht 
O\1S kwalijk nemen zoo we ditmaal z ij n antwoord achter
wege lieten. 

Well!-ä.Geu. Heer M. B. Mendes da Costa, 
te Amsterdam. 

Dat ik tot heden (15 Febr.) gewacht heb u te antwoor
elen, komt doordat ik sedert Maandagavond, toen ik uw 
schrijven las, niet in de gelegenheid ben geweest anderen, 
die bij ons onderhoud van den 25en Dec. AO po tegen
woordig waren, te spreken, van wie ik de verzekering 
wilde hebben, dat mijn geheugen me niet bedroog. eer 
ik u schreef. 

Vergun mij dan nu u te antwoorden: 
lk zou zeker niet gaarne den eersten stap doen, om 

met usa m e n . geen vriend der kunst meer te zijn, met 
u, die o~s altijd de eer aandeed, uwe stukken ter opvoering 
aan te breden, welke stukken wij, geloof ik, altijd zooveel 
recht als maar in ons vermogen was, deden weclervaren. 

Maar toch zult gij mij wel willen toestaan, u up het 
volgende te wijzen: 

Oncler cle bezwaren, die de Raad van Beheer II opge
noem cl heeft, en die gij in uw antwoord aan mij vermeldt, 
hebt gij vergeten die, welke de repetitieh golden. Er is 
zelfs met name op »Apollo" gewezen, welke altijd. bijna 
stagnatie in de werkzaamheden veroorzaken. I 

Dit echter alleen ler wille der volledigheid. 
Wat bij mij zwaarder blijft wegen, en dat in spijt van 

uw antwoord, het is wat mij de pen het eerst deed opnemen. 
N auwkeurig nadenkend, kunt gij toch nooit volhouden, 

dat de R v. B. 0 n ver w ach t zooveel bezwaren opperde. 
15 u dan ooit iets meC'r dan eene fl a u Vi e ho 0 p gegeven? 
Was het eene toezegging? Optimistisch hebt gij en den 
heer Toosten gezegd: »0, als we de sympathie van den 
R v. B. maar hebben. dan wagen wij het!" En dat niet
tegenstaande de woorden, die gij thans aanhaalt uit onzen 
brief: »dat u de raad gegeven is, de artisten, die ge zoudt 
behoeven, onder uw eigen vaandel te scharen" - u w e I 
d e gel ij k b ij 0 n see r s t e 0 n der h 0 u d r e e d s z ij n 
t 0 e g e v 0 e g d. 

Dit nog ten slotte: 
Reeds . mijne meening over uw persoon en llW werk, 

waarop rk de eer had in het begin van dit schrijven te 
doelen. dringt mij u te bekennen, dat ik in zake het 
vragen der artiste1l van andere gezelschappen, heb gefaald. 

Hoogachtend. 
Uw dw. Dienaar, 

VAN SORGEN. 

Ingezonden. 
l1fijnheer . de Redacteur! 

Van 1882 af ben ik Secretaris en Penningrneester der 
Afdeeling Utrecht van het Tooneelverbond. Ik heb dit 
Verbond sedert dien tijd niet alleen gediend, maar ik heb 
er nog andere offers voor oyergehad, waar dit te pas 
kwam. 

De eerste rnaal dat ik mijn stern verhef en in polemiek 
treecl, acht gij het als Redacteur van het Tijdschrift van 
dat Verbond dienstig mijn woorden onder het opschrift 
"Vriendschappelijkheden" daarin op te nemen, naar gij 
zegt alleen bij wijze van historische documenten, die gij 
verzamelt. 

.AIs ik historie ging schrijven, M d. R. !-- zou ik meer 
plaats behoeven voor de verzameling van dergelijke "Vriend
schappelijkheden" aan het adres van de Kon. Ver. »het 
N ederl. Tooncel". 7,00 van hier als van elders bijeenge
bracht. dan gij rnij zoudt kunnen afstaan. Op eene uit 
een der laatste Nrs. van uw orgaan (van 22 Dec. '88), dat 
mij tocvallig te binnen komt, wil ik u toch even wijzen: 
daar staat op blz. 59: »doch ik - de verslaggever uit 
Amsterdam - »vermeen genoeg gezien te hebben om den 
Raad van Beileer - die natuurlijk er niets van gezien 
heeh", enz.-- 1s er iets minder »vriendschappelijk" (om 
geen ander woord te bezigen) dan iemand te zeggen: gij 
zijt nooit bij uw zaken?- En bovendien: het is 0 n wa a r. 

Ten slütte wordt door uwe Redactie gezegd, dat ik mij 
verschuil achter Koninklijke sympathie .. - Ik mag niet 
aannemen, dat dit werkelijk bedoeld iso -- Hoe men spreekt 
over KoninklUke sympathie, hoe men daarop trotsch en 
daarvoor erkentelijk moet zijn, zal toch de Redactie wel 
weten van een Tijdschrift, dat het orgaan is van een Verbond, 
hetwelk jaarlijks toelage van Z. M. voor zijn Tooneelschool 
ontvangt. . 

Ik ben niet van plan den strijd in deze nog verder 
voort te zetten. Alleen meende ik, als Bestuurder eener 
Afdeeling van het Tooneelverbond, het recht te hebben 
protest aan te teekenen tegen .het bijeenverzamelen van 
historische documenten, zooals dit in het vorige nummer 
van dit Tijdschrift door de Redactie is geschied. 

Utrecht, 24/2 '89. W. G. F. A. VAN SORGEN. 

[De door den Heer van Sorgen vooraf aangevraagde 
ruimte tot weerlegging vanonze opmerking stonden wij 
hem gaarne af. Te minder hebben wij daarvan berouw, 
wijl we door het opnemen van zijne opmerkingen ook in 
staat zijn klaarheid te brengen in het heersehende duister. 
Tot onze verwondering toch, heeft de heer van Sorgen 
gemeend, in de qualificatie van de briefwisseling tusschen 
hem (als Secretaris der Kon. Vereeniging Het N ederl. 
Tooneel) en den heer Mendes (als Secretaris der Tooneel
vereeniging) gevoerd, eene onaangenaamheid te vinden aan 
het adres van den heer van Sorgen, den ijverigen penning
meester van de Utrechtsche Afdeeling van ons Verbond. 
N atuurlijk heeft dit laatste allerminst in onze bedoe
ling gelegen, maar wij meenden ook dat de term »vriend
schappelijkheden", boven de briefwisse1ing der t w e e secre
tarissen geplaatst, anders niet kon worden opgevat dan als 
eene uiting van mindere ingenomenheid met den w e d e r
z ij d s aangeslagen toon. 

Vooral onze slotopmerking heeft de geachte inzender 
tot onze verbazing geheel misverstaan. 

Wij zijn het volkomen met den heer van Sorgen eens; 
niemand beter dan wij moeten weten, we zullen niet zeggen, 
»hoe men spreekt over Koninklijke sympathie", maar »hoe 
men daarop trotsch en daarvoor erkentelijk moet zijn." 
En we toonden '). i. volkomen dit te weten, door de maat
staf, welke wij steeds bij de beoordeeling der daden van 



de Kon. Ver. aanlegden. Hadden wij niet begrepen ho e 
men op koninklijke sympathie trotsch en daarvoor erkente
lijk moet zijn, we zouden den R. v. Beh ten aanzien van 
repertoire en voorbereiding harer vertooningen gcen 1100-

gere eisr:hen gesteId hebben dan aan eene gewone directie, 
die werkt- om den broode.:: Daarmede wil de R. vau Beh. 
_. haar eigen geldelijke (;pofferingen toonden het .,- zich 
terecht niet gelijk gesteId zien, en wij hebben altijd de over
tuiging en de vrees gekoesterd dat eene andere houding 
jegens de Ver., door haar bestuurders als eene geringschat
ting van haar streven zou worden euvel geduid. 'vVe zou
den 't dan ook geheel begrijpelijk gevonden hebben, indien de 
R v. Beh. omtrent de aanvrage der Tooneelvereeniging gere
deneerd had: 't is wel wat lastig om voor een avond vier 
artisten af te staan, maar.... wij maken toch ook wel 
doublures van heele stukken, en dan .... wij ge nieten de 
sympathie en den steun des Konings, ergo mogen w ij 
allerminst weigeren 0 n zen steun te verleenen aan eene 
artistieke onderneming!" En wanneer we aan het slot van 
een t 0 e s te m m end antwoord een verwijzing naar die Ko
ninklijke sympathie gelezen hadden, wij noch iemand anders 
zouden die daar misplaatst hebben~kunnen vinden. Doch 
welk verband dat beroep op Z. M.·s steun met eene we i
gering hield was ons zoo onbegrijpelijk, dat we op de on
logica van die samenkoppeling niet nalaten konden te 
wijzen. De heer van Sorgen heeft ons de zaak, tot ons 
leed wezen, niet d uidelijker gemaakt ; ons evenmin doen 
inzien dat we - toen we den R. v. Beh. en niet den heer 
van Sorgen persoonlijk, zieh achter Z. M. '5 sympathie 
d~den verschuilen - daardoor eenige geringschatting voor 
dIe laatste aan den dag legden. Sluit niet het begrip van 
't woord ver s c h u i I e n op zich zelf alleen elke gedachte 
uit aan kleinachting van den persoon of de zaak, waar-
achtet men zich verschuilt? 

Ecn woord ten slotte over de door den heer van Sorgen 
- toch zeker a.lweer in zijne hoedanigheid van lid van den 
Raad van Beheer - gewraakte uitdrukking op bladz. 59 van 
dezen jaargang. Wij gelooven, dat dc heer van Sorgen 
zich zelf en zijnen medebestuurders onrecht aandeed door daar
tegen op te komen. De verslaggever uit Amsterdam had, na 
het bijwonen van de 3e voorstelling van »DeGeschand
vlekte", geconstateerd, dat die lustelo::lS was, eu waarschuwde 
den R. van Beh., in het belang der zaak en der kunst, 
voor het gevaar 'twelk dergelijke lustelooze voorstellingen 
voor de .kun.stenaars met zich ~:engen., En ter verklaring 
waarom hiJ drt schreef, voegde hlJ er blJ »dat de Raad van 
Beheer er natuurlijk niets van gezien had"; vermits hij 
mocht veronderstellen, dat, bij bekendheid met dien toe
stand, men dien niet zou hebben laten voortduren. De 
heer van Sorgen aanvaardt die veronderstelling niet en 
spreekt haar zelfs tegen. Dat is niet onze schuld, evenmin 
als wij. verantwoordelijk ~~gen gesteld worden voor zijne 
mtleggmg, dat de geYncnmmeerde woorden de beschuldi
ging tegen .. den ~. ,:. Beh. bevatten van »nooit" bij zijn 
zaken te zlJn. Dat IS -- de heer van Sorgen heeft vol
komen gelijk - »onwaar". Doch dat de R v. Beh. er te 
w~inig bij. is, te weinig althans om z ij n bedoelen, z ij n 
wIllen, z IJ n kunstzin over te storten in het onder zijn 
beheer staand gezelschap, is onze vaste overtuiging, welke 
w.ij zullen blijv.en uitspreken, al kwam de heer van Sorgen er op 
meuw tegen m verzet. Alleen wie in staat is zich gehe el en al 
er aan te wijden, kan eene zoo zware taak, als de R v Beh. 
oP. zijne schouders narn, ten goede volbrengen. Dit is een 
~xlOma ... ~n ons dunkt, dat we, door het gebrekkige, 
twelk WIJ m de resultaten van hun arbeid opmerken, voor 

alles te wijten aan gemis aan tijd en gelegen held bij de 
bestuurders van H. N. T. - niet verdienden het scham
per .verwijt, . alsof we er ons op toelcgden den R v. B. 
lromsche vnendschappelijkheden toe te voegen. Weigeren 
de heer van Sorgen en zijn medebestuurders zich achter 
die verontschuldiging te verschuilen, wij achten er hen te 
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h~o.ger om; maar we rekenen er dan ook op, dat zij de 
kntlek op hun daden zullen waardeeren als iets anders 
dan opzettelijke »vriendschappel~jkheden". Niet wij zijn 
het, die (Jnaangenaam trachten tc wezen; we willen niet 
anders handhaven dan ons goed recht op kritiek. Lag 
het. aan 0l!s, wc zouden niets hever doen, dan altijd 
gemeten, d. I. bewonderen en toejUlchen! 

RED.] 

Gettke's Bühnen-Almanach. Jahrg. J889· f3.25. Geb.f3.90. 
Hopfen (H.), 7heater. . . . . . . f2.60. Geb. f3.25. 
Bahlsen (L.), Kotzebue und Shendan . f 0.40. 
Exon (Edwin), Lyn'cal dramas. . . . . . . . f 1.65. 
Conrad (M. G.) und L. Willfried, Fz'rma Goldberg. Schau-

spiel. . . . . . . . . . . . . . . . f 1.30. 
Ebersold (F.), E strubz' Wuche. Lustpiel in Berner Mund-

a:t . . . . . . . . . . . . f 0.40 . 
Gol~n (R), Lord Byrun. Ein Drama . . f 1.30. 
Weiss (] J.), Le Theatre et /es Moeurs .. f 1.90. 
SaI~t-Vlctor. (Paul del, Le Thedtre contenzporm'lI f l.90. 
Arreat (LucIen), La morate dans le Drame. L'epopt!e et le 

roman. 2e ~dition. . . " . . f 1.40. 
Thomas (Andre), Les trubulatz'ons d'un poulet. Comedie en 

I acte . . f 0·55· 
Preoen (H.), Cz'nq mZl/utes d'entt' acte. Comedie en 

~ ~cte. .. . . .. . . . . f 0·55· 
BelSSIer (F.), Le premzer Avocat. Monologue en vers, dit 

l?a~ MlIe Mulle;, de la Comedie Franyaise . . f 0.55. 
BeIsslCr (F.), Theatre de Guignol. . f 1. IO. 

Larcher (Felix et Eugene), Pantomimes de Paul Le-
l{r~nd . f 1.65· 

Beissler (F.), Si vous connaissz'ez ma cousz'ne! Monologue 
en vers dit par Mue Muller . . . . . . . f 0.55. 

Leriche (Louis), Les etapes de Gutenberg. Comedie en 4 
actes. " . . . . . . . . f 2·75· 

Baluffe ,(A.), ,Au~our de ffiIolz'ere. " . . . . . f 1.90. 
Sittard, U.), .Studzes und G.harakterzstzken. 3 Bdr. Geb. a f 2.60. 
The Graphze gallery oJ Shakespea1'e heroz'lles wzlh stories if 

the f!lays by E. ,rIenley . . . . . . . . '. f 08.25· 
Antomus. Een nzeuwe wriJfdocter. Oorspronkelijk blijspel 

met zang in I bedrijf. . . . . ' . . . . f 0.30. 
Clement (L.), .Anonyme Brz'eje. Lustspiel in I Akt. f 1.30. 
Ebner (A.), dze Pläne der Tanten. Lustspiel in I Akt. f 1.30. 
Moser (G. von), Lustspiele. Band 18. (Die Amazone. 

Schwank). . . . . . . . . . f 2.60. 
Neal CMax), Graf Arco. Trauerspiel. . . f 0.80. 
Oberieitner (KarI), Abin Hamad. Trauerspiel . f I. 30. 
Rautener (A.), Hermann & Thusnelda. Drama in 4 

Akten . . . . . . . . . . . . . . . f 1.30. 
Heemstede (L. v.), Arnold von Brescia. Trauerspiel. f I.65. 
Fortes (Leone) Drammi, con prejaz. delI' autore. 2 vol. f 3.30. 

Correspondentie. 
's-HERTOGENBOSCH Een bestuurslid der Afd. doet ons 

opmerken, dat in het bericht mt die Afdeeling op pag. 92, 
2e kolom, I en regel het woord luchlzg staat in plaats van 
hchten:. \Ve dee!en dit onzen lezers te liever mede, wijl we 
z~lf bl~ het corn~eeren der proef OIlS hebben afgepijnd om 
dien zm te begnJpen, en het handschrift - door onduide
lijkheid - geen verklaring aan de hand deed. 



HULSTKAMP'S OUDE GENEVER 
is de zachtste en aangenaamste van smaak. 

HULSTKAMP & zoo N en MOLIJN. Rotterdam, Coolvest 68/69. 
Uitgave van A. RöSSING, Amsterdam. 

Alom verkrijgbaar: 

:MATHILDE ROOS. 

Hard legen Hard. 
Roman naar het Zweensch, door 

Ph. WIJSMAN. 

2 deelen gr. 80. f 4.50. 

Hard tegen hard is een boek dat wij 
gaarne in veler handen zagen; een boek 
dat eene opvoedkundige strekking heeft 
en vooral in deze dagen nut kan stichten 
door de gezonde ideeen, welke de schrijf
ster daarin ontwikkelt. 

»Hard tegen hard" is een stukje leven. 
De heIdin van het boek is een mensch, 
met al zijn deugden en gebreken. Men 
beseft niet dat men een roman leest en 
dat is wel de hoogste lof welke men 
een roman kan toekennen; en wij ge
looven dat men hiermede ook het geheim 
kan verklaren waarom Hard legen hard 
zoo uitermate boeiend iso Men leeft het 
leven der heldin mede van het oogenblik 
af dat men haar aan het sterfbed haars I 

vaders, de directeur-generral Arnell, leert I 
kennen, totdat zij hare leuze in den. 
levensstrijd, hard tegen hard, opgeeft en I 
ten slotte toch nog in behouden haven i 

komt, Want Cecilia Arnell heeft veel 
ge!eden, men gevoelt het. Reeds onmld· 
dellijk nadat het graf zieh boven het 
lijk haars vaders heeft gesloten, begillt 
de reeks van beproevingen en ontvangt 
zij eene diepe wonde daar waar de vrouw 
het meest kwetsbaar maar ook het rneest 
ongeneeslijkst is: in haar liefde. Nu het 
blijkt dat zij, de gevierde, arm is, trekt 
de geliefde zIeh terug op een oogenblik 
dat zij zijne liefde het meest behoeft. Daar
door wordt zij verhard. Zij lUoet thans 
werken. voor haar brood, zij wordt uit 
eene weelderige omgevin,ll plotseling ver
plaatst in een bekrompen burgerlijk ver
blijf, maar is het lot hard tegen haar, 
zij zal hard tegen het lot zijn; zij zal 
het braveeren. De strijd die nu volgt -
de prozalsehe strijd om het bestaan voor 
een hartstoehtelijk, dweepehd gemoed, 
is meesterlijk gesehetst. Bij het karakter 
der heIdin is het niet te verwaehten dat 
zij "den breeden plat getreden weg" zal 
volgen, zij kiest zijpaden. " om eindelijk 
tot de overtuiging te komen, dat zij allen 
op dien grooten plat getreden weg uit
loopen; en als zij zieh eindelijk aan de 
borst van haar trouwen, maar praetisehen 
vriend Vigert werpt, dan verheugen wij 
ons in haar geluk en vinden dat, met 
de dames, een bevredigend slot. 

Heerenveensche Courant. 

Zooeven verscheen bij A. Rb S S I N G te Amsterdam. 

MULTArl-'ULI, 
Eene stern uit Indi(~. door L G GERHARD, Leeraar a/d H. B. S. te 

Bat a via met een voorberieht van A. W. STELLWAGEN . f 1.60 

Tooneelstud ies, verzameld dour MR. J. N. VA}'\ HALL E~ 

C. N. WIJBRANDS. Tweede uitgave. roy. 8° . .! 3.75. 
INHOUD: Fran<;ois Coppee, Aan een Toolleeispeier. - Dr. A. Pierson. Bijdragen tot de 

beoordeeling van Grillparzer. - Mr. J. N van Hall, Prof. Burman en de Utrechtsche predi
kanten. - Dr. A. H. G. P. van den Es, De Grieksche tragedie. - Guido, Eerst Iezen, dan 
spreken. ~- Dr. J H. Gallee, Akademie en kerkeraad. Dr. H. Kern, Over 't Indisch 
Tooneel. ~- Dr. A. H. G. P. van den Es, De Orestie van Aeschylos. -- Loffelt, Kijkjes 
in het tooneelleven van weleer. - J. Huf van Buren, Tooneeiervaringen. -- Dr. J van 
Vloten, Het noodlot in 't Grieksche treurspel. - F. van der Goes, De familie Bouhen. -
M. A. Perk, De Tooneelarbeid eener non uit de (oe eeuw. -- Aem W. Wybrands, Het 
Duinkerker kribbetje. - Het oudste in de Iandtaal geschreven drama. --- De vertoonplaats 
onzer onde speIen. - A. C. Loffelt, Het kostuum van Adam en Eva op het middeleeuwsch 
tooneel. M. A. I'erk, Nog eens het kostuum vau Adam en Eva op het middeleenwsch 
tooneel. 

D. ESKENS Jr., Onze 
bedrijve71 

Vader. Tooneelspel in 
Dosia, Oorspronkelijk 

HENRY GREVILLE . 

Loge. Oorspronkelijk Blijspel voor kinderen, in 2 

f 0.80 
een bedrijf naar het Engelsch dOOf L. P. "0.75 
Tooneelspel in twee bedrijven naar de roman van 

f 0.80 

NIEUWE ROMANS. 
Uitgave van P. N. VAN KAMPEN & Zn., te Amsterdam: 

E. HARTNER, In het slot te Heidelberg. Historische roman uit den tijd 
na den 30jarigen oorlog. Cit het Hoogd. door JEANNE HUYGENS. 2 Dln. » 5.50 r 2·90 F. A.. BUIS, Een doelloos leven 

Mevr. H. FORBES, Het verre Oosten. Reisindrnkken in den 0 -Ind. 
Archipel. Uit het Engeisch door Mevr. VAN DEVENTER - BUSKEN HUET 

E. AHLGREN, Mevrouw Marianne' Uit het Zweedsch dOOf UNA; 2 Din. 
Miss M. E. BRADDON. Tweelingbroeders. Uit het Engelsch door 

» 2·5° 
» 4·9° 

C. BAARSLAG. 2 Deelen . 
_~~ ___ . _____ ~. _______ , Lady Dame!. Uit het Engeisch dOOf MYRA 

)} 5.90 
» 2.60 
» 2.90 

» 3 25 
Mevr. V AN WESTRHEENE, Adele 
MAURITS SMIT, Semper Crescendo 
E. MONAY. Een Hollandsch Meisje aan de Kaap. Uit het Engelsch 

dOOf JEANNE HUYGENS. 2.Deelen. » 4.50 

» 2.25 Mej. J. M. SCHAAP, Nellie Vierhout. f' 1.50. Gebonden, verg. op snee . 

Nieuwe Uitgaven van A. Rössing 
----{:3 TE foMSTER AM. f*----

ALO:M VERKRIJ'GEAAR 
WILLIAM SHAKESPEARE, Hamlet. 

Treurspel. Vertaling van Dr. J. A. BURGERS
DIJl' . t' 1. ~--

P. CALDERON DE LA BARCA. De 
Rechter van Zalamea, drama in zeven tafe
reelen, dOOf W. G. NIEUWENKAMP t' 1.-

HENRIK IBSEN, Nora. Vertaald door 
HENRICA. VOOfrede van Dr. S. J. WARREN, 
Rector van het Gymnasium te Dordrecht f 1.-.-

HENRIK lESEN, Een vijand des Volks. 
Tooneelspel in vijf bedrijven. uit het N oorsch 
door IDA DONKER . . f 1.50 

L. KIELA~D, Op de terugreis Drama in 
een bedrijf uit het Noorsch door IRMA l 0.40 

JOSE ECHEGARA Y, Galeotto. Drama naar 
PAUL LINDAU'S bewerking, uit hel Spaansch 
dOOf J. H. RÖSSING . f 0·75 

JOAQUIN ESTEBANEZ, .,Yorck". Drama 
in drie bedrijven, uaar het Spaansch door EMILE 
FRANTZEN . f 0.<)0 

M. B. MENDES DA COSTA, Zijn Mode!. 
Oorspronkelijk tooneelspel in 4 bedrijven. l 1.-. 

D. M. MAALDRINK, Jan Masseur. Oor-
spronkelijk tooneelspel . t' 1.-

LABICHE-JOLLY, Taalfouten. Blijspel 
in Mn bedr. vrij vertaald d. JAN VAILJEAN f 0.60 

ALFRED BILLET, Zijn Spaansche. Blij-
spei in Mn bedrijf, doorJAN VALJEAN t' 0.40 

Stoomdrukkerij van TH. A. V AN ZEGGELEN, O. Z. Achterburgwal 84. Amsterdam. 



~erftDfjnt be~ ~atcrhag~ Gm he 14· hagen ftij ~. Ifföffillg tc ~mftcrham. 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra fis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste r6 afleveringen, f 4, -. Franeo per post f 4.25. 

Brieven en stukken. de Red. betreffende, adresseere men aan den Redacteur, KEIZERSGIIACHT 547. Opmerkingen betreffende 
de. verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te zenden aan den Uitgever. 

16 ]\1AART 1889· X VIIle f AARpANG. 

INHOUD: 
Mr. J. N. VAN HALL: Les precieuses ridicules - JAN C. DE Vos: 

J. M. Haspels. - Officieel Bericht. ~ Uit onze afdeelingen (Amster
dam, 's-Gravenhage) .- Het Tooneel in de Hoofdstad: Adrienne 
Lecouvreur, C. F. VAN DER HORST: Judith in den Stadsschouwbnrg. -
JEAN V ALJEAN, Uit de Maasstad. - Het Tooneel in Parijs. - Cor
respondentie. -- Nieuwe Uitgaven. 

De aanstaande voorstelling van Moliere's Predeuses 
ridzcules in eene nieuwe N ederlandsche vertaling zal, hoe 
zij ook uitvalle. eene ongewone voorstelling zijn. Moliere's 
beroemd kluehtspel is op het Hotlandseh tooneel zoo goed 
als onbekend. Er zullen onder het thans levend geslacht 
zeker niet velen zijn (indien er zijn I), die een der beide 
bestaande vertalingen, die van P. de la Croix. onder den 
titel: De belachrhelijke hoofsche jujJers (Amst. 1685 en 1753) 
of die van J. S. van Esveldt Holtrop, onder den titel: De 
belaglijke jujJers (Amst. 1806) ooit hebben zien opvoeren. 

Eene beknopte voorbereidende, historische toeliehting 
van het stuk zal derhalve wellicht niet onwelkom zijn. 

Moliere, in Oetober 1658 van zijne twaalf jaar lange 
omzwervingen door Frankrijk te Parijs teruggekeerd. was 
al spoedig met zijn trQep in het Louvre voor Lodewijk 
XIV opgetreden, had voor zijn gezelsehap de beseherming 
van 's kunings broeder en den titel troupe de lJlo1Zsieur 
erlangd,. en, onder anderen met Li! depz"t tlmoureu""'C en 
l' Etourdi, die ook reeds in de provineie vertoond waren. 
zieh een goeden naam als iooneeldiehter gema akt. Een 
jaar ongeveer na' zijn eerste optreden, kwam hij met een 
derde stuk van eigen hand te voorschijn, ditmaal een 
vonkelnieuw stuk, dat den titel droeg van Les Precieuses 
n"dicules. 

V oor de tijdgenooten was het, naar dezen titel te oor
deelen, niet twijfelaehtig op wie dit stuk zou doelen. 

Onder »lan~age preeieux" had men geruimen tijd ver
staan een ZUlvere, gepolijste taal. De naam»precieuse" 
gold lang' als een eerenaam voor hesehaafde vrouwen, en 
zelfs een Mme de Sevigne schaamde zieh niet, zoo genoemd 
te worden. Het Hotel de Rambouillet. waar, onder je leiding 

i van de bekoorlijke, geestige markiezin van dien naam, zieh 
een uitgelezen kring vereenigde, waartoe mannen als 
Malherbe. V oiture, de kardinaal de Riehelieu, Rotrou, 
Corneille, en vrouwen als MBe de Seudery, Mme de ja 
Fayette en Mmo de Sevigne behoorden, was het midden
pu nt van deze letterkundige riehting. Men trachtte er de 
taal te zuiveren, te polijsten, te verrijken; men vermaakte 
er zich in het vinden van vernuftige wOQrdverbindingen, 
van smaakvolle stijlwendingen. De aristoeratie van geboorte 
reikte er de hand aan de aristoeratie van den geest. 

Maar de klip, waarop deze riehting vroeg d laat stooten 
moest, lag niet ver af. De verfijning werd langzamerhand 
oververfijning, gemanieereerdheicl; van vernuftig werd men 
spitsvondig; de woordspelingen en woordverbindingen 
werden gezocht. Het kwam er allengs minder op aan, 
naar het seheen, goed, zuiver, beschaafd, sierlijk te spreken, 
dan wel anders te spreken dan ieder ander. De »precieuses" 
werden gemaakt, overspannen, pretentieus: zij werden 
»precieuses ridicules." 

N aast den salon van de Markiezin de Rambouillet waren 
intussehen tal van andere letterkundü~e salons verrezen. 
o. a. die van MBe de Seudery, de sehrijfster \ an den roman 
in tien dec1en: Artamene liU le grand Cyrus. In een van 
de bijeenkomsten bij Ml1e de Seuclery was ,bt'kende 
Carte du 7endre samengesteId, met haar ji'leu7)<ie I'Inclz"
nation, haar Lac d' Indifference, met de plaat'3en Bzllets-" 
galanls, JolzJ"-z'crs, Tendre-sur-Inclz"natz"on, en hoe ze meer 
heeten mogen; welke kaart in een lateren roman van de 
gastvrouw, Clü/e, dienst zoude doen, en waarvan ook in 
Les Precieuses ndicules wordt gewag gemaakt. 

N aast de groote recepties van deze adellijke dames had 
men nog de" kleinere, waarbij de lwoge gastvrouw, in groot 
toilet op of naast haar ledikant zittende, hare gasten in 
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haar slaapsalet ontving. Aan beide zijden van het ledikant 
was een doorgang, eene ruelle, waarnaar deze bijeenkomsten 
rueiles genoemd werden. De stamgasten heetten alcovlstes. 
In sommige ruelles deed een ceremoniemeester dienst, 
met den titel van lntroducteur de ruelles. 

De taal dezer »precieuses" kunnen wij leeren kennen 
zoowel uit de ge schriften van hare auteurs, als uit die van 
hare tegenstanders. Een kostbare bron voor de kennis van ' 
die taal is, behalve Moliere's comedie zelve, waarin een 
schat van kost bare »precieuse' uitdrukkingen en zinwendmgen 
voorkomen, de Grand Dictionnaire des PrrJtü}uses ou la Cle( 
de la langue des ruelles van Somaize in 1660 versehenen. 

Uit dit werk vernemen wij, dat de neus door »ecluses du 
cerveau" pI acht te worden omschreven, dat de haren »petite 
vie de la tete" heetten, dat de zon nu eens »lepoux de la 
nature", dan weer »aimable eclairant" heette; dat een mid
dagmaal werd aangeduid als »Ies necessites meridIonales", en 
een glas water als »un bain interieur"; dat grijze haren 
omschreven werden als »quittances d'amour" en zoo al meer. 

Aan den scherpen blik van Moliere kon het belache
lijke der gedragingen en uitingen van deze »beaux esprits" 
niet ontgaan. Niet onmogelijk is het, dat hij, wien het om 
natuur en waarheid in speI en voordracht te doen was, sedert 
hlj te Parijs was teruggekeerd reeds van de critiek van hen, 
die in onnatuurlijkheid en valsch vernuft hun heil Züchten, 
had te lijden gehad f). In de »comedie", welke op Dinsdag 
18 November J659 het eerst op het Theatre du Petit 
Bourbon werd vertoond, stelde hij ze onbarmhartig aan 
de kaak. 

Wel heeft men beweerd, en Moliere heeft het zich 
laten aanleunen, dat men had te onderscheiden tusschen 
de »veritables precieuses" en de »precieuses ridicules", en 
dat onder de eersten de bezoeksters van het Hotel de 
Rambouillet Züuden behooren, terwijl Moliere het alleen ge
munt had op de naäapsters, de karikaturen der ware »pre
cieuses"; maar deze bewering verliest van haar kracht, wan
neer men verneemt, dat na de eerste voorstelling, die groot 
succes had en waarbij - gelijk een tijdgenoot meldt -
»tout I'hotel de Rambouillet" tegenwoordig was, een met het 
"hotel" bevriende macht de voortzetting der vertooningen 
van de Pr!cieuses ndlcules heeft trachten tegen te houden, 
en dat de tweede voorstelling dientengevolge eerst 14 da
gen later (den 2 dell December) plaats vond. 

Reeds in de keus der namen van de beide precieuses: 
M ade Ion en, Ca t h 0 s, heeft men een toespeling willen 
zien op M ade lei n e de Scudery, die in hare romans 
dezelfde theorien over het huwelijk verkondigt als Molieres 
MadeIon, en op Ca t her in e de Vivonne, marquise de 
Rambouillet. 

De intrige der PrrJcz'euses rzdicules is hoogst eenvoudig: 
het stuk bestaat uit niet veel meer dan een enkel tooneel, 
waarin twee bedienden uit de groote wereId, in de kleeren 
van hunne meesters, twee meisjes uit den burgerstand, 
die aan de heersehende modekwaal des preciositeit lijden, 
het hoofd op hol brengen. Maar met welk een uitgelaten 
spot, met welk een verve, hoe onmeedoogend gaat Moliere 
het geaffecteerde, smakelooze, het valsch vernuft en de 
malle fratsen zijner heIdinnen te lijf! 

Moliere zelf speelde de Mascarille. De beschrijving van 
het buitensporige kostuum, dat hij hierbij aan had, is ons 
bewaard gebleven in het verhaal van een tijdgenoote: 
Redt ,en prose et en vers de la ,Farce des Predeuses par 
Mue des J ardins. De schrijfster verhaalt ons onder anderen, 
dat Mascarille zulk een lange pruik op had, »qu'elle 
balayait la place a chaque fois qu'il faisait la n~verence"; 
zijn broekspijpen (canons), zegt zij, waren z66 wijd, dat 
kinderen er verstoppertje in Züuden hebben kunnen speIen, 

') Men lette in de Precieusf's ridü:ules op Mascarille's schilde ring 
van de onnatuurlijke manier van voordragen van Molieres eoncurrenten 
»les grands comediens", de tooneelspelers van het Hütel de Bourgogne. 

en zijn schoenen waren onder strikken bedolven. En bij 
dat buitensporige toilet voegde hij dat uitbundige, dol
dwaze speI, waarvan de traditie in den Mascanlle van 
Regnier, later in dien van Coquelin f) is bewaard gebleven. 

Het succes van Les Prdez'euses ridicules was groot. Loret 
schreef in de rijmkroniek, welke hij elke week tot Mme. 
de Longueville richtt~, dat van een aantal door hem ge
no emde stukken, die allen grooten bijval vonden, geen 

N'eurent une vogue si grande, 
Tant la piece semble friande 
A plusieurs, tant sages que fous. 
Pour moi, j'y portai trente sous, 
Mais oyant leurs fines paroles 
Jen ris pour plus de dix pistoles. 

In minder dan een jaar beleefde het stuk 44 voorstellin
gen. Lodewijk XIV vond er z66 grooten smaak in, dat hij 
na een der vertooningen, welke hij mcognito bijwoonde, aan 
Moliere's troep eene gratificatie verleende van 3000 livres. 

Later, toen Moliere meerhad ondervonden, toen de 
dwaasheden en de hartstochten der menschen hem in een 
minder onschuldig licht waren verschenen, zouden zijn co-

. medies breeder van aanleg, dieper van opvatting worden, 
de satire zou in komische kracht winnen, scherper en bij
tender worden; maar, in haar genre, blijft de klucht Les 
Precz'euses ndlcules, door haar onbedwongen vroolijkheid en 
ondeugenden spot, onder Moliere's kluchtspelen een eigene, 
eervolle plaats bekleedeu. 

J. N. VAN HALL, 

J. .112. .1?aspeli. 
Het bUltengewone succes van Manus de '::'norder en 

Zenuwachtige Vrouwen noopte de directie der Vereenz:gde 
Rotterdamsche Tooneelz'sten de gedachtenisviering van het 
30-jarig jubileum als tooneelspeler van Jaap Haspels, oor
spronkelijk vastgesteld op 5 Maart 11., mt te stellen. 

Met den I sten November 1858 was J. Haspels bij con
tract als tooneelspeler verbonden aan het gezelschap van 
den Heer J, c. Valois, toen directeur van den Haagschen 
schouwburg. Den 14 November trad hij voor 't eerst op 
als Eduard Masjou in: De geheimen van het Carnaval, een 
drama in 7 tafereelen met zang eu dans van Anicet 
Bourgeois en Michel Masson. 

Haspels was toen reeds bijna dertig jaar en niet dan 
na bitteren strijd had hij zieh vermeten den drempel van 
de deur, die toegang geeft tot het tooneel, te overschrijden, 
waarboven wel, evenals aan de poort der hel bij Dante, 
de woorden gegrift mochten worden: 

"Ik ben de toegang tot de plaats der smarten; 
Ik ben de toegang tot het eeuwig lijden; 
Ik ben de toegang tot de schaar verdoemden; 
Geeft alle hoop, gij, die hier intreedt, op!" 

Zijn vader was een eerzaam boekdrukker en boek
handelaar te Nijmegen, een braaf doch zeer godvreezend 
man. Diens liefste wensch zoude vervuld geworden zijn, 
als zijn zoon J acob predikant geworden ware; maar de 
toekomstige tooneelspeler voelde voor kanselwelsprekendheid 
meer afkeer dan sympathie. Toen hij den jangens
schoenen was ontgroeid, werd hij in de zaak zijns vaders 
opgenomen. Of hij die wel altoos z66 behartigd heeft, als 
tegenwoordig de belangen der Vereenigde Rotterdamsche 
Tooneelz'sten, heb ik reden te betwijfelen, want verreweg het 
grootste deel van zijn tijd werd in beslag genomen door 
zijne lief hebberij voor reciteeren en komediespeIen. 

J aap Haspels was rederijker, een rederijker blakende 

') Velen herinneren zieh nog Coquelin's optreden hier te lande als 
Mascarille, in Mei 188 I. 



van Iiefde voor zijn kunst. Geen voorstelling van reizende 
gezelschappen, zooals die onder directie van de Wed. 
Koning, . en de heeren Domhof, Hammecher en Domhof, 
Van Beem en Van Sluijs enz., zou hij dan ook gaarne 
overgeslagen hebben, wanneer zij te Nijmegen hunne 
tenten opsloegen. Later woonde hij de opvoeringen bij, 
welke gedurende de Nijmeegsche kermis gegeven werden 
door de koninklijke Zuid-Hollandsche tooneelisten, onder 
directie van Hoedt, die na eenigen tijd met Peters het 
bestuur over dat gezelschap aanvaardde. 

Meer en meer werd 't den jeugdigen boekhandelaar
rederijker een on weerstaanbare lust zelf zijne krachten te 
meten aan 't vertolken van een rol. 't Duurde dan ook 
niet lang, of hij wist eenige Nijmeegsche vrienden te bewe
gen, bijgestaan door tooneelspeelsters uit Amsterdam, Marz'a 
Tudor van Victor Hugo op te voeren. Jaap Haspels ver
vulde daarin de rol van Gilbert. Het hehaalde succes deed 
hem en zijne medestanders besluiten 't niet bij die eerste 
opvoering te laten, en achtereenvolgens werden Gondebald 
van Schimmel, Gnffo de Saliiir van Hofdijk, Don Carlos van 
Schiller enz. ten tooneele gevoerd. 

't Spreekt wel vanzelf, dat het herhaaldelijk en met bij
val bekroond optreden van Haspels in verschillende rollen 
zijne begeerte, om zieh voor goed aan het tooneel te wijden, 
aanwakkerde. Toch deed hij 't niet. Hij besefte te leven
dig, dat zijn vader hem zijne toestemming zou weigeren. 
N atuurlijk! Wat zou 't, zelfs heden ten dage nog, eene 
cpschudding te weeg brengen in eene eerzame kleinsteed
sehe familie, wanne er een zoon kwam verklaren, dat hij zieh 
wijden ging aan de tooneelspeelkunst! Het vooroordeel 
tegen de acteurs zit nog diep, dieper dan menig tooneel
vriend denkt. Of ondervinden wij, acteurs, 't nog niet weke
lijks, dat zij, die ons des avonds toejuichen, ja, zelfs met 
geestdrift de hand komen drukken, den volgenden dag in 
't publiek, als het enthousiasme hekoeld en een valsch be
sef van fatsoen ontwaakt is, ons geheel schijnen vergeten te 
hebben ? 

Intussehen verlangde Haspels' vader naar rust. Hij gaf 
zijn zoon het bestier der zaken over. Vol ijver aanvaardde 
hij zijn nieuwe taak, deed zijne begeerte om aan het tooneel 
te gaan in den ban en meende zelfs een tijdlang voorgoed 
gezegepraald te hebben over zijne artistieke aandrift. 

Doch laat ik J. Haspels zelf doen verhaien, hoe 't hem 
verder verging 1). 

»Den sen October '57 zag ik voor 't eerst Victor Driessens 
speien. Mijne oogen en mijn gemoed werden, als 't ware, 
geopend. Toen begreep ik eerst wat tooneelspeelkunst zijn 
moet. Ik stelde me aan Driessens voor en maakte kenuis 
met hem. Vaor dien grooten meester in de kunst mocht 
ik mijn hart uitstorten, - ik deelde hem mee, hoe ik sedert 
jaren leed onder eene onweerstaanbare zucht om tooneel
speIer te worden, dat ik er gaarne mijne maatschappelijke 
positie voor ten offer zou brengen, ·in 't vertrouwen geen 
martelaar van de kunst te blijven. 

Driessens had aandachtig naar mij geluisterd en zei: »Je 
hebt de koorts en ik zal je genezen". Hij dacht een oogen
blik na en hervatte: »Ik geef dezen winter voor mijn bene
fiet De oude korporaal, da ar moet jij in speIen de rol van 
Pierre Frochard, en als je dat ge da an hebt, zal ik je zeggen 
of je 't wagen moogt aan 't tooneel te gaan." Ik nam 't 
voorstel aan en trad 26 Jan. '58 (als liefhebber) in Den 
Haag, 4 Febr. te DeUt, 5 Febr. weer in Den Haag eu 8 
Febr. te Rotterdam op. 't Oordeel van Driessens was: "Ga 
gerust aan 't tooneel; als je wilt, kan je 't ver brengen. 
Denk niet, dat 't goed is, wat je nu gedaan hebt; 't lijkt 
er niet na ar ; maar aanleg is er, je kunt dus gerust acteur 
worden." 

Ik sloot eene overeenkomst met de Haagsehe directie, 
en moest 1 Mei d. a. v. op mijn post zijn. 

') Hoe ik tooneelspelel' werd. N. R. Ct. 3 Febrllari 1884. 

Mijne familie dacht er niet aan, dat ik de onbeschaamd· 
heid zoover zou drijven, om het tooneel voor goed te 
betreden. Ik liet een dag of wat voorbijgaan, verzamelde 
al mijn moed en deelde mijn vader mee wat ik gedaan 
had. Hij was er zeer door getroffen en verzette zieh 
bepaald tegen mijn besluit; terwijl mijne bloedverwanten, 
waaronder eene, die ik zeer liefhad. me z66 ver brachten, 
dat mijn kinderlijk gevoel zoozeer de overhand kreeg, dat 
ik uit liefde voor mijn vader besloot niet aan het tooneel 
te gaan. Ik verzocht den Haagsehen tooneeldirecteur mij 
te ontslaan van de verplichtingen, die ik op mij genomen 
had; ik kreeg geen antwoord, en daar mij niets anders 
overbleef, beschouwde ik dit zwijgen als toestemming in 
mijn verzoek. 

't Werd weer kermis in Nijmegen. Een gevoel van 
schaamte maakte zieh van mij meester, telkens als ik aan 
het oogenblik dacht, dat ik Driessenszou ontmoeten, maar 
t liep gelukkig af. In plaats van mij verwijtingen te doen, 

stak hij mij met een lachend gezicht de handen toe en 
vroeg: »Hoe is 't, ben je genezen ?" Mijn antwoord is te 
begrijpen: ik voelde mij zieker dan ooit. Driessens vroeg 
me of ik te Nijmegen eens mee wiide speIen in De oude 
korporaal. Ik nam het aan en op 7 Oct. '58 speelde ik 
mee. Daama sloot ik met Valois een contract, met de 
bepaling dat ik 1 Nov. d. a. v. mij in Den Haag 1l10est 
vestigen. Ik ging naar mijn vader, zei hem alles, en hij 
begreep nu, dat mijn besluit onherroepelijk was, zoodat 
hem niets overbleef dan daarin te berusten. Ik stelde orde 
op mijne zaken, mijn vader zorgde voor de behoorlijke 
liquiclatie daarvan en ik was 10. November in Den Haag." 

Gedurende twee en een half jaar bleef J. Haspels ver
bonden aan den Haagsehen schouwburg. 

Als liefhebber, door toejuichingen op een dwaalspoor 
gebracht, deed hij een gevierd acteur dier dagen na in diens 
hebbelijkheden en tekortkomingen. 

Onder Driessens' leiding leerde hij natuur en waarheid 
zoeken. Dat hij ze wist te vinden, daarvan getuigt zijn spei 
nog dagelijks. 

Toen hij Den Haag verliet, richtte Haspels met Sterk 
en Van Ollefen te Amhem het Na!ionaal Tooneelgezelschap 
van Gelderland en Overijssel op. Na twee jaren werd dit 
ontbonden. Daarna was hij gedurende een jaar met den 
heer Van OUefen directeur van het Salon van Duport, in 
de Nes (e Amsterdam. Den ren Mei 1864 nam hij een 
engagement te Rotterdam aan bij het comite van de Heeren 
Burger c. s., later bij Albregt en Van Ollefen, tot hij met 
Legras en Van Zuijlen directeur werd van den Rotterdam· 
sehen schouwburg, daarna I Sept. '8r zieh aansloot bij de 
afdeeling Rotterdam van de Koninklijke Vereeniging: Het 
Nederlandsch TooneeL en nu seelert eenige jaren weder met 
Legras directeur is van de: Vereenigde Rotterdamsche 
Tooneelis ten. 

Toen J. Haspels zijn vijf·en-twintigjarig jubileum vierde, 
gaf hij, na niet zonder veel moeite verkregen toestemming 
van elen Raad van Beheer der Kon. Ver. Het N ederlandsch 
Tooneel: Een vijand des volks, het terecht beroemde, hier 
te lande door het schouwburgpubliek maar half begrepen, 
half gewaardeerde tooneelspel van Henrik Ebsen. 

Nu zal hij optreden als Tjälde, in de Hollandsehe ver
taling Dahlman geheeten, in Een faillissement van Bfijrn
sterne Bjärnson. 

De keuze dezer beide stukken ter gelegenheid van zoo 
zeldzame feesten, als hij mag vieren, kenmerkt Haspels als 
kunstenaar en als .mensch. 

De grondtrekken der Noorsehe dramatische kunst zijn: 
waarheid, eenvoud, diepe menschenkennis, scherpe waar
neming, fijne bedoelingen, sobere kleuren, zachte tinten en 
tegenstellingen, keurigheid van uitdrukking. 

J. Haspels is een groot bewondera<lr en vurig aanhanger 
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der Noorsehe dramaturgie, die in Henrik Ibsen haar 
Messias heeft. 

Als kunstenaar zou hij niets liever willen, dan de werken 
van dien Ige-eeuwschen Shakespeare mee helpen vertolken; 
als directeur, aan wiens bel eid de instandhouding eener 
onderneming mede is toevertrouwd, welker leden, hoeveel 
geestdrift zij ook voelen mogen voor kunst, toch ook eten 
moeten, acht hij den tijd nog niet gekomen om anders 
dan bij uitzondering die ver boven het bevattings- en 
waardeeringsvermogen van het gewone schouwburgpubliek 
liggende stukken te vertoonen. 

Maar dat hij, wanneer de schouwburgen geVllld zijn 
met vrienden en bewonderaars, ter eere zijner jubilea, 
zijne keuze vestigt op werken van zooveel beteekenis als 
Een v(jand des volks en Een faz'llz'ssement, onderscheidt 
hem op eervolle wijze boven velen zijner kunstbroeders in 
den lande. 

In J. Haspels is die keuze echter natuurlijk. Hij gevoelt 
zooveel oprechte bewondering voor de ware, nobele, onge
kunsteide, on-conventioneele kunst der Noren, en ook der 
Russen, omdat hij zieh daannede nauw verwant gevoelt. De 
kunst van J. Haspels, als tooneelspeler, streeft ook in de 
allereerste plaats naar waarheid, eenvoud, soberheicl, is wars 
van kunstgrepen, oogenverblinding, valsch pathos, galming 
en wat dies meer zij. Hij tracht een mensch te geven. De 
bedoelingen des schrijvers worden met angstvalligheid door 
hem overwogen. Iederen zin doorzoekt hij tot in zijne 
geheimste verborgenheden. Zijne kunst brengt nooit in 
verrukking, sleept nooit mee, overweldigt niet; maar in zijne 
beste rollen bekoort J. Haspels den nadenkenden toeschou
wer door zijn weldoordacht, goed begrepen, bestudeerd, 
waar. eenvoudig, sober speI. 

Niet altijd is hij rle klip ontzeild, waarop die richting 
somtijds strandt. 

Een te angstvallig streven naar waarheid en eenvoud 
verloopt wel eens in dorheid, saaiheid, droogheid. De toe
schouwers, die soms vrij ver van den speier afzitten, zijn 
niet alle met vergrootglazen en oorhorens gewapend. Doch 
daarbij mag niet uit het oog verloren worden, dat de rich
ting door Victor Driessens voorgestaan en aangegeven. stre
vende naar waarhez'd en eenvoud, wel eens te ver moest o-aan, 
waar z0, vOOl'al vroeger, het ouderwetsche galmen, dre~nen 
en opsnijden zocht te verdrijven. 

Wanneer in later jaren eene onpartijdige geschiedenis 
van de ontwikkeling der tooneelspeelkunst bij ons te lande 
geschreven mocht worden, zal het tijdperk, waarin J. 
Haspels, als mededirecteur, invloed oefende op het gehalte 
der vertoonde werken, de vertaling van vreemde stukken, 
en de wijze van opvoering en vertooning, zeker met gulden 
letteren vermeId worden. 

Vooral toch als directeur heeft J. Haspels verdiensten, 
welke alleen zij weten te waardeeren, die hem kennen en 
onpartijdig kunnen oordeelen. Wanneer het welslagen eener 
vertooning het. wenschelijk maakt, getroost hij zieh gaarne 
tot zelfs ~e k.lemste rollen Voor zijne zaken is h0 de nauw
gezetste, lJvengste en bekwaamste beheerder, dien men zieh 
denken kan. V oorkomend is hij voor allen, van den laagst
tot den hoogstgeplaatste aan het gezelschap. Onpar
tij.digh~id en rechtvaardigheid betracht hij met dezelfde 
StIptheld, waarmee hij zijne rollen bestudeert. En veel 
liever doet hij iemand een genoegen, dan hem iets onaan
genaams onder 't oog te moeten brengen. 

.. Geen wonder dan ook dat J. Haspels bij de leden van 
zlJn gezelschap hoog staat aangeschreven. 

Dat ~et kunstminnend publiek zich niet onbetuigd zal 
laten blJ het dertigjarig feest, dat J. Haspels dezer dagen 
viert, daar ben ik zeker van. 

Hij verdient haar ten volle, die voldoening na een dertig
jarig ernstig streven. 

Ach, al te ras verwelken de eerekransen, 
Die men een speIer om de slapen drukt! 
Hij sterft, begraven wordt met hern zijn kunst. 
De lauwerkrans wordt op zijn zerk gelegd, 
En slechts de holle Idank van zijnen naam 
Verkondt zijn vluchtig aanzijn 't jong geslacht. 
Wat droevig lot! 

Rotterdam. JAN C. DE VOS. 

~ffiebi:ebebl~ 11)ebJebJebebliJ);5ebJ} 
De ondergeteekende wenscht H. H. Afdeelingssecretaris

;en reeds nu bij dezen beleefdelijk te herinneren aan de 
bepaling van art. 10 Ger statuten, volgens welke de Afdee
lingsverslagen uiterlijk 16 dezer in het bezit moeten wezen 
van den algemeenen secretaris (Tesselschadestraat 27, Am
sterdam), daar zonder vasthouding aan dien termijn de mo
gel~jkheid van het tijdig samensteIlen van het algemeen 
jaarverslag in gevaar wordt gebracht. 

D. H. JOOSTEN. 
~--------------~ 

'C{if onZe ]3:fdeefingen. 
AMSTERDAM. In aansluiting bij de mededeeling in ons 

vorig nummer kunnen wij thans het programll1a der a. s. 
voormiddagvoorstelling in Felix opgeven. 

Het zal bestaan nit: twee tooneelen uit Le Tartujfe (2" 
bedr. 3e en 4e Toon.): Dorine, mej. J ul. Roos, llfariane, mevr. 
Verenet en Valh'c, hr. v. d. Hilst -; twee tooneelen uit Vondels 
(ef/lta, uit 't tweede en vierde bedrijf, de ontmoeting van (tftha 
(den hr. Schwab) met Ijis (mej. S. Bos) en het afscheid 
voor de oflerande; een fragment uit Schimmel's Joan Wouters, 
door den heer Smz!s en mej. Grader; een monoloog door 
ll1ej. Bos. en eindelijk de opvoering van Labiche's Les Jurons 
dei Cadz'llac (door den hr. en mevr. Verenet) en niet het minst: 
van Jonggehuwden, het bekende, keurige tooneelspel van 
Björnsterne Björnson, door de dames Chr. Poolman, .Tul. 
Roos en Schwab-Wellman en de heeren van Biene en 
Schwab. Een veelbelovend programma dus, voor welks 
instudeering thans voor zooveel mogelijk gebruik wordt 
gell1aakt van de vroeger algemeen gegeven wenk, dat eene 
leiding bij de studie onontbeerlijk iso 

Men verzoekt ons, de aandacht onzer leden er op te 
willen vestigen, dat de voorstelling op Maandag 25 dez er, 
door den heer Rombrich C.S. ten voordeele der Vveduwe 
Huyzers te geven (en die om dat doel zeker steun verdient) 
niet uitgaat van de jongeren, die de namiddagvoorstelling 
organiseerden, en zij daarvan ook geheel afgescheiden iso 

De voorbereiding der voorstelling van Nora en Les prri
clcuses ndz'cules (waarin ook oud-Ieerlingen en leerlingen 
onzer school eene belangrijke rol zullen speien) eil elie be
paald blijft op 29 dezer, vordert goed. Met het oog op de 
vele kosten, voor deze enkele voorstelling te maken - er 
worden nieuwe decors geschilderd en nieuwe costuums ver
vaardigd -, zijn de prijzen gesteid op Stalles en.: Balcon 
f 5-, Loge f 3, Parterre.f 2·50. Zij die zieh reeds nu 
plaatsen willen verzekeren kunnen dit doen aan het adres 
van den heer W. A. v. d. Mandere, West-Einde, alhier. 

DEN HAAG. De leden van onze afdeeling zijn uitgenoo
digd tot een bijeenkomst op Maandag 18 Maart, in den 
foyer van het gebouw voor K. en W., waarin de heer L. 
Simons Mz. in een causerie zijne denkbeelden omtrent een 
proeftooneel zal ontwikkelen, 1) terw~il daarna eenige jon-

') Dit is niet juist. Het onderwerp der causerie luidt: ),De toe
komst van ons Tooneel" en wel ten aanzien der verdere vorming 
der jongere artisten. Met het proeftooneel, waarover mej. Perk inder
tijd geschreven heeft, mag deze zaak allerminst ver ward of vereenzel
vig,l worden. 
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gere artisten van het »Salon des Varietes," door de upvoe
ring van »Üp de terugreis" van Kielland, onder desbp-voegd 
toezicht ingestuc!eerd, de practische zijde van de zaak zullen 
doen zien, Voorts zal mej. Julia Uden, leerlinge der Too
neelschool, er eenige voordrachten houden. 

H~t ~ooQccl h~ dc HoofstadL 
ADRIENNE LECOUVREUR. 

't Is zoowat negen maanden gele den, dat Sarcey in zijn 
tooneelfeuilleton dit stuk besprak ter gelegenheid van de 
wederopvoering in de Comedie-fran<;aise met mlle. Bartet 
in de titelrol. En hoe groot de stap ()ok moge zijn van dit 
gezelschap naar dat der jongeren, die hier in het Salon
des Varietes kortelings dit stuk gespeeld heb ben, 't blijft 
opmerkelijk, dat ik critiek op de vertooning Sarcey's 
bijkans geheel kan overnemen. N atuurlijk met wijzigingen 
en met voorbehoud van den, trouwens betrekkelijken, lof 
door hem aan het stuk gegeven. 

Niet een comedie wellicht toont toch wozeer ab deze 
aan, hoe weinig waarde er ten sloUe aan de dusgenoemde 
maak van een stuk te hechten is, wanneer de hoedanighe
den welke het kunstwerk uitmaken, ontbreken. 

De strijd tusschen die twee vrouwen om a~n man kan 
ons slechts waarachtig belang inboezemen, wanneer zij alle 
drie menschen zijn van vleesch en bloed, blakend van ech
ten hartstocht, en handelend naar innerlijke ingeving. Maar 
bloedlooze schimmen, conventioneele tooneelpoppen, die 
dansen naar de touwtjes der schrijvers, wezens die nooit 
zichzelven geven en dat ook niet Imlmen, wijl ze niets zijn, 
laten ons koel. Daar is niets zoo gezochts als de houding 
van Maurice tegenover Adrienne in de 4e akte; naar de 
inspraak van zijn hart moest hij aan haar zijde staan, en 
het motief, waarvoor hij haar ter wille der prinses negeert, 
is hem alleen door de auteurs ingegeven, wijl hij anders al 
hun effecten in het water zou doen vallen. En wie oogen 
heeft om te zien, en ooren om te hooren, denkt bij deze 
dramatische machinerie even weinig aan afbeelding van het 
leven als bij een mechanieke wassenbeeldengroep. 

AI het leven moet dan ook komen van de vertooners en 
in het bizonder van Adrienne. Wel kan er van karakter
opvatting geen sprake zijn; alleen van een uiterlijken 
vorm, waarin zij verschijnen moet. 't Is de verpersoonlij
king van het klassieke treurspel, overgeplaatst in een om
geving van rrodern proza. Wordt Adrienne niet door de 
cothurne verheven, dan valt met haar het geheeie stuk 
op den effen bodem der banaliteit neer; tenzij de kunste
nares, het tragisch masker verzakend, de lyra weet ter 
hand te nemen waar dit pas geeft en aldus over dit dorre 
proza een waas van poezie weet te doen glijden - zooals 
Sarah Bernhardt. 

Mevr. Holtrop nu mist voor het klassieke treurspel de 
breedheid van dictie en beweging, de volle hoogheid van 
gestalte; en schoon haar blik sprekend genoeg is en haar 
orgaan - bij verdere oefening - krachtig genoeg kan wor
den, zal zij een Adrz'enne in den trant van Rachel wel 
nooit kunnen geven. De Adrz'enne die zij nu deed zien, 
was, althans in de 2 e akte bijkans een kostschoolmeisje, vol 
dwepende schalksche liefde; in de tooneelen, waar de blakende 
ijverzucht uit haar spreken moest, wist zij die wel nu en 
dan even uit te drukken, maar de stroom van den harts
tocht vloeide niet in eenen door, terw~il zoowel orgaan als 
gebarenspeI niet mee wilden gaan met Je innerlijke ont
roering. Zij miste in het tragische stijl en in het lyrische 
- waar ze haar triumfen vi erde - de bevalligheid van 
gebaren, standen en kleeding, welke de uitdrukking van 
stern en gelaat moet ondersteunen. Behalve in het laatste 
bedrijf, ontbrak de eenheid: zij gaf mooie, voortreffelijke ge
deeiteIJ, geen gehee!. Intusschen de voordracht der fabel was 

cene idylle vol teerheid en lijn gevoel; haar spei had in 't zelfde: 
2 e bedrijf kleine trekjes van schalksche geestigheid en uitdruk
kin~en van pijn en weemoed; de regels uit Phedra zei ze, de 
2 e maal dat wij ze hoorden, met juiste schakeering en veelbe
luvende kracht; en het geheeie slottooneel werd, in plaats van 
pijnlijk, in haar opvattinl,; ontroerend wcemoedig. In 't kort, er 
ontbrak in die rol alles wat slechts verdere geoefendheid zal 
kunnen aanbrengen, maar gelukkig ook wat zij zou moeten 
afleeren: valsch pathos; en er was zooveel in vol belofte, dat 
we ondanks de tekortkomingen mevr. Holtrop met den uitslag 
dezer proefncming geluk kunnen wenschen. AI scheen zij 
voor sommigen wat hoog gevlogen te hebben, door het 
kiezen dezer rol, wij meenen dat 't haar alleen goed kau 
g-edaan hebben, de maat harer krachten te meten. Zo'o 
toch wordt zij behoed voor overschatting door zichzelf eu 
(loor anderen; het grootste gevaar voor alle aankomende 
artisten. Nu, zij zelf is gelukkig verstandig genoeg om zich 
\'oor het eerste te behoeden, en we hopen dat al haar 
vrienden tevens 't met en voor haar zullen zijn. Dan alleen 
kan zij worden wat zij belooft. . 

Ten aanzien der andere artisten kan ik van mevr. de: 
Boer zeggen, dat zij - evenals mlle Pierson, volgens Sar
cey - door zekerheid en autoriteit vergoedde wat haar 
voor 't overige voor die rol ontbreekt: l' az'r grande danlt. 
Van den hr. van den Heuvel als f'abbe geldt dat hij comme 
TruJlier -- te Sau/tllani was; en den hr. v. Sprinckhuysen 
- als op Leloir, - qu'il n'a pas I'air assez prince dans 
le prince Bouillon. De heer Bigot heeft de dankbare ro~ 
van Michonnet met loffelijke soberheid en juist begrip ge
~peeld, ook al hadden meer gevoel en rolvastheid niet ge
schaad; terwijl de ondankbare, bijkans onmogelijke rol van 
Maurz'ce in den heer M ulder een vertolker vond, in wien 
alle gemis aan ervaring zijn goec!en aanleg voor dergelijke 
rol niet kon doen miskennen. De geheele voorstelling - die 
van een lofwaardig streven blijk gaf - wu echter bij zorg
vuldige revisie en afwerking nog veel hebben kunnen win
nen. Dit stuk moet op het repertoire blijven en na nieuwe 
rustige voorbereiding een volgend jaar herhaald worden. 

Judith in den Stads-Schouwburg. 
Men kan Giacometti, den schrijver van Judz'th, geloof ik, 

kenschetsen als iemand, dien de bezieling en de verbeel
ding halverwege in den steek hebben gelaten. Klaarblijke
lijk is het met het drama, dat ik zooeven noemde, zijn be
doeling geweest, J udith's innerlijken tweestrijd te schilderen 
v66rdat zij haar groot besluit neemt en ten uitvoer brengt. 
Bij het voorwaarts dringen van den vijand, bij het hache
lijker worden der kansen wordt zij zich haar roeping bewust. 
Maar haar moed, die haar straks tot het volbrengen van 
haar taak bekwaam zal maken, zou in haar eigen oog over
moed zijn, zoo zij niet tevens gevoelde een werktuig te 
zijn in Gods hand. In dit opzicht vormt zij een volkomen 
tegenstelling met Lady Macbeth. Beiden vergrijpen zich 
aan het zesde gebod, maar de een na weIberaden overleg 
en de ander in een opperste overspanning, die haarzelve 
lijdelijk doet toezien, terwijl haar tweede ik de bloedige 
daad volbrengt. . 

Aldus opgevat en doorgevoerd, zou Judith's hel?endaa.d 
de uiting kunnen zijn van een belangwekkend zIelkundIg 
proces. De vraag, of wij een treffend dramatisch geheel 
te zien zouden krijgen, blijve onbeslist. Ik vrees, dat er 
nog altijd iets wezenlijks aan zou blijven ontbreken: ~en 
botsing van feiten en hartstochten, een noodlot, dat zlch 
zonder genade voltrekt. 

Paolo Giacometti heeft zijn materie niet aangekund, zijn 
onderwerp is voor hem een bovenwerp geworden. Het 
drama van zijn hand is weinig meer dan een reeks over
wegingen en verzuchtingen, die over alles een !loers van 
eentonigheid heenwerpen, de eentonigheid van een uur-
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werkslinger of, wil men, van een rekruut, die den pas 
markeert. 

Onder dit laatste beeld denk ik mij vooral J udith, de 
hoofdpersoon, eigenlijk de eenige per800n van het stuk. 
Tot het einde van het vierde bedrijf is het een voortdu
rend: zal ze? zal ze niet? Groot is hier het gevaar van 
saaiheid en verveling en geen beter middel om daaraan te 
ontkomen dan de wisse lende stemmingen scherp te onder
strepen, de verschilIende nuances met schelle kleuren af te 
malen. Wel is dit middel niet beter clan een correctief 
pleegt te zijn, maar het geeft ren minste eenige ilIusie van 
leven en passie. 

Dit was, meen ik, het iuiste inzicht, de richtige opvatting 
van mevr. Frenkel. Haar Judith is een vrouw, die inwen
dige stemmen verneemt en geweldige visioenen ziet, haar 
henen voerende waar zij niet wezen wil. Steeds klaarder 
beseft zij, dat zij het is, die het vaclerlancl moet redden, 
totdat zij einclelijk met een ), W ee mij! c1e nood is mij op
gelegd 1" c1e vreeselijke c1aad gaat volvoeren. 

Van de andere rollen kan men gevoegelijk zwijgen: zij 
zijn niet te redden. Holofernes is een wildeman, die na 
het diner aanvallen van delirium heeft en dan zeer kwaad
aardig is, vooral meer kwaad dan aardig. En Arzäele, die 
zichzelve te kort doet - begrijpe dat wie kan! - juist 
als haar weduwstaat aanvangt! .... 

Het scherm gaat op. Wij zien eenige Israeheten, 
»N U op den heuveltop eendrachtigh neergeseten." 

De hemel is als koper, de aarde als gloeiend woestijn
zand en het volk versrnacht van dorst. Daar vernemen 
wij het verkwikkend ruischen van een waterbron.... 0, 
proza! het was maar de tooneelknecht, die aan de water
kraan naast het tooneel zijn dorst kwam lesschen. 

Ook bij deze voorstelling zocht men wederom tevergeefs 
naar de sporen eener leiding, die in toon en stemming, in 
beweging en tempo de zoo noodzakelijke harmonie zou we
ten te brengen. In het vijfde bedrijf heerschte zelfs een 
volkomen anarchie op het tooneel en wist niemand waar 
hij gaan of staan moest. AI de wijding, die er van dat 
afscheid kon uitgaan, van dat eerbiedig opzien tot J udith 
van het verloste volk, 'Jan den weerklank, dien haar ,'psalm 
der geestdrift" in de gemoederen weh, zij ging reddeloos 
te loor. C. F. Van der HORST. 

de j.l2aassfad. 

---- -----_._._----- ------

En de aanleiding? In Galeotlo b. v. zien wij de afschuw
lijke gevolgen van den laster; wij weten dat een enkeIe 
vonk een brand kan doen ontstaan, maar dat men zooveel 
waarde hecht aan anonieme briefjes, dat een valschaard. 
met het merk van zijn ondeugd op het voorhoofd, zoolang 
onverdacht kiln bliJVen rondloopen.... neen, dat wil er 
bij ons niet in; dat riekt naar baker- of keukenmelden
romans! V oorzag de schrijver deze zwakke zijde van zijn 
arbeid of vierde hij alleen bot aan zijn lust om typen te 
teekenen, toen hij al die zwarte tooneelen deed opvroolijken 
door den majoor, Harmen en Hansje, wier uitvoerige 
redeneeringen met de handeling weinig of niets te maken 
hebben ? Wij willen het nIet onderzoeken en ga an na 
deze losse opmerkingen liever tot de opvoering over, te 
meer daar thans door de rolverdeeling het doel vrij duidelijk 
werd aangegeven; de beneficiantc - het Hansje van weleer 
- speelde de Emma, de Heer Chrispijn - een der beste 
akteurs "an het gezelschap - den Casper; ergu, het 
zwaartepunt moest in de dramatische tooneelen gezocht 
worden. 

Mevr. Van Korlaar mist voor de vertolking der titelrol 
de noodige zeggingskracht en hoewel zij daardoor aan dit 
hoekig karakter de scherpe kanten ontnam en het sym
pathieker maakte, kan het des schrijvers bedoeling niet 
geweest zijn Emma voor te stellen als een geknakte vrouw, 
die nu en dan toornig opvliegt om den omstanders eenige 
onaangename waarheden te zeggen. Emma moet onver
biddelijk, fier, hardvochtig zijn tot in het onvrouwelijke; 
maar o. i. kan het stuitende in haar karakter veel verzacht 
worden door het te hullen in eeI'. zeker geheimzinnig, 
mystiek waas; Emma wordt dan de beschermengel harer 
familie, in eigen leed de kracht en ervaring viudende om de 
smart van anderen te lenigen. Wij stellen ons voor, dat 
zij, op zoo'n wijs opgevat en behandeld - hetgeen ons 
mogelijk dunkt zonder den tekst geweld aan tE doen -
een weldadigen in vloed kan uitoefenen, maar er behoort 
groot dramatisch talent toe deze figuur aldus weer te geven. 
De stern van lVIevr. van Korlaar klonk steeds koud en 
gevoelloos; daardoor kon zij zelfs in de dankbare groote 
scene (IV. 2.) het publiek niet electriseeren; ofschoon de 
schrijver allerhande wenken geeft: met emigen - maar 7Jooraf 
niet te sterken lZadruk; altfjd langzaam, inhoudend; steeds 
rustig, enz. speelde zij dit tooneel koortsig en onzeker; de 
toeleg was te duidelijk. Met allen eerbied voor haar lief 
talent (men herinnere zich haar Hansje en haar Suze in 
Vrz'end Fritz), met alle hulde aan haar pogen, zijn wij van 
meening, dat deze rol haar krachten te boven gaat. 

De Heer Chrispijn is geen marque en zijn uiterlijk was 
te gunstig voor Casper; hij speelde evenwel correct en 
beschaafd. Van den ouden majoor had de Heer Ruygrok 
een Haagsch type gemaakt ; het scheen hem moeite te 
kosten het vol te houden en daardoor werd deze figuur 
eentonig. De Heer Smith (Eduard) was goed op dreef; 
hij hoede zich evellwel voor overdreven standen, zoodra 
de handeling een meer dramatische wending lleemt. Over-

f-angzmnedul7ld wisl ook het Hollandsch Tooneelgezelschap 
zieh de gunst va71 het publz'ek waardig te maken, waartoe 
7Joorzeker de opvoen'llgen van Cremer's Emma Berthofd, het I 

eerste stuk dat eclat maakte, veel hebben bi/gebracht, kon men 
lezen in het feestnommer van De Rotterdamsche Gzds van 
27 September I880, ter gelegenheid van de herdenking 
van het twintigjarig bestaan van een eigen Tooneelgezel
schap te Rotterdam. Voor die voorstelling was Emma 
Berlhold op nieuw voor den dag gehaald; sedert is, voor 
zoo ver ons bekend, dit tooneelspel niet meer vertoond. 
Thans ging het bij het gezelschap van 'den Heer Alex. 
Faassen ter benefice van Mevr. van Korlaar. 

, drijving schaadt en iedere uitbarsting van drift of jalouzie 
behoeft niet verduidelijkt te worden door het lichaam 
voorover te buigen, alsöf de akteur op het punt staat zijn 
vijand met den degen te doorboren. Over het algemeen 
gaf hij den zee-officier echter verdienstelijk weer. 

Mag men het stuk geen historische waarde ontzeggen, 
ons kan het slechts matig behagen; wij waardeeren het 
als een poging om het tooneel der natuur en der waarheid 
nader te brengen, maar de taal is nog hoogdravend, de 
verwikkeling gedwongen en de behandeling ouderwetsch. 

Met allen eerbied voor onze moderne dames meenen 
wij, dat de Emma Berthold's met een lantaarntje te zoeken 
zijn en daarbij kan ons de hooghartige, hardvochtige wijze, 
waarop zij zich als martelares opwerpt, weinig sympathie 
inboezemen: zij loopt schrikkelijk te koop met haar ver
driet en kan stellig het verwijt van egoi'sme niet olltgaan. 

Voor de Laura bezit Mej. Van der Lugt verschilIende 
goede hoedanigheden; in het tweede bedrijf speelde zij het 
liefdesduo eenvoudig en met gevoel; ook met de Ophelia
scene had zij succes; haar speI is nog erg onzeker en vaak 
neemt zij haar toevlucht tct de conventioneele gebaren en 
standen. Trouwens dat is zeer begrijpelijk; zij is nog jong, 
en alleen door flinke studie en oefening kunnen zulke fou
ten verbeterd worden. 

Er werd braaf gelachen om den Heer Van Nieuwland 
en wij constateerCll gaarne, dat hij den Harmen, hoewel 
wat plat, zonder vcel overdrijving speelde en de 1'01 biedt 
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klippen genoeg voor het tegendeel; wij zagen met genoegen 
dat hij ze wist te vermijden. Liever hadden wij een jeug
diger Hansje aan zijn zijde gezien; maar wanneer Mevr. 
~~ey een komische partij vervult, kan men toch tevreden 
zlJn. 

Bij de tweede opvoering was de zaal angstwekkend leeg; 
geen aanmoedigend teeken voor een gezelschap dat met 
Roger reeds tot de 23e opvoering genaderd iso 

I2 Maart 1889. JEAN V ALJEAN. 

li~i .:oon~~I i~ ll'arij$. 
Het schijnt ook te Parijs - tout comme chez nous -

de tijd der reprises te zijn. Henri III et sa cour, Fanny 
Lear, Jocrisses de I'amour, Monsieur Alphonse, Robert 
Macaire en Filles de marbre zijn tegenwoordig de voor· 
naamste gerechten van den dramatischen maal tijd. En de 
meesten daarvan zijn het tegendeel van frisch en verseh. 

Nieuw en belangwekkend is het Russische drama van 
d'Ostrowsky, L'orage, onlangs in den Beaumarchais-sehouw
burg opgevoerd. Dat het stuk geen succes gehad heeft, ! 

ja, men mag haast zeggen, gevallen is, moet uitsluitend aan 
de vertolking geweten worden. 

De handeling herinnert nu en dan eenigszins aan Madame 
Bovary, den onvolprezen roman van Gustave Flaubert. 

Kabanov, een gezeten burger aan den oever van den 
Wolga, is met een Jonge vrouw gehuwd, die zich in haar 
omgeving misplaatst voelt. Zij heeft niet genoeg aan de 
alledaagsche braafheid van haar man, noch aan de onbe
minnelijke strengheid van haar schoonmoeder. Er is in 
haar hart een verlangen naar lielde, een heimwee naar het 
ongewone, waarmee zij geen weg weet. Zij meent - droeve 
vergissing! ~- dat Gregoritsch, een onbeduidende Don J uan, 
haar gelukkig zal kunnen maken. Maar als straks de mis· 
stap gedaan is en het berouw zich bij haar onvoldaanheid 
is komen voegen, is haar ongeluk er sleehts te grooter om. 

Op een dag, als er een vreeselijk onweer woedt, wordt 
Katarina, de schuldige vrouw, tot de bekentenis gedrongen. 
Als door een onzichtbare macht gedreven, werpt zij zich 
voor haar man op de knieen en zegt: »Ik heb gezondigd I"~ 

De arme, bedrogen echtgenoot wII liever niets weten, dan I 

zijn moeder, die hem altijd zijn zwakheid verweten heeft, 
getuige van dit tooneel te doen zijn. Zijn eerste woord is 
daarom: "Zeg niets, stil, moeder is daar!" 

Maar het is te laat, en de moeder zegt: »Spreek, nu ge 
begonnen zijt." 

»Tien nachten heb ik gezondigd." 
Met wien?" 
»Met Boris Gregoritsch." 
In het vijfde bedrijf heeft zij een laatste ontmoeting met 

haar minnaar, die naar Siberie vertrekt. Zij vraagt hem 
vergiffenis voor het verdriet, dat zij hem onwillens heeft 
aangedaan en smeekt hem dan haar mee te nemen. Hij 
tracht haar aan het verstand te brengen, dat dit onmoge
lijk is, en. het is hem aan te zien, dat de verbintenis, dat 
haar liefde, hem een last geworden iso 

»Ga heen," zegt zij weemoedig tot hf'm, »en moge God 
u leiden. Wees niet langer bezorgd over miJ. Arme vriend, 
nog een poosje zult gij verdriet hebben, maar langzamer
hand zult ge mij daargmds \"ergeten." 

En als hij bij het afscheid nemen haar wil omhelzen, 
weert zij hem zachtkens af en blijft dan alleen met haar 
verdriet, met het bewustzijll, dat niets, niets meer in haar 
leven der moeite van het leven waardig zal zijn. 

Zelfs door den mist eener gebrekkige vertolking heen, 
hebben velen der aanwezigen gevoeld, dat zij met een 
echt kunstwerk te doen hadden. Ook onder die ongunstige om
standigheden ging er van het reeele leven, dat al de han
delende personen vervult, een maehtige bekoring uit. Het 

is daarom te hopen, dat men deze proefneming als niet 
gedaan zal beschouwen en dit drama eerJang op waardiger 
wijze zal worden opgevoerd. 

Het Odeon heeft de tooneelvrienden vergast op een 
voorstelling van Macbeth met Paul Mounet in de titelrol 
en mevrouw Segond-Weber als Lady Macbeth. Wie in 
hare vertolking van deze rol belang mocht stellen, verwij
zen wij naar een opstel van haar hand in de laatste afle
vering der Revue d'art dramatique, waarin de talentvolle 
kunstenares rekenschap geeft van hare opvatting. 

Volgens haar - en zij verzekert zich geheel en al uitslui
tend aan den tekst gehouden te hebben - verdeelt de rol 
zichzelve, als 't ware, in twee helften. Tot na het feest
maal is een krachtige, onverzettelijke willa faculte maitresse 
van La.dy Macbeth. Door niets teruggehouden vervolgt 
zij haar weg, totdat de wroeging haar te machtig wordt, haar 
wil verlamt en als een dissolvens op haar gansehe wezen 
inwerU. Aldus opgevat word t haar wedervaren de geschie
denis van een zielsziekte, die in de slaapwandel-scene haar 
toppunt van willoosheid bereikt. 

[Aan dezelfde opvatting is indertijd bij gelegenheid der 
opvoering van het treurspel in 1887 ook door ons (Haar!. 
Court. van 2 I September) uitdrukking gegeven, toen wij 
Lady .lrfacbeth kenschetsten als "een vrouw van ongemeene 
wilskraeht en gespannen zenuwen, die, zoolang zij een doel 
nastreeft, alle belemmerende gedachten en voorstellingen 
van haar geest weet verre te houren, maar - eenmaal ge
slaagd - al meer en meer haar 7:enuwsterkte onder de 
werking van haar geweten d. i. haar verbeelding verliest en 
dus ten onder gaat." In Macbeth, wiens wilskracht van 
den aanvang af dOOf zijn verbeelding verlamd is, eh wiens 
zenuwen slechts door overprikkeling voor korten tijd ge
hard kunnen worden, gaat de verwording langzamer, en 
kan het staal niet met een slag door een inwendige kracht 
gebroken worden. Het vernietigingsproees van deze twee 
personen is nog meer van physiologischen dan van psycho
logischen aard; of juister, ziele- en dierlijk leven zijn in hen 
l~en. Wellicht vinden wij - naar aanleiding van de Fran
"ehe en de Engelsche vertooning (in het Lyeeum-theater)
:lOg in den loop van dezen jaargang gelegenheid op deze 
Macbetlt-kwestie terug te komen. RED.] 

Correspondentie. 
Enkele stukken moesten, wegens plaatsgebrek, blijven liggen. 
Het zal door onze lezers die, evenals wij zelf ons, - zich 

menigmaal aan de in ons blad overgebleven drukfouten 
ergerden --- ongetwiJfeld gewaardeerd worden, dat de heer 
A. J. van Dragt, onze collega ter Tooneelschool, zich voort
aan welwillend met het mede-nazien der persrevisie van 
dit blad belasten zal. 

Bi(Zu~(Z e1if~er{/(Z-9' 
Lienhard (Fritz), NaplZta N. Drama in 5 Aufzügen. f 1.95. 
Haustein (A. von), Albert Lz'ndner in seinem Leben und seinen 

Werken dmgestellt. . . / 1.95. 
Engel a acob), Stepki1lz'cl. Romantisches Drama in 5 Aufzügen. 

f 0.80. 
Binder-Krieglstein. (C.), Vz'l~I{OS. Historisches Trauerspiel in 

5 Aufzügen . / 1.65, 
Herrmann (Paul), Cltn:ftz'an Schubart. Drama in 5 Aufzügen. 

f 0.65· 
i-J euenaar (L. von), Gräfin Isolde. Schauspiel in 5 Aufzü-

gen. . ' f 1.20. 
Kretzel' (Max), Biirgerlicher Tod. Drama in SAufzügen. 

/0.65· 
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A 10m ver k r ij g b aar: 

-:MATHILDE RGGS. I 
Hard tegen Hard~ 

Roman naar het Zweedsch, door 

Ph. WIJSMAN. 

2 deelen gr. 8°. / 4.50. 

Hard tegen hard is een boek dat w0 
gaarne in veler handen zagen; een boek 
dat eene opvoedkundige "trekking heeft 
en vooral in deze dagen nut kan stiehten 
door de gezonde ideeen, welke de sehrijf
ster daarin ontwikkelt. 

»Hard tegen hard" is een stukje leven. 
De heidin van het boek is een mensch, 
met al zijn deugden en gebreken. Men 
beseft niet dat men een roman leest en 
dat is wel de hoogste lof welke men 
een roman kan toekennen; en w0 ge
looven dat men hiermede ook het geheim 
kan verklaren waarom Hard legen hard 
zoo uitermate boeiend iso Men leeft het 
leven der heidin mede van het oogenblik 
af dat men haar aan het sterfbed haars 
vaders, de directeur-generral AmelI, leert 
kennen, totdat zij hare leuze in den 
levensstrijd, hard tegen hard, opgeeft en 
ten slotte toeh nog in behouden haven I 

komt. Want Ceeilia Ameli heeft veel 
ge!eden, men gevoelt het. Reeds onmld· 
dellijk nadat het graf zieh boven het 
lijk haars vaders heeft gesloten, begint 
de reeks van beproevingen en ontvangt 
zij eene diepe wonde daar waar de vrouw 
het meest kwetsbaar maar ook het meest 
ongeneesIijkst is: in haar liefde. Nu het 
blijkt dat zij, de gevierde, arm is, tre~t 
cle geliefde zieh terug op een oogenbhk 
dat zij zijne liefde het meest behoeft. Daar· 
door wordt zij verhard. Zij moet thans 
werken VOOT haar brood, zij wordt uit 
eene weelderige omgeving plotseling ver
plaatst in een bekrompen burgerlijk ver
blijf, maar is het lot hard tegen haar, 
zij zal hard tegen het lot zijn; zij zal 
het braveeren. De strijd die nu volgt
de prozalsehe strijd om het bestaan VOOT 

een hartstoehtelijk, dweepend gemoed, 
is meesterlijk gesehetst. Bij het karakter 
der heidin is het niet te verwachten dat 
zij "den breeden plat getreden weg" zal 
volgen, zij kiest zijpaden ... om eindelijk 
tot de overtuiging te komen, dat zij allen 
op dien grooten plat getreden weg uit
loopen; en als zij zieh eindelijk aan de 
borst van haar trouwen, maar practisehen 
vriend Vigert werpt, dan verheugen wij 
ons in haar geluk en vinden dat, met 
de dames, een bevredigend slot. 

Heerenveensche Courant. 

Zooeven verscheen bij A. R 0 S S I N G te Amsterdam. 

1\1 U L 11 A rr U LI, 
Eene stem uit Illdie. door L G GERHARD, Leeraar a/d H. B. S. te 

Bat a via met een voorberich t van A. W. STELLWAGEN . f 1.60 

Tooneelstud ies, verzameld door MR. J. N. VAN HALL EN 

C. N. WIJBRANDS. Tweede uitgave. roy. 8°. f 3.75. 
INHoUD: Fran<;ois Coppee, Aan een Toolleelspeler. - Dr. A. Pierson. Bijdragen tot de 

beoordeeling van Grillparzer. - Mr. J. N van Hall, Prof. Burman en de Utrechtsche predi. 
kanten.~·· Dr. A. H. G. P. van den Es, De Grieksche tragedie. - Guido, Eerst lezen, dan 
spreken.- Dr. J H. Gallee, Akademie en kerkeraad. -~ Dr. H. Kern, Over't Indisch 
Tooneel. -- Dr. A. H. G. P. van den Es, De Orestie van Aeschylos. -- Loffelt, Kijkjes 
in het tconeelleven van weleer. - J. Huf van Buren, Tooneelervaringen. -- Dr. J van 
Vloten, Het noodlot in 't Grieksche treurspel. .- F. van der Goes, De familie Bouhon. -
M. A. Perk, De Tooneelarbeid eener non uit de [oe eeuw. _ .. Aem ,V. Wybrands, Het 
Duinkerker kribbctje. Het oudste in de landtaal geschreven drama. -- De vertoonplaats 
on zer ouele speIen. - A. C. Loffelt, Het kostuum van Adam en Eva op het middeleeuwsch 
tooneel. ~- M.A. Perk, ~og eens het kostuum vau Adam en Eva op het middeleeuwsch 
tooneel. 

D. ESKENS Jr., Onze 
bedrijve:1. 

Loge. Oorspronkelijk Blijspel voor kinderen, in 2 

. f o.80 
een bedrijf naar het Engelseh door L. P. »0.75 Vader. Tooneelspel in 

Dosia, Oorspronkelijk 
HENRY GREVILLE . 

Tooneelspel m twee bedrijven naar de roman van 
f 0.80 

NIEUWE ROMANS. 
Uitgave van P. N. VAN KAM PEN & Zn., te Amsterdam : 

E. HARTNER, In het slot te Heidelberg. Historische roman uit den tijd 
na den 30jarigen oorlog. Cit het Hoogd. door JEANNE HUYGENS. 2 Dln. 

F. A. BUIS, Een doelloos leven 
Mevr. H. FORBES, Het verre Oosten. Reisindrukken in den 0 ·Ind. 

Archipel. Uit het Engelsch door Mevr. VAN DEVENTER- BUSKEN HUET 
E. AHLGREN, Mevrouw Marianne' Uit het Zweedsch door UNA. 2 Dln. 
Miss M. E. BRADDON. Tweelingbroeders. Uit het Engelsch door 

C. BAARSLAG. 2 Deelen . 
____ . ____ , Lady Darne!. Uit het Engelsch door MYRA 

Mevr. V AN WESTRHEENE, Adele 
MAURITS SMIT, Semper Crescendo 
E. :\10NAY, Een Hollandsch Meisje aan de Kaap. Uit het Engelsch 

door JEANNE HUYGENS. 2 Deelen. 
Mej. J. M. SCHAAP, Nellie Vierhout. ( 1.50. Gebonden, verg. op snee . 
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ALOM: VERXB-IJ'GEAA.R· 

HENRIK IBSEN. MOLlERE. 
N ora, Tooneelspel in 3 bedrij VE:n, vertaald door 

HENRleA. Voorrede van Dr. S. J . WARREN, 
rector van het gymnasium te Dordrecht . .f 1.

Een vijand des volks, Tooneelspel in 5 bel 
drijven, vertaald door IDA DONKER. . f I.50 

Ter perse: 

De Vrouw der Zee, Tooneelspel in 5 bedrijv. 

L. KIELAND. 

Belachelijke Hoofsche Juffers, vertaald door 
BOUBERG WILSON, voorzien van.opgave der 
overleveringen van de Comedie Fran<;aise. 

Verse/li/nt binnen enkel,' dagen. 

Ka pitein Cadillac, blij spei in een bedrij f 
van PIERRE BERTON, vertaald door JEAN 
V ALJEAN . . .f 0040 

Taalfouten, blijspel in een bedrijf van E. 
LABICHE, vertaald door JEAN VALJEAN . .f 0.25 

P. CALOERON OE LA BARCA. 
Op de Terugreis, Drama in een bedrijf uit De Rechter van Zalemea, drama in 7 

het N oorsch door IRMA . ( 0.40 i tafereelen vert. door W. G. NIEUWENKAMP . .f 1-

Stoomdrukkcrij van TH. A. VA=--: ZEGl;J'LEl\. U. Z. '\chtcrburgwal 84. Alllstcnlall1. 
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JY1AART 1889· X VITle r AARGANG. 

INHOUD: 

L. Simons Mz., J. A. Alberdingk Thijm. D.· Ir. Joostcn. 
Dubbelzinnige Gastvrijheid. - Het Tooneel in de Hoofdstad, (2e 
Matinee der Jongere. Gedecoreerd). - Uit de Maasstad. - - Hel 
Tooneel te Parijs. -- De heer Loffelt en Piet Paaltjes. 

---------- - ------

]. A. ALBERDINGK THljM. 
(1820-1889.) 

N auwelijks was de groeve over hem gesloten, of het 
w~ekblad De Amsterdammer bood, in een verzameling her
inneringen en sehetsen, zijn lezers een beeltenis van den 
man, wiens heengaa'1 eene zoo ledige plaats heeft openge
laten 

Intussehen ontslaat dit ook mij allerminst van den plicht 
in dit blad te zeggen hoe ik hem voor mij zie en wat hij 
was voor de zaak, welke d90r OllS wordt voorgestaan. 

Mijn laatste herinnering aan he-rn dagteekent van de 
voorsteIlin!r der Ham/ei door Possart. in het Grand -Theater. 
Met onafgebroken aanda~ht, het hoofd ietwat vooroverge
bogen, de lornjet voor de oogen zat hij te luisteren, neen 
te genieten. Dit zaagt ge aan de levendigheid zUner ge
laatsuitdrukking, aan het voehtig glanzen der oogen. En 
als een der groote tooneelen uit was, dan stond hij op. en 
klapte, !zlapte met eene kinderlijke, innige dan!zbaarheid 
voor het genoten speI. 

260als hij daar gestaan had, zoo moet hij ook gezeten 
hebben voor zijn sehrijftafel. toen hij het loftied neerpende 
van zijne groote bewondering eE zijne ontroerde veree;ring 
voor den kunstenaar, dien hij hoogsehatte - zooals weinig 
andere uitingen van Duitsehe kunst. En zij, die het ge
waagd hadden zieh onvoldaan te taonen, zij hegen een 

slag met het blikkerend zwaard zijner toornige veront
waardiging --- de gevoelloozen, die niet gesehreid hadden 
met hem! 

Maar niet een der aangevallenen , clie zieh door zijn 
slagen pijnlijk aangedaan gevoelde. Men wist, dat hij het 
waaraehtig en ten volle meende, dat zijn gemoed gesproken 
had. en hij even eerlijk als opreeht was. Integendeel, zelfs 
wie het 't minst met hem eens was, moest dat artikel met 
genoegen lezen; 't was, door zijn vorm , den keurigen stylist 
ten minste ten volle waardig. 

Alberdingk Thijm, zijn bewondering bestedend aan de 
uiting van een knap kunstenaar, dat was een der aangenaamste 
dingen, waarvan men getuige kon zijn. Dan hoorele men 
z~jn ontvankelijk warm gemoed zieh uitspreken en kwam 
onder de bekoring, welke er steeds uitgaat van een welge
meende geestdrift. 

Jammer genoeg besteedde hij die dikwerf aan personen 
en zaken, welke elit minder of in het geheel niet verdien den. 
Hij kon lofredenen neersehrijven, in staat om den betrok
!zene te doen blozen van sehaamte, of hem zieh te eloen ver
heften ver boven de hoogte, waa~op hij staan moest. Dat 
waren de parten, welke zijn welwillendheid en zucht tot 
aanmoediging hem speelden. Eens heb ik niet kunnen 
nalaten hem onder het oog te brengen, hoeveel kwaael hij 
op elie wijze al stichtte. 't Was. nadat hij met lof gespro
!zen had ever een acteur, wien, naar mijn inzien, alles ont· 
brak en dien ik hoe eer hoe Iiever van het tooneel ver
wljderel had gezien. »Maar 't helpt niet, of ik zoo iets al 
zeg of sehrijf," zei ik, »wanneer u na eenige dagen in het 
weekblad dien man een pluimpje geeft. Dan heet het later 
tot mij, ziet ge nu wel, de professor vindt hem toch goed, 
En dan heb ik uitgepra:.tt." »Ja, (en een fijne glimlaeh 
plooide bij dit antwuord zijn mond) wat zal ik u zeggen? 
U heeft missehien wel gelijk, en voor veertig jaren zou ik 
den man ook wel te lijf zijn gegaan. Maar nu kan ik niet 
anders; m!jn tijd voor eritiseeren is voorbij en ik kan 't 
niet over mUn hart krijgen, zoo iemand, die toch zijn best 
doet, nog hard te vallen. C'est plus (ort que moi!" 



Zoo was het inderdaad. Hoe scherp hij ook indertijd 
in De Spektator voor Tooneel met v. d. Bergh en anderen 
de acteurs eü actrices doorhalen kon - wat moesten de 
gebroeders v. d. Grijp geen veeren laten! _.- in zijn latere 
jaren heeft hij vooral de behoefte gevoeld om aan te 
sporen, toe te juichen, te bewonderen. Ging hij daarbij 
al eens verder dan nuttig was, ouk voor hem zelven -
het kwaad, me ende hij, was zoo groot niet. Daar bleven 
altijd nog jongeren genoeg over om te doen wat hij in 
zijn vroegen tijd oorbaar had geacht. 

Het kenschetsende van Alberdingk Thijm als tooneel
criticus in zijn beste oogenblikken, bleef zijn groote vüorkeur 
voor al wat Fransch, zijn geringe ingenomenheid met wat 
Germaansch was. In dat opzicht was hij, al::; v. Lennep, 
een 18e-eeuwer, want 't waren vooral het vernuft, de goede 
smaak en de technische vaardigheid der Franschen, welke 
hij bewonderde. Zij stroükten' met zijn eigen beste hoeda
nigheden: zijn geestigheid, zijn zin voor vormen, voor de 
eischen der plastiek. Sprak h\i over de samenstelling van 
een drama, dan. bleek hij den bouw gezien te hebben 
als een architectonisch geheel - en dezelfde eischen van 
evenredigheid in de compositie, welke hij als Academicus 
ann de jonge schilders voor hun proefstukken ter verkrijging 
van den prz~1:-de-Rome stelde, deed hij ook hooren bij het 
beoordeelen van menig drama. En gelijk hij in eene 
schilderij de lijnen voor de kleuren wilde zien, vrüeg hij 
bij een stuk nog meer naar de handeling dan naar de 
karakterteekening en de schildering der hartstochten. 

Daar is bij dit alles nog een eigenschap in hem geweest, 
welke ik steeds bizonder gewaardeerd heb. 't Was zijn 
open oog voor de waarde en beteekenis van het historisch 
(romantisch) drama. Het vooroordeel tegen deze kunstsoort, 
't welk haar geheel aan de »salonstukken" ten offer gebracht 
wilde zien, heeft Alberdingk Thijm nüoit helpen versterken. 
En ging zijn voorkeur ook hier soms wat verder dan ge
wenscht was - het verdient dankbare erkenning, dat hij 
het wachtwoord draak, waarmee alles in eens veroordeeld 
werd, veel van zijn kracht benom.:;n heeft. 

Sinds twee jaren stond Prof. Thijm nog in een bizondere 
betrekking tot ons Ver bond, als lid der Commissie van 
Toezicht over de Tooneelschool. Dat was de eenige functie, 
welke hij toen wilde aanvaarden. Zij kwam overeen met 
zijn warme belangstelling in de jongere artisten, welke hem 
er zoo vaak toe bracht eene voorstelling te gaan bijwonen 
alleen ter ',\'ille van hen. Zoo getroostte hij zich nog in 
het jüngste seizoen Roger la HOllte zoowel als in het Grand
ThMfre als in het Salon des Van'ites te gaan aanschouwen, 
om [ater den heeren Royaards en v. d. Heuvel zijn bizon
deren lof te kunnen toekennen. Dat hij daarbij Oe ollderen 
niet vergat, bewees hij door zijn nooit weigerende bereid
vaardigheid om zitting te nemen in jllbile-commissies, 
waarvan hij dan meestal het hoofd en tevens de ziel was. 
Als hij maar weinig behoefde te vergaderen en men het 
daarbij kort maakte! Wien ooit het genoegen te beurt is 
gevallen, hem zulk een bijeenkomst te zien presideeren, 
herinnert zich ook hoe hij, met eene geestige opmerking, 
een lu:mig gezegde, de discussies wist te veraangenamen 
en - te bekorten. Er was altijd iets hizonders aan 't geen 
hij zei. En üok er in. 

Van een die:- Commissies zal de heugenis te blijvender 
zijn, omdat zij kenschetsend is voor Prof. Thijm 's grootste 
voorliefde: VondeI. 't Was in November '87 dat wij aan 
het werk togen om onzen grooten }oost in zijn geboorte
stad te huldigen in 't 3008 jaar zijner geboorte. Natuurlijk 
moest Prof. Thijm lid en eere-voorzitter van onze commissie 
zijn. En hij vatte zijn taak allerminst als een sinecure 01'. 

1I6 

Vooral toen het gold de keuze te doell ell dell tek"l ler 
<lpvoering geschikt te maken was hij 01' zijn' post. Regel voor 
regel werd besprüken, soms om beholld of schrapping met 
warm te gestreden. En dan gaf hij niet licht kamp. Toch meende 
Jtij aldus nog maar half genoeg te kunnen doen en toen wij hem 
dusvroegen voor een slothulde aan Yondel een gedicht 
te willen schrijven, nam hij dit aan als een onafwijsbaren, 
ilOewel 'lange name, plicht. Vlug was hij er evenwel niet mee: 
,Zoo iets vlot het best, wanneer ik weet dat het nu Illod", 
zei hij. En toen 't er wezen moest, was 't er ook, hem 
zelf en Vondei waardig, VondeI, wien hij toen juist bezig 
was een nieuw monument te stichten door eene nieuwe 
uitgaaf zijner werken. 

Daar zijn ongetwijfeld - - nog meer bizonderheden 
llit zijn bctrekking tot het Tooneel en ons Verbond aan 
te stippen, dan ik hier deed. Toch meen ik hier de pen 
te kunnen neerleggen. Geheel en al hem teekenen, zooals 
hij geweest is, zal ik toch met kunnen. Daarvoor was hij 
cen man van te vele hoedanigheden. Doch het is gerlOeg 
! lem ons te herinneren in zijn liefcle, zijn belangstelling, 
zijn arbeid voor de zaak, welke ook wij voorstaan - gellOeg 
'Jm hem niet te vergeten. 

Als we 11l de toekomst, welke voor ons ligt, voort 
;~ullen ga an met te doen wat binnen het bereik onzer 
krachten valt, dan zullen wij zeker vaak, als onwillekeurig, 
llloeten denken of zeggen: \Vat zou Prof. Thijm üns hierin 
:lebben kunnen helpen, of: wat zou h,j' daarvan gezege! 
bebben ?'. 

Niet zoo talrijk is de s~hare, die met ons optrekt, niet 
wo rijk is deze aan mannen van gezag, liefde, ijver en 
karakter, dan dat we met met weemoecl !let verlies zullen 
hlijven betreuren van hem, die thans is heengegaan. 

Maart '89. L. SIMONS Mz. 

Dubbelzinnige gastvrijl1eid. 
De heer van Onderop was plotseling rijk geworden, ik 

'.veet niet waardoor: hij kocht een huis in Amsterdam en 
liet het met behangers-weelcle stoffeeren, Het was hem 
niet genoeg met vrouw en dochters in dat dure huis, te 
wonen, hij wilde er ook bezoek ontvangen van vrienden en 
:Jekenden, hij wenschte in de wereId te kOmell. Vrien
den en bekenden had de heer van Onderop niet in Am
,;terdam, alleen twee jongelieden. die er naar streefden hun 
weg te maken. 

Die nam hij onder den arm. hij noodigde hen aan tafel, 
/.ette hun veel fijne schoteis voor, schonk veel geetiquet
teerden wijn en bood llUn sigaren aan met een bandje. 

Niet onduidelijk gaf de gulle gastheer te kennen. dat hem 
het bekend worden in Amsterdam geenszins onwelkom 
Züude zijn. 

Vriend A toog aan 't werk: hij verzekerde den burge
meester dat mevrouw van Onderop een charmante dame 
was, hij fluisterde den kolonel in dat de dochters zeer be
schaafd en welopgevoed waren, hij betoogde aan den pro
fessor dat de wijnkelders des heeren van Onderop aan
spraak mochten maken op vermaardheid en hielcl bij de hoog
hartige bankiers-weduwe staande, dat haar dochters zich 
geheel te huis zouden gevoelen in den kring der van On
dero1's. 

Vriend B. had gemoedsbezwaren. De menschen waren 
gul en vriendelijk en 't zoude zeer zeker zijn nacleel niet 
/.ijn met hen op goeden voet te staan, maar . . . . was 
mevrouw toch niet een beet je dom en ijdel? het gesprek 
van de dochters niet een beet je aanmatigelld en kwaad
~prekencl? de wijn behalve zwaar ook fijn? Eu toch, 
vriend B. was hun gast en zou het weldra weer zijn. 
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De burgemeester en de professor en de kolonel stemden 
na kennismaking niet zoo gebeel in met het oordeel van 
vriend A.; het tegendeel eigenlijk. Vriend A. had niet veel 
wil van zijn werk. 

En het einde: iedereen was onvold:lan. 
De moraal: dat komt er van. 

Meenen nu de lezers van ),het Tooneel" dat dit verhaal
tje hier niet op zijn plaats is, dan dreig ik met dp-n vinger 
en zeg, weest niet te voorbarig. Immers een tooneel- o[ 
eoneertbestuur, dat vrijkaartjes geeft aan verslaggevers van 
dagbladen en tijdsehriften, in de hoop en in de verwaeh
ting dat zij zullen rondbazuinen hoe sehoon die voorstel
ling, die uitv0ering was, dat bestuur doet als de heer van 
Onderop. Het noodigt gasten om bekend te worden. Dub
belzinnige gastvrijheid! 

De deuren van de sehouwburg- of concert-zaal staan 
wijd open. Kan komen wie wil. Het bestuur is verplicht 
te geven wat het aankondlgt, het publiek te betalen wat . 
gevraagd iso Ver der staan beide partijen geheel vrij tegen
over elkander. 

Lust het den toehoorder zijn meening, zijn oordeel in 
woord of schrift kenbaar te maken, welnu: »c'est un droit 
qu'on aehete a la porte en entrant". Het bestuur moet 
geen invloed willen uit0efenen op die geopenbaarde mee
ning door een vrij-kaartje, moet zieh niet blootstellen aan 
de ergemis om gehekeld te worden' door een gast, dien hij 
gul ontving. 

De redacties van dagbladen of tijdschriften moeten zich 
zelf en IlUn blad genoeg eerbiedigen om te vermijden dat, 
ter besparing van eer; zeker aantal gulder:.s, llUn verslag
gever zijn meening in botsing brengt met de welvoegelijk
heid en eindigt met een zeker geven en nemen, een min 
of meer handig schippcren, dat een artikeltje ter werelel 
brengt, evcnmin beantwoordend aan de eischen van een 
kritiek als van een verslag. 

Als geabonneerde op een dagblad verlang ik op dc 
hoogte te worden gehouclen en evenals ik de gebeurtenis
sen op staatkundig gebied in de Ideur te lezen knjg die 
het dagblad bekent, evenzoo wil ik op kunstgebied de mee
ning hooren van den criticus, dien het dagblad - waarin il. 
vertrouwen stel-aanwees. 

Krijg ik nu eene dorre opsomming van rolverdeeling 01 
programma, zonder ontleding van het werk ofbeoordeeling 
van de uitvoering, dan brengt mijn dagblad het niet verdeI 
dan het aanplakbillet en ik heb het niet noodig. Ontmoet 
ik slechts de eonventioneele bijvoegelijke naamwoorden, keu
rig aaneengeregen, of lees ik heden dezelfde uitdrukkin
gen waar een marcassin op het menu stond, als morgen 
waar een boeuf braise werd opgedischt, dan kan Ik twijfe
len aan het oordeel van den criticus, maar geloof liever aan 
onzelfstandigheid of onvrijheid. Oordeel kan men iemand 
niet geven en als de redactie yan een dagblad als critieus
verslaggever 'iemand benoemt, die niet voor zijn taak bere
kend is (wat wel eens voorkomt), dan is daarvoor geen 
ander geneesmiddel dan vervanging. Weet echter de sehrij
ver wel wat hij te zeggen heeft en weerhoudt hem de vrees 
van onaangenaam te zijn, de zucht om goed vriend te blij
yen met den gastheer, dan make de redactie den verslag
gever los van alle banden en plaatse hem op hetzelfde, 
standpunt van net publiek, dat betalende het recht koopt 
een oordeel te vellen. 

Amsterdam, Februari 1889. D. H. JOOSTEN. 

2e ,Matinee dramatique. 
Dit is nu wel buiten kijf: het programma was veel te 

uitgebreid. Van 4 tot 5 uur allerlei verzen, fragmenten, 

monologen en tooneelstukjes aan te hooren. is ook van 
den meest belangsteIlende en geduldige, wat veel gevergd. 
Meer zelfbeperking te dien aanzien zal intussehen waar
schijnlijk slechts verkregen kunnen worden, wanne er bij de 
keuze persoonlijke wensehen minder op den voorgrond wur
den gesteid. Maar wie zal die intoomen? Toch niet een 
voorzitter uit het midden dezer jongeren zelf gekozen? 't 
Blijft daarom te betreuren, dat ons Afdeelingsbestuur het aan
geboden protectoraat over deze matinees niet heeft aanvaard. 
Alleen buitenstaande machten zullen in staat blijken on
derlingen naijver en persoonlijke voowpstellerigheid tot een 
minimum te beperken; waarsehijnlijk ook verhinderen, dat 
twee dagen voor de uitvoering eene beloofde medewerking 
wordt geweigerd en daardoor VI'eer alles op haren en snaren 
gezet. 

Doch was deze matinee ook wat lang, zij toonde, dunkt 
mij, in menig opzieht, ijveriger studIe en zorgvuldiger voor
bereiding dan de eerste. Van verse hili ende zijden werd 
de gevraagde hulp en raadgeving verleend; de heer de 
Leur wist nog tijd te vinden voor het ontwerpen eener 
mise-en-scene; mevrouw Stoetz had haar vrijen tijd gaarne 
voor het bijwonen van versehillende repetities veil; en een 
smaakvol lid der Commissie van Toe"ieht onzer school 
toonde zieh bereid over de instudeering van Björnson's 
jonggehuZflden een wakend oog te laten gaan. De verze
kering, welke ik na de 1e matinee gaf, dat hulp; indien ge-
2Oeht, hier ook te vinden zou zijn, is gelukkig bewaarheid. 

En de uitkomst? 
Daar is, opnieuw, een feit gebleken, 't welk onze jon

geren wcl zullen doen niet te vergeten: 't is dat zij, voors
hands, met Molicre nog niet overweg kunnen_ Meer los
heid, vernuft, geest en - zegkunst is noodiz om dezen 
Fransehen blijspeldiehter genietbaar voor te stellen! Ook 
komt het te veel aan op den bizonderen sliil, die in spei 
en voordraeht past bij de costuums. 

Het eerste nummer van het program was, voor alles, 
siecht gekozen. Hoe een flinke jonge man als de heer 
Smits smaak kan vinden in zulk een ziekelijk, sentimenteel, 
iangdradig vers als: Een Rotlerdamsch figulir is mij een 
raadsel. Oprecht bekend, ik heb maar half zitten luiste
ren; 't vers was mij de inspanning, die het hooren kastte, 
niet waard. De heer Smits moet zieh ook vooral toeleggen op 
duidelijk spreken en zijn woorden niet half inslikken. Toeh 
vond ik bij hem, zeker als Joan Woutersz, duidelijke sporen 
van vooruitgang in de kunst van verzen zeggen, in verge
lijking bij hetgeen hij kortelings in de Ghijsbrecht te hoo
ren gar. Maar verzen van Spoor en Schimmel zijn nog 
die van Vondei niet! 't Kon niet duidelijker uitkomen, 
dan nu het fragment uit de Joan Wontersz zoo kort op dat 
van de Jefiha volgde. De omgekeerde orde ware te dien 
aanzien, beter geweest. 't Was jammer voor juffr. Grader, 
vak-Ieerlinge der Tooneelschool, die als Marie in de Joan 
Woutersz. zeer verdienstelijk was; sober en met wat ge
voel. Naar ik hoor, vinden onhandige vrienden haar in
tussehen al weer »rijp voor ele planken"_ Zijn alle gebreken 
van uitspraak al overwonnen en is zij met de kunst van 
dictie al zoo spoedig vertrouwd? Men moet de wel
zeggingskunst leeren,' eIl zonder haar wordt men geen goed 
artist! 

De heer Schwab en mej. Bos hebben de wenk, door mij 
onlangs ten aanzien van fragmenten uit de Jiftha gegeven, 
gevolgd. EIl ik geloof, dat de heer Sehwab allerminst reden 
heeft om daarover berouw te gevoelen. In vergelijking met zijne 
voordraeht van het Zwaardlied, onlangs, was zijn dietie van 
Vondels verzen nu een volkomen revanche. Niet alleen wijze 
matiging, gevoel, schakeering in de onderdeelen vielen te 
prijzen, ook voornamelijk het pogen om maat en rijm juist 
te geven wat beiden toekomt en den klank der verzen, de 
stemming van het geheel te doen uitkomen. Natuurlijk 
bleef er gebrekkigs in, maar het goede had de overhand. 
Mej_ Bos zal het hooge' en dunne van haar stern, en het 
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vibreeren van haar orgaan te overwinnen hebben, alvorens 
als Ifis de innige oudervereering, weemoedig medelijdell 
en verheffende -hemelzucht naar eisch te kunnen weergeven. 
De Idip der declamatie heeft zij nu nog niet geheel kunnen ?nt
zeilen. Toch had ook zij geslaagde momenten, bewees lJVe
rig gestudeerd en weloegrepen en in haar voordracht naar 
hetzelfde gestreefd te hebben als de heer Schwa~. Z~j ~a? 
trouwens gelegenheid in een monoloog en traveslz, Dlmltn, 
de groom van Fedora getiteld, zich als comedienne te too
nen; en bereikte daarmee het doel, waartoe het stukje blijk
baar geschreven was. 't Paste haar als aan het lijf. 

Het slotnummer van het programma was niet het minst 
belangwekkende. Het was: Björnson's Jonggehuwden, een 
tooneelspel in twee bedrijven, 't welk in Duitschland druk 
gespeeld is, doch zich hier nog geen plaats np het reper
toire heeft weten te veroveren. Het publiek van Zondag 
toonde zich er evenwel blijkbaar mee in genomen. En dat 
verdiende het, om eigen hoedanigheden en vertooning 
beide. Het stukje tee!cent den toestand van een jongen 
man, die op de ee:1ig overgebleven dochter van een rijk 
grondbezitter van oud, eerwaardig geslaeht verliefe! is ge
worden en haar gehuwd heeft. Zoo hecht is intus sehen 
de band tusschen onders en dochter, dat Laura haar man 
bij hen achterstelt. Blijft hij n11 met haar samenw()
nen in het huis harer ouders, dan worden - dit beseft 
Axel reeds een paar dagen na het huwelijk - zijn eigen 
veerkracht en zelfstandigheid vernietigd; hij wurdt de 
onderworpen dien aar zijner vormelijke schoononders en 
de man zijner vronw. Om den wille van zich zelven 
en van zijn Laura, nm den wille van hun toekomstig geluk, 
moeten zij dus het huis verlaten; hij zich elders een werk
kring 6aan zoeken, en zijne vrouw van hem afhankelijk 
maken eer dan van haar ouders. Gemakkelijk wordt hem 
de uitvoering van dat plan niet gemaakt ; allen keeren zich 
tegen hem, ouders, vronwtje en een vriendin van deze, 
die Axel in stilte liefheeft en zieh door hem bedrogen acht. 
En hij heeft al zijn moed en vastberadenheid noodig om 
trots de verwijten van ondankbaarheid, wreedheid, harte
loosheid - zijn wil door te drijven. Doch al volgt Laura 
hem, zij vergeeft hem niet dat hij haar losrukte van· haar 
ouders; hoevele bewijzen van teedere liefde hij haar bieden 
moge, zij houdt hem op een afstand. En de opoffering 
der genoemde vriendin, die later voor de, verzoening der 
jongelui gaat ijveren, en Laura's ijverzucht opwekt, is noodig 
om, in tegenwoordigheid der oeders, voor wie de eigenlijke 
stand van zaken verborgen is gehonden, de verzoening te 
bewerkstelligen. 

Het karakteristieke in dit stukje is de teekening der per
sonen, in zeer klein bestek, waarbij vooral die der oudelui 
in hun overdreven teerheid, zorgzaamheid en deftige, ou
derwetsche voornaamheid door fijnen humor uitmunt. De 
toon is die van eene poetische idylle, waarbij we aan kraak
porce!ein herinnerd worden. Dien weer te geven is bij de 
vertooning een eerste eisch, en in het algemeen was daar 
vooral naar gestreefd, zelfs met opoffering van de schakee
ringen, welke die toon toch toelaat. Zoo zou vooral de 
voordracht van den heer Schwab, hoewel een Axel die 
mijn verwachtingen zeer overtrof, m;eer kleur en karakter 
hebben kunneH verdragen. Aan mej. Chr. Poolman en den 
heer ". Biene komt de eer toe, de oude luidjes in hun 
teederheid sympathiek, en in hun vormelijkheid niet meer 
dan licht komisch gemaakt te hebben , ook al zou meer 
distinctie den laatste niet geschaad hebben. Mej. Lorje, 
die de welwillendheid had twee dagen te voren de door mej. 
Rnos verzaakte rol van Laura op zich te nemen, heeft 
zich werkelijk goed daarvan gekweten, en mevr. Schwab
vVellman toonde zieh eene goede vertolkster van koe!e 
karakterrollen. 

De Kon. Ver. heeft in de bezetting van dit stukje maar 
weinig en in den toon zoo goed als niets tc vcranclercn om 
er cen aanwinst \'oor haar repertoire van levers in te vin-

den. 't Is minstens tienmaal beter dan Meilhac's Herto,gzn 
jJfartz"n, 't welk deze week gegaan iso Of zal men het te 
fijn vinden, dan wel weer oordee!en dat de jongeren niet 
presentabel zijn? 

Het bestuur van het Haagsch letterkundig genootschap: 
Oeferu'ng kweekt kenm's zou, dunkt mij, zijn leden een plezier 
doen, door dit jaar voor de voorstelling dit toonee!spel aan 
te vragen. En daarbij bijv. Dokteres eil llfodemaker, door 
mej. Bos en den hr. Schulze te Groningen gespee!d, of het 
fragment nit Jiftha, of beide. De tooneelvrienden in dat 
bestnur zullen een goed werk doen, warmeer zij die jaar
Iijksche voorstelling weten dienstbaar te maken aan de ont
wikkeling der jongere artisten. Zij zouden er meteen een 
bizonder karakter aan geven! 

Wat ten slotte dien jongeren zelf betreft - zij hebben 
tot taak de eenmaal aangevangen studien ernstig voort te 
zetten. Niet door daarmee te wachten tot een nieuwe 
matinee in het nu volgend seizoen, znllen zij den ernst hun
ner bedoelingen kunnen toonen. Want dan blijft alles ge
legenheidsarbeid en stukwerk! 

GEDECOREERD. 
Door de Kon. Ver. het N ederlandsch Tooneel is deze 

week ten tooneele gebracht DeconJ, een der nieuwste en 
geestigste blijspelen van Meilhac. 

Het valt niet te ontkennen, dat men tell onzent Meilhac 
niet op dien hoogen prijs heeft leeren stellen, waarop hij 
in zijn geboorteland gehouden wordt. Zelfs Zola, wien 
niemand te groote toegeeftijkheid voor zijn tijdgenooten 
onder de tooneelschrijvers zal kunnen verwijten, zelfs Zola 
toont zich meer met hem ingenomen, dan zelfs de vurigste 
onzer Franschgezinde N ederlanders" Wat de groote menigte 
betreft, voor deze is hij te fijn; zij overziet in zijn blijspelen 
de luclltige ironie, de juiste waarneming van menschelijke 
zwakheden, den ragfijnen humor en de dartelheid zijner 
fan taisie; en zij stelt Decore op volkomen gelijke lijn met 
Eene SChOOn7JlOeder en Durand en Durand. Of liever, zij 
stelt dat blijspel ten achter bij deze kluchten, die doller 
en dus vermakelijker zijn. 

En toch, wat hebben wij van Decore genoten, toen onlangs 
mlle. Marie KoZb ons het eerst er mee in kennis kwam 
stellen. De varieteit van Ze mari, la fe771me, l'amant is echt 
karakteristiek-origineel. De kalme, practische veefokker, 
Colineau meent ten aanzien van zijn jonge, 30-jarige vrouw 
volkomen gerust te kunnen zijn. ook al verzekert zij zelve 
hem, dat ze gevaar loopt van te gaan wank elen in haar 
plichtsbetrachting. Na een huwelijk van 3 jaren, een zoo 
kalm, solied vrouwtje als zij, en die zoo glimlachend uit 
eigen beweging komt opbiechten! Och kom! En dan, hij 
zelf heeft het immers op dit oogenblik vee! te druk met 
een ander plannetje. Hij heeft kennis gemaakt met eene 
Italiaansche gravin (?), die belooft heeft mevrouw Colineau 
een bezoek te komen brengen, tegen vijf uur - als deze niet 
thuis is! Ha! hat Eil Colineau beziet zieh in den spiegel, 
al is hij een veefokker, hij kan nog succes bij de vrouwen 
hebben ! En dan bij zoo'n aardig Italiaansch gravinnetje! 
Trouwens hij heeft een subliemen inval gehad; hij zal 
het gesprek brengen op La chambre bleue van Pros per 
Merimee, en die ontmoeting aan het station - hij met 
valschen baard en bril! - verteilen. DaJ doet hij ook, 
maar zij houdt zich schuchter en van den domrne, tot zij 
gestoord worden door d'Andresy, den huisvriend. -
"Ik vertrek om 6 uur, aan 't station" zegt zij tot Colineau 
bij het heengaan, met een blikje vol beteekenis. Ah! --
En hij beijvert zich om alles in orde te maken voor de 
reis en zendt zijn vrouw eenige dagen uit logeeren naar 
een tante te Harfleur. "Dat zal je uitstekend he!pen de 
verzoeking te ontkomen!" zegt hij tot haar ; en nauwe!ijks 
heeft zij de hielen gelicht of hij doet 't zelfde, met een val
schen baard om en een blauwe bril op! 



Dit alles is geestig, keurig van teekening en juist van 
waarneming. Zeg niet, dat de auteur met de huwelijks
trouw een loopje neemt. Hij doet dit met de verblindheid 
der echtgenooten en laat onmiddellijk de straf op het 
kwaad volgen. Die reis van Mevr. Colineau dreigt haar 
noodlottig te worden. Zij wordt immers achtervolgd door 
haar aanbidder, d' Andn~sy, den vriend van haar man, 
die door dezen zelf in zijn hui;; gebracht is en nu mevr. 
Colineau het hof maakt. Die aanbidding zou op het 
secure vrouwtje weinig indruk maken; zij neemt ze 
d' Andresy dan ook ernstig kwalijk, maar -- hij heeft zoo 
iets bizonders, hij is een man van ridderlijke inborst, altijd 
moet hij ongelukkigen te hulp spripgen. e'es! nerveux, 
7Joz's-tu? En die ridderlijkheid, dat romantische, maakt hem 
ten slotte - onweerstaanbaar? 

Niet gehe el - ze maakt hem ook belaehelijk als hij een 
drenkeling uit 't water heeft gehaald en, nu, drijfnat, voor 
zijn aangebedene verschijnt! Diit nu is meer dan een truc 
ee!1 effect om den toeschouwer aan het lachen te helpen! 
't Is een karakteristiek toonbeeld van de wijze, waarop Meil
hac de menschen en de dingen ziet: altijd de caricatuur 
naast de werkelijkheid! En zoo ga at hij voort, en telkens als 
het ernst zal worden tusschen d' Andresyen mevr. Colineau 
keert hij het blaadje om. Le ridicule tue, en de dwaze 
verhoudingen, waarin deze twee, afzonderlijk of te zamen 
komen, doodt het stroovuur van den hartstocht. Zij zou 
het gedaan' heb ben om een variatie, maar de schrijver 
helpt haar al aanstonds aan de ontdekking, dat zfin liefde 
evenmin een blijvertje zou wezen, dat hij.ongaarne zou 
doorgaan voor haar man, - en het gevolg is dat zij 't beter 
oordeelt niet te beginnen en naar huis terug te keeren, 
waar de slimme Eva's dochter haar man aan het bi echten 
van zijn afdwaling weet te brengen en haar, trouwens 
onschuldig gebleven uitstapje, - op zijne rekening te 
schuiven. Men moet maar met de dames aaIlVangen! 
d' Andresy ervaart 't ook tot zijn spijt, want mevr. Colineau 
lacht hem uit: >,Als zOü'n avontuurtie eenmaal mislukt is, 
begint men niet voor een tweeden keer!" 

Daar komen aan het slot van het ze bedrijf enkele 
fantastische tooneeltjes voor, die aan een klucht doen 
denken, maar het eerste en derde bedrijf zijn van 't beste 
en geestigste blijspel. Natuurlijk moeten zij dan ook 
in dien stijl gespeeld worden - wat voor niet-Fran
sehen, als onze artisten, die bovendien van allerlei moeten 
speien en dus' nooit aan een genre bepaald zieh kunnen 
wijden, een uiterst moeilijke zaak wordt. Dit in aan
merkillg genomen, kan ik van de heeren Tourniaire en 
Schulze anders niet zeggen dan dat deze rollen tot llUn 
beste zouden behooren, wanne er zij zieh slechts de moeite 
haddell gegeven, die meer te typeeren. We kregen nu weer 
de heeren Tourniaire en Schulze in allerlei goed weerge
geven komische situaties te zien, maar we misten Colineau en 
d'Andresy. Dit kwam intussehen mej. Roos ten goede, die 
nu tegenover den heer Tourniaire als made. Colineau oük 
meer zieh zelf kon zijn. Zij had de rol -- de eerste van 
beteekenis sedert haar verbintenis bij de Kon. Ver. -
intusschen in eenige dagen moeten opnemen en onder die 
omstandigheden wil ik alleen zeggen, dat haar spei lief 
maar met te weinig teekening was. En dit niet anders dan 
om haar te behoeden voor den waan, alsof zij, nu ze be
langrijker rollen krijgt, er meteen ook iso 

Of zal men haar nu weer aanstonds naar achter schuiven, 
onder opmerking, dat zij te klein is, om het groote Too
neel op het Leidsehe plein te vullen? 't Is niet onmogelijk 
en - tot op zekere hoogte misschien gerechtvaardigd. Doch 
wat nut geeft het toch zooveel jongeren te engageeren als 
men ze eigenlijk gezegd voor onbruikbaar blijkt te houden, 
en inderdaad toont ze niet te kunnen gebruiken? Want 
bedeelt men ze aleens - zooals nu mevr. Schwab, met 
het rollet je der Italiaansche gravin·- dan doet men dai in 
den regel met een rol, welke absoluut voor haar ongeschikt 

IS. En dan hoort men later: Ziet ge nu wel, dal we met 
die jongeren niets kunnen aanvangen? 

C{if de Jl1aassfad. 
De afgeloopen twee weken brachten ons repriscs van 

twee oude bekenden, beide ter benefice van verdienste
lijke kunstenaars, n.l. Een F'azltz:rsement voor den Heer J 
M. Haspels en Anne-llfie voor den auteur, den Heer Ro
sier Faassen. 

In een koopstad zal een tooneelspel als Een j i'azllz'sst71teJzI 
meestal belangstelling wekken; maar het blijft jammer dat 
de schrijver op het meesterlijk geschreven derde tafereel 
verschillende scenes heeft laten volgen, welke den indruk 
totaal bederven. Waarschijnlijk om het publiek, dat liefst 
een zoogenaamd bevredigend slot ziet, te vriend te houden, 
vergeet de familie Dahlman maar al te spoedig den slag, 
die haar getruffen heeft en de toeschouwer komt bijna tot de 
conclusie, dat een failliet zoo erg niet is, dus juist tot het 
tegenovergestelde van wat de schrijver bedoelde. I) Het eerste 
gedeelte is evenwel ernstig en met menschenkennis ge schre
yen, terwijl menig tooneeltje uit het leven gegrepEn mag 
heeten. 

De Heeren J. en D. Haspels (Dahlman en advokaat Be
rent) aaven fraai speI te aanschouwen; het is een waar 
kunstg~not de twee broers de hoofdscene te zien vertol
ken, den strijd tusschen den vermetelen speculant en den 
gestrengen maar niet gevocllüozen man van het recht. Bij 
de tweede voorstelling was alles veel matter; het is waar, een 
siecht bezette zaal animeert niet, maar kunstenaars als de 
gebroeders Haspels zijn daar toch ver boven verheven. Wij 
meenden hun geen on dienst te doen met ter waarschuwillg 
hierop te wijzen; de geestdrift van het publiek bekoelt al
licht, wanneer het ziet, dat er met halve kracht gewerkt 
wordt. 

Mevr. Beersmans had de welwillendheid voor Mevr. 
Dahlman te speIen; wij hebben haar oprecht beklaagd, want 
zelfs een kunstenares als zij is niet in staat deze sIecht 
geteekende figuur te redden. In het laatste bedrijf kan zij 
een wemig revanche nemen; maar wat te zeggen van dat 
getob over het eten in het eerste bedr~jf, over de vraag: 
»koude of warme zalm?" Kon de scl1r~jver daar niet duide
lijker toonen, dat zij de ramp voorziet zonder te kunnen 
redden, dat zij medelijdt zonder haar echtgenoot te kun
nen troosten? Welk een prachtrol is hier verknoeid. 

De partijen der twee dochters waren in handen van de 
dames Vink en Pauline Beersmans. Eerstgenoemde scheen 
ons in het begin al te barsch; in het tooneel met Hamen 
voldeed zij beter; maar de billijkheid gebiedt bij deze rol 
(Walburg) in aanmerking te nemen, dat door het weglaten 
van het laatste bedrijf (trouwens cen verstandige maatre
gel) dit toch reeds niet sympathieke karakter nog raadsel
ach tiger wordt. Mej. Beersmans vertolkte zeer gelukkig de 
Elize; wellicht was haar schreien in het eerste bedrijf wat 
overdreven, maar overigens gaf zij het nukkige bedorven 
kindje recht verdienstelijk weder. 

Waarom speelde de Heer Van Zuylen, in plaats van 
den Heer Tartaud, de rol van Hansen? Het zou dwaas-

1) [Onze ge achte medewerker vergunne ons hier het stellen van een 
vraagteeken Want we meenen. dat de bedoeling van den sebrijver 
juist het tegenovergestelde is van die welke hij hem toedieht. 

Björnson ziet in »een faillietverklaring" in een zaak als die van 
Dahlman een geluk, omdat zij een eind maakt aan de vroegere lengen. 
Eerst als Dahlman den moed heeft gevonden om de zorgen en last 
der specnlatie van zieh af te sehudden. kan hij weer vrij ademen en 
wordt de seheiding tussehen hem cn zijn gezin verbroken. De verdiende 
vernedering loutert, evenals de smart. 't Iß de leugenaehtige specnla
tiehandel. dien Björnson tot bron van Jeed maakt, geenszins het fail-
lissement. RED.] 



heid zijn er der Directie een verw~jt van te maken, dat zii, 
dc populariteit -'an dien kunsLenaar kennende, proiiteeit 
~an den magneet: lI[triewerkill,S;' 7Ja!1 den Hco TVil/clll Va;, 
XuJ'len op de programma's, maar gaat zij niet te ver, speell 
zij geen gevaarlijk spei, wanneer zij hem eell roi opdraagt. 
waarvoor - de Heer Van Zuylen zal de eerste zijll Olll 

het te erkennen - een andere acteur aangewezen scheen :' 
\Vij waren reeds voornemens deze vragen te stellen el 
eiDen het met te meer aandrang, nu wij tot unzcn sp~jt ver
nemen, _ daL gcnoemde rolvereleeling dc ol\llliddellijke aan 
leldlllg IS geworden tut het vertrek van een hocwstverdien, 
stelijken, ijverigen acteur, diell wij het vOlgcllde seizoel, 
noude zullen missen, Moge de zaak nog te schikkcn zijn, 
dan vertrouwen wij dat het alsnog zal geschieden. 11, 
vredesnaam Mijne H ceren, geen BoulangislIle! vDural niet 
wa,;r onze brav' general gelegenheid te over vindt OIn t,' 
schltteren en boV(~ndien een veel te o'oed kameraad IS 0111 
zijn collega's in cle wielen te rijelen. b 

Als Luitenant Hameu' was de Heer De Vries o'oed. 
n:ilar ?ij kan beter: iemand van zijne bekwaamheclell bdllOefl 
zlCh lllet met een gewone vertolking tevreden te stellen, 01' 
het moest wezen zijn afdruipen, wel wat te komisch ge
daan voor zoo'n tragisch moment. Bepaald aan te merke!, 
hebben wij echter niets. Van de kleinere rtlllen noemeIl 
w.ij nog den Predikant van den Heer .lan c. De Vos (ty· 
plsch, maar voor geloovigen te aanstootelijk) en den Heer 
Beeilt, goed gegrimeerd en arnusant als Controleur Prahm 
Ook dat de mise-en-seene van den Heer Le Gras te roe
men viel, willen wij vermelden, al lijkt het bijna een ge
meenplaats. 

A7I7ze-lIHe moeht zkh in een groot succes verheugel 
en het grootste succes voor den autenr is zeker, dal 
deze schilderachtige schets het tot c1e raoe opvoerint: 
gebracht heeft. Waar wij dns de meeste deugden en gebre
ken bekend mogen onderstellen, waar het publiek zoo dnicle
ltJk gesproken heeft, kan de kritiek gevoeglijk zwijgen en 
~?lsta~ll1 ':1et de mededeeling. dat het stuk zijn aantrekke
I~J kheld 111et verloren bleek te hebben, het integendeel mel 
gespannen aandacht gevolgd werd. Merkbaar was hel 
vuorzeker bij de hoofdvertooners, dat sinds de eerste 
opvoering een tiental winters over hnn hoofden is heen
getrokken; maar Mevr. Beersmans blijft een imposante 
Anne-Mie, de Heer \V. van Znylen een onverbeterlijke 
Koenraad Deel en de Heer Haspels een zeer goede J an 
SchUlf. , Mej. Vink (Lise) ondersch~idde zich dom lief, 
eenv~udig, goed gevoeld spei; de gesprekken in het laatste 
bednJf met Koenraad en met haar moeder achten wij cle 
glanspunten der opvoering van gisteren avond. De Dirksen 
werd cloor den Heer Rosier Faassen sober gespeeld; in 
het la~tste bedrijf staat deze figuur op de grens van het 
drak~nge; dl~ grens niet te overschrijden is een groote 
verdienste. Llever hadden wij elen Rijnhof aan den Heer 
D. Haspels toevertrouwd rYezien, de Heer de Vries had 
zieh weinig moeite gegeve~ el1 vooral zijn stil spei aan 
het slot was rnagertjes. De herbergier Kwak en zijn vrom, 
werden door den Heer J an C. De Vos en Mevr. Faassen 
goecl voorgesteld. 

Het yubli~k ,,;as kwistig met kransen en bouquetten en 
nog z;Jn WI] met aan het einde der extra-voorstcllingen. 
9 Apnl wacht ons de benefice-voorstelling voor lVIej. Vink 
m~t het vermakelijke I71kwartienilg, een schoone gelegen
held voor onze stadgenooten om hulde te bren<ren aan 
haar talent, haar onverdroten ijver, aan haar eerbied voor 
de kunst. Dat haar eerste beneiice-voorstelling bij dit 
gezelschap een ware feestavond z0! Mej. Vink Ileeft het 
ruimschoots verdiend. 

27 Maart 1889. .lEAN VAL.lEAN, 
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Waarom heeft men nooit een prijsvraag uitgeschreven 
over: de Fransche vaudeville en de sch()ol1l1lucder) Welk 
een rijk onderwerp ~ Daar hebt ge llU waarlijk wcer Bdle-
711171lL <I 11 , een blijspel in clde beclr;jven van Victoriell Sardou 
en Rilimnnd Deslaneles, III den Gymnase-Schouwburg 
opgevoerd. 

Ditmaal "Tas het een niellw, althans een zeer b\jzondere 
varieteit vall het genus schoonmoeder. Mevrouw N oirel, 
die gedurellde het leven van haar man, een ecrza~un papier
handeiaar, aiIe »christclijke en maatschappelijke deugden" 
naarstiglijk heeft betracht, ziet zieh na diens duud belast 
met de zorg vuor een bloeiende zaak en ,eie opvoecling van 
een dochter, en blijft getroU\\" in het vervullen van haar 
plichten. Maar pas is haar dochter gctrouwd met elen 
notaris Thevenot, 01' zij cloet haar zaken aan kant en 
geeft het voornemen te kennen, het leven vuurtaan er::n 
weinig vroolijker op te vatten. ' 

En zoo gezegd, zoo geclaan. Mannen, wien zij het hoofd 
op hol brengt, buitensporigheden, die zij begaät, tweege
vechten, die om harentwil gevoerd woreIen, - het is een 
elrukte zoneler wederga, unze vriend Thcvenot weet, dat 
hij een schoonmoeclct- heeft; een oogenblik dreigen haar 
0ll1standigheden zelfs zijn huiselijken vrede te verstoren. 
Blijmoeclig en gelaten zien wij dat alles aan, wetende, dat 
het laatste beclrijf alles terecht zal brengen. Ons jong en 
levenslustig vrouwtje trouwt met Boudinois, elie voortaan 
een oogje in het zeil zal houclen Maar het zal niet noodig 
zijn: cle wijn heeft uitgegist. Rustig en kahn zullen ha re 
clagen elk~nder opvolgen en op c1kander gelijken en geen 
schommelmg zal meer in haar levell voorkomen, clan hoog
stens wanneer zij haar kleinkinderen in slaap wiegt. 

Het Odeon Ileeft de Erinnyes van Leconte ele Lisie ten 
tooneele gebracht met muziek van Mass":net. Het stuk is 
een vr~je navolging van Aeschylus' Orestie en werd V()lJr 
zestien jaren in denzel1'den schouwburg opgevoerd. Kenners 
roemen om het zeerst de getrouwheid, waarmede het 
Grieksche karakter bewaard is gebleven. Evenwel gebiedt 
de billijkheid er bij te voegen, dat cle bewerker met al te 
donkere kleuren geschilderd llCeft. Ontzetting is de {'erste 
indruk en afgrijzen de laatste. 

De opvoering was een onafgebroken triomf vuor Paul 
Mounet, die ele rol van Orestes vervulde. Zijn eerste 
opkomen op den heuvel. vanwaar hij Elektra crewaar wordt 
die offers plengt op het graf van haar vad~r, was onge~ 
meen schoon. 

In het Thcatre Libre heeft een opvoering plaats gehad 
van La Patrz'e e1l dallge!', drama in vijf bedrijven van 
Edmond en .l ules ele GoncourL Verder dan een succes 
d'estime heeft dit stuk het vooralsnog niet kunnen bren
gen. Het is nog niet gebleken, c1at de nieuwe methoele, 
die deze schrijvers volgen, of liever waarin zij voorgaan, 
en die men de documentaire zou kunnen noemen, levens
vatbaarheid heeft voor het toonee1. 

Het stu.k speelt in den revoilltietijel, in '93, - bloeeliger 
gedachtel1ls! Het gegeven: de liefde van een adellijke 
jonge dame voor een revolutie-hcld, is verre van nieuw. 
Reeds in Ponsard's Lioll amoureZt.'t' en nog onlangs in 
L'abbesse de Jouarre van Renan hebben wij dat zelfde 
deuntje hooren neurien. Begrijpelijk is dan' Gok de ver
zuchting van dien geestigen Parijzenaar, dat h0 v()or zijn 
dood een revolutie-drama mocht aanschollwen, waarin llOg 
over iets anders gehanelelcl wercl dan over de ongelukkige 
liefde van een blonde freule en een bruinen sans-culotte. 



12I 

- ---------------------~ I 

:Oe ~eer hoffe1f en fiet faaltjen6. 
In Hct Vadcrlallrl van 2 r dezer ving de heer LuffeIt, 

rclaas docnde van ZijllC inc1rukken van .:le bijeenkom,st der 
Haagscbe Afc1. van ons Verbond I) ZIJ11 tooneelfeUllleton 
aldus aan: 

De samellstellino- der soiree dralllatz'que was Maandagavond 
niet bijzonder gclukkig. Om c1e talenten eener leerlinge 
O'oed te doen uitkomen, doet men best haar zelf ele keus 
~ver te laten. Nu kan ik ha,ist niet gelooven, dat een 
meisje »waar wat in zit" een paar st~kjes zai kiezen als 
Heije's "Het scboonst" en Plet PaaltJens ),Des Zangen; 
Min", wanneer zij niet meer i~ haar v0.ordracht weet te 
leggell, dan mej. Julia Oden bl] het r~clCt eller twee ge
dichten. Ik weet niet, wie deze leerlmge bl] de keuze 
o-eleid heeH maar onoordeelkundig noem ik die keuze. 
Eerstens, ()J~clat het dramatische element in beide gedich
ten ontbreekt; ten tweede, omdat den humor van het 
tweedc stuk onll10gelijk recht kan wedervaren lri de voor
elI'acht door een meisje. Piet Paaltjens heeft de senttmen
taliteit van een jono-elino- in de periode der »kalverltefele" 
willen typeeren, Die ch"'arge kan alleen door een jongeling 
met oevoel voor ~lUmor ZlSO worden weergegeven, dat we 

, b . . 

er vroolijk bij worden en er om lachen. De ll1eeste meisjes 
- we prijzen de fout in mej. Uclen - zullen he~ als 
als charge bedoelde voordragen als ern~t. DO,et z1] het 
daarentegen juist, dus komisch, dan zal die persIflage ons 
ergeren, wanneer zij uit den mond van een mels]e k0r,nt. 
Indien mej. U elen d'c elementen van den gamm 111 Zl:h 
haden zij een ],mgenspak had aangetrokken, zou Plet 
Paaltjens' gedicht in zijn volle waarde hebben kunnen 
schitteren. 

't Is mij een raadsel, hoe iemal~d met. eeni~en smaak 
niet gevoelt, welke verbitzende esthettsch-wI]sge~nge s,tomp
zinnio-heicl aan zulk eene keuze ten gronclslag ltgt, t Zou 
daaf(~m de grootste onrechtvaardigheid zijn, de dramatische 
talenten van mej. Julia Uden te beoordeelen. naar ~e 
voordracht van een lyrisch en een zeer onelgenaardlg 
gedicht. 

In het stukje van 
zij het rollet je van 
voordracht zoo flink, 
durven hopen." 

Kielland "Op de terugreis", vervulde 
Otto met zooveel takt, en was haar 
dat we het bestf' van haar toekomst 

Daar nu in dit ge val voor de keuze dezer voordrachte~ 
niemand anders verantwoordelijk was dan ik, heb Ik ml] 
natuurlijk gehaast mij in het Vaderland openlijk als elen 
pleger van die aesthetische ~ruweldaad te bek~nnen, doch 
daaöij tevens de meening lllt te spreken, dat Ik het barr.e 
vonnis van den heer Loffelt nog wel cassabel vond. Dtt 
aan te toonen ging in een bbd als het ~ aderl.and echter 
moeilijker, en ik stehie daaroll1 voor de .?Iscussle naar ons 
Orgaan over te brengen. - Mogen mlJn lezers haar de 
moeite waardig rekenen! 

heden kan doen kennen. Dit IS nu wellicht ee;} oordeel
kunde op mijn eigen houtje, maar ik vinel elie nog zoo 
(rg kwaad niet. '. . 

Doch nu het ergste, Las Ik goed, dan meent A. C. L. 
dat onze leerliuge het gedicht van Piet Paaltjes wilde doen 
dooflyaan en zelf opvatte als ernst. Al" dat het geval was 
"ewe~st ZllU hij met het meeste recht in driemaal sterker 
7litdrukl~ingen dan hij nu gebruikte, hebben moeten v~r
iJordeelen, dat onze leerlingen op zulk een onnatuurll]k 
"verdreven wijze (in Imn oog) waar gevoel leeren ver
lolken. Maar mij dunkt, dat de vergelijking met de een
\"oudige innigheid, waarmee Heije's gedicht g.ezegd. werd, 
voldoende kon aantoonen, dat onze leerhnge m Des 
Zangen i1iin opzettelijk en met bewustzijn overdreef. 
Dien droeven snik, waarmee het e7tz(JOZJoorts aan h:t 
~lot werd uitgezucht, heeft toch wel niemand als. ernstlg 
"'emeend kunnen nemen? En dze gaf de opvattmg der 
~oordraeht aan: het geheeIe gedicht met al zijn laag-bij
de-grondheid te zeggen alsof het werkelijk zecr droef- en 
llaargeestig van inhoud was, om dan ~llt de tegenstelhng 
lusscheu dien toon en de alledaagschheld van dien mhüud 
het humoristisch, of, wilt ge, komisch effect te l"ten voort
spruiten. Geen dusdanige charge, die do.et uitkomen dat 
rle voordrager of voordraagster zelf er mets van I:\'~looft; 
lllaar een parodie, verkregen door eer. sterken schl]n ,,,:,an 
ernstige, innige overtuigdheid bit ,wie 2Oo'n :ers opsm],dt. 
Ue opvatting, welke de heer Loffelt ,,:,an een ]o?gen schl]nt 
te wenschen, doet mij dünken aan lemand, die een aar
c1io-heid vertelt en er zelf het hardst om lacht. Het 
advies van CoqueIin Cadet: »Soyez donc conv,aincus" !ijkt 
llle ook voor de voordracht der verzen van Plet PaaltJens 
gegeven: men moet aan het publiek overlat~n zich door 
her gevoel der straks gen~emde tegenstell:ng aan het 
hchen te helpen. Dat het dlt, ten on zent, met meer zoo 
dug doet, mag, dunkt mij, deels worden geweten. aan het 
reit, dat men het z,'1o gewend heeft allerlei onbeteekenende 
prozalsche rijmregels voor ware poezie aa~ te nemen, dat 
de zin voor het belachelijke eener ontmenng om "de aan
[liedino- van een glaasje punch", en dergelijke, afgestompt 
iso E~ ook deels hieraan, dat het origineel der Well
sdlllterzpoesie, welke Haverschmidt parodie erde, ons ,heden-
,I ~lagsch publiek vreemd is geworden: een parodl~ .heeft 
alleen waarde voor wie goed bekend 15 met het ongmeel. • 
Uit welke opmerkingen dus volgt, dat Piet Paaltj~ns uit 
den tijd raakt en men hem, om hem nog komIsch te 
doen vinden, zeer sterk dient te chargeeren, m. a. w. dat 
rlus en de keuze en de opvatting der voordracht met Izel (JO/{ 
0/) Izet jmblz'ek af te keuren viel? Misschien ja,. maar i~ het 
standpunt juist, dat bij het optreden onzer leerlmgen mmder 
geiet moet worden op de mate hunner krachten en de ken
~chdsing van hun vorming dan op het vermaak der t<:e
schouwers? Ik vermeen dat dit een verkeerd systeem zou zlJn. 
\V elnu Piet Paaltjes, die de sentimentaliteit -- in het alge
meen ~n niet bcpaald die van een jongeling - parodieerde 
\ind ik daarom oole voor onze meisjes eene uitnemende 

Daar zijn in hoofdzaak twee punten van aanklacht; de studie, omdat zij, op een leeftijd van I5, I6 jaren in d~n 
keuze van twee niet-dramatische stukjes en de keuze van regel op niets zoo ver20t zijn als .?P overi}'evoehgheld 
een gedicht van Piet Paaltjes voor ecn meisje. in verzen en voordracht. Leeren Zl] nu zoo n vers van 

Wat het eerste aangaat, 't is cluidelijk dat de heer. Lof- Piet Paaltjes overdreven sentimenteel zeggen, da!,l zal :_ 
feit te veel gekeken heeft naar de - mij vreemde - uit- wanneer tegeliik haar begrip voo.r het ~elachelt]ke. dler 
drukking Soz'de dJ'mnaft'que, anders ZOll het hem, dunl~t uverdrijving verscher~t wordt _ dlt een mtstekend mlddel 
mij, niet ontgaan z,ijn, .dat ~et nog zoo ~noordeelkunellg blijken tegen haar eIgen kwaal. De voordracht van Des 
niet was om eene leerhng, die Ilog eerst m de 2e klasse Xangers 1Ilin na Het SclzooJZSt deed nu mtkomel~ hoe de 
der voorbereidende 5chool zit, in plaats van een dramatisch lcerlino-e waar en valsch gevoel weet te onderschelden. En 
vers - wat dergelijke meisjes altijcl geneigd zijn ove~dra- dat zij dit reeds weet, vond ik de moeite waard h~ar te 
matisch te doen - eell Iyrisch-beschrijvend en een lynsch- laten toonen. Dat Des Zangers min eene ballade, die van 
verhalend gedicht te laten voordragell, welke mee:- binnen de persoonlijkheid. des dicht~rs lo~ is, ev~ngoe:l door. eene 
de o-rens harer krachten liggen, vooral wanneer Zl] nog een j' ll1gc dame als duor een Jongelmg kon. gedicht zlJn -:-:
roll;tje te speIen heeft en zieh clus nll in drie hoeclanig- Cll dus ook voorgedrao-en worden _ bewIJzen, dunkt ml], 

f enkele voortbrengselen "'onzer nieuwste poezie voldoende. I) 't Programma in ons vorig nummer. 
bizondere redenen tot een volgend uitgesteld. 

Ons verslag blee .om L. S. 
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Hard tegen Hard. 
Roman naar het Zweedsch, door 

Ph. WIJSMAN. 

2 deelen gr. 8°. f 4.50. 

Hard tegen hard is een boek dat wij 
gaarne in veler handen zagen; een boek 
dat eene opvoedkundige "trekking heeft 
en vooral in deze dagen nut kan stichten 
cloor de gezonde ideet'n, welke de schrijf
ster daarin ontwikkelt. 

»Bard tegen harer' is een stukje leven. 
De heldin van het boek is cen ttleJlSc!I, 

met al zijn deugden en gebreken. Men 
beseft niet dat men een roman leest en 
dat is wel de hoogste lof welke men 
een roman kan toekennen; en wij ge
looven dat men hiermede ook het geheim 
kan verklaren waarorn Hard legen hard 
zoo uitermate boeiend iso Men leeft het 
leven der heidin mede van het oogenblik 
af dat men haar aan het sterfbed haars 
vaders, de direeteur-generral Arnell, leert 
kennen, totdat zij haxe leuze in den 
levensstrijd, hard tegen hurd. opgeeft en 
ten slotte toeh nog in behouden haven 
komt. Want Ceeilia Ameli heeft veel 
ge!eden, men gevoelt het. Reeds onmld· 
dellijk nadat het graf zich boven het 
lijk haars vaders heeft gesloten, begint 
de reeks van beproevingen en ontvangt 
zij eene diepe wonde d;'dlr waar de vrouw 
het meest kwetsbaar maar ook het meest 

. ongeneeslijkst is: in haar liefde. Nu het 
blijkt dat zij, de gevierde, arm is, trekt 
de geliefde zieh terug op een oogenblik 
dat zij zijne liefde het meest behoeft. Daar· 
door wordt zij verhard. Zij moet thans 
werken voor haar brood, zij wordt uit 
eene weelderige omgeving plotseling ver
plaatst in een bekrompen burgerlijk ver
blijf, maar is het lot hard tegen haar, 
;cij zal hard tegen het lot zijn; zij zal 
het braveeren. De strijd die nu volgt -
de prozalsehe strijd Om het bestaan voor 
een hartstoehtelijk, dweepend gemoed, 
is meesterlijk geschetst. Bij het karakter 
der heidin is het niet te verwachten dat 
zij »den breeden pi at getreden weg" zal 
volgen, zij kiest zijpaden ... om eindelijk 
tot de overtuiging te komen, dat zij allen 
op dien grooten plat getreden weg uit
loopen; en als zij zieh eindelijk aan de 
borst van haar trouwen, maar praetischen 
vriend Vigert werpt, dan verheugen wij 
ons in haar geluk en vinden dat, met 
de dames, een bevredigend slot. 

H-eerenveensche Courant. 

Zooeven verscheen bij A. Rb S S I N G te Amsterdam. 
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Tooneelstud ies, verzameld door MR. J. N. VAN HALL EN 

C. N. WIJBRANDS. Tweede uitgave. roy. 8°. f 3.75. 
INHOUD: Fran<;ois Coppee, Aan een Toolleelspeler. - Dr. A. Pierson, Bijdragen tot de 

beoordeeling van Grillparzer. - Mr. J. N van Hall, Prof. Burman en de Utrechtsche predi
kanten .. - Dr. A. H. G. P. van den Es, De Grieksehe tragedie. - Guido, Eerst lezen, dan 
spreken. -_. Dr. J. H. Galh\e, Akademie en kerkeraad .. -- Dr. H. Kern, Over 't Indisch 
Tooneel. - Dr. A. H. G. P. van den Es, De Orestie van Aeschylos. - Loffelt, Kijkjes 
in het tooneelleven van weleer. - J. Huf van Buren, Tooneelervaringen. -- 1)r. J van 
Vloten, Het noodlot in 't Grieksche treurspe!. -- F. van der Goes, De familie Bouhon. _ .. 
M. A. Perk, De Tooneelarheid eener non nit de lOe eeuw. -- Aem W. \Vybrands, Het 
Duinkerker kribbetje. - Het oudste in de landtaal geschreven drama. - De vertoonplaats 
onzer oude speien. _.- A. C. Loffelt, Het kostnum van Adam en Eva op het middeleeuwsch 
toonee!. -- ]\11, A. I'erk, ~og eens het kostnum vau Adam en Eva op het middeleenwsch 
tooneel. 

D, ESKENS JL, Onze Loge. Oorspronkelijk Blijspel voor kinderen, in 2 
bedrijven f 0.80 

Vader. Tooneelspel in een bedrijf naar het Engelseh door L. p, » 0.75 
Dosia, Oorspronkelijk Tooneelspel in twee bedrijven naar de roman van 

HENRY GREVILLE . f 0.80 

NIEUWE ROMANS. 
Uitgaven van P. N. VAN KAMPEN & Zn., te Amsterdam: 

LOUIS COUPERUS, Een Haagsche roman. 3 Dln. 
E. HARTNER, In het slot te Heidelberg. Historische roman nit den tijd 

na den 30jarigen oorlog. Cit het Hoogd, door JEANNE HUVGENS. 2 Dln. 
F. A. BUrS, Een doelloos leven 
Mevr. H. FORBES, Het verre Oosten. Reisindrukken in den 0 -Ind. 

Archipel. Uit het Engelsch door Mevr. VAN DEVENTER BUSKEN HUET 
E.' AHLGREN, Mevrouw Marianne' Uit hel Zweedsch door UNA. 2 Dln 
Miss M. E. BRADDON. Tweelingbroeders. Uit het Engelsch door 

C. BAARSLAG. 2 Deelen . 
~~~~_, Lady Darne!. Uit het Engelsch door MVRA 

Mevr. V AN WESTRHEENE, Adele 
MAURITS SMIT, Semper Crescendo 
E. MONEY, Een Hollandsch Meisje aan de Kaap Uit het Engelsch 

door JEANNE HUVGENS. 2 Deelen. 
Mej. J. M. SCHAAP, Nellie Vierhont. t' 1.50. Gebonden, verg. op snee . 

» 5-50 

» 2.qO 

» 2·5° 
» 4.90 

), 5·qo 
), 2.60 

» 2.90 

» 3 25 

Nieuwe Uitgaven van A. Rössing 
--{:3 TE foMSTER AM. 8}--

A L 0 JY.1: VER K R IJ' G E AAR' 

HENRIK IBSEN. MOllERE. 
N ara, Tooneelspel in 3 bedrijven, vertaald door 

HENRICA. VOOlTede van Dr. S. J. WARREN, 
reetor van het gymnasium te Dordrecht. f 1.

Een vijand des volks, Tooneelspel in 5 he· 
drijven, vertaald door IDA DONKER. . f 1,5° 

Ter perse: 
De Vrauw der Zee, Tooneelspel in 5 bedrijv. 

L. KIELAND. 

Belachelijke Hoofsche Juffers, veltaald door 
BOUBERG WILSON, voorzien van opgave der 
overleveringen van de Comedie Fran~aise is 
versehenen f 0·75 

Kapitein Cadillac, blijspel in een bedrijf 
van PIERRE BERTON, vertaald door JEAN 
V ALJEAN . . f 0Ao 

Taalfouten, blijspel in een bedrijf van E. 
LA.BICHE, vertaald door JEAN VALJEAN. f 0.25 

P. CALOERON OE LA BARCA. 
Op de Terugreis, Drama in een bedrijf nit De Rechter van Zalemea, drama in i 

het Noorsch door IRMA . t 0.40 tafereelen ver!. doorW.G. NIEUWENKAMP.f 1-

Stoomdrukkerij van TH. A. VAN ZEGGEI .. }.1", O. Z. AchlerhUlgwal 84 AmslcH1am. 



ETTOONEEL~_~", 

~erf(bfjnt be~ ~aterbag~ om bt 14 bagen ftij ~. l!iöffillg tt' ~mfterbam. 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift gratis. 

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4, -. l"ranco per post f 4:25. 

Brieven en stukken. de Red. betreffende, adresseere men aan den Redacteur, KEIZERSGRACHT 547. Opmerkingen betreffende 
de verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te zenden aan den Uitgever. 

INHOUD: 

Bericht:. - Jer herinllering. - Officieel Gedeelte: Beschrijvingsbrief 
voor de 18e Alg. Vergadering. - Het Tooneel in de Hoofdstad (L. 
S. & C. F. v. D. HORST: De Tooneelvereeniging; Kon. Ver. Nedl. 
Tooneel; Grand-ThNtlre; Tivoli.) - JEAN VALJEAN, Het Tooneel in 
de Maasstad. -- Uit Duitschland. - Dubbelzinnige Gastvrijheid. -
Nieuwe Uitgaven. 

]3ERICHT. 

De verzending van dit nummer heeft moeten wachten 
op het inkomen der Officieele Mededeelingen, welke eerst 
in de Roofdbestuurs-Vergadering van 13 dezer !zonden 
worden vastgesteld. Vandaar vertraging in de uitgave. 

XVIIle J AARGANG. 

Te~ fi.erinnering. 
R.H. Secretarissen der Afdeelingen, die daarin nog na

latig gebleven zijn worden bij dezen dringend verzocht ten 
spoedigste hunne jaarverslagcn te willen inzenden aan den 
Algemeenen Secretaris (Tesselschadestraat 27 Amsterclam), 
opdat deze daarvan gebruik kunne maken voor het 
samensteIlen van zijn algemeen verslag. 

D. H. JOGSTEN. 

OFFICIEEL GEDEEL TE 
Beschrijvingsbrief voor de I8e Algemeene Vergauering 

VAN HET 

te houden te Rotterdam in de eerste helft der maand Mei (dag nader te bepalen.) 

I. Opening van de Vergadering. 

2. Verslag van den Aigemeenen Secretaris. 

3. Begrooting over 1889/90. 
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A. Algemeene Begrooting. 
ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

Saldo . .. per memorie / 
(vermoedelijk / 700.-). 

Art. 1. Bijdrage Tooneelschool /4°5°.73 
» 2. Tijdschrift . » 7°°·-

Contributie ,> 5800.- Bijdrage ter bestrijd. Extrakosten 1888/89 » 200.-

--------------------------

» 3· Reiskosten . » 5°·-
» 4· Drukwerk » 100.-
» 5· Bureaukosten . " 25.-
» 6. Onkosten Algemeene Vergadering » 25. --
» 7· Onkosten Inning Gelden. » 25.-
» 8. Onvoorziene uitgaven . » 50.-
» 9· Batig Saldo » 574.27 

/ 5800.-

B. Begrooting T oOlleelschool. A o. 1888/80. 
ONTVANGSTEN. 

Art. I. Bijdrage Z. M. den Koning f 5°00.-
» 2. Bijdrage van het Rijk memone 
» 3· Bijdrage Noord-Holl. memorie 
» 4· Bijdrage Amsterdam . » 2000.-
» 5· Schoolgeld » 000.-
» b. Giften, J aarlijksche Bijdrage enz. » 580.-
» 7· Rentefonds Hacke van Mijnden. » 60.-
» 8. Bijdrage Algemeene kas. » 4050.73 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ \\ 

\ 
\ 

'\~---
/ 1229°.73. 

UITGAVEN. 
Art. I. J aarwedde van den Directeur, tevens 

, belast met het onderwijs in Algemeene 
en Vaderlandsche Geschiedenis, N e
derlandsche en Dramatische Letter-
kunde en Lezen. / 4000.-

» 2. Jaarwedde van het onderwijzend per-
soneei: 

a. Leerares en Voordracht en SpeI. . /' 9°0.-
b. Leeraar in Voordracht en Grimeeren » 900.
c Leerares in Uitspraak en Stemvorming » 64°.-
d. Leeraar in Hoogere Mimiek, Costu-

meerkunde, Aesthetica en Teekenen. » 350.

ar 
c. Leera-- in Voordracht van Fransch 

res 
en Duitsch . . memorie. 

r. . Leeraar in Techniek van het Drama » 

g. Leeraar in Costuumkunde . 
h. 2 Leeraars in N ed. Taal- en Letter-

kunde . . . memorie 
i. Leerares in Fransch en Duil sch . 
·k. Leerares in Engelsch. 
1. Leeraar in Mythologie en kennis der 

Oudheid. 

» 15°0.· 
100.---

1l1. Leeraar in Land- en Volkenkunde . » 

100.--
150 .--

1 5°.--n. Leeraar in Rekenkunde 
o. Leeraar in Schermen en Mimische 

en Plastische Oefeningen » 225··-
p. Leeraar in Dansen . 1 5°.--
q. Leerares in Costuumnaaien memorie. 

----

Art. 3· Toelage aan de inwonende Directrice 
» 4· Belasting, vuur en licht 
» 5· Erfpacht terrein . 
» 6. Inschrijving 4 pCt. Leening . 

» 7· 
per resto / 5000 
Aftoss. 1/24 aand. (het vijftiende) 

» 8 en 9. Schoolbehoeften en bibliotheek 
» 10. Bureaukosten . 
» 11. Or,derhoud gebouw. 
» 1 2. Ameublement. 
» 13. Gasfabriekrekening 12 termijnen 
» 14. Piano-huur . , 
» 15. Huur kachels en schermlokaal. 
» 16. Onvoorziene uitgaven . 

» 5415.-
» 3°0.-
» 784·5oi/2 
» 337.221/2 
» 200.-

» 5°0.-
» 200.-
» 40.-
» 100.-
» 5°·-
» 85.-
» 65.-
» 64.-
» 150 .-

/ 12290.73 

4. Benoeming van twee leden van het Hoofdbestuur, ter voorziening m de vacature, ontstaan door de periodieke 
aftreding van de heeren Mr. J. E. Banck en D. H. Joosten. 

5. Benoeming van twee leden van de Commissie van Toezicht en Beheer der Tooneelschool, ter voorziening in 
de vacature, ontstaan door de pcriodieke aftTf~ding van den heer Prof. B. I. Stokvis pn het overlijden van den heer 
Prof. J. A. Alberdingk Thijm. 
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6. Aanwijzing van de Afdeeling, aan welke de rekening en verantwoording over '88/89 zal moeten worden over
gelegd (art. 14 der Statuten). 

7. Voorstel van de Afdeeling 's-Gravenhage betreffende de wenschelijkheid om eene Afdeeling van het Verbond 
te vestigen te Batavia voor N ed. Indie. 

8. Bepaling van de plaats, waar de 1ge Aigemeene Vergadering zal worden gehouden. 
9. Mededeeling van het Hoofdbestuur omtrent nadere Ultwerkillg der voorstellen betreffende het eindexamen, en 

van de plannen tot wijziging der inrichting van de Tooneelschool. Uit naam van het Hoofdbestuur. 
AMSTERDAM, 13 April '89. D. H. JOOSTEN. Secretl1n:~. 

Onze lezers vinden op de begrooting een extra-post ad I' 200 ten bate van het tijdsehrift over 88;89 uitgetrokken. Daar het ons zoo vaak 
gebleken is, dat velen zich allerzonderlingste denkbeelden omtrent de geldelijke zijde dezer uitgave maken, achten wij het dienstig dien post door 
het volgende toe te lichten. 

Voorop sta, dat hij hier hooger gesehat is, dan de extra-kosten waarschijnlijk zullen bedragen. Door de vermeerdering van het ledental en 
de veranderde wijze van verzending, zijn de verzendingskosten vooral aaumprkelijk gestegen, terwijl met de [6e aflev., die op I Mei versehijnt, 
de omvang reeds mim 4 vel meer zal bedragen dan die van den vorigen jaargang. En ofsehoon dit jaar uitgaven voor redaetie, doer koste
looze medewerking ook van verschillende zijden, in 't geheel niet behoeven in rekening te worden gebracht, zou er na de uitgave van de 16c 
aflev., een teko~t zijn van ± r 50 terwijl dan, door het late tijdstip waarop de Alg. Vergadering dit ja:n gehouden werdt,· nog ecne extra 
dubbele Aflevenng aan het Jaarverslag en Verslag dier Vergadering gewijd zal moeten worden. Di kosten van deze extra-Aflev., waarvan de 
omvang nog niet vast te bepalen is, zullen mede nit dien post van / ~:)O ge von den worden. L. S. 

1?ef 'C0oonee1 it1. .ßmgfe~dam. 
De Tooneelvereeniging-1Vora VI1Il Hendrik Ibsen,' Precz'eu

ses ndz'cules 7}an j}Iolz'Jre. 
N og altijd leeft in mij de herinnering voort aan de diepe 

emotie der eerste aanschouwing van Rembrandt's nacht
wacht. Ik was in de karner van het Trippenhuis getreden, 
waar dat reuzenwerk hoog opklolll tot aan de zoldering 
en zich meester had gemaakt van den muur; en voor mij 
zag ik op eenmaal die uittredellde mannen, uitstralend een 
zoo machtigen bunde! van licht -- dat ik dien voelde aan
bonzen tegen het eigen, nietig ik - en stilbield, vastge
klonken aan den grond, ademloos, in eene moeielijke, lang
zame herwinning van het zelfbewust leven. En zoo bleef 
ik staan, de oogen alleen gericht op dat liehtverspreidend 
vlak, droomend en overweldigd, een tijd lang. Hoe lang, 
dat weet ik niet en boe lang ik er zou gestaan hebben 
nog minder, als ik niet plotseling opgeschrikt ware gewor
den door de luide stemmen van andere bezoekers: Vindt 
jij dat nou zoo erg mooi? 

»N een, dat licht is veel te ge el ! Kijk eens wat een 
breede, grove hand van dien man daar. 

»En hoe onbevallig is dat meisje 1" _.- N een, zoo erg er 
over roepen kan ik niet!" 

En zij gir.gen heen. 
Maar ik stond daar nog --- nauwelijks tot mij zelven 

gekomen, in de ontnuehtering van een laaie geestdrift, 
waarop de waterslang van het koel gezond verstand is 
gericht geworden. 

Daar zijn veel menschen, die zich zouden beleedigd gevoe
len, als men van hen zei, dat hun waardeeringsvennogen 
van schilderijen niet hooger stijgt dan tot de nuchterheid 
van die Rembrandt-kritikasters! 

Maar plaats hen even later voor een dramatisch kunst
werk, en ze zullen u met de meeste overtuiging wijzen op 
te breede handen, onbevallige figuren en te gelige liGht
effecten. Anders gezegd, zij zullen vergeten bebben hun 
v~rontwaardiging over uw veronderstelling, als begrepen zij 
met, dat een Rembrandt anders moet beoordeelcl worden 
dan naar den maatstaf van een koel onbewogen zien. En 
in plaats van zieh over te geven aan de emoties en de 
visioenen van den kunstenaar, zullen zij zijn scbepping 
spijkeren op cle plank hunner nuchterheid en met den 
hamer van het »gezond verstand" er alle leven uitsla;m. 

»Zoo althans is het nu weer gebeurd bij gelegenheid van 
de vertooning van Ibsen's 1Vo1'l1. 

. Men heeft niet ge tracht het geheeie werk te zien en in 
zlch op te nemen, maar men heeft alleen geiet op de onder· 
d~elen. En men heeft niet gepoogd te begrijpen, hoe de 
dlchter de menschen en de toestanden gezien had; of, indien 
een pogen niet terstond een slagen bracht, zieh niet gezegcl, 
dat een kunstenaar als Ibsen dan allicht nog eer gelijk 

kon hebben dan de ikbeicl van den beoordeelaar; maar 
men is hem gaan aanvallen, omdat hij niet alles juist zoo 
knutterig geteekend had als de beoordeelaar [let pleegde 
te aanschouwen, en heeft hem verweten, dat hij geen reke
ning had gehouden met de beperktheid van hun geziehts
kring en de eisehen hunner kunsttheorietjes. Omdat hij 
de menschen niet ook in licht waarneembare hokjes ver
deeld had, maar ze zag in hun oneindige verscheidenheid; 
omdat hij niet de abstraetie van een symphatieken, onbe
rispelijken held en eene consequente heidin teekende, maar 
ze beiden dwong ook hun kleinheid en gebreken te toonen; 
umdat hij zicb niet bekommerd had om hetgeen de andere 
menschen aardig zonden vinden. maar hij alleen zijn eigen 
visioenen en impressies had zoeken weer te geven -- daar
om lleeft hij geen genade kunnen vinden in de oogen van 
zoovelen! 

Maar dac;rom juist is het dat wij hem te liever heb ben ! 

Want Ibsen is gcen handelsman, die tooneelstukjes schrijft 
ten vermaak van de groote menigte, opdat zij voor lever
kitteling hem geld Züuden geven in ruil. 

Hij is als een kluizenaar. die de mooie burcht zijner 
persoonlijkheicl boog opgetrokken heeft midden in deze 
wereid, en daarin leeft met zijn herinneringen, zijn visi
oenen en zijn aancloeningen, en zich daar verdiept in de 
beschouwing van het eigen ik, 'twelk hij noopt al zijn ge
heimenissen tc openbaren voor hem zehren. En daar die 
geheimenissen op ziet leven in sehimmen, die voorbij wil
len zweven, doch welke hij zoekt vast te houden tot ook 
zij hem hebben geopenbaard al wat er schuilt iTl de diepste 
diepten van hun binnen borst en zij zich voor zijn oogen 
hebben ontdaan van cle maskeradepakken. waarin zij pi aeh
ten rond te gaan door het schijnleven der maatscbappij. 

Leven is kampen met de geesten, die hnishouden in de karner vall 
ons hart en van ons brein; 

Dichten is gericht houden over zichzelf, zijn oordeel spreken over 
den strijd"-

heeft hij zelf gezegd. En ieder z\iner werken is cene vrij
making geworden van zijn brein en van 7.ijn hart; het is 
een deel van hemzelven, van het eigen, geheimzinnig, moei
lijk ontleedbaar, veelvoudig Ik! maar gezien in den onbc
vlekten spiegel van het onomkoopbaar, onbedriegbaar eeu
wige Al: de Waarbeid, het Geweten! 

Zoo neeft hij in zijn KOJizedie der Liejde gericht gehouden 
over de valschheid en kleinheid van' de alledaagsche ver
liefdheid en de groote, heerlijke Liefde van het volle men
schenhart als een ster hoog doen opstijgen boven de alle
daagscbe samenleving der menschen. 

In zijn Kroonpretendenten de onmacht getoond van de ge
dachten, die de kleinen aan de grooten ontstolen hchben, 
maar die uit hen nooit groote daden kunnen duen ontsprui
ten. Hij heeft in Brand de onwrikbare persoonlijkheicl ~~-
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zien in een zoo machtig VISloen, dat het oprees tot aan de 
bergen; maar ten slotte vermorzeld werd door de steen
worpen der menigte, omdat de Menschenliefde in he,n ont
brak. De grootsche plannen en voornemens van Peer Gynt, 
vruchten der meest aandoenlijke verbeelding, toont hij ons 
als zeepbellen: zij verschijnen voor den geest als de daden 
welke hij had moeten verrichten en de werken welke hij 
had moeten scheppen - en al die onvoltooidheden krijgen 
stemmen en vellen vonnissen, waarin de ziel des dichters 
zijn schrijnend leed uitklaagt over het onvermogen van zijn 
willen tegen zijn kunnen! En hij gaat voort met te 
richten en te aanschouwen de spiegeIbeeiden van het gewe
ten; te zien de menschen in hun schijn en in hun on
macht; hen te dwingen tot zelfontleding, tot zelfloute
ring. Hij ziet den menschen vastgeketend aan de rots 
van hun verleden en ziet dat opr-ijzen als een spook
sei, 't welk de vaag van hun schiingeluk komt vernietigen. 
Den mensch in zijn onmacht om zieh los te rukken van 
zijn ikheid; den mensch in zijn pogen om dat te doen, zij 
het ten koste van het leven; den mensch in zijn slagen
dit alles aanschouwt hij zelf en toont het ons weer. Niet 
buiten maar in ons, ziet hij ons lot; bepaald in ons den
ken, ons verbeelden, ons gevoelen; in de eigenschappen 
welke wij erfden, en de hoedanigheden welke de opvoe
ding in ons ontwikkelde. En hoe hoog de mensch zieh 
moge verheffen, als hij eenmaal in den spiegel van het ge
weten zijn eigen, van allen schijn beroofde ik heeft waar
genomen, is zijn zelfbewustheid gebroken: zoo Helmer en 
N ora beiden in Nora. Als zij eenmaai begrepen heeft hoe 
zij verzonken is in de leugen, heeft zij geen rust voor 
zij zich gehe el er aan ontworsteld heeft en den moed heeft 
gekregen waar en zelfstandig te zijn; als Helmer zieh door 
N ora in zijn egolsme en kleinheid ziet voorgesteld en zij 
voor hem oprijst met de stemmen van plichten welke hij 
verzuimd heeft, dan is hij machteloos om haar vertrek te 
beletten. Hij ziet de klove gegraven; en alleen van bin
nen naar buiten kan de verandering ontstaan, die hen 
weer moet vereenigen. Uiterlijk geweld vermag hier niets. 

Die jonge vrouw, die een kind was toen zij huwde, en 
een kind bleef in ,haar huwelijk; die oudere man, die haar 
kind deed blijven, omdat z66 zijn eigen overwicht het ze
kerst gewaarborgd bleef; die jonge vrouw met de levendige 
verbeelding en 't gevoelig hart, welke alleen de zintuigen 
zijn, waarmee zij het leven waarneemt; die man van 
de wereid met zijn koel berekenend verstand en zijn 
verliefd ziJn op het eigen ik- zij kunnen niet lan
ger samengaan in dit leven als echtgenooten. Zoo ein
digt de geschiedenis van dit schijnbaar gelukkig huwe
lijk als een treurspel van het »misverstand." En wie 
oogen heeft om te zien en ooren om te hooren, zal dit 
tooneelspel, met zijn afwisseling van scherts en diepen, 
mooien ernst; met zijn tot groote kunst geworden alle
daagschheid; met zijn personen vol diep, intens en (aan 
de oppervlakte) verschillend, dus (schijnbaar) onbegrijpelijk 
leven, waaruit wel de ziel van den dichter, maar niet de 
wijsneuzigheid van den wijsgeer spreekt, hoog stellen in 
de schatkamer der zeldzame kunstkleinoodien, om het 
telkens weer 'met bewondering te aanschouwen en telkens 
meer lief te krijgen. Want hoe meer men het beschouwt, 
nu eens van dezen, dan van genen kant - men vindt er 
altijd weer iets nieuws in, 't welk men vroeger nog niet 
opmerkte -- het beste bewijs dat het niet een uit het 
verstand van een leersteIlig man gesproken, dus »dood
geboren dramatisch product" is; maar het voortbrengsel 
van krachtig innerlijk zien en heftig, innig gevoelen; een 
levend kunstwerk, zoo levend zelfs, dat het niemand on
verschillig laat. 

Er is hier 14 dagen over anders niet dan over Nora 
gesproken ! L. S. 

Men kent het zinrijk verhaal van Diogenes, die, toen Alex
ander de Groote hem vroeg, waarmee hij hem van, dienst 
kon zijn, eenvoudig antwoordde: »Ik zou wensehen, dat ge 
me uit de zon mocht gaan". Zulk een verzoek heeft mij 
in den loop der jaren bij menige tooneelvoorstelling op de 
lippen gezweefd. Het is een groote fout van vele artisten, 
dat zij zichzelven en hun talent belangwekkender achten dan 
het kunstwerk, dat zij vertolken. De kortzichtigen, die niet 
inzien, dat de ontluisterde schoonheid van het gehe el ten 
slotte tegen henzelven getmgt! 

Nu dunkt het mij misschien niet de eerste, maar zeker 
ook niet de laatste verdienste der vertolkers van Nora te 
zijn, dat zij in meer dan een opzicht een groote mate van 
eerbied voor hun kunst aan den dag heb ben gelegd. Geen 
enkeIe onder hen, die zichzelven tusschen het kunstwerk en 
den toeschouwer heeft geplaatst. En dit zal wel voor een 
deel het geheim zijn van de bekoring, die van de voorstel
lingen is uitgegaan. 

Meer dan elders zou trouwens hier de gewraakte hebbe
lijkheid (of moet ik zeggen: onhebbelijkheid?) misplaatst 
zijn geweest. Ik bedoel dit. Ibsens drama is uitwendig 
een episode uit het gewone leven en de trage die (want tra
gisch is N ora's ontgoocheling in hooge mate) ligt niet zoo
zeer in wat de menschen doen, zelfs niet in wat zij zeg
gen, als wel in wat ik de stemmingen van hun gemoed 
zou willen noemen. 

Het is nu en dan, of wij een vivisectie bijwonen, maar 
verricht met al de teederheid en deernis van een zuster 
van barmhartigheid. Als dokter Rank aan N ora zijn liefde 
bekend heeft en deze Helene roept, die de lichten aansteekt, 
wordt onze verbeelding bestormd door een wereid van ge
dachten en gevoelens, die in hun beider binnenste omgaan. 
Het is als een lied zonder woorden, als een plotseling op
jagend, onvergetelijk vergezicht. Een enkele uitroep, een 
heftig gebaar van N ora zou de stemming verstoren. 

Het ongewone van het leven ligt in en onder het gewone. 
Schijnbaar onbeduidende en alledaagsche woorden zijn soms 

. inhoudsvol als heilige sacramenten, wanneer zij, zonder dat 

. . wij het willen of weten, zinnebeeiden zijn van ons diepst 
en innigst leven. 

Mej, Roelofsen, die de rol van N ora vervulde, heeft dit 
gevoeld en - meer nog - ons laten voelen. Het vrij 
alledaagsche ge\'al van een jonge vrouw, die tot de ontdek
king komt, dat haar man een egoIst is, heeft zij verhelderd 
met een zonneschijn van meer dan verrukkelijken glans. Zij 
had oogenblikken z66 voortreffelijk en z66 spontaan tevens, 
dat ze bellOoren tot het beste wat de kunst vermag te ge
yen. Ik denk hier in het bizonder aan het slot van het 
tweede bedrijf. Als zij, met dendood in het hart, vervuld 
is van gedachten aan zelfmoord en haar man, die van alles 
onkundig is, haar uit het aangrenzend vertrek toeroept: 
»Maar waar blijft mijn leeuwrikje dan toch?" antwoordt zij : 
»Hier ben ik." Niet licht vergeet ik dien plotselingen over
gang, die heldhaftige vermanning, wanneer ik dit woord be
zigen mag; want N ora is in alles, in haar liefde als in haar 
logika een echte vrouw. 

De ontgoocheling in het laatste bedrijf, wanneer al wat 
zij heeft Iiefgehad, als in stukken aan haar voeten ligt, dat 
vinden van zichzelve en van haar plicht was bij de tweede 
voorstelling voortreffelijk in toon en stemming en daarbij te 
verdienstelijker, omdat zij een gehe el andere opvatting, bij 
de eerste voorstelling gehuldigd, volkomen heeft moeten 
afleggen. Overtuiging en vastberadenheid spraken uit ieder 
woord, men zag en hoorde het haar aan, dat zij in haar 
gemoed ten volle verzekerd was en het kwam niet bij ons 
op haar het recht tot den beslissenden stap te betwisten. 

Of haar vertolking dan volmaakt was? Zij zelve zou de 
laatste zijn dit te beweren, zelfs te vermoeden. Ik kan 
mij voorstellen, dat het naive en caline in het eerste bedrijf, 
het onbewust onoprechte ongekunstelder zou kunnen zijn, 
ik kan mij meer overspanning en wanhoop in de tarentella 
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denken. Maar alles, ook het minder gelukkige, kenmerkte 
zich door iets van dien eenvoud en die toewijding, waar
aan men de ware kunstenaars pleegt te herkennen. 

De rol van Torwald Helmer stelt meer dan zware eisehen 
en het is dus meer dan een gemeenplaats, wanneer ik zeg, 
dat de heer Malherbe niet aan alle eischen beantwoordde. 
Helmer is wat men in de wanJeling een vervelende knul 
noemt en groot is het gevaar, dat men aan den acteur 
gaat wijten, wat wel bezien voor rekening van den auteur 
komt. Het best vond ik den heer Malherbe in de eerste 
helft van het derde bedrijf, eerst die lichte aandoening van 
»kennelijken staat" en later die zelfzuchtige driftigheid. Hij 
vond daar stemverheffingen en gebaren, waarin hij de 
natuur op heeterdaad betrapte. 

Mevrouw Holtrop eIl de heer Poolman, als Kristine Linde 
en Krogstad, streden om den voorrang in soberheid. Hun 
creaties zijn als menschen, die bij het eerste ontmoeten 
geen diepen indruk op u maken; maar hebt ge ze eenmaal 
beter leeren kennen, zijt ge vertrouwd met hen geworden, 
dan begint ge iets, neen veel voor hen te gevoelen en 
laat hun wel en wee u geenszins onverschillig. Beiden 
ga yen en vooral de eerste, wat men intieme kunst zou 
kunnen noemen. 

De 1'01 van dokter Rank, door den heer Rooyaards ver
vuld, is de eenige, die zieh door een bijzonder gepronon
ceerd uiterlijk kenmerkt. Dit trekt en boeit reeds de aan
dacht en vergemakkelijkt dus in zekeren zin de taak van 
den acteur. Maar sle(;hts in zekeren zin, want zuo de 
acteur de gesteide grens overschrijdt, boezemt hij in plaats 
van medelijden afkeer in, en kan de toeschouwer kwalijk 
een zucht van verlichting weerhouden, als de kaartjes met 
het zwarte kruis in de bus gevonden worden. Geen oogen
blik nu heeft de heer Rooyaards die gevaarlijke grens 
overschreden. 

De voorstelling werd telkenmale besloten met »Belache
l&'ke Hoofsche Juffers," een nieuwe voortreffelijke vertaling 
vau Moli<~re's Precz'euses Rz'dicules. Of de keuze op zich
zelve gelukkig was, durf ik niet beslissen. Bet komt mij 
voor, dat men eenigszins te onpas de aloude Nutstraditie 
heeft willen volgen en het publiek een tegengift voor Ibsens 
ernst toedienen. Doch dit ter zij gelaten, verdient de 
voorstelling zelve niets dan lof. 

De leden van ons Verbond hadden het voorrecht mej. 
F. Herberich en A. Klein, leer/ingen aan de Tooneelschool, 
als Madeion en Cathos te zien optreden. Bad de eerste 
het meeste succes - en dat welverdiend - de tweede zon
digde door qualiteiten, die menigeen haar mocht benijden : 
in plaats van namaak. gaf zij ons nu en dan echt sentiment. 

De decors voor beide stukken, onder toezicht van den 
heer J an Springer vervaardigd, en de costumes voor de Hoof
sehe Juffers, naar teekeningen, door den heer A. Reyding 
ontworpen, zijn verre boven mijn lof verheven. Op waar
dige wijze begeleidden zij het geheei, zooals een lied door 
een goed accompagnement gedragen wordt. 

Toen mij de vereerende opdracht gewerd de voorstelling 
van de Tooneelvereeniging met een enkel woord te bespre
ken, heb ik te minder geaarzeld aan dat verzoek te vol
doen, umdat ik gevoel daarmee een plicht der dankbaarheid 
te volbrengen. Mijn laatste zij dan ook een woord van er
kentelijkheid jegens de artisten en hun leider, den heer 
Moor. 

Zegt iemand, dat hun kunst vergankelijker is dan alle? ... 
Ik geloof in het onzichtbaar kapitaal van schoone herinne
ringen, van die things 0/' beauty, waarvan Keats naar waar
heid gezegd heeft, dat zij a joy for ever zijn. 

C. F. VAN DER HORST. 

De Kon. Ver. Hel Nederlalldsch Toomel heeft een zes a 
zevental opvoeringen gegeven van Feuz'llet' s Chamillac, een 

tooneelspel 't welk reeds vroeger bij gelegenheid van de 
vertooning door het Rotterdamsch tooneelgezelschap in ons 
mgaan besproken is, en 't welk niet genoeg waarde heeft 
()m eene nieuwe behandeling uit te lokken. Het is weinig 
boeiend door handeling ~venmin als door de karaktertee
kening; eil de schrijver maakt zich de taak, om zijn held 
met het mo oie, dweepende weeuwtje Jeanne de Fryas te 
vereenigen ondanks het feit, dat bij den aanvang van zijn 
stuk beiden met anderen verloofd zijn, al heel gemakkelijk, 
door die banden maar weer een voudig te verbreken. Aan 
de uitwerking der verhouding tusschen Chamillac en de 
vroeger gevallene, welke hij redde en tot eene echtgenoote 
voor hem opvoedde, waagde hij zich niet. Het slottoo
neel, waarin Chamillac genoopt wordt voor zijn geliefde 
zijn verleden te openbaren. hangt thans half in de lucht, 
wat niet het geval zou geweest zijn, wanne er de auteur 
het verleden en het karakter van zijn held voorop had ge-' 
steld, zoodat wij van den aanvang af dat slottooneel had
den zien aankomen. Het belangwekkendste van de opvoe
ring was dan ook de vertooning, die als gehe el beter 
vlotte dan met 't oog op het weinig boeiende van het stuk 
verwacht mocht worden. De heer Bouwmeester heeft bij 
zijn bekentenis in het laatste bedrijf zijn vermogen om 
gevoel te doen spreken opnieuw kunnen toonen; het zenuw
achtig,artistiek aangelegd gevoelsmenschje Supnze Ledieu is 
door mevr. Frenkel zeer gelukkig uitgebeeld, eu mevr. Pau
wels verdient bizonderen lof voor haar ingetogeu zeggen 
in het derde bedrijf, waarbij zij geen oogenblik uit den 
toon ging. De korzelige, stipte, moraliseerende Robert 
d'Illiers was bij den heer Claus in uitmuntende handen; 
en mej. Poolman leverde van de kokette kwaadsprekende 
tante, de heer van Schoonhoven van den strengen, plicht
getrouwen generaal een welgeslaagde verpersoonlijking. 
J ammer alleen, dat de mise-en-sd:ne in het tweede be
drijf door onhandigheid heel den indruk der satire weg
nam; en ook dat zooveel moeite besteed is aan het ten 
tooneele brengen van een werk waarvan de vertooning, na 
die te Rotterdam, hier gerust achterwege had kunnen gelaten 
worden. Niemand zou het gemis daarvan gevoeld hebben ! 

Bij de heeren Gebrs. Van Lier is Zenuwachtige Vrouwen, 
het bekende Fransche kluchtspel, ter gelegenheid van mevr. 
Albregt's benefiet-voorstellingen eil sedert met veel succes 
gegeven. Van de vertooners kunnen wij alleen mevr. Al
bregt en mevr. Van Beem-Kapper, als de schoonmama en 
de modiste roemen. Mevr. Andre-Meeuwissen, die niets 
zenuwachtigs in zich heeft, kan. moeilijk de illusie van 
une femme ner7Jeuse opwekken; de heer Mutters kan veel 
beters in dit genre geven, dan hij thans laat zien. Door 
zijn schuld mist het tweede bedrijf - 't welk om tooneel
inrichting te prijzen valt - den onontbeerlijken gang. Bij 
een Iducht als deze moeten de toeschouwers van den 
eenen schaterlach in den anderen vallen; komen zij tot 
bezinning, dan heeft het dwaze in de toestanden, verhou
dingen en personen zijn vat op ben verloren. Waarom 
liet . de directie niet mevr. Poons-Van Biene met mevr. 
Andre en den heer Lageman met den heer Mutters om
wisselen? 

De vertooning zou er ongetwijfeld door gewonnen 
hebben. K. 

De heer De la Mar kondigt de vertooning aan van Tailleur 
des Dames en schrijft dit toe aan de auteurs van Paifum. 
Dit moet op eene vergissing berusten. Het eerste is van de 
hand van George Feydau, het tweede van Raoul Fache 
en Ernst Blum. Dit Dameskleermaker bewijst intussehen 
hoe gevaarlijk het voor eene directie is, haar fortuin te 
zoeken op een hellend vlak; men komt van schuin tot 
schuiner. Het is nu weer mooi geweest met die dubbel
:zinnigheden. 
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t:\if de Jl?aaggfad, 
Wij wenschen met een enkel woord te antwoorden op 

de noot, welke de Redactie onder ons vorig opste! plaatste 
naar aanleiding van Een ,Faztlissement. Wij maken geen 
aanspraak op de scherpzinnigheid van een Cumberland en 
kunnen dus nooit posiNif zeggen, da! een schrijver dit of 
dat bedoelde. W\j geven onze meening gaarne voor beter 
en hebben ons wellicht ook minder duidelijk uitgedrukt; 
maar wanneer wij voor een oogenblik aannemen dat de 
opvatting van onzen geachten R.edacteur de juiste is, dan 
past het o. i. nog niet het stuk zoo opgewekt te doen ein
digen, op denzelfden dag dat het failliet wordt verldaard; 
eil da! vonden wij südtend. Men mag hopen, dat de verne
dering, welke Dahlman zal ondervinden, hem zallouteren; 
indien echter ~en paar minder aangename oogenblikken
wier indruk daarenboven dadelijk verzacht wordt door het 
herwonnell vertrouwen van vrouw en kinderen - voldoende 
zijn om hem weer vr\j te doen ademen, dan ziet het er treurig 
uit met de moraliteit van dien koopman. Op zoo'n wijs 
zou de gefailleerde er beter aall toe zijn dan de arme 
crediteuren; dat gebeurt stellig vaak, maar als moraal is 

'het te kras. 
Men leeft snel tegenwoordig, vooral op het tooneel; 

maar hoe men de kwestie ook wendt en keert, naar onze 
meening kan Dahlman zich aan het einde van het stuk 
nog niet gelukkig gevoelen, of wel hij is een aarts-egolst 

. gebleven. Liever volharden wij daarom bij onze bewering 
dat de schrijver heeft willen moraliseeren, maar tcn slotte 
een offer bracht aan den wansmaak van een deel van het 
publiek, waardoor hij het tegenovergestelde bereikte van 
hetgeen hij bedoelde. 1) 

N og suizen ons de geestdriftige toejuichingen van het 
dankbare pub liek in de ooren; nog zijn wij geheel onder 
den inclruk van de schitterende ovatie, gisteren Mej. Marie 
Vink gebracht. Begrepen wij reecls, toen wij de vrijheicl 
namen cle aandacht on zer lezers op deze feestvoorstelling 
te vestigen, dat het haar niet aan bewijzen van sympathie 
zou ontbreken, wij haclclen niet durven hopen, dat de be
tooging zulke afmetingen zou aannemen. Ruim veertig 
bloemstukken. het een al smaakvoller dan het anclere. wer
den Mej Vinl( aangeboden, terwijl verschillende kunstvrien
den huldeblijken schonken van minder vergankelijken aard. 
De Heer Le Gras, die bij de overhandiging van het 
voornaamste geschenk het woord voercle, cleecl uitkomen 
- en daarmede gaf hij stellig de bedoeling der meeste 
gevers weer - dat men niet alleen hulde wilde brengen 
aan het talent der beneficiante, maar ook haar danken 
voor de toewijding, waarmede zij haar moeilijke taak ver
vuld heeft. Daaraan toch dankt Mej. Vink het grooten
deels, dat zij in betreklijk korten tijd geworden is, wat men 
haar thans met het volste recht mag noemen: de lieveling 
van het Rotterdamsche publiek. Zulk een eeretitel verwerft 
men zich niet alleen door talent; daartoe behoort ook ~jver, 
volharding, liefde voor de kunst, getrouwe plichtsbetrach· 
ting, kortom algeheele toewijding. N og onlangs hoorden 
wij een harer collega's verklaren: »Met Mej. Vink durven 

1) Het komt ons voor, dat deze bedenkingen betreffende hct slot 
van het stuk door onzen geachten medewerker ten onrechte aan het 
adres van den schrijver gericht zijn. En Fallit telt immers in het oor
spronkelijke nog een laatste bedrijf, waaruit blijkt dat de anteur den be· 
vredigenden afloop wel terdege afhankelijk maakt van het afbetalen der 
schulden aan de crediteuren. De vergiffenis, welke Walburg haar vader 
in 't 4e tafereel schenkt, wordt dan ook onder die voorwaarde verleend. 
Het verzoeningstafereeltje, nu aan het slot van het 4e tafereel door 
de bewerkers aangebracht om het stnk daar te kunnen doen eindigen, 
is een misgreep geweest, waarvan onze medewerker zeer juist de 
vcrkeerde gevolgen heeft in het licht gestelc!. ~Iaar clat komt er van, 
als de bewerkers het beter willen maken dan de auteuT! RED. 

wij alles wagen," en wij begrijpen het; natuurlijk is zij 
voor iedere partij niet even geschikt en brengt niet elke 
rol haar nieuwe lauweren; niet altoos kan de kritiek haar 
prijzen; maar steeds getuigt haar optreden van ernst en 
ijver, laten wij het herhaien : van eerbied voor de kunst. 

Het heeft ons daarom ontzaglijk veel genoegen gedaan, 
dat Mej. Vink zulk een feestavond is te beurt gevallen; zij 
was innig gelukkig en wij hebben de overtuiging, dat zij zal 
voortgaan haar beste krachten in te spannen, ten eindE de 
sympathie van het publiek waardig te blijven. 

Over de opvoering van Illkwartierin[{ wen sehen wij niet 
in bizonderheden te treden; de rolvastheid liet bij verschil
Iende vertooners nogal te wenschen over, waardoor het 
stuk vooral in de eerste bedrijvcn niet te best vlotte. 

De Heer Henri De Vries was een zeer goede. beschaatde 
Von Reif-Reiflingen en al komt het er onder kameraden 
niet op aan wie de overwinning hehaalt, w0 mogen niet 
verzwijgen, dat hij gisteren een schoonen triomfbevochten 
heeft. In de laatste weken leerde deze akteur de kritiek 
juist niet van haar aangenaamste zijde kennen, gedeeltelijk 
door eigen schuld; de eerlijkheid gebiedt thans te verklaren, 
dat hij zich flink geweerd heeft. Het was snaaksch, recht 
snaaksch. 

10 April 1889. JEAN VALJEAN. 

Uit ßuitscQlaQd. 
Terwijl on:; uit Keulen berichten toekomen omtrent eene 

schitterende en welgeslaagde opvoering van Shakespeare's 
Corz'olanus, waarmee de regisseur de heer Lewinger ander
maal zijn talent van massale groepeering heeft kunnen too
nen en eene fraaie proeve van moderne Shakespeare-ver
tooning geven. komen uit München berichten van eene aan· 
staaccle hoogst belangwekkende proefneming om de wer
ken van den Engelschen dichter tell tooneele te brecgen 
ir;. ouden trant. De Generaal·lntendant van de König!. 
Schauspiele aldaar, Freiherr van Perfall, heeft aan de leden 
van zijn gezelschap een brochure doen toekomen, waarin 
hij zoowel de redenen voor zulk eene proefneming als de 
bizonderheden daarvan mededeelt. Hij gaat uit van twee 
artikelen in 1887 dOOf dr. Rud. Genee in de Allgemeine 
Zeitung over »[;ie Natürlichkeit und die historische Treue 
in den theatralischen Vorstellungen" gepubliceerd. 

Daarin heeft de schrijver nog eens weer met nadruk er 
op gewezen, dat de dramatische kunst symbolisch van ka· 
rakter is; en de dichter vrijwillig over tijd en plaats beschikt 
eil beschikken moet. Van eene nauwkeurige afbeelding der 
werkelijkheid is hij genoodzaakt af te zien; en waar hij de 
gebeurtenissen des levens samenperst en snel van plaats 
venyisselt, doet hij, zeker nooit te vergeefs een beroep op 
de hulp onzer phantasie. Wordt clus nu allereerst die wer
king onzer verbeelding door te realistische aankleeding (de· 
cors, rekwisieten en costuums) belemmerd en onze aandacht 
van het wezenlijke der zaak, het kunstwerk, afgeleid naar 
hetgeen alleen begeleiding moet wezen - onze omslachtige 
tooneelmachinerie belet thans het wer'k der dichters in hun 
geheel te geven. Telkens valt het gordijn - ook de ver
anderingen bij open doek zijn bijkans onmogelijk geworden 
-- om tijd te winnen voor de entre-actes moet men vele 
stukken gaan omwerken en bekorten. Zoo wordt ten slotte 
het kunstwerk opgeofferd aan het bijkomstige. 

Dit alles geldt nu in de allereerste plaats bij de opvoe
ring der werken van Shakespeare waarbij nog bovendien 
geheel de stelling uit het oog wordt verloren, die Dr. Genee 
eveneens verdedigde, dat de techniek van het drama ten 
nauwste samenhangt met de inrichting van het tooneel in 
den tijd van zijn ontstaan. Daarom wil de heer van Per
f~l1 th~ns terugkeCTen tot de inrichting nit Shakespeare's 
tijd. Het tooned wordt, door overclekking van het orkest, 



uaar voren uitgeuouwcl, claardoor speiers eil toeschouwers 
in nauwere aanraking met elkander gebracht. Op den 
eersten grond zal een vaste bouw verrijzen, waarin deuren 
en venster aangebracht worden. Het middengedeelte hier
van is open maar kan 0pzlchzelf dOOf gordijnen worden 
afgesloten. Hierachter ligt het tooneel wat hooger; terwijl 
het eveneens maar eE~n plan diep is en afgesloten wordt 
door een beschilderd achterdoek. 't welk gemakkelijk, snel 
en zonder geruisch veranderd kan worden; zijcoulli~s,en 
ontbreken, en worden vervangen door Gobelins. Het voor
gedeelte van het tooneel, 't welk de volle breedte heeft en 
de diepte van het orkest plus een plan, is bestemd voor 
de volks- en slagtooneelen; het hoogere middendeel voor 
de huiselijke bfereelen. Het allereerst zal de proef, waarvan 
de uitslag met begrijpelijke belangstelling wordt tegemoet 
gezien, worden genomen met den King Lear; en wel waar· 
schijnlijk reeds in Mei. 

Te Berlijn - waar thans weldra Ibsen's Steunpzlaren der 
Jlfaatschappij en Bond der Jongeren in twee verschilIende 
schouwburgen opnieuw zullen gespeeld worden en het 
Lessing-theater zich de primeur verzekerd. heeft van het 
nieuwe werk, waaraan Ibsen druk bezig is - is dezer da
gen eene vereeniging tot stand gekomen van journalisten, 
schrijvers en tooneelvrienden, die, in navolging van Antoine's 
Thedtre Libre, dz'e Freze Bühne heeten zal. De leden stei
len zich ten doel in den loop van een winterseizoen een 
tiental moderne stukken te doen opvoeren, welke zich tot 
nu toe op de gewone theaters nog geen weg wisten te 
banen. Op de herkomst dier stukken zal; wat de nationa
liteit betreft, niet worden geiet. De opvoeringen zullen 
plaats vinden door artisten van beroep, onder artistieke 
leiding en alleen voor de leden toegankelijk zijn. Elk stuk 
wordt slechts eenmaal gegeven. 

Du bbelzinnige gastvrijheid: 
Onderstaande opmerkingen waren door ons naar aan

leiding van het stuk van den heer ] oosten geschreven 
en stonden gezet, toen plaatsgebrek ons noopte ze achter
wege te laten. Wij geven ze daarom ditmaal; vooral ook 
in verband met het ingezonden stukje van Een Journalist. 

De geachte inzender vergunne ons de opmerking, dat 
wij, voor ons, zijne opvatting omtrent de verhouding tus
schen den vrij-ingaanden verslaggever en de directie niet 
deelen. Van eene gastvrijheid, die den eerste verplich
tin gen van hoffelijkheid oplegt, kan o. i. geen sprake zijn. 
De kritiek, welke, het publiek voorlichtend, de aandacht 
vestigt op de vertooningen van een gezelschap, bewijst daar
door der directies grooter dienst, dan deze eenige redactie 
met haar vrij· kaartjes. Vatten zij de verhouding anders 
op en vergen zij verzwijging van het minder goede, bij 
doorgaanden lof, dan bewerken zij ander .. niet dan dat zij 
op het eind het publiek ook voor de meest verdiende lof
tuitingen ongevoelig maken. En eene reda<;:tie schaadt zich 
niet door het aannemen der haar aangeboden vrijplaatsen, 
wanneer ·zij slechts voor zich zelve overtuigd blijft, dat zij 
zich daardoor geen juk !aat opleggen. Gevoelt zij, dat 
eenige directie dat beproeft, dan zal zij - mits ze karakter 
hebbe _. natuurlijk zelf weigeren verdere hoffelijkheden te 
accepteeren. RED. 

N aar aanleiding van ditzelfde stukje ontvingen wij nog 
onderstaande regelen, die wij - Oln den noodeloos onaan
gen amen toon - niet zouden opgenomen heb ben, indien 
zij niet dw heer J oosten, Hoofdbestuurslid van ons Ver
bond betroffen, en zeker niet ongeteekend, zoo de schrij
ver niet juis! uitlandig ware geweest, zoodat wij hem zijn 
stukje niet konden terugzenden. Ondcr deze omstandig· 
heden toch zou eene weigering allicht beschouwd zijn als 
een oogendlenst aan den heer J oosten, die ons vreemd is 
en hij verlangt noch behoeft. Wat in de opmerkingen van 
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Een Journalist als hatelijkheid te berispen valt, deert den 
heer Toosten niet, en komt alleen ter verantwoording van 
den inzender. 

6/4/89. 
Wam'de Redacteur, 

De heer D. H. J oosten is niet op de hoogte. Hij heeft 
11l uw vorig nummer een onderwerp besproken, dat hij niet 
kent. De zoogenaamde per~-vrijkaartell worden duur be
taald, met geld betaald. De tooneelbesturen voldoen een 
gedeelte der kosten van hunne aankondigingen met toe
O'ancrsbewijzen. Daarvan maken o. a. de tooneelverslaggevers 
geb~uik, zander dat dit hunne onafhankelijkheid in gevaar 
brengt. .. 

Dat velen hunner het inderdaad goede zooveel mogeliJk 
ophemelen en over het middelmatige en siechte de vele 
mantels der liefde hangen, onlangs nag dOOf den heer 
Rössing besproken, is een gevolg van een juiste en prak
tische kenIlls onzer tooneeltoestanden. Misschlen zal ik u 
eens verzüekeT! mijne meeningen dienaangaande op te 
nemen. 

Die dOOl'dachte welwdlendheid mag niet worden geweten 
aan iets dat naar kwade trouw zweemt. Zij is ook in 
praktijk gebracht toen de heer r oosten zijn oorspronkelijk 
tooneelwerk liet vertoonen. 
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INHOUD: 

-L. S. Voor het laatst. - Officieel Gedeelte. - Aan H.H. Af
deelings-Secretarissen. _ . Uit onze Afdeelingen. - Het tooneel in 
de Hoofdstad. - JEAN VALJEAN, Uit de Maasstad. -- Het Tooneel 

. te Parijs. - Varia. - Ingezonden, L. SIMONS Mz.: Een program 
van actie (?) - Feuilleton: Prof. A. G. VAN HAMEL, Een Studen(en
tooneel uit de r6e Eeuw. - Nieuwe Uitgaven. 

VOOR HET LAATST. 
Met dit nummer is de eigenlijk gezegde jaargang van 

ons orgaan compleet. Als aanhangsel zullen nog slechts 
officieele bescheiden onzen leden worden toegezonden. 
Eene voortzetting gedurende den zomertijd, met vier maan· 
delijksche afleve~ingen .- gelijk in mijn plan lag - is gel
delijk onmogelijk, geblekcn. Reeds nu heb ben de kosten 
dezer 16 afleverlngen me\~r bedragen dan de som, in het 
vorige jaar voor de uitgave~ \ran ons orgaan gevoteerd. En 
dat, ofschoon dit jaar ook niet een mijner hulpvaardige 
medewerkers eenig · honorarium gevergd heeft. 

Het staat nu 'aan 01 leden ter a. s. Algemeene Ver-
gadering de vraag :'e slissen, in hoeverre ons orgaan. 
in zijn nieuwen v<;>rm , de meerdere onkosten waard is, 
welke het, blijkens dit proefjaar, van de kas vordert. En 
zij zullen er daarbijop moeten rekenen, dat wellicht in de 
toekomst de kopie niet, als nu, steeds kosteloos verkregen 
zal kunnen worden, en die kosten dan derhalvejlullen stijgen. 

Hoe dit besluit OOR uitvalle, ik ben er zeker van dat ik 
mede handel in naam mijner lezers, wanneer ik hierbij 
openlijk dank zeg dan allen, .die door vaste medewerking, 
als de H.H. A. J. V. DRAGT, C, F. y. D. HORST en JEAN 
V ALJEAN, of door losse bijdragen en inzendingen, als de 
H.H. S. r. BOUBERG WILSON, mr. J. N. V. HALL, Prof. A. G. 
V. HAMEL, A.IsING, D . H.JOOSTEN, A. REYDING en JAN C. 
DE Vos, heb ben zorg gedragen voor eene aangename en 
leerrijke afwisseling ten behoeve der lezers en eene aan
merkelijke verlichting van mijn eigen taak. Dat ik deze 
niet zoo heb vervuld, als ik 't volgens eigen strenge eisehen 

had willen en moeten doen, kan ik alleen verOlltschuldigen 
met een beroep op de nog strengere eischeil van andere 
plichten, die den tijd, welken ik aan het vervullen van deze 
eeretaak kon wijden, meer beperkten dan voor eene vol
doende vervulling er van wenschelijk en nuttig was. De 
redactie van een tijdschrift. als waartoe ik ons orgaan zou 
willen maken. en waarvan de redacteur tevens de voor
naamste medewerker is, kan alleen goed gevoerd worden 
door iemand die er zieh geheel aan kan wijden. En dit 
vermag ik, tot mijn leedwezen, niet. L. S. 

PFFICIEEL P.EDEELTE. 

De te Rotterdam te houden Algemeene Vergadering is 
thans bepaalc1. op den 15en Mei a.s., in de bovenzaal der 
groote Societeit Amicitia, door Commissarissen daartoe wel
willend afgestaan. Des avonds te voren wordt aan h.h. 
Hoofdbestuurders en Afgevaardigden eene voorstelling aan
geboden in den grooten schouwburg, te geven door de Ver
eenigde Rotterdamsche Tooneelisten. Den I5en heeft het 
gebruikelijke dIner plaats, tegen f 5.- het couvert, met 
inbegrip van eene halve ftesch wijn. De plaats waar zal 
.nader worden bekend gemaakt. Zij, die daaraan wensehen 
deel te nemen gelieven zieh v66r I3 Mei aan te melden 
bij den heer Dr. G. Pekelharing, Secretaris der Afdeeling 
Rotterdam. 

Aan HH AfdeeHngs-Secretarissen. 

Ten einde het den Afgevaardigden ter Alg. Vergactering 
gemakkelijk te maken, wensehen wij Zaterdag I I Mei eene 
extra-halve Aftevering van ons orgaan het licht te doen 
zien, geheel ingenomen door de verslagen der Afdeelings
vergaderingen, waarin de beschrijvingsbrief voor de Alg. 
Vergadering behandeld is geworden. Hiertoe hebhen wij 
echter de hulp noodig van de Secretarissen dier Afdee
lingen, ten einde ons het Verslag dier Vergaderingen te doen 
toekomen - hetzij in originale, hetzij in een uitknipsel uit eer. 
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dagblad. Liefst ontvangen wij die uiterlijk een of twee 
dagen nadat de samenkomst heeft plaats gevonden, daar 
wij dan in staat zijn om reeds bij voorbaat afdrukkell der 
proef te zenden aan de Secretarissen van die Afdeelillgen, 
waarin de bedoelde vergadering Clan nog plaats moet vinden. 

REDACTIE .HET TOONEEL." 

JJIT ONZE foFDEELINGEN. 

hIen schriJft ons uit Leiden: 
Op Maandag 15 April had een ledenvergadering van onze 

afdeeling plaats. 
Na voorlezing der notulen stelde de president voor, aan 

het Hoofdbestuur een subsidie te vragen ter tegemoetko
ming in het groote tekort waaronder onze afdeeling zoo 
lang reeds lijdt. 

In gewone omstandigheden is haar kas in staat, om na 
aftrek van de groote kosten, welke de beide uitvoeringen, 
die per jaar gegeven worden, met zieh brengen, in haar 
levensonderhoud te voorzien. 

Vorige jaren maakten echter buitengewone uitgaven nood· 
zakelijk; wel werd daarvan vooral in het laatste jaar een 
groot gedeelte betaald, doch het nadeelig saldo bedraagt 
nog altijd;- 450.-

Dat het werk der bestuursleden daardoor zeer wordt 
bemoeilijkt, de afdeeling in haar ontwikkeling gestuit, be
hoefde geen betoog. En ziehier de gronden, waarop de 
president het voorstel ter overweging aanbeval. 

Na langdurig debat werd e<;hter met algemeene stemmen 
op een na besloten om eerst te trachten door vrijwillige 
bijdragen, leening etc. het benoodigde te vinden, op de 
algemeene vergadering aan het Hoofdbestuur het resultaat 
dier pogingen mede te deelen en, mocht het blijken dat 
deze schipbreuk hadden geleden, voor het jaar 1890 - 189 I 
een bijdrage uit de algemeene kas te verzoeken. 

Verder werd besloten een voorstel tot royeering van 
4 wembetalende leden tot een volgende vergadering aan te 
houden. 

1?ef c(0ooneel 1n de 6oofdßfad. 
De Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel heeft Le ~Fli

bustier van J ean Richepin ten tooneele gebracht onder den 
titel van De Kaper, in eene metrische vertaling van Fiore 
della N eve. Dit stuk is meer een gedicht dan een drama; 
de schoonheid van het oorspronkelijke ligt in de taal, de 
klankrijke Iyriek, veel meer dan in de karakterteekening 
of handeling. Bij de overbrenging zijn het dus allereerst de 
verzen en de wijze waarop zij gezegd worden, die van 
belang zijn. Om deze te leeren kennen moeten wij naar 
den schouwburg trekken, en daartoe zijn wij door uitstedig
heid tot ons leedwezen nog niet instaat geweest. En daar, 
door omstandigheden, de last der beoordeeling juist niet door 
een onzer medewerkers van ons kon worden afgenomen, 
zijn wij buiten staat in dit nummer eene bespreking van 
vertaling en opvoering te geven. N aar hetgeen wij er van 
vernemen, wordt de rol van den ouden zeeman, door Got 
gecreeerd, een triumf voor den heer Louis Bouwmeester. 

De heeren Gebrs. van Lier hebben gebruik gemaakt van 
hel voorgaan der Tooneelvereeniging dOOf met de vertooning 
van Nora te volgen. De rollen van Helmer, dr. Rank en 
N ora zijn in dezelfde handen gebleven, die van mevr. Linde 
is overgegaan aan mevr. De Graeff-V erstraete, die van 
Krogstad opgenomen dOOf den heer Moor. Schoon beiden 
de vastheid van stern, en uiterlijk koele soberheid van speI 
misseTl, welke bij mevr. Holtrop en den heer Poolman zoo 
volkomen in stijl waren en zulk een diepen indruk maakten, 
verstoren zij de stt>mming vall het geheel alleen voor wie 
de eerste opvoeringen bijwoonden. Zooals het stuk nu 
vertoond wordt, treft het nog alle onbevooroordeelde toe
hoorders als een aangrijpend drama van bizonderen aard. 

Het slottooneel, waarin mej. Roelofsen thans geheel een 
mooien, diepen toon van overweldigenden ernst weet te 
leggen, wordt ademloos afgeluisterd door de gevangen gehou
den toeschouwers. Dezen zijn niet het gewone publiek van 
den Plantage-schouwburg; maar gerecruteerd uit eene klasse 
der burgerij, die zelden den schouwburg bezoekt en zeker 
nooit des winters in dal ongezellig lokaal komt. De heeren 
van Lier hebben dan ook besloten de voorstellingen van 
Nora hier ter stede tot 1 Mei voort te zetten. 

Deze uitkomst is van ongemeene belangrijkheid. Zij logen
straft de voorbarige beweringen van allen, die Nora een onver
toonbaar, doodgeboren stuk noemden, ongeschikt althans om 
meer dan eens en anders dan voor een buitengewoon pu
bliek te worden opgevoerd. Zij is een triumf voor hen die 
heb ben gewezen op dit werk van Ibsen, en nog meer VOOI de 
Tooneelvereeniging, welke het voor het eerst en op eigen 
risico ten tooneele deed brengen. Zij leert, gelukkig, dat 
ernstige kunstwerken ook ten onzent toehoorders vinden en 
niet alle menschen in den schouwburg louter een ijdel ver
maak komen zoeken. Zij leert, wat ijverige studie on der 
degelijke leiding van jonge, ongevormde krachten vermag 
te maken; zij leert den heeren Van Lier en iedere directie 
de les, dat niet door modderen het goede publiek gewonnen 
wordt. 

Deze voorstellingen van Nora geven goeden moed voor 
de toekomst. 

\7ijjfigjorig jubileum von Jl2evr. :1;)u~2ers- j\osenveldf. 
Als in de Salon des Varietes, de heer Kreukniet, een der 

directeuren, ten tooneele verschijnt is men zeker, dat er 
eene bizonderheid de aandacht vraagt. Terwijl de twee 
overige directeuren, Bigot en Blaaser, zieh aan de kunst 
wrjden, houd hij het oog over alles, vooral over de kas. 
Maar er zijn gevallen, dat zijn oude kunstvuur weer wordt 
opgepookt, dat zijn talent weder dienstbaar moet worden 
gemaakt. In de beruchte Roger de Schandvlek vervulde hij 
op waardige wijze de rol van rechter; doch, hoe schrander 
hij ook zij, hij kon het kleine meisje geen andere bekentenis 
ontlokken dan: "ik heb niets gezien, ik heb niets gehoord!" 
Donderdagavond den 25sten April hadden de bezoekers der 
Salon weder het voorrecht hem te zien, nie i als rechter, 
maar als beminnelijk man, als feestredenaar, die niets had 
te hooren en niets had te zien. Hij wist alles en zag 
alles. Hij wist, dat hij het woord had te voeren tot eene 
van die oude garde, die als kind in het vuur gedoopt, 
sterft in het vuur. Hij zag, dat hij een schare voor zieh 
had, die alles gezien had: de toewijding gedurende eene 
halve eeuw van eene tooneelspeelster, die hoewel ook 
niet eene eerste plaats op het tooneel hebbende ingenomen, 
de haar aangewezene met Iiefde en ernst had vervuld. 
Hij had daarom niet naar woonlen te zoeken, de daden 
spraken. Hij had slechts te herinneren. In die her
innering was sprake van toewijding, van zorgvuldigheid, 
van stiptheid en regelmaat, van brave vrouw en lieve 
moecier, van warm voorstandster der· kunst, van oprechte 
vereering door artisten en directies, van kunstliefde, enz. 
Toen de heer Kreukniet al die schoone \Voorden ge
sproken had, liet hij ook daden zien. »Mevrouw Huyzers -
want zij was de jutilaris - Mevrouw Huyzers!" eindigde 
hij, »de directie acht het zieh een' aangenamen plicht u 
als zichtbaar bewijs van achting en waardeering dezen 
stoel aan te bieden, om u, als zij veel van uw krachten 
gevergd heeft, in alle gemakkelijkheid op neer te vleien. 
Wij hopen, dat ge u 'nog jaren aan de kunst zult blijven 
wiJden, met dezelfde liefde, die ge haar altijd hebt betoond !" 

Nu volgden handdrukken, fanfares el'. gejuich. En hier
mede was een begin gemaakt aan een reeks huldebe
tuigingen. Daar werden bloemen aangedragen van de 
gebroeders van Lier: een Iier van Flora's kinderen, 
bescheiden toespeling op hun naam, van het gezelschap 
der gebroeders van Lier, waarbij zij in zulk een goed 
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aandenken staat, van den heer Mutters en mevrouw Ver
straete, van haar schoonzoon Jurgens, van haar schoon
zoon Henri Poolman, van den heer v. d. Heuvel, van de 
directie en het gezelschap Tivoli, met een fraaie, artistieke 
werkdoos, en nog zeer vele verrassingen van onbekende 
ge vers en geefsters. Toen dro?g de welsprekendh~ld den 
heer Bigot naar de keel en sprak hij mevrollw Hllyzers 
op de allerhartelijkste wijze toe, niet als mevrouw Huyzers, 
maar als moeder Huvzers. Voor deze intieme en welge
meende loftlliting gi~g een luid hoera op. Mevro'Uw 
Huyzers boog, diep aangedaan, voor al dit huldebetoon. 
De gordijn moest uog eenige malen rijzen en dalen om 
Mevr.-Huyzers-Rosenveldt op haar 5o·jarig jubileum te 
huldigen. K. 

Uit de Maasstad. 
Meilhac's Gedecoreerd is reeds in dit tijdschrift behandeld 

(pag. 118): wij bepalen ons daarom tot de opvoering door 
ons gezelschap, ter bcnefice van den Heer Willem van Zuy
len. Er bleek flink gerepeteerd te zijn; de vertooners ken
den hun rollen goed en het stuk werd prettig, vlllg afge
speeld. De Heer van Zuylen (d'Andresy) heeft ons braaf 
doen lachen en al stellen wij zijn Chapeloux hooger, in me
nig tooneeltje bewees hij zijn meesterschap in de kunst, ook 
in de kunst van het publiek te pakken. De Heer de Vos 
schijnt ons beter berekend voor het Duitsche dan voor het 
Fransche blijspel; zijn speI is gemaklijk en correct, maar 
niet los genoeg; het biedt te weinig afwisseling. Zijn grime 
is meestal dezelfde en wij zouden willen vragen of Colineau 
zijn toilet niet beter zal soigneeren, wanneer hij een bezoek 
verwacht van zijn aangebedene gravin. Mej. Vink was als 
Mevr. Colineau bizonder op drtef en droeg door haar op
gewekt, schalksch speI niet weinig bij tot het succes. Van 
de kleinere damesrollen wensehen wij nog de dames Beers
mans en Beukers te noemen; de eerste gaf een origineel, 
brutaal kameniertje en de laatste - recht smaakvol uitge
dost - speelde het tooneeltje in het eerste bedrijf zeer 
opgewekt. Last maar stellig not least de Heer de Yries als 
Leopold, een dllivelstoejager, geen visch en geen vleesch, 
maar op zoo'n wijze vertolkt een der beste figuren in deze 
klucht. 

Vooraf ging Marce!, dat ons slechts matig kon behagen; 
over Faassen's Ledige Wz'eg heeft men bedenkelijk het hoofd 
geschud, maar de hansworsterij in dit tooneelspel achten 
wij vrij wat bedenkelijker; ook de uitvoering der grondidee 
is gebrekkig. Wat al onnoodig bijwerk en dan acht personen 
in zlllk een eenvoudig stllkje! Wij vreezen dat de samen
werking van twee schrijvers er grootendeels de schuld van 
draagt. Van de vertooners verdient Mevr. Coelingh eer
volle vermelding; met tact en bescheidenheid vervulde zij 
de rol der oude dienstbode. De Gaston behoort niet tot 
het genre, waarin wij elen Heer van Zuylen het liefst zien, 
maar Lewes heeft terecht gezegel: ),zt is not by his faults 
but by his excellences, that we measure a great man. The 
strength of a beam is measured kY zts weakest part, 0/ a man 
by his strongest. Wij hopen het nooit te vergeten, vooral 
niet bij gelegenheid van een benefiet. 

24 April I889· JEAN VALJEAN. 

flET TOO~EEL TE f ARIJS. 1
) 

Mlijnheer de Redacteur / 

Houd u niet langer onnoozel. Of elenkt ge elat ik u niet 

') Juist terwijl onze gewone medewerker voor deze rubriel{ ons me
dedeelde, dat hij buiten staat was deze week zijn taak te volbrengen, 
ontvingen wij dit schrijven, 't welk we, ook al deelt hel weinig zake
lijks mee, om de geestigheid der inleiding ongaarne een plaatsje had-
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begrijp? Beseft ge niet, elat ook ik het vermogen heb tusschen 
de regels te lezen, tusschen ele regels, waarin ge spot met de 
hoogte eier Eifeltoren in vergelijking met de hoogte, waar
op gij u ele dramatische kunst droomt. Ibsen staat voor 
u elan tien Eifeltorens. Gij leeft en zweert in uw intieme 
brieven over Ibsen, alsof hij de eenige ware die ele toekomst 
beheerscht, en er buiten hem geen heil iso Ik beken oot
moedig, elat 66k ik vol eerbieel zijn arbeiel volg, dat ik vaak 
met elen directeur van het Theatre libre over de aanstaande 
opvoering van Les revenants spreek, dat ik zelfs eens in de 
maand ten avondje heb met jonge N oren, waarop we 
niets anders doen dan Ibsen lezen en in heftig debat gera
ken, zenuwachtig door het bepleiten onzer overtuiging niet 
op onzen stoel kunnen blijven zitten, maar heen en weer 100-

en druk gesticuleerenel voor elkaar staan, Ge begrijpt, 
dat we als vrienden scheiden eil napratenele over alles en nog 
iets een gemoedelijk glas Oe! drinken, want op dien avond zijn 
we zulke verstokte N oren, dat we niets drinken dan N oorsch 
bier. Zoo ver hebt gij het nog niet gebracht. Weet ge wat 
ik niet van U begrijp met uw groote kennis van Ibsen?. 
Niet? . .. Dat ge Les Revenants (Gengangere) in het Hol
landsch Spoken noemt. Het zijn geen spoken, het zijn de 
weelerkeerenden. Zoekt gij daar nu maar een goeden na am 
voor. Intussehen hoop ik, dat aanstaanden winter Les Reve
nants te Amsterdam evenveel succes mogen hebben als, 

- gelijk gij schrijft, N ora gehad heeft. Twijfel er niet aan, 
Les Revenallts heeft nog meer dramatische kracht dan Spoken. 
Maar wat ik u bidden mag, word niet maniaque. Niet 
slechts oog voor het eene en blind voor het anelere. Ik 
stel met u Augier op verre na zoo hoog niet als Ibsen, 
maar 't is toch een groot auteur, die niet als Sardou zijn 
talent opgeofferd heeft aan iacht op succes en geld. Hij is 
allerminst een veelschrijver en na les Fourrhambault heeft 
hij niets meer geschreven. We zijn de Comedie-Fran<;:aise 
daarom dankbaar, elat ze een werk van hem, dat reeds 
25 jaar oud is, weder ten tooneele heeft gebracht, ik 
bedoel MaUre Guerz"n. Lees het eens over en ik wil weel
elen, dat ge uw invloed zult eloen gel den om het door 
een Hollandsch tooneelgezelschap opgevoerd te krijgen. 
want het is een uitstekend stuk voor Holland. Een 
oude man, die droomt van een uitvineling, waaraan hij 
al zijn geld en flat van zijne eenige dochter opoffert, 
een notaris met een burgerlijke wederhelft, hun zoon, een 
officier en een voorname dame vormen de hoofelpersonen. 
Menschelijke drijfveeren brengen de handelingen in bewe
ging, en als er tranen geschreid worden zijn het zulke 
echte tranen, dat ge in stilte de uwe onelerelrukt. Mael1e• 

Baretta. de dochter van den waanzieke, vertelt het geheim 
van haar leven op zulk eene aandoenlijke wijze, dat de 
geheeIe zaal wegsmelt in tranen" En Mevr. Granger, de 
vrouw van den notaris! Haar zoon heeft een zeer voorname 
dame lief, de moeder meent dat zij met haar burgerlijkheid 
hinderlijk zal zijn aan het geluk harer dochter en nu komt 
ze, de goede vrouw, voorstellen om haar als niet be~ 
staande te beschouwen: zij zal weggaan. Mevrouw 
Granger heeft dit met zulk een aandoenlijke moederlijke 
teederheid gedaan, dat allen er opgetogen over waren en 
zij herhaaldelijk met salvo's van toejuichingen werd terug
geroepen. Dat is schoone, ware kunst, de kunst het woord 
te zeggen, en in het zeggen de ziel te openbaren. 

Hoogere kunst dan Sarah Bernhardt toonde in Lina, 
een drama, getrokken uit elen Engelsehen roman As I"n a 
looking-glass. Aan het slot van dit maakwerk sterft Sara? 
onder allerlei kunststukjes van doodgaan; als een hoop vUlI 
goed valt zij voorover dood op den grond. De Engelsehe 
~tctrice Bernard-Beer had in dit stuk - met de sterfscene 

den geweigerd. Het heeft een eigenaardige aantrekkelijkheid, zich zelf 
in den gebogen spiegel der spotternij te "ien - en toen onze c?rres
pondent zijn brief sehreef, gunde hij zieh het genoegen om er In te 
blikken op 2;00 gulle wij2;e, dat wij hem om de uitkomsl benijden. 

RED 
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bergen van lauweren ingeoogst, een reden voor Sarah, die 
specialiteit is in het doodgaan, om zich die weelde niet te 
laten ontgaan. Als hare kunstzuster heeft zij haar doel 
bereikt. Maar, ik bid U, wat laag staat dit genot, dat 
niets is dan overbluffen, bij de fijne genieting der genoemde 
tooneelen uit MaUre Guerin! Sarah is met haar reizen, 
haar optreden in drama's en melodrama's niet vooruit
gegaan, 7.ij werkt te veel op het groote effect, waar zij 
vroeger door innigheid meesleepte. Hoe mooi Sarah in 
Lena ook sterft, het stuk is van weinig beteekenis en 7.al 
met de tentoonstelling wel reeds vergeten zijn. 

De tentoonstelling is voor vele tooneeldirecteuren een 
aanleiding om schatten te verdienen; Het scherpst vernuft 
wordt gewed om aan den overprikkelden smaak van sommige 
tooneelbezoekers te voldoen. Stukken met mooie vrouwen, 
decors en trucs zijn in het verschiet of in aantocht. Riquet 
a la Houppe heeft de rij geopend. Als iedere feerie zoo 
onschuldig en amusant mocht blijken als deze, is er geen 
gevaar. 

Behalve Maz'tre Guerin heb ik nog twee belangrijke voor
stellingen bijgewoond, de eene Mensonges uit de roman van 
Paul Bourget en Revoltee van J ules Lemaltre. Beide stukken 
hebben niet voldaan. Mmsonges is als roman te psycholo
gisch om stof te bieden voor een drama, waar gemotiveerde 
handeling hoofdzaak iso Revoltee bevat mo oie set':nes, maar 
is geen goed aaneengesloten geheel, het vormt geen stuk. 
Bovendien worden verschillende toestanden herhaald, en 
ge weet, herhalingen gedoogt geen tooneelwerk. Toch is 
Revoltee meer dan verdienstelijk, er kamen tooneelen in 
voor, op zieh zelf met meesterhand gesehreven, uitmun
tende door fijnheid van opmerking en schoonheid van taal. 

Jules Lemazlre, die wekelijks in Le Journal des Debal$ 
feuilletons over het tooneel sehrijft, heeft met Revoltee niet 
geschroomd praetiseh op te treden. Al is hij niet geslaagd, 
de confraters hebben echter in dit werk de schoonste 
belofte gezien voor de toekomst en moedigen hem aan 
voort te gaan. Hij zelf heeft als criticus met de grootste 
vrijmoedigheid en juistheid over hem zelf als auteur ge
oordeeld. Ik zou u daar nog veel over kunnen schrijven, 
maar dan zou mijn brief eindeloos worden, en als op het 
tooneel, moet men iedere overbodige lengte vermijden. 
Daarom wil ik u voor heden groeten. Vale 

tt. 
Parijs, 23 April '89. N. 

V A R I A, 
Te la at om er nog in onze vorige aflev. op te kunnen 

wijzen, ontvingen wij het eerste nummer van een Engelsch 
tooneeltijdsehrift, waaraan twee onzer landgenooten 
medewerken: de heer J. T. Grein als redacteur, de heer 
A. Teixeira de Mattos als verslaggever. Het tijdschrift be-
100ft veel voor weinig geld: Het kost maar 3 Sh. per 
jaar en geeft, behalve verslagen van Engelsche tooneelvoor
stellingen, ook overziehten uit andere landen; benevens de 
onontbeerlijke mededeelingen uit de groote wereId, beschou
wingen over damestoilet, en besprekingen van algemeene 
kwesties. Het doel der redaetie schijnt eene toenadering 
te brengen tusschen Engeland en de overige wereId ; de 
laatste in Engeland en Engeland daarbuiten bekend te ma
ken. Zelfs biedt zij haar reehtstreeksche tusschenkomst 
aan, om stukken van Engelsehe schrijvers in het buitenland 
te doen speIen en den auteurs daarbij kopierecht te 
verzekeren. 

Ongetwijfeld een loffelijk, belangeloos streven! Doch wan
neer wij hij het openslaan van het eerste nummer lezen, 
hoe de redactie mededeelt dat Mr. Barnes 0/ j'lew-York 
»takes Amsterdam bij storm," en (lij zieh er op te goed 
doet, dat zij den auteur een behoorlijk honorarium verze
kerd heeft, m. a. W. dat wij aan haar de zegening van dit 
melodrama te danken hebben - dan zouden wij den heer 

Grein willen vragen of hij werkelijkmeent door de versprei
ding van zulk een stuk »the grand eause of the English 
drama" te bevorderen en »to convince the folk across the 
sea that dramatic literature (sic!) is still alive in the land 
of Shakespeare !" Wij voor Gns wagen het dit te betwijfe
len. en zouden den heer Grein willen verzoekenden roep 
van ons volk niet in gevaar te brengen door mededeelingen 
dat dergelijke melodrama's in staat zijn, »to take AMsTERDAM 
by storm". Wij hopen dat hij in de toekomst voor gebrs. 
van Lier, die bij advertentie toezending van Engelsehe stuk
ken aan het adres der redactie van Comed v vragen, betere 
proeven van Engelsche tooneelliteratuur zal uitzoeken; en 
.... vooral, wanneer dit in zijn macht staat, de overzen
ding va.n aanplakplaten als voor 't bedoelde '>sensational 
drama" dienst deden, verhinderen. Van dergelijke zenuw
prikkelende en smaakbedervende prenten blijven wii liefst 
verschoond; en moehten ze weer onze stad komen ontsie
ren, dan zullen wij tegen dergelijke ongerechtigheden ten 
krachtigste opkomen. Men heeft de openbare terechtstel
lingen afgeschaft omdat zij verdierlijkten - en wij willen 
niet dat het tooneel door bloederige, schrille voorstellin
gen ga doen wat de terechtstellingen vroeger misdeden. 

Iets, maar niet gmoeg. 
Ofticieel is bekend gemaakt en offiicieus bekend gewor

den, dat de repetities bij de Kon. Ver. Het Nederlandsch 
Tooneel voortaan zullen gehouden worden in costuum en 
met voltooide grimeering; en dat den souffleur is in last 
gegeven zieh slechts zeer bescheiden te doen hooren. Beide 
maatregelen zijn, wat de eerste betreft, ongetwijfeld wen
schelijk, daar een generale repetitie de gel'egenheid moet 
aanbieden om waar te Hemen of alles voor de eerste voor
stelling in orde is; wat de tweede betreft, toe te jnichen 
niet alleen omdat het voor den toeschouwer hinderlijk is, 
alles tweemaal te moeten hooren, maar ook omdat die maat
regel, door het »hengelen" onmogelijk te maken, de artisten 
vanzelf tot nauwgezette rolstudie verplicht. . 

Maar is door het toepassen van dezen maatregelen alle 
partij getrokken van de ervaring, door de voorstellingen der 
Tooneelvereeniginggeboden? Ons dunkt van neen. Hoofdzaak 
is en blijft de leiding van de instudeering. Zoolang niet ieder 
der medespelers het geheeIe stuk leert kennen en hem er is 
op gewezen welk licht en schaduw er van de andere per
sonen -valt op die, welke hij voor te stellen hep.ft; zoolang 
geen leesrepetities worden gehouden voor den toon, de 
tempi der tooneelen aangegeven en de opvatting der ka
rakters door den leider besproken; zoolang er een Vortrags
meister naast den regiseur ontbreekt- zar het verkrij
gen van een geheel meer geluk dan wijsheid blijven. Wat 
de leiding voor jongere artisten beteekent, heeft de Nora
voorstelling bewezen; en mits zij tactvol de eigen inzich
ten der oudere acteurs weet te wijzigen naar haar over
zicht van het geheeI, kan zij voor een gezelschap van vol
wassenen niet minder tot stand brengen. Te dezen aan· 
zien is een tooneelgezelschap volkomen gelijk aan een 
orkest - en wat daar de dirigent beteekent, weet de ge
rant der Kon. Ver. en van het Concertgebouw zeker niet 
minder goed bij ervaring dan wij het konden verklaren. 

Het is daarom dat wij naar aahleiding dyr thans geno
men maatregelen schreven: Iets, maar niet genoeg. 

INGEZONDEN. 
Een progam van actie. (?) 

Gaat het velen mijner medeleden als mij - en ik ver
zoek hen in het oog te houden dat hier het verbondslid, 
niet de redacteur van ans orgaan aan het woorel is -- dan 
moet de lezing van den beschrijvingsbrief ter a.s_ Algemeene 
Vergadering hun eene bepaalde teleurstelling berokkend 
hebben. 

De punten van dien brief kunnen toch beschouwd wor
den als de artikelen van een program van actie voor ans 
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Hoofdbestuur en ons Verbond gedurende het eerstvolgend 
jaar. Gaan wij nu na, wat in het vooruitzieht gesteId wordt, 
dan vinden wij alleen: het stichten van eene verbondsaf
deeling te Batavia; een denkbeeld waar niets tegen te zeg
gen valt, als het uitvoerbaar is, en waarvan de uitvoering al
licht weer eenig geldelijk voordeelvoor de algemeene kas 
zal kunnen aanbrengen. Maar verder ? 

Het is van algemeene bekendheid, dat het Hoofdbestuur 
plannen beraamde ter hervorming van de Tooneelschool, 
en die in onze a.s. Algemeene Vergadering in behande
ling wilde brengen. 

Niettemin komt onder alin. 9 slechts voor »mededeelin
gen van het Hoofdbestuur omtrent de nadere uitwerking der 
v<?orstellen," wat - pedrieg ik mij niet - te wijten is aan 
de langzaamheid der circulatie van die plannen bij de Com
miss~e van Toezieht en Beheer, wier advies moest worden 
ingewonnen volgens de wet. Ware die circulatie met meer 
spoed geschied, de voorstellen konden reeds ingediend zijn. 
en ter a.s. vergadering afgehandeld worden. Nu zal 't er 
waarschijnlijk van moeten komen, dat in het najaar eene 
extra-vergadering gehouden wordt, wil men althans, bij 
aanneming der voorstellen, niet een geheel jaar voor de 
uitvoering doen verloren gaan. Aan wien de schuld dier 
vertraging nu ook moge liggen, zij is daarom v00ral te bejam
meren, omdat zij wijst op een algemeen gebrek aan fiink
heid en geestkracht bij zoovelen, die over den gang van 
zaken in ons verbond mede en vaak in de meerderheid te 
beslissen hebben. 

Dit gebrek spreekt allerduidelijkst uit de houding van ons 
Hoofdbestuur ten aanzien van het door mij te 's-Gravenhagetoe
gelicht voorstel der directie van het Salon des Varietes tot het 
verkrijgen eener samenwerking met het Verbond, aan welks 
school de meeste leden van dat gezelschap hun opleiding 
te danken hebben. Dat voorstel strekte tot het verder vormen 
dier jongeren, door, bijwijze van proef, een achttal bizondere 
voorstellingen, onder toezieht en leiding van eene door het 
Hoofdbestuur te benoemen commissie van deskundigen, te 

. doen geven. En terwijl aldus, ook door bijkomstige bepalingen, 
alle waarborgengeboden werden voor eene dusdanige 
uitvoering, als werkelijk ten bate der jongeren strekken 
müest, werd van ons Verbond eene geldelijke garantie van 
die acht voorstellingen gevraagd, welke maar weinig zou 
behoeven te vorderen van de algemeene kas. 

Na de herhaaldelijk gebleken behoefte aan en uitgespro
ken wenschelijkheid van een tMdtre d'applicatioll of thMire 
des ;'eulles tot verdere vorming der oud-Ieerlingen van onze 
school, zou de aanneming van dit voorstel ons alvast eene 
belangrijke schrede verder hebben gebracht. 

Doch wat deed de meerderheid in ons Hoofdbestuur? 
Zij weigerde zelfs die plannen aan de Alg. Vergadering ter 
beoordeeling voor te leggen en zond het voorstel aan de 
directie terug, onder voorwendsel dat zij van te plaatselij
ken aard waren en meer bij het bestuur der Afd. Amster
dam thuis behoorden! Alsof dit over eene samenwerking 
met de Tooneelschool zou kunnen beslissen en de oplei
ding der jongere artisten eene zaak van plaatselijken aard 
kon worden genoemd! De Tooneelschool zelve is het toch 
immers evenmin! En rlaarbij had de directie zieh trouwens 
bereid verklaard die voorstellingen onder zekere voorwaar
den ook elders, voor de. andere Afdeelingen, te geven! 

Geen wonder dan ook, dat na deze ontmoedigende be
antwoording van zooveel tegemoetkoming harerzijds, de 
directie van genoemd gezelschap heeft besloten zieh niet 
aan eene nieuwe weigering bloot te stellen, en, buiten het be
stuur der Amsterdamsche Afdeeling om, haar plan in het 
volgend seizoen ten uitvoer te brengen. Zij besloot daar
toe niet het minst na de weigering van het Amsterdamsche 
Afdeelingsbestuur om het haar aangeboden patronaat over 
de matinees der jongeren te aanvaarden, en dat, ofschoon 
er door dat bestuur zooveel gesproken was over plannen 
tot het organiseeren van dusdanige matinees door leerlin
gen en oud-Ieerlingen der Tooneelschool! 

Dergelijke houding dezer beide besturen kan, naar het 
mij voorkomt, voor ons verbond niet genoeg betreurd 
worden. . Zij strekt ter vermindering van het reeds niet 
zeer gewichtig moreel gezag van ons verband. In de too
neelwereld gaan wij door voor rois-faineants, dIe klap
loopen op de welwillendheid der directies tot het geven 
van gratis-voorstellingen. Zelf de handen uit de mouwen 
steken, iets te wagen, te durven, te ondernemen, tot stand 
te brengen, daaraan wordt niet gedacht; en· zelfs waar 
naIven zieh wenden tot onze besturen om zedelijken steun. 
worden zij - de twee vermelde' feiten bewijzen het -
met een Jantje van Leiden afgewezen! 

Gaat dIt zoo voort, dan zijn wij, ondanks toeneming van 
ons ledental, binnen eenige jaren levend-dood. Zoo we 't 
nu al niet reeds zijn. 

Klinkt die uitspraak te hard? - Ik vrees, dat zij het 
in ieder ge val niet iso Wie zich niet door gemakzucht en 
v66ringenomenheid laat verblinden, zal moeten erkennen, 
dat ik niet anders neerschreef dan eene treurige waarheid, die 
wij evenwel onder de oogen modell zien, willen wij verhoeden 
dat ons ver bond langzamerhand wegkwijne aan innerlijke 
verzwakking' De alarmkreet, dien ik doe hooren, komt 
niet te vroeg, veeleer te laat. 

Zal hij echter iets baten? 
Dit zal afhangen van den geest, die in onze leden woont, 

van de omstandigheid of zij rle juistheid mijner diagnose 
zullen beamen en daarna bereid gevonden worden tot het 
nemen dier krachtige maatregelen, welke noodig z~n ter 
verbetering. 

Waarop 't hier aankomt, is de macqt der persoonlijkheid. 
Uit den aard der zaak loopt de drijfriem onzer machine 
over een betrekkelijk klein getal van schijven. Van onze 
twee duizend leden stelt, als in iedere groote vereeniging, 
op zijn hoogst een tiende deel onmiddellijk belang 
in den gang van zaken, en hiervan is maar weer de 
helft krachtens officieele be trekking in staat daarop invloed 
te oefenen. Doch te verwachten, dat deze honderd allen 
vol gelijken ijver, geestkracht en toewijding zouden wezen,· 
ware zieh overgeven aan onmenschkundige begoocheling. 
Intussehen, dit is ook niet noodig. 't Is genoeg, wanneer 
in elk onzer besturen drie, twee mannen van de daad zit
ten. Mits dit dan diegenen zijn, wien eene bepaalde be
trekking is opgedragen, van welker ijverige vervulling de 
goede gang van zaken afhankelijk iso En vooral, mits de 
anderen dan ten minste niet pogen te remmen ot tegen 
te houden. 

En nu waag ik het te zeggen, dat dit laatste; blijkens 
de feiten, welke ik straks noemde, blijkbaar niet het ge
val iso 

Dat deze passieven, als ik hen zoo noemen mag, hun
nerzijds in de opvatting hunner taak volkomen te goeder 
trouw zijn, wie zal het betwijfelen? 

Maar zij kunnen het ons, dpn actieven, niet euvel dui
den, wanneer wij als onze meening uitspreken, dat hun 
weifeling, langzaamh eid en gemis aan energie ons Verbond 
tenverderve voeren. En evenmin wanneer wij daarbij 
een stap verder gaan en hen doen gevoelen, dat wij hun 
langer aanblijven in hun functie in het belang van ons 
Verbond liever niet wensehen. Of, om eenvoudig te zeg
gen waar het op staat, dat wij hen liever vervangen door 
anderen. 

Dit te doen is zeker in strijd met den gebruikelijken 
gang van zaken in ons Verbond. De gewoonte brengt 
mede, dat wij, bij periodieke aftreding, de herkiesbaren 
die zelf zieh niet terugtrekken, ook weer herkiezen, liefst 
bij acclamatie. Dit nu is wel zeer hoffelijk, maar ook 
fiauwhartig. Het wijst op een gebrek aan moed om te 
toünen wat men wil. De vrees voor »persoonlijke onaan
genaamheden," 'Yelke in onze politiek zooveel kwaad sticht, 
brouwt in ons Verbond nog erger. Het is tijd dat daar
aan een einde korne. Niet langer deinze men terug voor 
het uiten eener gegtonde ontevredenheid, ook al heeft dit 



het aftreden ten gevolge van personen, die men als menschen 
moge achten doch die voor de hun in ons Verbond opge
dragen taak niet deugen. Niet langer geschiede eene ver
of herkiezing bij eene acclamatie, die niets zegt, wijl tegen
stand zich hier ~slechts 7,ou kunnen uiten door eene on
hoffelijke demonstratie. En men vrage niet, voor alles, 
naar familie- of maatschappelijke betrekking, naar persoon
lijke voorkeur, maar naar die eigenschappen en hoedanig. 
heden, naar die inzichten, welke een handelen in de goede 
richting voor ons Verbond waarborgen. 

L. S1MONS Mz. 
Lid der Propaganda-Commissie 

van de Afd. Amsterdam. 

EEN STUDENTENTOONEEL IN DE XVIe EEUW. 1) 

In een der zomermaanden van het jaar 1552 was het 
te Parijs,op den linker Seineoever, buitengewoon levendig. 
Talrijke groepjes studenten haastten zich vroolijk naar het 
»college Boncourt", een der succursalen van de Facultas 
Artium der Sorbonne., J onge en oude professoren, enkele 
andere geleerden, bovenal philologen, jeugdige advocaten, 
onderscheiden hovelingen zelfs, en een keur van bevallige 
vrouwen, sloegen, vroolijk keuvelend,denzelfden weg in. 

Men had het zeer druk over eene tooneelvoorstelling, 
die eenige dagen te ,oren, in het »Hütel de Reims", in 
tegenwoordigheid van denkoning en zijne hofhouding had 
plaats gehad. en die met bijzonderen bijval was begroet 
geworden. Henri II had zelfs, om te toonen hoezeer hij 
met deze letterkundige nieuwigheid, »cette chose nouvelle, 
et tres belle et tres rare", was ingenomen, vijfhonderd 
kronen aan den schrijver vereerd en hem zijne hooge 
bescherming toegezegd. Die schrijver' was een twintigjarige 
student; en het stuk dat deze student voor den koning 
had laten opvoeren en dat hij thans in het college Bon
court voor het publiek der universiteit ten gehoore zou 
brengen, was de eerste Fransche tragedie. 

Etienne Jodelle, iong van jaren en wild van haren, vlug 
en vurig als een duivel - »le dcmon de la poesie", zoo
als een 7,ijner vrienden hem no emde -- behoorde tot dat 
belangwekkend groepje geleerde en dichterlijke jonge mannen, 
die, een paar jaren vroeger, met zulk een opgewonden 
driestheid het »manifest" der nieuwe dichterschool in de 
wereId hadden gezonden, en die niets meer of minder 
bedoelden dan Frankrijk op het gebied der letteren, tot 
een tweede Griekenland en een nieuw Rome te maken. 

Geen wonder dus, dat geestverwanten en vrienden, en 
voorts een groote hoop nieuwsgierigen, zelfs enkele tegen
standers, de nauwe deuren bmnendrongen, die toegang 
gaven tot de binnenplaats van het college Boncourt. Op 
de binnenplaats was een tooneel opgeslagen, en op alle 
verdiepingen van het gebouw waren de wijd geopende 
vensters, die als loges dienst deden, door de deftigste en 
aanzienlijkste toeschouwers bezet. Beneden v66r het tooneel, 
stond het parterre-pub liek. tallooze Parijsche studenten, 
opeengepakt, en in de gangen tot zelfs op de straat, ver
drongen zich de nieuwsgierige achterblijvers. 

Men wees elkaar, in de loges, enkele beroemdheden, 
zooals den jongen advocaat Etienne Pasquier, die eene 
zeldzame liefhebberij had voor de oude geschiedenis van 
zijn land, en naast hem den grooten philoloog Turnebe. 
lets verder zat de bezielende leermeester der beste stu
denten, Daurat en groette met den glimlach van een halven 
kameraad enkelen zijner leerlingen. De held van het parterre 
was de uitnemendste van deze leerlingen, Ronsard, de 
Pindarus der vurige Plelade, die weid ra »de vorst der 

') Met toestemming van schrijver eIl redactie overgenomen uit het 
feestnummer van de Vox Studlosorurn. 

dichters en de dichter der vorsten" zou heeten. Naast 
dien aanvoerder der »brigade" stond zijn trouwe vaandel
drager J oachim du Bellay, de schrijver van het gerucht
makend manifest, die door de vlugheid en de stoutheid, 
waarmede hij de nieuwe letterkundige beweging had aan
gekondigd, zelfs zijn vriend Ronsard had verrast. 

Enkele andere leden of vrienden der Plelade, de stillere, 
fijngevoelige Remi Belleau, J ean de la Pernse, wien de 
lauweren van zijn vriend Jodelle den slaap reeds begonnen 
te benemen, de zeventienjarige T acques Grevin, die ook 
reeds droomde van treurspelen en blijspelen, en Jodelle 
zelf, waren niet te vinden. Zij hielden zich voorloopig 
schuil, om spoedig, als de vertooners van het stuk, de 
»entreparleurs", zooals men toen zeide, op de planken te 
verschijnen. Want door een student was het geschreven 
en door studenten zou het vertoond worden. 

Wel had men gepoogd de gepatenteerde tooneelspelers 
van Parijs, de ),Confreres de la Passion", over te haIen om 
het stuk op te voeren; maar, met al de hooghartigheid 
van oude acteurs, trotsch op het monopolie, dat hun 
reeds honderdvijftig jaren vroeger verleend was geworden, 
hadden deze geweigerd, zich met zulk eene geleerde nieu
wigheid in te laten. :Gij speelden immers voor het graote 
publiek. En hoe zou dat publiek, aan half-middeleeuwsche 
Iduchten en spectakelstukken gewend, smaak kunnen vinden 
in hetgeen door Jodelle werd aangeboden, - een Fransch 
treurspel, naar Grieksche en Latijnsche modellen vervaardigd? 

Daarom hadden de studenten ook zelven de opvoering 
voor hunne rekening genomen. Het was trouwens niet 
de eerste maal, dat zij op de planken verschenen, al hadden 
zij tot dusverre uitsluitend gespeeld in Latijnsche tragedies, 
hoogstens in eene enkele vertaling van Euripides. 

Daar treedt Jodelle voor het publiek met den onmisbaren 
»proloog"; en nadat hij Frankrijks koning heeft geroemd 
als »den schrik van alle konin~en". vertelt hij in het kort 
wat »deze nieuwigheid" beteekent. Een oorspronkelijk 
Fransch treurspel zal men zien, waarin de ongelukkige 
liefde van een Romein, »Marcus Antonius". en van eene 
Egyptische koningin, »Cleopatra", vertoond zal worden. 
Bovendien zal men »naast de vlammende begeerten der 
twee gelieven" ook nog kunnen aanschouwen »de trotsche 
vermetelheid van Octavianus, die slechts bezorgd is voor 
zijn triumftocht". 

N adat de proloog is toegejuicht, begint het stuk, waar
van de volledige titel luidt: Cleopatre captz've. 

N atuurlijk begint het met een monoloog. En die mo
noloog wordt uitgesproken, niet door Antonius zelven, 
maar door zijn schim. Geen der toeschouwers toont hier
over eenige ergernis of denkt er aan met die schim te 
spotten. Integendeel: men prijst het in den jongen dichter, 
dat hij, om de handeling in korten tijd saam te vatten, 
het stuk na den dood van Marcus Antonius laat beginnen 
en de liefdesbetuigingen van den Romeinschen veldheer 
dus, zeer vernuftig, laat uitspreken door zijn schim. De 
Scaligers kunnen tevreden zijn, Binnen vier-en-twintig 
uren zal de handeling verloopen. vVie nog twijfelen mocht, 
kan het, in de taal der mythologie, uit den mond van 
Antonius zelven hooren: »V 66rdat de zon, die pas is op
gegaan, bij hare tante zal zijn weggedoken, zal Cleopatra 
sterven." 

In de drie achtereenvolgende bedrijven wordt nu de 
liefde, de smart, de strijd der ongelukkige koningin geschetst, 
die door Jodelle zelven wordt voorgesteld. Cleopatra zou 
haren geliefde in het graf willen volgen, doch smeekt den 
overwinnaar, dat hij haar, ter wille harer kinderen, moge 
sparen. Maar zoodra zij nu verneemt, dat Octavianus 
haar achter zijn zegekar, als gevangene, Rome wil. binnen
voeren, stelt zij de eer boven het leven en geeft zich zelve 
den ctood. 

Het laatstc bcdrijf wordt geheel gevuld, natuurlijk niet 
door het tooneel, maar door het ver h aal van dien 



dood. De verhaler heeft de koningin zien liggen »en son 
royal habit, Et sa courounne au long d'un riche lict", met 
hare beide trouwe hofdames levenloos naast zieh. Hij 
eindigt zijn verhaal met eene ontboezeming over de on
standvastigheid van het lot, en het koor besluit het geheeIe 
stuk met deze vrij nuchtere versregels: 

Souvent nos maux font nos morts desirables, 
V uus le voyez en ces trois miserables. 

Uitbundig gejuich begroet de vertooning dezer tragedie. 
Sommige toeschouwers heb ben wel een weinig gell'eesmuild, 
toen, in het derde bedrijf, koningin Cleopatra den inten
dant van Octavianns, Seleucus, die haar beschuldigde een 
deel harer schatten te verduisteren, brutaal bij de haren 
greep, hem zijn halve pruik uittrok en hem schoppend 
en trappend de deur uitjoeg; maar de geleerden hebben 
veklaard, dat Jodelle, die immers zijn stof uit Plutarchus 
had geput, het verhaal van zijn zegsman eenvoudig trouw 
had teruggegeven. 

Ook fiuistert Ronsard snel aan een paar zijner vrienden 
in het oor, dat J odelle's verzen niet altijd van de fraaiste 
zijn. Maar hij wil niet vergeten, dat deze dolle dichter 
in een enkelen nacht twee monologenen drie koren weet 
te rijmen. Bovendien is hij niet weinig in zijn schik met 
de keuze der versmaten: niets dan regels van tien en 
twaalf lettergrepen, in plaats van die ouderwetsche acht
syllabige verzen, die alleen nog goed zijn voor het blijspel ! 
Wat heeft hij Seneca goed nagebootst, door allerlei zede
lessen in zijn treurspel op te nemen, en niet minder door 
die rhetorische herhalingen, die zooveel indruk op het 
publiek hebben gemaakt : 

La Parque, et non Cesar, aura sur moi le prix; 
La Parque, et non Cesar, soulage mes esprits; 

en meer van dien aard. Reeds kan Jodelle rekenen op 
het loftied van dezen begaafden vriend, aller meester, die 
van hem zal verklaren, dat hij 

le prem'ier d 'une plainte hardie 
Fran<;oisement sonna la grecquc tragedie. 

Buitengewoon voldaan verlaten de toeschouwers het 
college Boncourt. Maar het vroolijkst van alles is het 
groepje, dat den zegevierenden Jodelle omringt. Ter eere 
van het succes van den dag wordt snel een buitenpartijtje 
geörganiseerd, Weldra vindt men elkaar terug te Arcueil, 
en lustig worden de wijnkroezen gevuld en geledigd, Hier 
wacht den eersten Franschen treurspelc1ichter eene nienwe 
verrassing. Een paar zijner makkers hebben een herder 
met een kudde geiten zien voorbijkomen. Fluks hebben 
zij een prachtigen bok bij de horens gegrepen, die horens 
met goudpapier en klimop omkranst en de witte sik schit
terend gekleurd. Nu wmdt het koppige dier in triomf de 
feestzaal binnengeleidJ waar Jodelle als een Bacchus troont 
met omkranste kruin. Een der jonge dichters, de twintig
jarige J ean Antoine de Bai:f, treedt naar voren, en, terwijl 
de antieke prijs van het Grieksche treurspel, de versierde 
bok, den overwinnaar wordt aangeboden, spreekt Ba'if hem 
toe in een klassieke dithyrambe, Grieksch van bouw en 
Fransch . van taal, bp-sloten met een Paean, die dom alle 
makkers met luider stem wordt uitgegalmd. »Yach Evoe 
iach, ia, ha !" klinkt het in de herberg van Arcueil. 
De Parijsche studenten meellen halve Grieken te zijn; 
Parijs hebben ze gemaakt tot een nieuw Athene! 

N adat de eerste opgewondenheid bedaard is, wordt de ont
stelde bok teruggezonden naar de kudde. die den vreemden 
makker, slechts half van zijn tooi ontdaan, met wantrou
wend geblaat begroet. 

Het verhaal van deze studentengrap deed den volgenden 
dag de ronde te Parijs, en de strenge C:;alvinistische 
predikanlen, bij wie de naijverige tooneelspelers der »con
frerie de la Passion" zieh spoedig aansloten, maakten er 
zooveel rnisbruik van, preekten met zooveel felheid tegen 
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»die jonge heidenen, die, naar heidensehen trant een bok 
hadden geslacht, terwijl een hunner daarbij vom god, een 
ander v,Jor priester had gespeeld", - dat Ronsard het 
noodig achtte, »die lasterende Geneefsche priesters" door 
een opzcttelijk geschrift tot zwijgen te brengen. 

Met Jodelle zelven liep het minder gelukkig af, Hij 
verloor, zeven jaren later, de gunst van den koning, door
dien hij in zijn wilde haast eene feede, die hij bijna geheel 
alleen, met groot talent in elkaar had gezet, allerjammer
lijkst deed mislukken. 

Zelf speelde ~ij in die »mascarade" voor Jason, een 
zijner vrienden voor Orpheus. Daar Orpheus nu, volgens 
de sage, 7:elfs de steenen in beweging bracht. had hij be
volen twee groote rotsen te maken, met muziek van binnen, 
die wanneer Orpheus aan het speIen ging hem achterna 
moesten loopen. Maar in plaats van »rochers", had men 
»clochers" verstaan. Op hei plechtig oogenblik bemerkte 
J ason nu, dat hij, door twee kerktorens geftankeerd, Orpheus 
achterna liep. Hij verloor zijn tegenwoordigheid van geest, 
begon te hakkelen, en zag weldra den koning met gram
storige blikken de zaal verlaten. 

Deze ongenade werkte als een bluschmiddel op het vuur, 
dat tot dusverre dien »dem on" verteerd had. Hij zocht 
verstrooiing in allerlei liederlijkheden en stierf later in de 
diepste armoede. 

Ziedaar de geschiedenis van het eerste Fransche treur-, 
speI en van den eersten Franschen treurspeldichter. 

Jodelle was nog maar een onervaren en onbeholpen 
kunstenaar; zijne Cleopatre is te nauwernood de moeite 
van het herlezen waard. Toch bezit dit stuk reeds iets 
van al de eigenschappen, waardoor de klassieke Fransche 
tragedie later zoo beroemd is geworden. De wilde student 
der zestiende eeuw had een model geboetseerd, waarnaar 
men eenmaal meesterwerken zou vervaardigen. To'en meer 
dan een eeuw laier de onovertroffen dichter opstond, die 
den naam draagt van J ean Racine, had deze slechts voort 
te zetten wat Jodelle begonnen was. 

Zoo blijkt het alweer, dat men van opgewonden, be
gaafde en feestvierende studenten veel, heel veel, kan ver
wachten. Het klassieke Fransche treurspel is op een 
studententooneel geboren. 

Prof. A. G. V AN HAMEL. 
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INH OUD: 

Officieel Gedeelte. - Uit onze Afdeelingen (Amsterdam, -- Rc>tter
dam, - 's-Gravellhage,- Utrecht. -- Delft, - Dordrecht, - 's-Herto
genbosch.) - L. SnwNs Mz; Het Tijdschrift en het Hoofdbestuur. 

PFFICIEEL PEDEELTE. 

Het aanvangsuur der a.s. Aigemeene Vergadering is be
paald op IO.30 v.m. 

Al\ISTERDAl\I. Maandag 6 Mei had in Odeon de gewone 
vergadering plaats van d'e Am s t erd am sch e afd e e ling 
va non s Ver bon d, bijeengeroepen tot het aanhooren 
van het jaarverslag der afdeeling en het behandelen van 
den beschrijvingsbrief der a. S. alg. vergadering. 

N adat de voorzitter, de heer 1/1. I. Waller, een woord 
van hulde !lad gebracht aan het overleden bestuurslid der 
afdeeling, prof. A_ J. Alberdingk Th!fm, deed de secretaris, 
de heer Blzjäenstein, voorlezing van het jaarverslag der 
afdeeling. Daarin wordt met vreugde melding gemaakt 
van de vermeerdering der afd. met IS0 leden, een uitslag, 
vooral te danken aan de bemoeiingen der ijverige com
missie van propapanda. Bet ledental bedraagt thans 640. 
Dankbaar wordt gewaagd van den opnieuw door de ver
schillende tooneeldirecties verleenden steun in den vorm 
van uitnoodigingen aan de leden der Afd. De Kon. Ver. 
Bet Nederl. Tooneel, de heeren Gebrs. van Lier, de 
directie van het Salon des Varietes, boden elk een, de heer 
de Groot van den Parkschouw:mrg zelfs twee voorstellingen 
aan. Dank zij de welwillendheid der heeren van Lier en den 
hr. E. Possart heeft ook eene matinee plaats gevonden ten 
bate der Tooneelschool. Van de voornemens van het bestuur 
tot het doen geven van matz'mjes classiques, in samenwerking 

met het conservatorium der Maatschappij van Toonkunst 
is, door de schuld der laatste, niets kunnen komen. Bet 
verslag eindigt met den wensch dat de Amsterd .. afd. nog 
lang de hoeksteen van het Verbond moge blijven. 

Op eene vraag van den heer Scholten, lid der comm. 
van propaganda, waarom de gewone voorstelling door 
de leerlingen der school niet heeft plaats gevonden, werd 
door den heer Waller geantwoord, dat het plan daartoe 
wel bestaan had, doch op verschillende, ook financieele, 
moeielijkheden is afgestuit. N ader ontspon zich over dit 
punt eene discussie tusschen den voorzitter en den heer 
Rössz"ng, welke laatste er op wees, dat de afd. op dit oogen
blik nog te veel afhangt van de goede gunst der directies, 
in plaats van deze te steunen, en het daarom vooral zoo 
wenschelijk is, dat er van de afdeeling zelve iets uitga. 
De voorzitter meende daarentegen, dat die welwillendheid 
der directies ten hoogste moet gewaardeerd worden eu 
het voor de afdeeling vooral aankomt op de dubbeltjes
quaestie. »Wij aan de bestuurstafel zijn v66r alles prac
tische mannen", zeide de heer Waller. De heer Rössz"ng 
wilde evenwel vooral de z"dee hoog in eer gehouden zien. 

N aar aanleding van hetzelfde jaarverslag stelde de heer 
Szmons de vraag, waarom er niets gekomen is van de sa
menwerking, welke de jongere leden van, de Kon. Ver. 
»Bet N ed. Tooneel" voor de door hen te geven matinees 
met het afdeeling"bestuur gezocht hebben. De heer v. d. 
Mandere gaf als reden op, dat de voorwaarde, welke dezen 
jongeren gesteid werd voor den gevraagden zedelijken steun, 
dat namelijk het bestuur invloed zou mogen oefenen op 
de regie, de keus van stukken en de rolbezetting, niet 
aangenomen iso De heer Simons merkte op, dat de voor
stelling, hem van den gang der onderhandeling gegeven, 
daarmede niet overeenstemt; die voorwaarde zou door 
den heer V. d. Mandere meer namens de Tooneelvereeni
ging gesteid zijn, doch is in elk ge val niet geweigerd. Blijk
baar heerschte hier een misverstand tusschen de partijen 
hetwelk spreker betreurde, omdat nu de gelegenheid, om hier 
iets uit te richten, voor de afdeeling was verloren gegaan. 
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Na nog eenige discussie over dit punt, stelde de V oorz. 
de begrooting voor het Verbond en de Tooneelschool aan 
de orde. Enkele opmerkingen werden gema akt, en er o. a. 
op gewezen, dat de vroeger beloofde toelichting tut de op 
de begrooting veranderde posten niet is gegeven. De 
afgevaardigden ter alg. vergadering zullen het hoofdbestuur 
hierop nogmaals wijzen. De voorzitter merkte ten aanzien 
der begrooting voor de Tooneelschool op, dat de hier uit
getrokken posten meer in IlUn geheel als een crediet moeten 
worden beschouwd. Na de indiening der hervormings
plannen voor de Tooneelschool zal waarschijnlijk eene 
nieuwe Aigemeene Vergadering noodig zijn. 

De heer Bouberg TYz'lson, directeur van de Tooneelschool, 
deelde mede, cat de post f85 voor de gasfabriek kan 
vervallen, daar de termijnen aan de gasfabriek verschul
digd niet 12, maar JO blijken bedragen te hebben. De 
heer van Lz'er maakte aanmerking op den post van f65 
voor piano-huur. De heer Waller kon mededeelen, dat 
hem zoo juist door eene dame haar voornemen was kenbaar 
gemaakt, om der school eene piano ten geschenke aan te 
bieden. De heer van Lz'er wilde er anders desnoods eene 
in bruikleen afstaan. 

De overige punten van den beschrijvingsbrief lokten 
geene discussie uit, alleen vestigde de heer Sz"mons de 
aandacht op het ontbreken van een voorstel betreffende 
"Het Tijdschrift", wat ter vorige Aig. Vergadering was toe
gezegd (aflev. 1/, pag. 187). Maar er volgde eene zeer 
warme discussie op het voorstel van den heer C. F. van 
der Horst, dat de vergadering ha ren afgevaardigde opdrage, 
namens de vergadering haar leedwezen er over te betuigen, 
·dat het hoofdbestuur gemeend heeft, het voorstel van de 
directie van het Salon des Varietes, betreffende eene 
samenwerking met het Verbond tot het voorbereiden van 
een ThrJdtre des Jeunes, niet aan de Aig. Vergadering te 
moeten overbrengen. De voorzitter en enkelen zijner mede
bestuurders verklaarden zieh ten aanzien van heel dit 
voorstel onkundig en wenschten van den heer v. d. Horst 
meer licht. De heer v. d. Goes achtte het ook wenschelijk, 
·dat rnen iets meer van die zaak vernam, en meende dat 
van een leedwezen uitspreken, zoolang men de zaak eigenlijk 
niet kent, geen sprake kon zijn. N adat de heer Sz'mons 
nadere ophelderingen gegeven had, o. a. met verwijzing 
naar hetgeen hij daaromtrent in de jongste aflev. van 
Het Tooneel mededeelde, en de heeren Bouberg Wilson, 
Rässing en Fen/ener van VIissingen nog aan de discussie 
hadden deelgenomen, stelde de heer v. d. Goes nader voor 
de motie: »De vergadering draagt haren afgevaardigden op, 
.zich ten aanzien van gemeld voorstel op de hoogte te 
stellen en daarna het hoofdbestuur namens de Afd. te 
.interpelleeren". Hierop volgde opnieuw eene vrij levendige 
discussie; bij de stemming werd deze motie ten slotte met 

.algemeene stemmen aangenomen. 
Ten laatste was aan de arde de benoeming van twee 

.afgevaardigden ter algemeene vergadering. De heer Dudok 
de TVit stelde voor dit ouder gewoonte aan het bestuur 
over te laten. De heer Van Lür kon zieh daarmee niet 
vereenigen; ieder zedelijk lichaam leeft van de oppositie en 
uit den aard van hunne nauwe betrekking tot het hoofd
.bestuur zijn de leden van het afdeelingsbestuur tot het 
interpelleeren van het hoofdbestuur niet de aangewezen 
mannen. Bij de nu gevolgde stemming vereenigden de 
heeren W. A. v. d. Mandere en L. Simons Mz. resp. 14 en 
13 stemmen op zieh, zoodat zij gekozeil. waren. De heer 
v. d. Mandere verklaarde de benoeming voorwaardelijk aan 
te nemen, de heer Simons zonder eenig voorbehoud. De 
voorzitter opperde twijfel, of de heer Simons, als redacteur 
van het tijdschrift des Verbonds, die benoeming wel kon 
aannemen; hij werd aldus rechter in zijne eigene zaak. De 
heer Simons antwoordde, dat hij niet inzag in hoever men 
over hem te rechten zou hebben ; in ieder geval zou hij 
,natuurlijk den afgevaardigde afscheiden van den redacteur. 

Deelde de vergadering evenwel in de meening van den 
voorzitter, dan stelde hij gaarne de hem verstrekte opdracht 
weer in hare handen. »De Juist gehouden stemming", 
meende de voorzitter zelf, »heeft hiervan het tegendeel 
bewezen"; de heer Simons zou zieh dus het mandaat laten 
welgevallen. 

Alvorens de vergadering gesloten werd, stelde de heer 
v. d. Goes haar voor, bij eene motie hare instemming te 
betuigen met den arbeid der Tooneelvereeniging en den 
wensch uit te spreken, dat deze na de geslaagde voor
stelling van »N ora" hare taak zou voortzetten. Bij acclamatie 
betuigde de vergadering hiermede hare sympathie. 

Ten gevolge van een incident, 't welk zieh na afloop der 
vergadering heeft voorgedaan, heeft de heer Simons intus
sehen aan het Afdeelingsbestuur bericht gezonden, dat hij 
zieh genoopt gevoelt, het mandaat van afgevaardigde weer 
neer te leggen. 

N aar aanleiding van ditzelfde ineident hebben 20 leden der 
afdeeling het Bestuur verzocht, alsnog ten spoedigste eene 
nieuwe vergadering der afdeeling uit te schrijven. 

ROTTERDAM. In de den 4den dezer gehouden jaarlijksche 
vergadering der afdeeling Rotterdam van het N ederlandsch 
Tooneelverbond is door den secretaris voorgelezen het 
verslag der verrichtingen van de afdeeling gedurende het 
jaar 1888/89, overeenkomstig artikel IO der statuten van 
het Verbond, uitgebraeht aan het Hoofdbestuur. Vit dat 
verslag blijkt, dat op een zeer voornaam punt het afgeloo
pen jaar zeer gunstig kan worden genoemd: het aantal 
leden der Afdeeling is van 448 op 13 April 1888, thans 
geklommen tot 5 I 7. Het verslag vermeldt als eene zijde
lingsche oorzaak van deze vermeerdering »den onbetwist
baar grooten steun, welken de zaak van het N ederlandsch 
Tooneel hier ter stede vindt bij het voornaamste gezelschap, 
dat der Vereenigde TooneeHsten." 

V it de rekening en verantwoording van den penningmees
ter, welke staande de vergadering in handen werd gesteId 
van de heeren Herman Kolff en J. Haspels en door dezen 
werd verklaard geheel in orde te zijn, bleek dat het jaar, 
geeindigd met I Augustus 1888, een nadeelig saldo heeft 
opgeleverd van / 36.381/2' 

Nadat de heer Ebeling, die, volgens rooster, moest af
treden als lid van het bestuur, op voorstel van den heer 
Le Gras bij acclamatie was herkozen, werd de beschrij
vingsbrief aan de orde gesteId voor de algemeene vergade
ring, welke den I sen Mei alhier zal worden gehouden. 

Er ontspon zieh eenige gedachtenwisseling naar aanlei
ding van enkeIe der punten van dezen Brül, bij welke de 
heer Horn de wenschelijkheid bepleitte, dat de som, thans 
op de begrooting uitgetrokken voor extra-kosten van het 
tijdschrift, reeds nu dadelijk worde gebracht onder de gewone 
uitgaven. Van dezen wenk zal ter algemeene vergadering 
gebruik worden gemaakt. Overigens leidde de gedachten
wisseling niet tot het geven van bepaalde opdrachten voor 
het bestuur, hetwelk werd aangewezen om in zijn geheel de 
Afdeeling ter algemeene vergadering te vertegenwoordigen. 

Door den heer Horn werd ter sprake gebracht de han
delwijze van het Hoofdbestuur bij de laatste voorstelling, 
door mevrouw Sarah Bernardt te Amsterdam gegeven. 
(Men zie van Het Tooned de nummers 4 en 5). Na eene 
vrij uitvoerige' beraadslaging werd door de vergadering uit
gemaakt, dat van wege de Afdeeling over bedoelde han
delwijze geen goed of afkeurend oordeel behoefde te wor
den uitgesproken, maar dat de heer Horn volkomen vrij 
bleef om, achtte hij het noodig, de zaak te berde te bren
gen in de algemeene vergadering. 

De heer J ean Browne, die bij afwezigheid van den heer 
Ebeling als voorzitter de bijeenkomst leidde, sprak een 
<?pwekkend woord naar aanleiding van de door het Gezel
schap der Vereenigde Tooneelz"sten rondgezonden circulaire, 



waarin zij het publiek uitnoodigen,opnieuw voor coupons 
in te teekenen. Nadat de vergadering ten slotte, op aan
drang van den heer Hendrik P. N. Muller, het wenschelijk 
had verklaard, dat voortaan hier ter stede ook door andere 
gezelschappen, met name door dat van het Kon. Neder
landsch Tooneel, eene of meer voorstellingen per jaar wor
den gegeven, en tot het bestuur het verzoek had gericht, 
zoo mogelijk werkzaam te zijn om dien wensch te bevre
digen, betuigde de heer Le Gras, uit naam van zijn gezel
schap, aan de afdeeling oprechten dank voor den steun en 
de medewerking van haar in ruime mate ondervonden. 

'S-GRA VENHAGE. Vergadering der afdeeling ter bespre
king der punten van den Beschrijvingsbrief voor de Alge
meene Verg. op den 15 Mei a.s. te Rotterdam. 

Niet gelijk andere jaren werd den leden elk een beschrij. 
vingsbrief toegezonden; zij konden dien echter vinden in 
het nummer van »Het Tooneel" van 13 April 1889 (No. [5). 

De Voorzitter leest de verschillende punten van den Be
~chrijvingsbrief voor, en verzoekt de leden der vergaderirig, 
die aanmerking mochten hebben, bij ieder punt hunne 
bezwaren te willen mededeelen. 

De heer Siam stelt voor, dat in de eerste phats door de 
afgevaardigden der Haag3che Afdeeling ter Algemeene Ver
gadering inlichtingen zullen worden gevraagd aangaande de 
opmerking, onder de punten van beschrijv!ng in »Het 
Tooneel", geteekend met de letters L.S., gemaakt. Men 
leest aldaar: »door de vermeerdering van het ledental en 
de veranderde wijze van verzending zijn de verzendings
kosten vooral aanmerkelijk gestegen" ; dit begrijpl spreker 
niet, daar hij meent dat de kosten van verzending door 
iedere afdeeling afzonderlijk worden gedragea. - Het voor
stel van den heer Stam, om den afgevaardigden op te dragen 
dienaangaande inlichtingen te vragen, wordt, nadat de heer 
Emants op eem. vraag van den V oorzitter verklaard had, 
de vergadering gep.ne mededeelingen over dit punl te kunnen 
doen, daar hij de laatste vergadering van het »Hoofdbestuur" 
niet had bijgewoond, zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. -

Vervolgens wenscht de heer Haaxman iets in het midden 
te brengen over den inhoud van het »Tijdschrift". 

Voigens art. 18 der statuten van het Tooneelverbond i,s 
het Hoofdbestuur verplicht in »Het Tooneel" mededeeling 
te doen van hetgeen er behandeld en besloten wordt in 
den boezem van dat college. - Tot zijn leedwezen heeft 
spreker daarvan nagenoeg geene enkele mededeeling gezien 
in »Het Tooneel". 1s er dan niets geschied of overlegd, 
der vermelding waard? Besloten wordt dat de afgevaardig
den inlichtingen zullen vragen. 

De heer Stam heeft met genoegen gezien, dat ook deze 
begrooting sluit met een batig slot, en wel vanf 700.- (ver
moedelijk). De vorige sloot met een batig slot vanj 574.
Zou het niet wenschelijk z~n, die batige sloten of tenminste 
een gedeelte daarvan, aan te wenden tot uitvoering van een 
der doeleinden, die het Tooneelverbond zieh gesteld heeft, 
behalve de instandhouding van de »Tooneelschooi" en de 
nitgave van »het »Officieel Orgaan"? 

Op de vorige ledenvergadering werd door den heer 
Frans Netscher de juiste opmerking gemaakt, dat b.v. tot 
de bevordering van de oorspronkelijke tooneelliteratuur nog 
niets gedaan was door het Verbond. -- Waarom' niet eens 
pogingen aangewend, om, nu er geld daarvoor is, in die 
richting te werken? 

De heer Emants verklaart, dat het Hoofdbestuur dat 
deel van het doel van het Verbond meermalen besproken 
heeft, doch dat elk plan dienaangaande op vele bezwaren 
is afgestuit. - Zonder hoofdelijke stemming wordt beslotell, 
dat de afgevaardigden die zaak ter sprake zullen brengen. 

Bij de begrooting der Tooneel'ichool wij,t de heer Bake 
op het groote verschil in salaris tusschen de leerares in 
Fransch en Duitsch ad f 1500.- en die in het Engelsch 

ad f 100. --, terwijl de heer Stam de opmerking maakt, dat 
op de begrooting ditmaal bij de ontvangsten niet voorkomt 
de rente van het Herman Linde-fonds. 

Spreker verwondert zich tevens, datbehalve de jaarwedde 
van den directeur der »Tooneelschool" ook nog uitgetrokken 
is een post ad f 300.- voor toelage aan de inwonende 
directrice. Het oorspronkelijke plan was toch, dat de 
echtgenoote van den directeur tevens het toezicht over de 
inwonende meisjes zoude hebben. Nu dit, door den sleehten 
gezondheidstoestand van de vrouw van den tegenwoordigen 
dlrecteur niet kan, acht hij het billijk, dat genoemde direc
teur de f 300.- betale. 

De heer v. Heijst is het in principe eens met den heer 
Stam; hij meent echter, dat het minder fair gehandeld' 
zoude zijn tegenover den heer directeur, die jaren lang de 
f 4000 onaangeroerd genoot, thans de f 300 daar af te 
nemen. Het voorstel van den heer Haaxman, om de zaak aan 
te houden tot na de reorganisatie van »de Tooneelschool", 
wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Verder 
wordt aan de afgevaardigden opgedragen, om op de aftre

,dende leden van het Hoofdbestuur, de heeren Mr.J. E. Banck 
en D. H, Joosten, hunne stem uit te brengen bij de ver
kiezing van twee leden van het Hoofdbestnur. 

Wat de benoeming van twee leden van de Commissie 
en Bcheer der To:meelschool, ter voorziening in de vaca
tures, ontstaan door het periodiek aftreden van den heer 
Prof. B. 1. Stokvis en h~t overlijden van den heer Prof. 
J. A. Alberdingk Thijm betreft, de afgevaardigden zullen 
hierover naar hun goedvinden hebben te stemmen. 

BU punt 7 van den beschrijving3brief, (voorstel van de 
Afdeeling 's-Gravenhage, om een afd. van het Ned. Tooneel 
te Batavia te stichten), wordt op voorstel van den heer 
Stam den Secretaris opgedragen den heer der Kinderen te 
berichten, dat zijn plan ter sprake komt bij de algemeene 
vergadering te Rotterdam en hem diensvolgens nit te noo
digen die vergadering bij te wonen, of, indien zulks onmo
gelijk mocht z~n, den afgevaardigden eenige inlichtingen 
te geven, op welke wijze de heer der Kinderen zou meenen, 
dat zijne plannen het best tot verwezenlijking konden komen. 
Nog merkte de heer Haaxman op, dat het initiatief tot 
het vestigen eener dusdanige afdeeling van Oost-1ndie en 
niet van N ederland moest uitgaan. 

Thans is aan de orde punt 9van den beschrijvingsbnef: 
»Mededeeling van het Hoofdbestuur omtrent nadere uit
werking der voorstellen betreffende het eindexamen, en 
van de planllen tot wijziging der inrichting van de Too
neelschool. " 

De heer Stam is met deze bloote mededeeling niet te
vreden. Hij vreest uit dit punt van den beschrijvingsbrief 
te moeten opmaken, dat de plannen nog vaag zijn, en er 
veel kans bestaat, dat op deze manier het onderwijs aan 
de Tooneelschool wederom een jaar op denzelfden voet 
zal worden voortgezet. Spreker is daar zeer tegen en hij 
steIt voor den afgevaardigden op te dragen in dit opzieht 
duidelijke mededeelingen van het Hoofdbestuur in te winnen, 
en, al naar mate die mededeelingen een gewenschten of 
minder voldoenden inrlruk maken, hetzij eene motie van 
vertrouwen, hetzij eene van wantrouwen, in het Hoofdbe
stuur voor te stellen. 

De heer Moresco onderstennt dit denkbeeld; de heer 
Emants kan thans reeds mededeelen, dat de oorzaak van 
de vertraging der plannen niet ligt bij het Hoofdbestuur, 
maar bij de Commis sie van Beheer der T ooneelschool. 

Het voorstd Stam wordt goedgekeurd. 
Dezelfde spreker stelt nog voor, dat de afgevaardigden 

eene interpellatie zullen richten tot het Hoofdbestuur, met 
betrekking der gedane voorstellen van de Directie van het 
Salon des Varü!tes te Amsterdam, om een proeftooneel 
(lhMtre d'application) in het leven te roepen. Waarom 
wordt daarvan met geen enkel woord melding gema akt ? 
Conform wordt besloten, 



Ten slotte worden er drie afgevaardigden ter algemeene 
vergadering benoemd, evenwel slechts een ten laste der kas. 
. Naherhaaide stemmingen worden hiertoe gekozen de 
heeren Stam, v. d. Tol en Gram, die allen de benoeming 
aannemen. 

Besloten wordt de leden, die, na de benoemde afgevaar
digden de meeste stemmen hadden, als leden-plaatsver
vangers te benoemen, derhalve de heeren Engelenburg, 
Haaxman en Cremer. 

In den loop der vergadering vroeg de heer Emants, of 
den Haag zieh ook voor het volgend jaar aanbood als 
plaats voor de algemeene vergadering. Het bleek echter 
dat Groningen zich daarvoor reeds aangeboden had. . 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

Men schnjjt ons uit Utrecht: 

Onze Afdeeling vergaderde heden: de rekening over het 
afgeloopen jaar werd goedgekeurd en sloot met f 235.835 
voordeelig saldo. Als afgevaardigden zijn benoemd de Hee· 
ren F. L. A. Roe!offs Valk en H. P. L. C. de Kruiff Jr. 

De punten van beschrijving voor de Aig. Verg. gaven 
geen aanleiding tot eenige opmerking behalve deze: dat ze 
vroeger uitvoeriger waren, en het hierdoor thans moeielijk 
is den afgevaardigden een bepaald mandaat te geven. 

DELFT. In de op Vrijdagavond 3 Mei gehouden ledenver
gadering van de Afdeeling Delft van het Nederlandsch 
Tooneelverbond werd het jaarverslag behandeld, waaruit 
bleek, dat de toestand bij het vorige jaar gunstig mocht 
genoemd worden en het ledental thans 50 bedroeg. Daarna 
kwamen de punten van beschrijving voor de algemeene 
vergadering, den 15den Mei a.s. te Rotterdam te houden, 
aan de orde. Bij de behandeling der begrooting stelde de 
heer Vinkesteyn naar aanleidmg van den post »Tijdschrift/ 
voor, den afge\'aardigden op te dragen de sympathie der 
Afdeeling te betuigen met de wijze, waarop dit tegenwoordig 
is ingericht en geredigeerd wordt. 

Het laatste punt van de agenda: '>Medcdeeling van het 
Hoofdbestuur omtrent nadere uitwerking der voorstellen 
betreffende het eindexamen en van de plannen tot wijziging 
der inrichting van de Tooneelschool" lokte een warme 
discnssie uit. De langzaamheid van het Hoofdbestuur in 
deze zaak werd ten zeerste gelaakt. Besloten werd ten slotte 
den afgevaardigden op te dragen op de algemeene verga
dering den spijt der Afdeeling te betuigen, dat het Hoofd
bestuur niet vlugger gewerkt heeft, en zoo spoedig mogelijk 
de voorstellen ter kennis van de Afdeelingen te brengen, 
opdat deze er over zouden kunnen discussieeren. 

Ten slotte werd nog door den heer Milders ter sprake 
gebracht de nonchalante manier, waarop door de Commissie 
van Toezicht en Beheer der Tooneelschool met de gedele
geerden der Afdeelingen werd omgesprongen, door Art. r 7 
der Statuten in verband met art. IO van het Reglement der 
Toonee!school gehee! te negeeren; ten einde ook hierop 
op de algemeene vergadering te wijzen. 

Tot afgevaardigden wernen gekozen de heeren Post van 
der Burg, Vinkesteyn en Huysinga. 

DORDRECHT, 4 Mei. In de heden gehouden, niet druk 
bezochte vergadering der Dordr. afd. N ed. Tooneelverbond, 
werd de beschrijvingsbrief voor de op 15 Mei te Rotter
dam te houden algemeene vergadering, met de grootste 
belangstelling aan een onderzoek onderworpen. Allereerst 
wekte de afwezigheid van eenig punt aangaande de ver
houding tusschen het Ned. Tooneelverbond en de Maatsch. 

van Toonkunst bevreemding. Beide lichamen toch Züuden, 
volgens het ten vorigen jaar hier op de alg. verg. genomen 
besluit, met elkaar beraadslagen over de wijze, waarop de 
Holl. Opera zou kunnen worden gesteund. De afd. is zeer 
nieuwsgierig, welke mededee!ingen dienaangaande door het 
hoofdbestuur zullen worden gedaan. Het punt der agenda, 
betreffende de pogingen om ook in Batavia eene afclee!ing 
van het Tooneelverbond op te richten, vond grooten bijval. 
De aanleiding tot die poging werd evenzeer ten hoogste 
verblijdend gevonden. Zij bestaat daarin, dat cle ambte
naren met verlof, waaronder mannen van gezag op kunst
gebied, eenparig hunne groote verbazing hebben te kennen 
gegeven, over de omwenteling ten goede, op tooneelgebied 
in ons land ontstaan, terwijl van meer dan eene zijde de 
aandrang is gekomen, om ook den Oost ten behoeve van 
ons nationaal toonee! te ontginnen. 

Verder werd het leedwezen uitgesproken, dat het hoofd
bestuur zich omtrent zijne plannen ter hervorming van de 
tooneelschool, niet duidelijker fieeft uitgesproken. Eene 
uiteenzetting vooraf zou eene spoedige oordeelkundige be
handeling en oplossing dezer gewichtige zaak hebben in: 
de hand gewerkt. 

In beginsel werd besloten pogingen te doen om binnen 
niet te lang tijdsverloop eene voorstelling van Ibsens Nora, 
waarin twee oud-Ieerlingell der school in hoofdrollen mede
werken, nl. mej. Aleida Roe!ofsen en de heer Royaards, 
alhier te doen geven. 

Na eenige huishoudelijke zaken te hebben afgedaan, be
no emde de vergadering tot afgevaardigden naar Rotterdam 
de heeren: mr. D. van Tienen Jansse, D. Crena de Iong 
en dr. H. J. Kiewiet de Jonge. De laatste werd als seere
taris herkozen. Daarop sloot de voorzitter, de heer 
Verbroek van Nieuw-Beijerland, de vergadering. 

s' HERTOGENBOSCH. In de Vergadering van de Afdee
ling '5 Hertogenbosehvan het N ederlandseh Toonee!ver
bond gehouden den ren Mei r889, waren tegenwoordig de 
heeren mr. Boelens, Houba en mr. de J osselin de J ong, 
Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering 
verzoeht de president den secretaris aan de vergadering voor 
te lezen den besehrijvingsbrief voor de r8de Algemeene 
vergadering van het N ederlandseh Tooneel verbond. 

Deze voorlezing gaf aanleiding tot bespreking van 
de volgende punten: ad art 9:. dathet niet wenseheJijk 
zou zijn, dat eventueel eene volgende vergadering hier 
werd gehouden - daar de kas van de Afdeeling dit niet 
zou toe[aten, voora! nu er een te kort is ontstaan door 
het laten overkomen van eenige leerlingen der Tooneel
school. 

Met het voorstel in art 7. nedergelegd kon de vergade
ring zieh wcl vereenigen. 

Tot afgevaardigden. werden aangewezen de heeren Houba 
en mr. de Josselin de Jong. De vergadering gaf hun geen 
mandaat mede, in zooverre er punten ter sprake zouden 
komen, die hierboven niet behandeld zijn geworden. 

Vervolgens deelde de secretaris mede, dat hij een hrief 
van den seeretaris der Rotterdamsche afdeeling had ont
vangen, waarbij eenige opgaven werden gevraagd voor de 
vergadering die op r 5 Mei gehouden zal worden. De se
eretaris beloofde aan dit schrijven te zullen voldoen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de president de 
vergadering. 



-----_._----------~------------------------- --------

HetTijdschrift en het Hoofdbestuur. 
Reeds meermalen is het gebleken, dat velen, die buiten ons 

Verbond staan, zieh geen juist denkbeeld kunnen vormen 
van de verhouding van· ons orgaan, en dus ook zijn 
redacteur, tot het Hoofdbestuur. Ik denk hierbij o. a. 
aan de briefwisseling, in Dec. '84 tusschen het Hoofclbestuur 
en den Raad van Beheer der Ver. HetNedl. Tooneel 
gevoerd, na ar aanleiding van eenige opmerkingen door den 
toenmaligen redacteur, den heer de Beer, aan het adres van 
dien Raad gericht. Toen toch wenschte deheer Wertheim, 
dat het Hoofdbestuur die meening publiek zou logenstraffen. 
Doch wat antwoordde het Hoofdbestuur? 

Het loont de moeite zijn opvatting omtrent de verhouding 
tusschen redacteur en Hoofdbestuur af te schrijven, nu, naar 
het schijnt, eenige leden van ons tegenwoordig Hoofdbestuur 
het ongepast hebben geacht, dat het Tijdschrift eene 
kritiek van zijne handelingen heeft opgenomen. 

»In antwoord op uwe geachte letteren" - aldus schreven 
de heeren Allard Pierson en M. A. Perk d. d. 28 Dcc. '84 -
»heeft het Hoofdbestuur van het N ederl. Tooneelverbond 
de eer u mede te deelen, dat de titel van het tijdschrift 
Het Tooneel, »orgaan van het N ederl. Tooneelverbond, uit
gegeven onder leiding van het Hoofdbestuur", geen andere 
beteekenis heeft, sinds de redactie uit de handen van den 
heer van Hall in die des heeren Taco H. de Beer over
ging, dan dat elke mededeeling, da ar aan de leden van 
het Verbond gedaan, een officieel karakter bezit, terw&l 
de lez"ding van het Horifdbestuur alleen hz"erin bes!aat. da! dz"t 
den Redacteur benoemt, op wien dan ook de geheele verant
woordeljjkhdd voor den inhoud der verschillende artikels berust. 
Op dezen grond gevoelt het Hoofdbestuur zieh volkomen 
gerechtigd alle verantwoordelijkheid over de gelncrimineerde 
bladzijden van zich af te werpen en terug te brengen op 
den redacteur." 

Wij zien dus, dat zelfs ten tijde toen de redacteur nog 
benoenzd werd door het Horifdbestuur, dit laatste meende 
den redacteur algeheele vrijheid te moeten laten. Van eene 
verantwoordehjkheid jegens het Hoofdbestuur was zelfs 
geen sprake. Maar allerminst werd er aan gedacht den 
redacteur te beschouwen als den dien aar, den onderge
schikte of den »procuratiehouder" van het Hoofdbestuur, 
die door dat bestuur ter verantwoording kon worden geroepen. 
Eene dergelijke verhouding was uit den aard der zaak 
van den aanvang af buitengesloten, daar de heer Mr. J. N. 
van Hall de functien van hoofdbestuurder en redacteur 
in zich vereenigde, wat onmogelijk ware geweest indien de 
laatste als de dien aar van het Hoofdbestuur moest worden 
beschouwd: 

In ieder geval is het laatste zweemsel eener dergelijke 
verhouding ~itgewischt, toen bij de wetswijziging in r885 
de beteekems van het orgaan in art. r8 aldus werd om
schreven: 

»De maatschappij geeft een tijdschrift uit, dat de leden 
en donateurs kosteloos ontvangen. Dit tijdschrift is het 
officieel orgaan voor de mededeelingen van het Hoofd
bestuur, e~ wordt. geleid door een redacteur, voor den tijd 
van twee Jaren, Ult eene voordracht van het Hoofdbestuur 
door de algemeene vergadering te benoemen". 

Door deze wetsbepaling werd immers de benoeming des 
redacteurs overgebracht van het Hoofdbe~tuur naar de 
algemeene vergadering en voorts geconstateerd dat het tijd
schrift, het officieel orgaan is voor de nzededeeHngen van het 
Horifdbestuur. Zoo werd de betrekking van redacteur eene 
eerepost van gelijken rang als die van hoofdbestuurder. 
De een als de ander ontvingen onafhankelijk hun mandaat 
van de alg. vergadering en werden aldus ook alleen jegens 
haar verantwoordelijk. Van eene samenwerking was alleen 
sprake voor zoover het gold de opneming van officieele 
mededeelingen; voor het overige behield de redacteur zijne ge· 
heele vrijheid. Eerst aldus ook kon het Orgaan de vrije kamp-

plaats worden voor alle meeningen; eerst aldus het hart 
blijven van ons Verbond en het leven onzer maatschappij 
helpen verhoogen. Alleen vrije, ongedwongen, zakelijke, 
onderlinge kritiek is in staat in onzen modernen tijd eene 
vereeniging als de onze te doen gedijen en daarnm müesten 
de leden in hun orgaan de gelegenheid vinden alle be
zwaren tegen de houding van Afdeehngsbesturen, Commissie 
van Toezicht, Hoofdbestuur of redacteur van het tijdschrift 
onbewimpeld uit te spreken. 

Bij deze opvatting van de plaats welke ons tijdschrift 
in moest nemen, heb ik geen oogenblik geaarzeld in aflev. 
5 de brieven te plaatsen van de Heeren Horn en Stam, 
en evenmin om de, in mijn hoedanigheid van gewoon ver
bondslid geschreven, kritiek over den gang van zaken in 
ons Verbond in de jongste Aflevering te publiceeren. 

Dat ik die kritiek niet schreef in mijn hoedanigheid van 
redacteur geschiedde alleen tel' voorkoming van alle mogeJijke 
aanmerkingen, hoe ongegrond ik die ook zelve gevonden 
zou hebben. 

Maar evenmin als ik mij ooit door mijn hoedanigheid als 
redacteur, heb laten weerhouden,om mij in onze afdeelings
vergaderingen neer te zetten als gewoon hd, evenmin heb 
ik m. i. door de aanvaarding van het redacteurschap 
afstand gedaan van eenig recht, hetwelk de gewone leden 
bezitten. Mijn ingezonden artikel kreeg dus eene gelijke 
beteekenis als het had gehad van eenig ander lid, van 
wien ik het m. i. had kunnen, willen, noch mogen weigeren. 

Naar het schijnt - ik deed het zoo juist uitkomen -
hebben niet alle leden van ons Hoofrlbestuur de zaak 
aldus opgevat. Een hunner verzekerde mij althans, na 
afloop onzer gehouden afdeelingsvergadering, in tegenwoor
digheid van genoeg personen om zijn uitlating alle karakter 
van vertrouwelijke mededeeling te ontnemen, dat ik over 
mijn laag, indigne, beneden-alle-kritiek-staand artz'kel ter 
a. s. Aig. Vergadering duchtig onder handen zou worden 
genomen (»u zult er een leelijke pijp rooken", heette het) en 
ik zelfs gevaar hep het extra-crediet van ./200.- gewei
gerd te zien, (sIe I) en mijn betrekking er bij te verliezen! -
»Betrekking" , alsof het redacteurschap een baantje is waar
van men leeft! 

Ik zal de dingen, die komen zullen, dan ook rustig af
wachten. Aan de Aig. Vergadering zij het, uit te maken 
in hoeverre ik, door de plaatsing van dat artikel, mijne 
bevoegdheid te buiten ging; juister, eene principieele be
slissing te geven omtrent de verhouding tusschen den 
redacteur en het Hoofdbestuur! Het is nuttig en dringend 
noodig, dat wij hieromtrent eene uitspraak ten principale 
krijgen, opdat elk in de toekomst wete waaraan zieh te 
houden. Mijn mandaat, ofschoon loopend tot het volgend 
jaar, leg ik daarom Teeds nu in handen van de Aig. Ver
gadering. Blijkt zij van oordeel dat ik den eerbied aan 
het Hoofdbestuur - mijn meerderen ? - verschuldigd, uit 
het oog verloren heb, en mij mijn post verder onwaardig 
heb gemaakt ; ik zal, van haar, mijn lastgeefster, die uit
spraak kai m eerbiedigen niet alleen, maar me er over 
verheugen, dat zij zelve alsdan een einde zal gemaakt 
he bben aan een taak, waarvan ik de lasten alleen wensch 
te dragen - in volle vrijheid en onder de eenige verantwoor
delijkheid jegens de Aig. Vergadering. 

L. SIMONS Mz. 
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1 JUNI 1889· XVIIle JAARGANG. 

INHOUD: 

Officieel Gedeelte: Verslag 18e Alg. Vergadering. - Bijlagen: 
Rapport van het Hoofdbestnur aan de Commissie van Beheer en 
Toezicht der Tooneelschool, betreffende eene reorganisatie der School; 
Antwoorden der ·Commissis aan het Hoofdbestunr; Staat van het getal 
der VerbondsIeden op I Mei 1889 -- Uit onze Afdeelingen: Leiden. -
Maatschappij Apollo. -- Ingezonden: J. H. SCHOLTEN: Opheffing van 
den Voorbereidende Cursus aan de TooneelsehooL - NI. HORN: 
De Tooneelschool en hare reorganisatie - Inhoud van Jaargang 18. -
Register op de in dien Jaargang vermelde sch rij vers, knnstenaars, 
tooneelstukken, gedichten, tijdschriftartikelen, boeken, tijdschriften en 
dagbladen. 

OFFICIEEL pEDEELTE. 

'18e Algemeene Vergadering van het NEDERLANDSCH 
TOONEELVERBOND te Rotterdam, den 15 Mei 1889, 

in het lokaal " Ami c i ti a" te half elf uur 
des morgens. 

Aart7IJezig: 
Hoofdbestuur: Prof. Dr. A. G. van Hamel, Voorz.; J. 

H. Krelage, Onder- Voo!'z., D. H. J oosten, !)'eCl'eta7?~', M. 
J. Waller, Pemn'ngllleester, Mr. J. E. Band::, Marcelllls 
Emants, Tos. Jacobson. 

Commissie van Toezicht: A. Ising, J. M. Haspels. 
Directeur cler Tooneelschool: S. J. Bouberg Wilson. 
Redacteur van het Tijclschrift: L. Simons Mzn. 
Afgevaardigden: W. A. v. d. Manclere, M. Merens (Am-

steniam); - F. Ebeling, 1. 1. Havelaar Ez., Dr. G. Pekel
harillg, Jean Browne, Henclrik P. N. Muller (Rotterdam);
Th. B. Pleythe, J Nyman (Leiden); - Mr. F. Stam, J. 
e. v, d. Tol, J oh. Gram ('S Gravenhage); - J . .vr. J. v. 
Rossem en J H. de Kruijff (Utrecht); ._- Mr. D. J. van 
Tiene Jansse, D. Crena de Jong (Dordrecht); - Mr. G. 
M. Doorenbos (Groningen); -- J. Post v. cl. Burg (Delft); -
Joh. L. v. d. Pauwert (Midclelburg); -- Mr. Th. De Haan 

Hugenholtz (Haarlem); - J. N. Houba ('sHertogenbosch);-
J. A. Heuff (TieI). 

De overige Afdeelingen z~jn niet vertegenwoordigd. Het 
Eerelid~Mr. J. H. van Hall, zond bericht, dat hij tot zijn 
leedwezen verhinderd was de Vergaclering bij te wonen. 

Verder waren alclaar tegenwoorclig de gewone leden, cle 
H.H.T·F. v. cl. Goes, A. J. Le Gras, 1. Heyermans, M. 
Horn en A. Ising Jr. 

De voorzitter, Prof. Dr. A, G. van Hamel, opent de 
vergadering met een kort inleidenel woorel. Het jaar eier 
revolutie, zegt spreker, is juist een eeuw geleden en ook in 
ons verbondis een revolutie waarschijnlijk, die zeker niet 
bloedig zal wezen, want wijzigingen worden langs wettigen, 
vreedzamen weg voorbereid. 

Het afgeloopen verbonclsjaar was een jaar van voorbe
reiding en in dien opzichte kan er met voldoening op wor
den gewezen. 

Is cle beschrijvingsbrief wat dor, wie tusschen ele regels 
weet te lezen, kan' reeels vermoeden, dat de vergaclering 
ongetwijfeld belangrijk zal worden. 

Het verbond leed twee. gevoelige verliezen, door het 
afsterven van den heer W. J. Hofclijk, ons eerelid, en zeker 
niet minder door den d'ood van Prof. J. A. Alberclingk 
Th~im, die een warm voorstander was van ons verboncl, 
en een even kundig als welwillencl tooneelcriticus. 

De voorzitter beveelt der vergadering, bij de behandeling 
der verschillencle onclerwerpen kortheid en zakelijkheicl aan. 
en hoopt, clat cleze bijeenkomst laI bijdragen tot bevordering 
van den bloei van het vaclerlandsch tooneel. (Algemeene 
toejuiching ). 

Hierna brengt ele Secretaris, cle heer D. H. J oosten, 
verslag uit over het afgeloopen jaar. 

Dit luiclt als volgt: 

1If. H. 

De taak, aan mij opgedragen, 0111 aan cle Algemeene 
Vergaclering van het N ederlanelsch Tooneelverbonel verslag 



uit te brengen over het jongste jaar, dat achter ons ligt, 
die taak, M. H., vervul ik heden voor de eerste maa!. 
Eervol mag men haar noemen, dankbaar is ze niet, want 
- in trouwe - ik heb u bijna niets te zeggen. AI wat 
zweemt naar beschouwing, eigen opvatting, kritische opmer
king, moet ik vermijden. De meerderheid in het Verbtmd 
heeft meer dan eens duideJijk uitgesproken, dat zij alleen 
wil "een V ersJag". 

Ik zal mij natuurlijk in dat gare el laten spannen, maar, 
M. H " mijn Verslag wordt zoodoende zeer onbelangrijk -
ik waarschuw bij voorbaat. Immers ik heb niets belangrijks, 
noch wat het Hoofdbestuur, noch wat de Afdeelingen 
betreft, te boekstaven. 

Ons verbond werd een jaar ouder en nam toe in omvang, 
zooals een mensch doorgaans bij het klimmen der jaren 
corpulenter wordt. Wij teilen 2 lOO leden in de verschil
Iende Afdeelingen. Amsterdam spant hierbij de kroon, 
natuurlijk alleen in volstrekt aantal, niet in het betrekkelijke. 
Onze zaken gaan goed, wij hebben iets opgclegd. De gel
delijke toestand van ons Verbond geeft geen reden tot 
beduchtheid, althans zoolang ons het geluk beschoren 
blijft het subsidie te genieten, 't welk Z. M. de Koning ons 
zoo edelmoedig verleent. Het aantal onzer Afdeelingen 
verminderde, wij teilen er nu 15, want Zaandijk en Goes 
gingen voor ons verloren. Misschien winnen wij een 
nieuwe afdeeling in tropische Inchtstreek; daar kan groote 
kans zijn voor buitengewonen bloei, 

Bijna alle Afdeelingen zonden een verslag in van wat 
er voorviel in het afgeloopen jaar, die verslagen beheizen 
weinig wat bizondere vermelding verdient. 

De eenige Afdeeling, waarvan de leden zelven op tooneel
gebied werkzaam zijn, is Leiden, de grijze sleutelstad. 
Daar beoefenen de leden, tot eigen studie en tot eigen 
ontspanning, het tooneelspel, en - wat meer zegt -- het 
zijn de bestuursleden zelf, die de tooneelstukken schrijven, 
bewerken of vertalen. 

Twee Afdeelingen telt ons Verbond nog, die wel niet 
in dienzelfden geest werkzaam zijn, maar die toeh, zij het 
ook middellijk, op tooneeluitvoeringen invloed oefenen. 
Het is Gellt, eene der kleinste Afdeelingen, die uitvoerin
gen van N ederlandsche tooneelwerken door hare bescher
ming steunt en mogelijk maakt, en wier Bestuur nu stappen 
doet om een nieuwen Schouwburg te stichten. Het is 
Rotterdam - op eene na de grootste onzer Afdeelingen -
die, in gestadige aanraking met het Gezelschap der Ver
eenigde Tooneelisten, op hunne uitvoeringen invJoed 
oefent. Die Afdeeling verdient hulde voor haar ernstig 
streven, getuige de voorstelling van "Severo ToreIli" en 
van "Een Faillissement", dat de heer Haspels ter viering 
van zijn J ubileum had gekozen. Gaat Rotterdam op dien 
weg voort, dan smaakt ze allicht nog eenmaal de voldoening, 
het schouwburgbezoekend publiek op hooger peil gebracht 
te hebben, wat na opgedane ondel'vinding zeer wenschelijk 
blijkt te zijn. 

Overigens lezen wij hoofdzakelijk van gratis-voordrachten 
en voorstellingen. Amsterdam staat ook hier weder in 
aantal bovenaan: de Hollandsehe Opera, de Koninklijke 
Vereeniging "Het N ederlandsch Tooneel", de heeren Gebrs. 
van Lier, de heeren Kreukniet, Blaaser en Bigot - alle 
gezelschappen, die aan de leden van het Verbond gratis 
voorstellingen aanboden: eene beleefdheid, die dan weer 
met aanbieding van bloemruikers werd beantwoord. 

Den Haag werd ook genoodigd bij eene voorstelling, die 
ten minste de eigenaardigheid van locale kleur had: een 
Haagsch ingezetene schreef het tooneelstuk. dat in den 
Haag speelt. Dank zij de welwillendheid der direetie v. d. 
Ver. Rotterd. Tooneelisten en den heer Mare. Emants, 
waren de leden der afd. (met die van Delft) in staat O"e
steld de premiere van diens bl~jspel "J onge Harten" tegen 
halven entree-prijs bij te wonen. 

Nog kort geleden hield de heer Simons - redacteur 

van ons orgaan - een voordracht voor de leden der 
Haagsehe Afdeeling, waarna door oud-Ieerlingen der Too
neelsehool, verbonden aan het gezelschap van het Salo71 
des Van't!ts te Amsterdam, tot algemeene voldoening een 
stukje Noorsehe tooneelliteratuur werd vertoond. 

Utrecht en Tiel konden aan hare leden eene voor
stelling in den schouwburg aanbieden. 

Verder waren het solo-voordraehten, waarop de afdee
lingsleden werden vergast. N atuurlijk wordt de heer Willem 
van Zuylen dikwerf genoemd, een enkelen keer, te 's Her
togenboseh, de leerlingen der Tooneelsehool. 

De heer Morin werd ter gelegenheid van zijn 50jarig 
jubileum als kunstenaar in en door enkele Afdeelingen 
gehuldigd, voornamelijk in den Haag eil in Gouda. 

Er zijn Afdeelingen, die met de hand op het hart be
kennen: "wij hebben niets gedaan, maar de omstandigheden 
waren vijandelijk." WiJ wensehen haar de overwinning op 
dien \'ijand. 

Dan zijn er nog Afdeelingen, die zieh in geheim;>;innig 
duister hullen, die op iedere oproeping het zwijgen be
waren, althans Leeuwarden geeft in dezen opziehte veel 
blijk van volharding. 

Ik meen geen gewaagde gevolgtrekking te maken, door 
die Afdeelingen te rangsehikken onder degenen, die niets 
te vermelden hebben. 

Het Hoofdbestuur zelf schreef aan den heer Morin een 
brief van vereering en erkenning voor hetgeen deze be
gaafde tooneelspeler gedurende ;>;ijn 50jarige Joopbaan deed. 

Den heer Pcissart liet het een krans aanbieden in dank 
voor zijn voordracht, half ten bate der school, en aan mevr. 
Sarah Bernhardt schreven de Hoofdbestuurders gezamenlijk 
een brief van bewondering voor haar talent. 

Onder de kran sen en bloemruikers mengden zieh, hel aas, 
ook grafkransen, want de onverbiddelijke dood spaarde ons 
Verbond niet. 

W. J. Hofdijk en Jos. Alberdingk Thijm ontvielen ons. 
Beide mannen droegen ons Verbond een warm hart toe, 
zij hebben in Hoofd- en Afdeelingsbestuur daadwerkelijk 
ons Verbond gesteund ; onze oprechte erkenning en dank
baarheid kunnen slechts bijdragen om dieper hun verlies 
te gevoelen. 

Wat onze Tooneelschool betreft, ons troetelkind, waar 
wij terecht trotsch op zijn, omdat zij een blijvend getuigenis 
aflegt van wat ons Verbond tot stand wist te bre!lgen: 
de heer S. J. Büuberg Wilson staat aan het hoofd en 
onvermoeid w~jdt hij zijn krachten en talenten aan de school, 
terwijl de directrice, mevr. Rennefeld, voortgaat haar taak 
op de bekende wijze te vervullen. 

In het onderwijzend personeel heeft geen verandering 
plaats gevonden en ook het aantal leerlingen bleef tamelijk 
wel onveranderd. 

In den leertijd tusschen de groote Zomer- en de Kerst
vaeantie werden 4 leerlingen voor Vak-onderwijs aange
nomen, voor volledig onderwijs een leerlinge. Een 19jarige 
eandidaat, die toegelaten kon worden, was niet gelukkig 
genoeg een subsidie te vinden, dat in zijn schoolgeld voorzag. 

Vier leerlingen eIl twee vak-Ieerlingen verlieten de school. 
Niet allen om dezelfde reden, waarlijk niet, drie leerlingen 
toch toonden een te groot gebrek aan talent en de vi erde ... 
de vi erde is Mej. Leida Roelifsen. Zij verliet de school 
gediplomeerd, zij betrad de planken, en allen, die het voor
recht hebben genoten haar in eene rol van beteekenis te 
zien optreden, weten met hoeveel voldoening en recht
matigen trots de school op haar leerlinge mag terugzien. 

Tusschen begin Januari en einde April traden I leerling 
en 3 vakleerlingen toe, terwijl een vakleerling de school 
verliet wegens gebleken afwezigheid van talent. 

Veelvuldig traden de leerlingen voor het publiek op in 
kleinere blijspelen, fragmenten van beroemde en bekende 
tooneelwerken en losse voordrachten en gedichten. 

Herhaaldelijk werkten enkele leerlingen bij tooneelvoor-
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stellingen mede, natuurlijk meestal in ondergeschikte ro~en.1 zo:~~n ze~er ni~~inder den steun verdienen van het 
Bij de Tooneelvereeniging echter hebben de leerlingen I' Verbond dan een gezelschap, dat niet tot den eersten rang 
Frieda Herberich, Alida Klein en de vakleerling Marie behoort. 
Grader, de vrouwenrollen vervuld in »Belacheliike Hoofsche De heer van der Mandere constateert, dat de heer Kreuk
J uffers" en daarbij zoo voldaan, dat van de toekomst dez er niet zieh niet met zijn voorstel tot de Amsterdamsche 
drie aspirant-kunstenaressen veel goeds mag verwacht worden. afdeeling heeft gewend. 

Ons Orgaan eindelijk verscheen, bij wijze van proef, in De Heer L. Simons Mzn. merkt op, dat de Heer Kreuk-
een nieuwen vorm, die - bedrieg ik mij niet -- algemeen niet aan zijne plannen van tooneeluitvoeringen een theatre 
met instemming is begroet. Deze veertiendaagsche uitgave d'application wil verbinden, dat, in aansluiting met de 
biedt ongetwijfeld vele voordeelen: zij stelt in staat tooneelschool, zeer groot nut kon hebben voor het verbond, 
de officieele mededeelingen, zoo van Hoofdbestuur als zoodat des heeren Kreukniets plannen dus wel aanspraak 
Afdeelingen, spoediger ter algemeene kennis te brengen, mochten maken op steun van het verbond. 
zij maakt het tijdschrift actueeler en gemakkelijker te lezen, De heer Ising, van den Haag, steunt het denkbeeld van 
zij bevordert de onderlinge gedachtemvisseling tusschen de een applicatie-theater, dat hem zeer wenschelijk toeschijnt. 
verspreide Afdeelingen en leden, en waakt tegen insluimering De heer Krelage, ondervoorzitter, schetst in korte woor
der belangstelling in ons Verbond. Dit laatste niet het den de meening van het hoofdbestuur. De waarborgen 
minst door de strijdvaardigheid van den redacteur, die op voor het beantwoorden aan kunst-eischen zijn te onzeker 
het Orgaan den stempel zijner persoonlijkheid blijft drukken bij de onderneming, maar althans het finantieel bezwaar is 
en ook dit jaar weer in het niet-officieel gedeelte zijn vol- te overwegend. De berekening voor voorstellingen te Am
komen onafhankelijkheid van oordeel handhaafde. De heer sterdam te geven is zeker te optimistisch opgesteld, maar 
Simons gaf zieh, evenals zijne medewerkers, veel bereid- voor andere, althans kleine afdeelingen van het tooneelver
willige moeite; zij zorgden voor veel belangrijks in de bond, zijn de kosten veel te hoog. 
kolommen van »Het Tooneel"_ Dat deze proefneming De aansluitillg aan de tooneelschool of door een appli
- ook door de verschuiving der Alg. Vergadering tot in catie-theater, of door een z.g. theatre des jeunes, achtte het 
Mei - hooger onkosten met zieh gebracht heeft dan aan- hoofdbestuur voorbarig, nu er plannen van reorganisatie der 
vankelijk voorzien was, zal -- daar het tekort ook onbe- school aanhangig zijn. 
langrijk is - wel geen gewicht in de schaal leggen bij het Om al die redenen had het Hoofdbestuur besloten de 
beoordeelen van de wijze van uitgaaf. voorstellen van den heer Kreukniet niet aan de vergadering 

Hiermede M. H. is mijn Verslag geeindigd. Korter te voor te leggen. 
zijn is moeilijk, geeft mij veel stof te verwerken en het De begrooting over 1889/9° wordt nu aan de orde ge-
Verslag zal er in ieder opzicht bij winnen!" steld. De voorzitter stelt voor, de begrooting niet definitief 

De voorzitter stelt voor algemeene hulde te brengen aan maar slechts voorloopig aan te nemen, als credietwet, om
de nagedachtenis van de heeren Hofdijk en Alberdingk dat eventueele wijzigingen in de inrichting der tüoneelschool 
Thijm, waaraan de vergadering voldoet door op te staan. noodzakelijk wijziging in de begrooting ten gevolge zullen 

Het jaarverslag wordt daarna aangenomen, nadat niemand hebben. 
eenige op- of aanmerking heeft in het midden gebracht. De afdeeling Rotterdam stelt voor, in afwijking van de 

De heer van Tienen Tansse, afgevaardigde van Dürd- volgorde der punten van beschrijving, eerst mededeeling te 
recht, beklaagt zieh over de armoede van den beschrijvings- mogen ontvangen omtrent de plannen ter reorganisatie, 
brief. en daarna de begrooting in behandeling te nemen. 

Men zoude er niets op aantreffen, ware er geen begrooting. Daar niemand zieh daartegen verklaart, wordt dien over-
De plannen om de Hollandsehe opera te steunen, o. a. eenkomstig besloten. 

staan sedert de laatste algemeene vergadering op de agenda. De voorzitter doet daarop namens het hoofdbestuur voor-
Het hoofdbestuur doet echter geene voorstellen dien- lezing van uitvoerige medecteelingen betreffende deze plan-

aangaande. nen. Hij zegt, dat het hoofdbestuur, dadelijk na zijn op-
De voorzitter antwoordt, dat verleden jaar door particu- treden, aanleiding heeft gevonden, zoowel in de overtuiging 

lieren pogingen zijn in het werk gesteid om de Hollandsehe van sommige zijner led'en als in de stemmen, die daarover 
opera te steunen. Het hoofdbestuur wist daarvan, want zijn opgegaan in den boezem van het Tooneelverbond, om 
twee zijner leden waren bij die plannen betrokken. Het de volgende vraag te stellen: »Bestaat er grond üm te 
resultaat was echter niet van dien aard, om nu reeds een meenen, dat het noodig is de organisatie der Tooneelschool 
steun van het verbünd wenschelijk te achten. ingrijpende veranderingen te doen ondergaan, ten einde 

De afgevaardigde voor Dordrecht stelt zieh tevreden met hare inrichting meer dan tot dusver het geval is geweest 
dit antwoord, mits het releveeren van de Hallandsche opera in overeenstemming te brengen met het doel, dat zij moet 
op de agenda blijve. bevorderen ?" 

Daartoe wordt besloten. Deze vraag is eerst in handen gest eid van eene sub-
De voorzitter deelt mede, dat er aok voorstellen bij het commissie : de secretaris heeft in de notulen alles bijeenge

Hoofdbestuur zijn ingekomen van den heer Marie M. Kreuk- zocht wat licht kon verspreiden over de verschillende op
niet om met zijn tooneelgezelschap, uitgebreid en vermeer- vattingen, welke sedert de oprichting der Tooneelschool 
derd door jongere krachten, e~ne serie Illodel-voorstellingen omtrent het doel en den aard dier inrichting zijn gehuldigd 
te geven, onder patronaat, toezicht en geldelijken waarborg door de leden der vereeniging; de directeur der school heeft 
van het tooneelverbond. Het Hoofdbestuur was niet homo- eene uitvoerige statistiek opgemaakt van de leerlingen, welke 
geen in deze zaak, maar de meerderheid meende, dat de haar hebben bezocht van November 1874 tot November 
beste weg zoude zijn als de Amsterdamsche Afdeeling de 1888; een paar leden van het hoofdbestuur hebben bij en
zaak voor het volgend seizoen in handen nam. Zij toch kele oud-Ieerlingen een vertrouwelijk onderzoek ingesteld 
kon het gezelschap en de kansen van slagen beter beoor- naar hunne meening omtrent het nut, dat zij voor hun loop
deelen en na een proefjaar zou de algemeene vergadering baan getrokken hebben uit hunne opleiding aan de school. 
meer »en cünnaissance de cause" over de zaak kunnen Nadat het rapport der sub-comrnissie in eenige vergade-

-oordeelen. ringen van het hoofdbestuur uitvoerig is besproken, heeft 
De heer Ebeling, voorzitter der afdeeling Rotterdam, het bureau een schrijven opgesteld aan de Commissie van 

protesteert tegen het verleenen van steun aan een bizonder Toezicht, ten einde haar met de meening van het hoofdbe
gezelschap. De Vereenigde Rotterdamsche tooneelisten stuur bekend te maken en haar advies in te winnen. 
streven er gestadig naar model-voorstellingen te geven, zij Dit schrijven is r8 Maart 1.1. verzonden. Den 3den Mei 



heeft de Commissie het eerste gedeelte van haar ant
woord ingeznnden, den 13den dier maand het tweede ge
deelte. (De voorzitter leest tel' nadere toelichting onder
scheiden paragrafen voor uit de verschilIende stukken.) 

Het Hoofdbestuur is dus niet in de gelegenheid geweest 
een conccpt-reorganisatie tijdig bij dc vergadering in te die
nen. Het heeft zieh tot het doen van mededeelingen moe
ten bepalen. Intussehen meent het, met terzijdestelling van I 
de gewichtige quaesties omtrent het behoud der voorberci
dende klassen, waaromtrent het HoofLibestuur eene andere 
overtuiging heeft dan de Commissie van Toezicht, het vol
gende drieledige voorstel aan de vergadering te mogen doen : 

10. De vergadering betuige hare instemming met deze 
uitspraak: »het is wenschelijk de organisatie der Tooneel
school zoo te wi,izigen, dat zij, meer dan thans het geval is, 
aan haar eigenlijk doel, een vakschool voor tooncelspelers 
te zijn, beantwoorde; 

2°. Zij geve aan het Hoofdbestuur de opdracht om, op 
den grondslag van dit beginsel, nader in overleg te treden 
met de Commissie van Toezicht 'en binnen eene maand 
een nieuw Reglement der Tooneelschool te ontwerpen, het
welk, met bijgevoegde memorie van toe!ichting, aan het oor
dee! van de afdeelingen en van de algemeene vergadering 
worde onderworpen; 

3°. Zij verdage zieh, wat dit punt betreft, tot de eerste 
dagen van Juli (op een tijdstip dat samenvalt met de exa
mens van de leerlingen der Tooneelschool) en korne dan bij
een te Amsterdam, om deze aangelegenheid verder te be
handelen en in deze zaak eene definitieve beslissing te 
nemen. 

De heer Houba van 's Hertogenboschvraagtofdetweede 
brief van de commissie van beheer en toezicht ook bekend 
gemaakt zal worden. 

De secretaris deelt mede, dat afdrukken van het rapport 
van het hoofdbestuur en van beide brieven der commissie 
voor de aanwezigen verkrijgbaar zijn. 

De heer Ebeling, voorzitter \'an de afdeeling Rotterdam, 
dankt het hoofdbestuur voor den hoogen ernst waarmede 
het deze zaak heeft behandeld en grondig onderzocht. 
Spreker vraagt, of er nu reeds eene beslissing kan worden 
genomen, omtrent het punt van verschil tusschen hoofdbe
stuur en school-commissie. Zoo ja, dan schaart Rotterdam 
zieh aan de zijde van het hoofdbestuur, ja wil verder gaan 
en zelfs geen adspirant-Ieerlingen erkennen. 

De voorzitter deelt mede, dat in. deze vergadering geene 
beslissing kan vallen, omdat het punt als zoodanig niet 
vom-komt op den beschrijvingsbrief. Wel kan de verga
dering door eene motie van haar gevoelen doen blijken. 

De heer Ebeling wil zeer zeker geene motie, daar dit 
eene onbeleefdheid zoude zijn tegenover cte commis sie van 
beheer en toezicht en de kwestie reeds bij voorbaat gepre
judicieerd zoude zijn. 

De heer Stam, afgevaardigde voor den Haag, verklaart 
niet mede te gaan met Rotterdam ten aanzien van de 
aIgeheele opheffing van het aspirant-Ieerlingschap. 

De afdeeling Dordrecht betwijfelt of de conclusien van 
het rapport wel in behandeling kunnen worden genomen, 
als zijnde niet aan de orde gesteid. 

De voorzitter roept art. 11 in van de statuten, 2e alinea. 
»Niet aan de orde gesteide onderwerpen worden niet in 

behandeling genomen, tenzij twee derden der stemmen 
daartoe verlof geven." 

Bij stemming wordt met 56 tegen 3 stemmen besloten, 
de voorstellen, door het hoofdbestuur aan het slot zijner 
mededeelingen gedaan, in stemming te brengen. 

Het eerste voorstel wordt met algemeene stemmen aan
genomen. 

Het tweede wordt, evenals het derde, bij acclamatie aan
genomen. 

De voorzitter stelt voor, nu eene pauze te doen intreden. 
Na dc pauze wenscht de voorzitter eerst te doen stem-

IIlcn ov<::r d<:: ulltstane vacaturcs m h'~'ufdb<::"tuur Cll cum
Illissie van beheer en toezicht der tooneelschoo!. 

De voorzitter zal die sternming doen houc!en met brief
jes en verzoekt ieder afgevaardigdehet aantal stemmen, 
welke hij gerechtigd is uit te brengen, te vermelden op het 
stembriefje. 

De afdeeling Rotterdarn verklaart zieh daartegen, op die 
wijze immers kan het geheim der stemming niet bewaard 
blijven. 

De afgevaardigden zullen nu ieder een aantal stembrief
jes ontvangen. gelijkstaande met het aantal stemmen, dat zij 
gerechtigd ziJn uit te brengen. 

Vertegenwoordigd zijn de afdeelingen: 
Amsterdam ö41 leden 10 stemmen. 
Rotterdam 518 » 10 » 
Leiden 300» 10 » 

's-Hage 268 » !O 

Utrecht 73» 4 » 

Dordrecht 43 » 3 » 
Groningen 4() » 3 » 

Delft 50» 3 » 
Middelburg 24 » 2 
Haarlern 22 » 2 » 

's Bosch 14» » 
Tiel 15» » 

totaal 59, volstrekte meerderheid 30. 
De uitslag der stemming om te voorzien m twee vaca

tures in het hoofdbestuur, ontstaan door de periodieke af
treding van de heeren mr. J. E. Banck en D. H. Joosten is, 
dat gekozen blijken de heer mr. J. E. Banck met 59 en 
D. H. Joosten met 49 stemmen. De heer mr. C. F. A. 
Milders verkreeg 10 stemmen. 

De beide gekozenen nemen de benoeming aan. 
De stemming over 2 leden van de Tooneelschool-commissie 

ter voorziening in de vacature Prof. B. J. Stokvis, als ge
volg van periodiek aftreden, en Prof. J. A. Alberdingk Thijm, 
overledeu, heeft tot uitslag dat prof. Stokvis met algemeene 
stemmen wordt herkozen, en voor de tweede vacature 
30 stemmen worden uitgebracht op den heer W. A. van der 
Mandere, 29 op professor G. A. van Harne!. 

Gekozen is dus de heer van der Mandere, die echter 
!Jezwaar maakt de benoeming aan te nemen, daar hij den 
heer van Hamel liever in die commissie zag zitting nemen. 

De voorzitter zegt, dat dan eene tweede vrije stemming 
moet plaats hebben_ 

De heer Ebeling van Rotterdam wil er op wijzen, dat 
bij deze stemming volstrekt geene personen- maar wel 
eene beginselkwestie den doorslag geeft. 

De commissie van beheer en toezicht was homogeen in 
het bestrijden der voorstellen van het hoofdbestuur betref
fende de reorganisatie der school, de heer G. A. van Hamel 
heeft zitting in dat college als afgevaardigde van de Maat
schappij tot nut van het algemeen. \Vie nu - als de 
afdeeling Rotterdam - de denkbeelden van de meerderheid 
in het hoofdbestuur omhelst, moet een commissielid benoe
men dat van dezelfde meening iso 

De voorzitter wiist er op, dat de behandeling der kwestie 
van reorganisatie reeds in J}lli ter sprake komt, na gepleegd 
nader overleg met de commissie der tooneelschool, en dat de 
heer van Harne! in dien tijd toch zitting heeft in die 
commissie. 

De heer de Haan Hugenholtz van Haarlem wijst er op, 
dat de gekozene in de plaats van wijlen prof. Alberdingk 
Thijm onmiddellijk optreedt, volgens het reglement der 
school; dat dus eventueel de heer G. A. van Hamel niet 
zoude kunnen benoemd worden, als zijnde reeds lid der 
commissie. 

Na herhaald aandringen verklaart nu de heer van der 
Mandere op zijn besluit terug te komen en de benoeming 
aan te nemen. (Toejuiching). 

Aan de orde wordt nu gesteId de algemeene begrooting. 



De afdeeling Amsterdam betreurt het ontbrekell van 
eene toelichting. Ten vorigen jare toch was de wensch 
geuit, bij iederen gewijzigden of meuwen post een woord van 
omschrijving te lezen, opdat de afdeelingen in hare verga
dering daarover kunden oordeelen. 

De penningmeester, de heer M. J. Waller, bekent daar
aan niet te heb ben gedacht, het is de eerste keer dat hij 
eene begrooting had over te leggen. Er zijn trouwens 
geen nieuwe posten. De post NO. I I, onderhoud gebouw, 
was verleden jaar f 500.- grooter, omdat er aan de 
waterzijde van het gebouw een nieuwe schoeiing moest 
gemaakt worden volgens overeenkomst met de gemeente. 

De heer Si mons geeft inlichting omtrent den post van 
ongeveer f 200, die het tijdschrift over '88/,89 meer dan 
de geraamde f 700 gekost heeft. De nieuwe vorm ver
eischt veel grooter aantal verzendmgen, de omslagen daartoe 
benoodigd heb ben extra-kosten veroorzaakt; buitendien is 
de algemeene vergadering eerst half Mei, in plaats van 
begin April gehouden, waardoor meer nummers moesten 
verschijnen dan waarop gerekend was. 

De heer Ebeling brengt dank en hulde aan de belange
looze moeite der verschilIende medewerkers, niet in het minst 
van den redacteur. 

De voorzitter wijst er op, dat reeds in de begrooting de 
wensch ligt opgesloten, het tijdschrift ook verder op dezelfde 
wijze te zien verschijnen. 

De heer Simons verklaart, op eene vraag, moellijk te 
kunnen opgevell, wat de kosten voor . het volgend jaar 
zullen zijn; deze hangen af van het verkrijgen van koste
looze kopij. 

De heer Ebeling stelt voor de circa / 200.-, die het 
tijdschrift meer gekost heeft, uit het batig slot te dekken, 
en op Ge begrooting voor het volgend jaar een post van 
f 900. - voor het tijdschrift uit te trekken. 

De heer Simons stelt voor de uitgaven voor het tijdschrift 
over '88/,89 te ramen op J 800.-, die som zal wel vol
doendc zijn. - Aldus wordt besloten. 

De heer Stam, afdeeling den Haag, wenscht meer officieele 
mededeelingen in het tijdschrift, opdat de afdeelingen beter 
op de hoogte komen van wat er omgaat bij het hoofdbestuur. 

De voorzitter antwoordt, dat het moeilijk is om mede
deelingen te doen omtrent gedachtenwisseling en onderhan· 
deling. In den afgeloopen winter was er weinig rijp om 
officieel te worden meegedeeld. 

De heer Stam vraagL waartoe men het batig saldo wil 
laten strekken, en geeft in bedenking, die som tot andere 
doeleinden aan te wenden, b.v. tot het ondersteunen van 
vereenigingen, die op praktisch terrein werken in de tooneel· 
wereld. 

De heer Ebeling wenscht integendeel het saldo zoo 
soliede mogelijk te beleggen, met het oog op een misschien 
eenmaal vervallen van het koninklijk subsidie. 

De heer Waller wil met het batig slot de schuld delgen, 
daar deze rente kost. 

De vergadering machtigt den penningmeester het saldo 
te deponeeren bij de Crediet-vereeniging. 

Het batig slot wordt thans geschat op f 474.27. 
De penningmeester zegt dat dit batig slot nog vermeerderd 

moet worden met enkele buitenkansjes. Zoo heeft de 
ontbonden rederijkerskamer »Apollo" te Amsterdam op 
16 October j.l. f84.- en de Societeit Doctrina et Amicitia, 
bij gelegenheid van haar jubileum op 26 November j.l. 
f 50 .- aan de Tooneelschool geschonken. 

De matinee door Ernst Possart in verbinding met de 
heeren Gebr. A. van Lier, half ten bate der tooneelschool 
gegeven, bracht op /200.12 1/ 2, 

Daar staat tegellover, dat het hoofdbestuur nog een toelage 
wenscht te geven aan mejuffrouw Leida Roelofsen, oud
leerlinge der tooneelschool, die tot verden~ ontwikkeling 
gedurende 2 t / 2 maand naar Parijs zal gaan, 

Die bijdrage is te stellen op f 180.-. 

De heer Ebeling keurt dit goed, mits het niet als prece
dent zal gelden. 

De heer Horn gelooft, dat het voorbeeld tot het ver
leenen dier toelage door het goede hart van het hoofd
bestuur wordt ingegeven; spreker zou gaarne zien, dat in 
het volgend seizoen ook aan andere afdeelingen gelegen
heid geboden werd om mejuffrouw Roelofsen op het tooneel 
te zien. 

De heer Simons deet't mede, dat de heer Kreukniet Vllor

nemells is in net aanstaand seizoen met de uitvoering van 
Nora de meeste steden, waar afdeelingen zijn, te bezoeken. 

De heer Jacobson verklaart, dat hij alt hans als hoofdbe
stuurder de toelage aan Mejuffrouw Roelofsen niet heen 
gevoteerd met zijn hart, maar met zijn verstand. 

Na gemaakte opmerking verklaart de penningmeester nog, 
dat hij vergeten heeft, den post Herman-Lll1de-fonds PP)

memorie op de begrooting te plaatsen. 
De heer Houba meent dat post I4, pianohuur, wel zal 

kunnen vervallen, te meer daar hij vernomen heeft, dat 
eene dame zulk een instrument ten geschenke of in bruik
leen wilde geven. ls dat ZOll, dan brengt spreker hulde 
aan de geefster. 

Hierna wordt de begrooting en bloc en als credietwet 
aangenomen. 

Alsnu komt in behandeling punt 7 van den beschrijvings
brief, betreffende de stichting eener Afdeeling van het 
Verbond te Batavia. Hieromtrent wordt het woord verleend 
aan mr. F. Stam, afgevaardigde van 's-Gravenhage, van 
welke Afdeeling het denkbeeld is uitgegaan. De heer 
Stam deelt mede, dat de heer mr. F. L. Der Kinderen, 
Vice-Voorzitter van den Raad van N ederlandsch-Indie, 
die de zaak in de Vergadering der Afdeeling ter sprake 
heeft gebracht, tot zijn leedwezen wegens uitlandigheid 
blliten staat is de Vergadering bij te wonen. Hij heeft 
evenwel in een schrijven zijn denkbeelden nader uiteengezet. 
Hiervan doet mr. Stam voorlezing. Er blijkt daaruit, dat 
de heer Der Kinderen N ederlandsch Indie mede wil doen 
genieten van den vooruitgang, die in ons Vaderland het 
Tooneel in de laatste jaren is ten deel gevalIen. De 
werkkring der op te richten Afdeeling zouzich dus vooral 
moeten uitstrekken tot het bevorderen van tooneeluitvoe
ringen door goede artisten, en van het vestigen van een 
goed gezelschap. Allereerst moet dus met het bijeenbrengen 
van het benoodigde kapitaal een aanvang worden gemaakt, 
iets waarvoor ook van de Regeering wel steun te verkrijgen 
zal wezen. De te vestigen troep zou haar hoofdzetel 
moeten hebben te Batavia en van daar uit de voornaamste 
plaatsen van Java bezoeken. Is zij goed saamgesteld, dan 
zal zij zeker ook goede recettes maken. Ten aanzien van 
de oprichting der Afdeeling zou de heer Der Kinderen 
het initiatief willen genomen zien door het Hoofdbestuur 
en noemt enl:ele mannen van invloed, als o. m. mr. H. P. 
v. d. Berg, president van de Java-Bank, die zeker bereid 
zullen ge von den worden de pogingen krachtig te steunen. 

N aar aanleiding van deze mededeelingen, door de Verga
dering met instemming vernomen, verklaart het Hoofd
bestuur zich bereid met den heer Der Kinderen in overleg 
te treden, ten einde aldus tot verwezenlijking van diens 
denkbeeld te geraken. Hiertoe geeft de Vergadering bij 
acclamatie machtiging. 

Bij het bepalen van de plaats, waar de volgende alg. verg. 
zal worden gehouden, verklaart Utrecht zich gelukkig te 
zullen achten, wanneer de vergadering in I890 haar gast 
zal willen zijn. Dit wordt met instemming vernomen. 
Groningen betuigt haar leedwezen er over, dat de Afd. door 
omstandigheden verhinderd is, haar ten vorigen jare gedane 
uitnoodiging voor 1890 gestand te doen. Nu Utrecht haar 
is te gemoet gekomen, hoopt de afdeeling in I 89 I· te be
wijzen, dat voor haar uitstel niet gelijk afstel iso Door den 
heer Houba wordt de wensch uitgesproken, de alg. verga
deringen voortaan llooveel mogelijk op Zaterdag te houden. 



Daar de;"e wensch alge:e~:-gedeeld ·-~~kt te wor~en, be~-I-~-~~en tot eene Commissie van beoordeeling van oorspron-
100ft het Hoofdbestuur zich daarnaar te gedragen. keliJke stukken. 

De Voorzitter doet thans eenige mededeelmgen betref- De heer Horn brengt hulde aan hetgeen door de directie 
lende de inrichting van de examens der Tooneelschool. der Ver. Rotterd. Tooneelisten ten behoeve onzer oorspron
N adat het Hoofdbestuur ten vorigen jare gemachtigd was kelijke letterkunde wordt gedaan. Hiermee stemt de 
tot het nemen eener pwef met eene voorloopige regeling vergadering door applaus in. 
lleeft het thans een reglement in gereedheid gebracht. Alsnu volgen de gebruikelijke plichtplegingen. Aan de 
Intusschen acht het 't meer gewenscht dit jaar, hangende afd. Rotterdam wordt voor hare gulle gastvrijheid dank 
de reorganisatie-plannen, dit reglement niet in behandelil1g gebracht door Dordrecht (luid applaus); de afd. Middel
te brengen, maar de genomen proef 0]) gelijke wijze te burg huldigt den Voorzitter om zijne tactvolle en inspi
herhaien. Riertoe wordt de noodige machtiging verleend. reerende leiding der Vergadering (luide toejuichingen). 

Op eene desbetreffende vraag hoe de examens ingericht De heer Heuff vindt aanleiding zijn dank te betuigen 
zullen worden, verklaart de directeur der school het aan aan de vele sprekers, zonder wier welbespraaktheid de 
de vergadering over te laten, of zij de examens in speI wil Vergadering zeker niet zoo lang geduurd zou hebben ; 
doen houden op een dag, dan wel verdeelen over de twee waarna de heer Gram op zijn beurt hulde brengt aan de 
examendagen. N aar het oordeel van den V oorzitter is dit zwijgers, die door hun zelfbeheersching den sprekers de 
eene zaak, die van de beslissing der jury afhangt. Tevens gelegenheid verschaften te zeggen wat hun op het hart lag. 
deelt hij mede, dat voorloopig de oude jury in functic Alvorens de Vergadering te sluiten wenseht de Voor
blijft, en het ver kiezen van nieuwe leden door haar zelve. zitter namens het Roofdbestuur de verklaring af te leggen, 
indien noodig, zal moeten geschieden. dat het zich alleen tot rekenschap verschuldigd acht jegens 

De heer Horn oppert eenige bedenking tegen de wijze, de Aig. Vergadering en geen aanmerkingen in het Verbonds
waarop de jury haar taak bij het laatste examen heeft Orgaan zal beantwoorden. Dit Orgaan blijft intussehen 
opgevat. Zij overschreed z. i. de haar door de alg. ver- volkomen vrij in het opnemen van wat de leden er in 
gadering verleende bevoegdheid door ook aan leerlingen wensehen te plaatsen. 
der -+e klasse onderscheidingen toe te kennen. De V oor- Niets verder aan de orde zijnde, sluit de V oorzitter 
zitter verklaart, dat z. i. de jury volkomen vrijheid had, tegen 3. I 5 uur de Vergadering. 
om dien leerlingen eene eervolle vermelding toe te kennen. 
Een accessit en prijs bleven alleen voor de el<'wes der 
hoogste klasse bereikbaar. 

Bij de algemeene rondvraag brengt de heer Browne van 
Rotterdam thans de mogelijkheid ter sprake, om in ons 
land en Belgie nieuwe afdeelingen te stichten. Hij ver
wacht daarbij zeer veel van de persoonlijke overredings
kracht de:- hoofdbestuursleden, in het bizonder van den 
V oorzitter. Deze zegt, dat door hem in het afgeloopen 
sei zoen reeds eenige pogingen in dien geest zijn gedaan 
en wel te Rengelo en te 11aastricht. Onder de plaatsen, 
die voor het vestigen eener afdeeling in aanmerking zouden 
kunnen komen, worden - naar aanleiding van dit debat
door verschillende aanwezigen met name aangeduid: Ant· 
werpen, Brussel, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Breda. 

De afgevaardigde van Groningen verzoekt den alge
meene Secretaris alsnog in zijn verslag bizondere melding 
te willen maken van twee voorstellingen, waarop de leden 
der afdeeling in den afgeloopen winter zijn onthaald. Mr. 
Doorenbos brengt daarbij vOOl'al hulde aan Prof. A. G. 
van HameI, aan wiens initiatief de afd. deze avonden te 
danken had. De heer J oosten belooft aan het uitgesproken 
verlangen te zullen voldoen. 

De afdeeling Leiden acht zich gelukkig een bericht, in 
het tijdschrift betreffende den ongunstigen toestand der 
kas Dpgenomen, te kunnen aanvullen door de mededeeling 
dat voor het tekort geen beroep op de algemeene kas 
behoeft te worden gedaan. Dank zij de pogingen der heeren 
J acobson en Franken, die er in slaagden eene rentelooze 
leening ad f 500 te sluiten, is in den geldnood voorzien. 
Deze mededeeling wordt met instemming ontvangen. 

De Voorzitter wenscht nog eene opmerking te maken 
over den werkkring van het hoofdbestuur. In het afge
loopen jaar was het nieuwe bestuur eerst met I October 
in functie getreden; daardoor heeft het eigenlijk slechts 5 
maanden werktijd gehad. Spr. zou derhalve wensehen, dat 
voortaan het genootschapsjaar te dien opzichte den I en Juni 
aan zou vangen. 

De heer Stam brengt thans nog eens de kwestie van 
de bevordering onzer oorspronkelijke tooneelletterkunde 
ter sprake. Hij zou wenschen deze meer door het Verbünd 
behartigd te zien, en beveelt het denkbeeld van het uit
schrijven eener prijsvraag aan. De V oorzitter antwoordt, 
dat het z. i. verkeerd zou wezen, het Hoofdbestuur te willen 

De Rotterdamsche Afdeeling heeft haar goeden naam 
als gastvrouw waardig opgehouden. Den avond voor de 
Vergadering waren de Hoofdbestuurders en Afgevaardig
den uitgenoodigd tot bijwoning cener voorstelling van 
Mulder's »Kiesvereeniging", welk blijspel door de voor
treffel~ke vertolking der Rotterdamsche artisten opnieuw 
een alleraangenaamsten indruk maakte. Vervolgens togen 
allen naar het nieuwe lokaal van v. Deinum, op den 
Coolsingel, waar het afdeelingsbestuur en eenige belang
steIlende leden een keurig souper hadden doen in gereed
heid brengen en waarbij wij tevens het genoegen hadden 
de voornaamste leden (heeren) van het Rotterdamsche 
Tooneelgezelschap mede te zien aanzitten. De algemeene 
geest van verbroedering, die aldaar gekweekt werd en die 
zich in menige opwekkende toast lütte, de geschonken 
gelegenheid tot on der linge gedachtenwisseling· der afgevaar
digden beloofden alles goeds voor de te hüuden vergadering. 

Den volgenden dag was in het lokaal der Diergaarde 
een fmai diner aangericht, waaraan vele leden der Afd. 
Rotterdam mede aanzaten. Ook hier ontbraken de toasten 
natuurlijk niet. Na eene gee,;tdriftige toespraak op Z. M. 
den Koning, onzen vorstelijken beschermer, waarin H. D. Z's 
herstel en juist gevierd jubelfeest door den redenaar, onzen 
V oorzitter, in dankbare herinnering werd gebracht, werd 
staande een heildronk aan Z. M. gewijd en Rem daarvan 
per draad kennis gegeven. Een telegraphische dankbe
tuiging bereikte de aanwezigen nog tijdens het feestmaal. 



De voorstellen tot hervorming der Tooneelschool. 

Het volgcnde schrijven is, d.d. door het Hoofdbestllur 
gericht 

Aal! de COJll7Jll~'S/e 7'an Eeheer en 
Toezzdzt der Too71eelschool te Aillsterdillil. 

lViijne Heeren! 

Het zal U niet onnatuurlijk voorkomen, e1at bct Hoofd
bestuur van het Tooneelverbonel in elen laatsten tijd op
nieuw zijne bijzondcre aandacht heeft gewijd aan de 1'00-
neelschool en hare tegenwoordige inrichting. 

Het is U immers bekend, dat niet alleen enkele bij
zonderheden van die inrichting, maar zelfs dc gronelslag 
waarop zij rust, bij voortduring een onderwerp van dis
cussie uitmaken in den boezem onzer vereeniging; en nie
mand heeft ooit ontkend, dat naast de goeele resultaten, 
welke zij heeft opgeleverd, schaduwzijden zijn aan te wijzen, 
welke de vraag wettigen, of wellicht de deugdelijkheid dier 
methode, ook al is zij door de Hoofdbestuurderen aanbe
volen en uitgebreid geworden, ook al heeft zij tot dusverre 
steun gevonden bij de meerderheid der leden van de Al
gemeene Vergadering, niet aan een vernieuwd onderzoek 
verdient te worden onderworpen. 

Door deze overweging gel eid, heeft het Hoofdbestuur 
aan eene sub-commissie opgedragen, zieh met dit onder
zoek bezig te houden, en heeft het in eellige zijner ver
gaderingen het advies dier sub-commissie ernstig over
wogen. 

Het Hoofdbestuur is daarbij tot eenige conclusies geko
men, die het bij deze de eer heeft onder uwe aandac1ü te 
brengen en aan uw oordeel te onderwerpen. 

Het Hoofdbestuur heeft zieh bovenal laten leiden door 
deze gedachte, dat eene Tooneelschool uitsluitend moet 
zijn eene inrichting tot het vormen van bekwame en in 
ernstigen zin beschaafde tooneelspelers; dat dus de eigen
lijke waarde onzer Tooneelschool in de vakschool, niet in 
de voorbereidende klassen moet gezocht worden, en dat 
het onderwijs, hetwelk aan die inrichting gegeven wordt, bij 
uitnemendheid vakonderwijs moet wezen, terwijl in dit vak
onelerwijs weer de nadruk zal moeten gelegd worden op 
het praktisch .geeleelte, het onderricht in stemvorming, voor
dracht en speI. Alles dient er dus op aangelegd om geen 
andere jongelieden op de school toe te laten dan dezulke, 
van wie met eenige waarschijnlijkheid kan worden voorzien. 
elat zij binnen niet al te langen tijd tot goede, althans zeer 
bruikbare tooneelspelers gevormd kunnen worden, en om 
het onderwijs z60 in te richten, dat de leerlingen, na hun 
ontslag, van elen aanvang af hun yak behoorlijk zullen 
kunnen uitoefenen, zooelat de praktijk voor hen slechts de 
voortzetting zij van de opleiding, die hun is ten deel ge
vallen. 

Nu meent het Hoofdbestuur dat de tegenwoordige toe
stapd niet in alle opzichten aan eleze eenvoudige en billijke 
eisehen beantwoordt. 

V ooreerst moet het reeels dadelijk de aandacht trekken, 
dat het aantal leerlingen, 't welk ele voorbereidende klassen 
bezoekt, niet in verhouding staat tot het kleine aantal 
diergenen, welke, na voleloende voorbereiding, met een 
eliploma de school verlaten, cn reeds spoedig na hun 
ontslag eene waardige plaats innemen bij een onzer va der
landsehe tooneelgezelschappen. 

De welwillende ijver van den Directeur heeft het Hoofd
bestuur in het bezit gesteid van eene volledige lijst van al 
de jongelieden, welke, als gewone leerlingen of als vak
leerlingen, de school hebben bezocht, van het tijdstip harer 
opening 30 Nov. 1874 at, tot November 1888. Het aantal 
dier jongelieden bedraagt 125. Een schoon cijfer voorwaar! 

Doch wanne er men nagaat dat van die 125, of, na aftrek 
van de 15 leerlingen, die tegenwoordig de school bezoeken, 
van die 1 IO slechts 15 jongelieden de school met een diploma 
hebben verlaten, en tegenwoordig deel uitmakcn van een 
der bestaande tooneelgezelschappen. dat bij diezelfde ··ge
zelschappen 6 jongelieden werkzaam zijn. welke, ofschoon 
zij als gewone leerlingen waren aangenomen, zonder diploma 
binnentijds de school hebben verlaten, en IO;\ I I die 
korter of langer, meestal zeer ongeregelel, als vakleerltitgm 
aan de school zijn verbonden geweest, wanneer men de 
lange lijst nagaat van hen, die de school hebben ver/alm, 
Olll geheel andere wegen dan die van het tonneel te gaan 
bewandelen, of dic, na korteren of langeren proeftijd, als 
onbnn"kbaar zijn ontslagen, wanneer men zieh bovendien 
afvraagt, hoevelen onzer gediplomeerde oud-Ieerlingen wer
kelijk tot de beste artisten der bestaande gezelschappen 
behooren, dan blijkt elit cijter van 125 een verkeerde maat
staf te zijn ter beoordeeling van den bloei der inrichting 
en het wezenlijk nut, dat door haar is gesticht: 

Nu is het waar, dat de omstandigheden, die een zeo 
aanzienlijk deel der leerlingen van de school en vaTi het 
tooneel verwijderd heb ben, VOOI een deel tot de 01l7JOOrZZene 

behooren. Maar toch bl ij ft de verhouding tusschen het 
aantal van hen, die als leerlingen werden toegelaten, en hen, 
die het beoogde doel werkelijk bereikt heb ben, abnormaal. 

Dit gebrek zou gedeeltelijk verholpen kunnen worden, 
door strenger eischen te stellen aan uiterlijk, aanleg eu 
stemmiddelen, alvorens jongelieden als leerlingen tot de 
school toe te laten. Maar het Hoofdbestuur moet erkennen, 
dat op den leeftijd, waarop thans de meeste leerlingen 
worden toegelaten, de juiste beoordeeling van aanleg en 
geschiktheid moeilijk iso Intussehen doet zieh nu menig
malen het geval voor, dat de voorbereidende klassen in 
plaats van werkelijk tot voorbereiding te dienen, proef
klassen zijn, waartoe de jongelieden al te gemakkelijk worden 
toegelaten, en die zij al te gemakkelijk weer verlaten, wan· 
neer de proef verkeerd uitvalt, of de lust voor het al te 
vroeg gekozen yak verdwijnt. 

Daarom moet onafhankelijk van het al ofniet handhaven 
der voorbereidende klassen, waarover straks zal worden 
gehandeld, de leeftijd, waarop jongelieden tot de vakschool 
worden toegelaten, vooral niet te laag worden gesteId eu 
moet die toelating alleen geschieden, na een streng onder
zoek betreffende uiterlijk, aanleg en stemmiddelen, gepaard 
met de onmisbare kennis en ontwikkeling. 

Op de vakschool moet uz'/sludend vakonderwijs gegeven 
worden en behoort het zwaartepunt gelegd te worden op 
de praktische oefeningen. Stemvorming en zang, VOOI

dracht, speI, dansen. schermen en gymnastiek behooren 
bovenaan te staan op de lijst. 

Het Hoofdbestuur meent, dat aan sommige dier oefeningen, 
met name aan speI en schermen, meer tijd zou moeten 
gegeven worden dan tegenwoordig het geval is, en tevens, 
dat de lessen in voordracht en speI behooren te worden 
toevertrouwd aan leeraren, die niet alleen ten volle in 
staat zijn dit onderwijs te geven, maar die er ook den 
noodigen tijd aan kunnen wijden. 

Het teekenonderwijs blijft het Hoofdbestuur zeer nuttig 
achten en niet minder de voordracht in Fransch en Duitsch, 
aangezien deze oefeningen middelen zijn ter verbetering 
van de uitspraak van het N ederlandsch en eene voortref
felijke gelegenheid voor de leerlingen om kennis te maken 
met de tooneelletterkunde van Duitschland en Frankrijk, 
terwijl zij bovendien, met de voordracht in die talen eenigs
zins vertrouwd zijnde, beter in staat zullen wezen om het 
talent van buitenlandsche kunstenaars te beoordeelen. Dat 
een cursus in de gescliledems der /ooneellelterkunde onmisbaar 
is, spreekt van zelf. 

Maar het Hoofdbestuur meent, dat mythologie en costuum
kunde van de lijst der studievakken zouden kunnen verdwij
nen. Het is, naar zijne opvatting voldoende, zoo de too-



neelspelers weten tot welke boeken, plaatwerken of raadslieden 
zij zieh hebben te wenden, om het juiste costuum te vinden, 
dat zij in een historisch too!1eelstuk moeten dragen, of om 
te weten met welke persoonages der oudheid zij in een 
klassiek treurspel tedoen hebben. 

Die leiding kunnen zij gedurende hun verblijf aan de 
school reeds ontvangen van den Directeur, en die inlichtingen 
behooren zij te kunnen vinden inde bibliotheek, welke de 
school bezit. V olgens het oordeel van het Hoofdbestuur 
zou het aanbeveling verdienen, om al wat er goed en hruik· 
baar in bovengenoemde en in andere verwante vakken ligt 
opgesloten, saam te voegen tot een enkel leervak: een yak 
dat uitsluitend op de Tooneelschool zou t' huis behooren, 
en dat onderwezen zou moeten worden naar eene handleiding 
speciaal ten behoeve van de leerlingen dier school vervaar
digd. 

De vraag naar het nut. of liever naar de onllllsbaarhez'c! 
der z!oorbereidende klassen houdt, gelijk bekend is, sinds vele 
jaren de leden van het Tooneelverbond verdeeld. Hel 
Hoofdbestuur is niet blind voor de waarde der argumenten, 
waarmede het plan eener velledige opheffing van die klassen 
menigmaal is bestreden. Het is mogelijk, dat die klassen 
een weg zijn, waarlangs jongelieden uit den kleinen burger-
5tand, en deze zal wel voorshands de meeste tooneelspelers 
blijven leveren, gemakkelijker dan het hun anders mogelijk 
zou wezen, de vakschool kunnenbpreiken. Maar aan den 
anderen kant zijn die voorbereidende klassen niet ten 
onrechte voor velen een steen des aanstoots. Vooreerst 
beheerschen zij feitelijk al te zeer de school en dragen zij 
er toe bij, om aan deze het karakter van Kunst-Instituut 
te ontnemen. Ten andere voeren zij, gelijk boven is aan
getoond, door als proefklassen te dienen. al te licht ongeoe
fende en ongeschikte leerlingen de vakschool binnen. Men 
kan zeggen dat deze lijdt onder den druk der voorbereidende 
klassen, zoowel feitelijk, als in de waardeering van het publiel{, 

Daarbij komt, -- bij de overgangs-examens is het nlenig
maal gebleken - dat de kennb van sommige vakken, welke 
in die klassen onderwezen worden, veel te wensehen overlaat, 
en niet gelijk staat met de kennis, welke op eene lagere 
school (voor meer uitgebreid lager onderwijs) door leerlingen 
van dienzeJfden leeftijd wordt verworven. Dit geldt. met 
name van de kennis en het gebruik der l\;ederlandsche taal 
en zij meenen, dat de oorzaak hiervan niet gezocht moet 
worden bij den onderwijzer, maar in het karakter dezer 
kla3sen, die terwijl zij de lagere en middelbare school moeten 
vervangen, toch reeds meer of min een school zijn voor 
aanstaande, althans voor aspireerende kunstenaars. 

Dat de opheffing der voorbereidende klassen eene bezui
niging zou wezen, zal iedereen toestemmen. Doch het 
Hoofdbestuur wil de financieele zijde der quaestie voor het 
oogenblik buiten beschouwing laten. Het meent echter, dat 
het op zieh zelf ernstige overweging verdient, om de voor
bereidende klassen van de eigenlijke Tooneeischool af te 
scheiden en het aldaar gegeven onderwijs, grootendeels 
althans, naar elders over te brengen. Het heeft getracht 
zijne denkbeeiden omtrent een en ander saam te vatten in 
het navolgend plan van reorganisatie. 

De Tooneelschool is eene vakschool ter opleiding van tooneel· 
speiers, waar onderwijs wordt gegeven in voordracht en spei, 
in dmlsen, schermen, en gymnastz'ek, en waar de leerlingen 
nog op andere wijze, bijvoorbeeld door het historisch artis· 
tiek leervak wat hierboven met een enkel woord is aanbe
volen, in de gelegenheid worden gesteid, zieh vertrouwd te 
maken met de bijzondere eisehen van hun yak. De nor
male cursus omvat drie jaren. Om eervol ontslagen te 
kunnen worden, moeten de leerlingen bij den jaarlijkschen 
prijskamp een eersten of een Iweeden prijs hebben verworven 
en tevens een nader te re gelen eind-examen met succes 
hebben afgelegd. 

Jonge mannen worden niet beneden 17 jaren, jonge 
meisjes niet beneden 15 jaren tot de sehool toegelaten. 

Aan de toelating gaat een nauwkeurig en streng onderzoek 
vooraf naar uiterlijk, aanleg, en olltzln"kkeling; alleen wanneer 
dit bevredigend tiitvalt, wordt tot de toelating besloten. 

De candidaten moeten door een getuigschrift bewijzen, 
dat zij, althans in sommige vakken, met name in N ederland· 
sehe taal, geschiedenis, Fransch en Dllitsch, voldoende 
onderwijs hebben genoten, geIijkstaande met dat, hetwelk 

I op eene middelbare sehool met driejarigen cursus gegeven 
wordt; kan dat bewijs niet worden geleverd, dan moeten 
zij zieh aan een bijzonder examen onderwerpen. In geval 
van buitengewonen aanleg kan over het gemis aan voldoenclc 
voorbereiding worden heengestapt; doch bij dergelijke leer
lingen wordt, gedurende hun verblijf op de school, door 
aanvullings-onderwijs in dat gemis voorzien. 

T en einde die gelegenheid tot voorbereidende vorming 
gemakkelijk te maken en jongelieden, die op jeugdigen leef
tijd den bepaalden wenseh koesteren om later leerlingen 
der Tooneelschool te worden, reeds tijdig tot de school in 
betrekking te stellen, -- erkent Het Tooneelverbond eene 
eategorie van adspirant-leerlingen der Tooneelsehool. Deze 
bezoeken eene inriehting voor middelbaar onderwijs en staan 
daarbij onder toezieht van den Directeur der Tooneelschool, 
die hunne maandeIijksche gedraglijsten ontvangt, en zieh, 
zoo noodig, met hunne onderwijzers in betrekking stelt. 

De adspirant-Ieerlingen ontvangen minstens eenmaal in 
de week eene les in het lezen. die te hunnen behoeve 
gegeven wordt; voor Amsterdammers, en voor hen, die in 
de nabijheid der hoofdstad wonen, aan de Tooneelschool; 
voor de jongelieden, die elders zijn gevestigd, door een 
geschikt persoon, dien het Hoofdbestuur met dit onderwijs 
belast. 

De adspirant-Ieerlingen hebben vrijen toegang tot" de too
neelvoorsteIIingen, waarin de leerlingen lier Tooneelsehool 
optreden, zij kunnen bovendien, met verlof van den Direc
teur en van den betrokken leeraar, als toehoorders, de les
sen in voordracht en spei bijwonen, en deelnemen aan de les
sen in dansen en gymnastiek. 

Tot adspirant-leerlingen worden alleen zulke jongelieden 
aangenomen, wier uiterlijk en stemmiddelen het vermoeden 
wettigen, dat zij later als leerlingen op de Tooneelschool 
zullen kunnen worden toegelaten, en wier onders zooveel 
mogelijk instaan voor den ernst der tooneelplannen hunner 
kinderen. Niemand kan tot adspirant-Ieerling worden toe
gelaten, alvorens hij den leeftijd van 12 jaren heeft bereikt. 

De adspirant-Ieerlingen kunnen, indien de ouders niet bij 
machte zijn de kosten van het onderwijs hunner kinderen 
te dragen, aanspraak maken op geldelijken stezttl vanwege het 
Tooneelverbond. Die hulp kan uit de algemeene kas wor
den verleend, voor zoover niet door afdeelingskassen of 
particulieren daarin wordt voorzien. 

De adspirant-Ieerlingen kunnen eveneens van wege het 
tooneelverbond bij eene familie als pensionnaire geplaatst 
worden of in het internaat der school worden gehuisvest. 

De algemeene leiding der Tooneeischool blijft opgedra
gen aan een Directeur, die behalve paedagogische ook ge
noeg artistieke bekwaamheden moet bezitten, om tot de al
gemeene vorming van aanstaande tooneelspelers door per
soonlijken invloed bij te dragen. HiJ is belast met het do
ceeren van een eigenaardig leervak, waarin historisch, let
terkundig en artistiek onderricht samenvallen, en dat op
zettelijk voor aanstaande tooneelspelers wordt ingericht; zoo
veel mogelijk woont hij de lessen bij in voordracht en speI. 
Het onderwijs in voordracht en spei wordt, voor zoover het 't 
N ederlandsch betreft, aan twee leeraren of leeraressen toe
vertrouwd. Zooveel mogelijk wordt een van dezen bijzonder 
belast met het onderwijs in het spreken, de ander met het 
onderwijs in speI. Bij de laatste behoort het onderwijs in 
hoogere mimiek e!1 gebaren kunst. 

Zoo mogelijk wordt ook gezorgd voor onderrieht in de 
voordraeht van Franseh en Duitsch. Het onderwijs in deze 
beide vakken wordt aan een afzonderlijken leeraar of leerares 
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opgedragen. Aan de Bibliotheek der Tooneelschool wordt 
door den Directeur bijzondere zorg besteed. Het Hoofd
bestuur acht het wenschel~ik, dat de leerlingen der Tooneel
school de gelegenheid hebben, om zooveel mogelijk tooneel
voorstellingen bij te wonen en om zeh'cn voor het publiek 
op te treden met stnkken, die zorgvuldig door de leeraren 
zijn ingestudeerd. Sommigen zijner leden meenden het denk
beeld te mogen aanbevelen om een afzonderlijk applicatie
theater aan de Tooneelschool te verbinden; zij zonden zelfs 
dit theater willen uitbreiden tot een thedtre des jeut/es, 
waarbij de leerlingen gedurende de eerste twee jaren na hun 
ontslag zieh zouden behooren te verbinden. Doch het Hoofd
bestuur heeft deze en dergelijke denkbeelden thans liever 
buiten beschouwing willen laten en zieh lIitslliitend bepa
len tot de inrichting der school zelve. 

Eveneens is het gesteid met een ander pum, waarap het 
Hoofdbestuur evenwel de vrijheid neemt, zij het ook in het 
voorbijgaan en zonder daaromtrent bepaalde plannen te ont
wikkelen, de bijzondere aandacht te vestigen, namenlijk, de 
wenschelijkheid om de eervol ontslagen leerlingen der school 
in de gelegenheid te stellen eenige maanden in het buiten
land door te brengen, ten einde met de tooneelspee!kunst 
van vreemde volken kennis te maken. Het wil die reis 
niet als eene belooning, maar als een ui!stekend middel tot 
vorming beschollwd hebben ; op die wijze toch komen de 
jongelieden in de gelegenheid om veel modellen, en daar· 
onder de beste, te bestudeeren. 

Wat de handhaving vall het internaat betreft, zoo heeft 
het Hoofdbestllur zieh geen bepaalde meening kllnnen vor
men omtrent de waarde dezer inrichting. Misschien zou 
het de voorkeur verdienen, de leerlingen als pensionnaires te 
doen opnemen in een beschaafd gezin. Maar in allen gevalle 
zal de dagelijksche omgang, hetzij met eene beschaafde di
rectriee, hetzij met andere personen, er toe moeten bijdra
gen, die beschaafde manieren en dien beschaafden toon te 
doen verwerven, die voor tooneelkunstenaars zooveel waarde 
hebben en waardoor sommige ond·leerlingen der Tooneel
school zich zoo gunstig van andere tooneelspelers onder
scheiden. 

Na uw oordee! te heb ben vernomen eil het te hebben 
overwogen, wenscht het Hoofdbestuur een rapport over 
deze zaak, zoo. mogelijk met eenige voorstellen, in de AIge
meene Vergadering van het Tooneelverbond teT tafel te 
brengen. 

Het verzoekt u daarom beleefdelijk uw an!woord op dit 
rapport bij den Aigerreenen Secretaris van het Tooneel
verbond te willen inzenden vaor 13 April e. k. 

Namens hef Hoqjdbestuur van hef 
Nederlandsch Tooncelverbo71d. 

D. H. JOOSTEN, 
Seere/an·s. 

Van het verlangde antwoord der COll1missie is eerst elen 
3en Mei het eerste gedeelte ingekomen. Het tweede 
gedeelte is gedateerd vau 13 Mei. 

Ai/1I lief Hoojilbestuur Vi/n lief 
Nederla1l(Iscit Toolleelverbo7ld. 

Met belangstelling namen wij kennis van Uwe voorstel
len betreffende eene reorganisatie der Tooneelschool. 

In beginsel kunnen wij niet anders dan ten volle de lei
dende gedachte huldigen, die aan Uwe voorstellen tot grond
slag strekt, en moeten wij in het bijzonder onze adhesie 
schenken aan Uwe uitspraak: dat de waarde der Tooneel
school in de Vakschool en niet in de voorbereidende klas
sen moet gezocht worden. Toch moet ook in deze laatste, 
naar onze meening, het voorbereidend vakonderwijs op deI! 
voorgrond staan, zoodat reeds daar, duor onderricht in lezen 
en voordracht, stemvorming, het goeu uitspreken van vreemde 

talen, enz. den aanstaanden vakleerling op jeugdigen leef
tijd het vernis geschonken wordt, dat hem in zijn latere 
loopbaan van veel practisch nut zal zijn. 

V oorbereidend vakonderwijs zal, naar onze meening, in 
ons land voorloopig alleen aan de Tooneelschool verstrekt 
kunnen worden, daar, blijkens de ervaring, de loopbaan van 
tooneelspeler nog in lange niet dat aanzien bezit, om be
schaafde jongelieden er toe te brengen, haar te kiezeIl. 

AI slniten zieh dus onze denkbeelden in beginsel bij de 
Uwe aan, zij verschilIen met betrekking tot cle wijze, waar
op wij de leerlingen vooroereidend onderwijs wenschen te 
doen genieten. 

Volgens Uwe voorstellen zullen deze jonge!ieden, die wij 
gaarne met U adspirant-Ieerlingen der Tooneelschool wil
len noemen, eene categorie van externen vormen, die aan 
cle lagere school of aan eene Hoogere Burgerschool met 
driejarigen cursus onderwijs genieten, en daarbij onder toe
zicht staan van den Directeur der Tooneelschool, die hunne 
maandelijksche gedragslijsten ontvangt en zieh zoo noodig 
met hunne onderwijzers in betrekking stelt. Zij olitvangen 
buitendien eenmaal in de week een les in 't lezen, wonen 
als toehoorders lessen in spei en voordracht bij en nemen 
deel aan die in dan sen en gymnastiek. 

Eenstemmig achten wij dit voorstel, indien al wenschelijk, 
na nauwkeurige overweging, om practische redenen onuit
voerbaar. 

In de eerste plaats zal het toezicht van den Directeur, 
uit den aard der zaak, slechts zeer summier knnnen zijn en 
zal de samenwerking tusschen cle onderwijzers der Hoogere 
Burgerscholen, die slechts hebben te vragen of hunne leer
lingen voldoen aan de eisehen die hunne school hun stelt, 
en den Directeur slechts bij hooge uitzonjering mogelijk 
blijken; maar in de tweede plaats, zal dat toezieht nog meer 
illusoir worden, door de omstandigheid, dat het zieh niet 
over eene school, maar over verschillende scholen. eu wat 
erger is, over verschillende soorten van scholen zal moeten 
lIitstrekken. 

Uit ervaring weten wij, dat de adspirant-Ieerlillgen gewoon
lijk tot de lagere standen behooren en in ontwikkeling zeer 
groote verschillen aanbieden, zoodat, mins!ens genomen, aan 
drie verschillende soorten van scholen: cle gewone lagere 
school, de school voor meer uitgebreid lager onderwijs en 
de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus als voor
bereidende scholen voor de eigenlijke Tooneelschool zal moe
ten worden gedacht. 

Het schijnt ons nu volmaakt overbodig in bijzonderheclen 
na te gaan, hoe noch het overigens voortreffeJijk onderwijs 
der Hoogere Burgerschool noch het onderwijs van de 0ve
rige scholen, een geschikt voorbereidend onderwijs voor den 
aanstaanden tooneelspeler genoemd mag worden. Let men 
b.v. alleen op de Hoogere Burgerschool, dan is het groot 
aantal vakken dat aldaar gedoceerd wordt, meerendeeis ge
heeloverbodig, en de wijze, waarap b.v. vreemde talen wordt 
geleerd en waarbij bijv. meer acht wordt geslagen op juiste 
spelling en op taalregels in 't algemeen, meer berekend voor 
een toekomstig kantoorbediende, wien dit onderwijs later 
llitstekend zal te pas komen, dan voor een Nederlandsch 
tooneelspeler, die in zijn loopbaan op 't tooneel van tijd tot 
tijd eens eens een vreemd woord of eenige vreemde llit
drukking moet bezigen en bij wien dus een goede uitspraak 
hoofdzaak iso 

Terwijl dlls nüoit het aan deze scholen te verstrekken 
onderwijs met dat op de Tooneelschooleen organisch ge
heel kan vormen, rijzen nog andere practische bezwaren. 

De adspirant-leerling der Tooneelschool, die deze scholen 
bezoekt, zal immers buitendien nog aan de Tooneelschool 
toehoorcler moeten zijn bij de lessen in lezen, voordracht, 
stemvorming, enz. Zal hij die lessen kunnen bijwonen, 
zonder zijn school te verzllimen, dan zullen zij in de avond
uren moeten gegeven worden, die hij juist weder voor zijn 
schoolwerk behoeft. 



'54 

1s het niet te vreezen, dat hij, onder zulke omstandig
heden, het onderwijs dat hij aan de Tooneelschool geniet, 
als bijzaak zal gaan beschouwen en ten slotte een andere 
loopbaan kiezen? zoodat het geld, aan zijne opleiding voor 
de vakschool besteed, als weggeworpen zal moeten be
schouwd worden, of, indien hij al aan zijn eens opgevat 
voornemen gevolg geeft, het aantal weinig praesteerende 
leerlingen der Vakschool zal vergrooten? 

Met U overtuigd van de wenschelijkheid um de eigenlijke 
vakschool der Tooneelschool een hooger standpunt te doen 
innemen, achten wij dit alleen mogelijk door behoud der 
voorbereidende klassen en verzwaring der eisehen van 
toelating tot de Vakschool. En al mogen nu de voorberei
dende klassen een deel der beschikbare fondsen verslinden 
en al mogen ten slotte slechts weinigen harer leerlingen 
het tot de vakschool kunnen brengen, wij achten de bijzon
dere opleiding aldaar gegeven, vooralsnog in den regel 
voor de vorming der Vakschool·leerlingen en voor de 
opleiding van Tooneelkunstenaars onmisbaar. 

Wij wenschen gaarne mede te werken om het on der
scheid tusschen de adspirant-Ieerlingen en de leerlingen der 
Vakschool krach tiger te doen uitkomen, en als 't ware een 
dam op te werpen tegen de gemakkelijke toelating der 
laatsten tot de eigenlijke Tooneelschool, waardoor hun 
peil van öntwikkeling vanzelf eene wijziging zal on der
gaan. Wij meenen, dat men dit doel zoude kunnen berei
ken door de adspirant-leerlingen, die tot de vakschool wen
schen over te gaan, na llUn een examen in de positieve vak
ken van het onderwijs te hebben laten afleggen, zonder 
daarbij veeleischend te zijn, aan een proeftijd van b.v. 
drie maanden te onderwerpen, gedurende welken tijd de 
leeraren en de leden der Commis sie alleszins gelegenheid 
kunnen vinden om zich over den aanleg, de energie en 
het kunstgevoel der disclpels een juist oordeel te vormen. 
Wie alsdan niet aau de gesteide eischen voldoet, wordt 
onherroepelijk afgewezen; zij, die voldoen, zullen een cursus 
van twee of drie jaren moeten volgen en eerst gedurende 
dien tijd den eere-naam van »Ieerling der Tooneelschool" 
kunnen dragen. 

Genoemde proeftijd zal tevens 'de gelegenheid verschaffen, 
om personen, die nag op vroegeren of lateren leeftijd 
tooneelspeler wenschen te worden en elders opleiding geno
ten, met betrekking tot hun bijzoilderen aanleg vour de 
tooneelspeelkunst, nauwkeurig en oordeelkundig gade te slaan, 
vaar dat men over hunne toelating tot de Vakschool beslist. 

Het kamt ons voor, dat een examen, zooals thans afge
nomen wordt, .niet genoegzaam gelegenheid verschaft om over 
aanleg voor de Tooneelspeelkunst een oordeel te vellen. 

In nit schrijven wenschen wij ons tot het eerste gedeelte 
van U we voorstellen te bepalen. Reeds nu kunnen wij 
mededeelen, dat Uwe voorstellen met betrekking tot de 
hervorming van het onderwijs op de eigenlijke Vakschool 
door ons met groote ingenomenheid zijn begroet; maar 
daar ons de tijd ontbroken heeft om ook die voorstellen 
in bijzonderheden met al de nauwgezetheid na te gaan, 
waarop zij aanspraak hebben, vragen wij U vriendelijk 
verlof, om daarop later terug te mogen kamen. 

De Commissie van beheer en toezicht 
over de Tooneelschool, 

J, F. BACK ER, 
AMSTERDAM, 3 Mei 1889. Secretaris. 

Aan hel Hoifdbestuur vall Izet 
lVederlmtdsch Tooneelverbolld t:! Amstenlam. 

Ten vervolge op en in aansluiting bij het eerste gedeelte 
van onzc memorie van advies, hebben wij de cer nog het 
volgende, omtrent het onderwijs aan de Vakschool, onder 
uwe aandacht te brengen. 

Van uwe denkbeelden daaromtrent, hebben wij met in
stemming kennis genomen, omdat ook naar onze meening, 
eene Tooneelschool uitsluitend moet zijn eene inrichting 
tot het vormen van bekwame en, in ernstigen zin be
schaafde Tooneelspelers, en het doel, dat men zich voor
stelt, het best zal bereikt worden, indien op de practische 
zijden van het onderwijs in de eigenlijke Vakschool den 
nadruk gelegd wordt. Van den aanvang der oprichting 
van de Tooneelschool al, heeft dan ook dit denkbeeld 
voorgezeten, en is aan stemvorming en zang, voordracht, 
speI, dansen, schermen en gymnastiek het leeuwenrleel in 
het onderwijs op de Vakschool toegekend. Maar naast 
deze vakken dient ook aan het onderwijs in de theorie 
der kunst de noodige zorg te worden gewijd, zonder dat 
daarbij in allerlei details wordt afgedaald. En ten volle 
juichen wij dan ook het door u geopperde denkbeeld toe, 
om verschillende verwante vakken van onderwijs, die thans 
afzonderlijk worden gegeven, en waaraan meer aandacht 
wordt geschonken dan zij misschien wel verdienen, samen 
te voegen tot ccn enkel yak van onderwijs, en dat zoo 
mogelijk onderwezen zou moeten worden naar eene hand
lei ding, speciaal ten behoeve van de leerlingen der school 
vervaardigd. 

Wij zouden dit historisch-artistische leervak, zoo als 't 
door u wordt omschreven, wenschen te noemen: »Geschie
denis van het Tooneel en van de Tooneelletterkunde" 
omdat de historische behandeling van het Tooneel en der 
Tooneelletterkunde den onderwijzer ruimschoots gelegen
heid schenkt, alles te omvatten wat theoretisch voor 
den tooneelspeler, als algemeene inleiding tot de theorie 
der tooneelspeelkunst, lloodig geacht wordt, en dc volgens 
het bestaande Reglement afzonderlijk ,onderwezen vakken: 
[0. Techniek van het drama, 20, Geschiedenis van het 
tooneel, 30. Aesthetica, 40. Algemeene Geschiedenis en 5°. 
Mythologie en kennis der oudhcid, gemakkelijk te gelijk 
met, en in verbang tot eene geschiedenis van het tooneel 
en van de tooneelletterkunde, behandeld kunnen worden. 

Uwe meening omtrent het teekenonderwijs deelen wij 
gehee!. Wij zouden echter de costuumkunde, die gij in 
uwe voorstellen wenscht afgeschaft te zien, gaarne behouden. 
Dit yak schijnt ons gewichtig genoeg voor den tooneel
speier om aan de Tooneelschool als een afzonderlijk yak 
van onderwijs, door een docent ad hoc, onderwezen te 
\\·orden. Het costuum grijpt toch zoo zeer in het karakter 
van den tijd waarin, en van den persoon door wien het 
gedragen wordt, dat het onzes inziens niet aangaat het 
doceeren daarvan, als terloops, aan den Directeur der 
TooneeischooL op te dragen. 

Het met de Costuumkunde wel eenigszins samen hangend 
yak van »costumeerkunde" wenschen wij voor zooveel mo
gelijk aan denzelfden docent op te dragen, en wel in dier 
voege, dat hij, telkens wanneer het noodig geoordeeld wordt, 
tegenwoordig zij bij de oefeningen in spei of voordracht, 
waarin het dragen van eenig bijzonder costuum is voor
geschreven, en dan in de gelegenheid gesteId worde de 
noodige opmerkingen te maken. 

Met uwe denkbeelden omtrent voordrachten in Fransch 
en Duitsch kunnen wij ons geheel vereenigen en deze 
zullen dus op den bestaanden voet kunnen blijven voort
bestaan. 

Wij achten het voorts wenschelijk dat c.1e cursus der 
cigenlijke Vakschool, evenals tot nog toe gewoonlijk het 
geval was, drie jaren duren zal, doch meenen dat de be
paling van een minimum-Ieeftijd, waarop toegang tot de 
\'akschool zal kunnen verleend worden, gevoeglijk achter
wege kan blijven. 1mmers niet van den leeftijd maar wel 
\'an een aantal persoonlijke eigenschappen, die haar oor
,prong vinden in aanleg, afkomst, lichamelijke ontwikkeling 
cn genoten onderricht, hangt de geschiktheid van den can
didaat af om met vrucht het onderwijs aan de vakschool 
te kunnen volgen. Heeft hij of zij aanleg voor het tooneell 
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dan zal de door ons in het vorige gedeelte dezer memoric 
van advies voorgestelde, proeftijd van drie maandell 
ruimschoots gelegenheid schenken, voorloopig hem 01 
haar af te wijzen, die hetzij op grond van leeftijd hetzij 
om eenige andere reden, nog niet in staat geacht word! 
het onderwijs te volgen, en waarvoor in vele gevallen de 
geheeIe afloop van den gesteIden termijn niet eens noodig 
zal blijken, om zich daaromtrent een juist oordeel te vormeIl. 
Wij meenen dat algeheele vrijheid, in verband met hooge 
eischen aan de toelating tot de Vakschool, na proeftijd, 
voldoende zullen blijken, om te jonge, weinig praesterende 
leerlingen van de· vakschool verwijderd te houden, terwijl 
daardoor tevens gelegenheid verschaft wordt aan vroeg 
ontwikkelden, om het onderwijs te volgen. 

De toelating tot den proeftijd zal alleen kunnen ge
schieden na een onderzoek betreffende uiterlijk, aanleg, 
stemmiddelen, gepaard aan een examen in de N eder
landsche taal, geschiedenis, fransch en duitsch (Iezen en 
vertalen) zonder op deze examenvakken te veel nadruk te 
leggen, Blijven toch, volgens onze denkbeelden, de voor
bereidende klassen voortbestaan, dan is er alleszins en 
gemakkelijk gelegenheid voor eenig aanvullend ofherhalend 
onderwijs voor hen, die eenigszins mochten te kort schieten. 
Voor de toelating de eisehen te stellen, die aan het eind
examen van de H. B. school met driejarigen cursus gesteId 
worden, schijnt ons een te sterke en daarom niet praktische 
eisch, die slechts tot teleurstellingen zal leiden. 

De Ieerlingen der voorbereidende klassen wenschen wij 
met u »adspirant-Ieerlingen" te noemen, en de leerlingen 
der Vakschool uitsluitend den naam te doen dragen van 
»Leerlingen der Tooneelschool." Degenen die tot nu toe 
het onderwijs in enkele vakken volgden, wenschen wij in 
navolging van de Kunstnaaldwerkschool: »Hospitanten" te 
heeten, welke na am burgerrecht heeft verkregen en het 
denkbeeld juist weergeeft. 

Met u wenschen wij de algemeene leiding der Tooneel
school op te dragen aan een Directeur en hem behalve 
onderwijs in voordracht, daarbij in het bizonder het onder
wijs in het hierboven omschreven vak: Geschiedenis van 
het Tooneel en van de Tooneelletterkunde op te dragen, 
en wel in de eigenlijke Vakschool. Het door hem te 
doceeren onderwerp is van zoo ruimen omvang en ver
eischt zoo groote mate van kennis en toewijding, dat het 
ons wenschelijk schijnt zijn aandeel van het onderwijs in 
de voorbereidende klassen tot een minimum te bepalen. 

Ten opzichte van het applicatietheater deelen wij geheel 
uwe meening omtrent de wenschelijkheid de leerlingen van 
de hoogste klasse der vakschool, onder behoorlijke leiding, 
en in goede tooneelstukken, met tooneelspelers van beroep 
te doen optreden. Steeds was 't het streven der Commissie 
van Toezicht, in die richting werhaam te zijn, zooals dat 
o. a. blijken kan, wanneer men zich de voorstellingen 
herinnertdoor »het Ned. Tooneel" gegeven, waarin leer
lingen der Tooneelschool optraden met tooneelspelers van 
beroep, terwijl Mevrouw Kleine van een en ander de 
leiding had op zich genomen. 

Het bestaande internaat, kan naar onze meening, niet 
gemist worden. De jongelieden wier omgeving een anderen 
kring wenschelijk maakt, kunnen dikwijls gemakkelijk in 
de Tooneelschool zelve, met toestemming hunner ouders 
worden opgenomen, terwijl die toestemming in zeer vele 
gevallen zeer moeielijk zou verkregen zijn, als men aan 
deze ouders voorstelde ze· van hen te verwijderen om ze 
in een ander gezin over te plaatsen. Ook dient daarbij 
te worden opgemerkt, dat de ervaring ons leerde, dat 
ouders 'dikwijls alleen dan hunne toestemming geven tot 
eene opleiding voor de tooneelspeelkunst, als men hun 
kinderen niet alleen eene kostelooze opleiding maar ook 
kosteloos onderhoud verschaft, hetgeen uit den aard der 
zaak hoogst bezwaarlijk elders goedkooper dan in het eigen 
gebouw der Tooneelschool zal kunnen verschaft worden. 

Wij hopen met een en ander, onze meening u duidelijk 
te hebhen uiteengezet, en heb ben ten slotte de eer u 
nogmaals or,ze verontschuldigingen aan te biedell voor de 
late indiening dezer memorie van advies. 

De Commissie van beheer eil toezicht 
over de Tooneelschool 

J. F. BACKER, 
AMSTERDAM 13 Mei 1889. Seeretar iso 

Opgaven Ledental 0P 7 Mei 1889 

Afd. Amsterdam 64 1 tegen 516 AO. pu. 

l> Rotterdam 518 » 457 » 

» Leijden (geschat op. 300 als 300 » 

» 
, 
s Hage 268 tegen 238 » 

» Utrecht 73 » 95 » 

» Dordrecht 43 » 5° » 

» Groningen 49 » 46 » 

» Delft 5° » 43 » 

» Middelburg 24 » 24 » 

» Haarlem 22 » 22 » 

» 's Bosch 14 » 20 » 

» Tiel 15 » 16 » 

» - Gouda 10 » 10 » 

» Gent (geschat op, 8 als 8 » 

» Leeuwarden (geschat op 35 » 35 » 

» Goes vervallen . tegen 10 » 

Algemeene Leden . 3° » 27 » 

te zamen 2100 tegen 1917 AO. po. 

Vermeerdering 183 Leden. 

UIT ONZE AFDEELINGEN(, 

Leiden. In de vergadering onzer Afdeeling d. d. 24 Mei 
is het nieuwe Bestuur onzer Studenten-afdeeling aldus 
saamgesteld : 

Th. B. Pleyte, Voorzitter. 
J. W. Schor er, Thesaurzer-Ondervoorzz'lter. 
A. C. Maas Geesteranus, Seeretaris. 
P. IJssel de Schepper, Viee-Thesaurz'er. 
E. F. W. Gugel, Bz'blzotheearzs. 
L. J. Plemp van Duiveland, Viee-Seeretaris. 
H. Philips, Commzssaris van het Tooneel. 

]\1AATSCH APPIJ "ApOLLO.~' 
Men verzoekt ons het volgende onder de aandacht onzer 

lezers te brengen: 
In verband met de viering, in October a.s., van het 

veertigjarig bestaan der voor onze kunstenaars zoo nuttig 
werkende maatschappij »Apollo" (Commzssarzssen, de heeren 
J. F. Tack Hzn., MI. W. van Lennep en DI. H. C. Rogge,) 
heeft zich voor eenigen tijd een Raad van Bijstand gevormd, 
waarvan de Burgemeester van Amsterdam, MI. G. van 
Tienhoven, het eerevoorzitterschap welwillend heeft aan
vaard en waarin verder zitting hebben genomen de Heeren: 
H. Th. Boelen, Voorzitter; M. Merens, Seere/arz's, Mr. J. N. 



van Hall, Prof. Mr. G. A. van Hamei, D. H. Joosten, 
W. A van der Mandere, Justus van Maurik Jr., M. B. 
Mendes da Costa, H. J. Schimmel, L. Simons Mzn., Prof. 
Dr. B. J. Stokvis, W. F. Stumpft, M. J. Waller, A. C. Wertheim, 
S. J. Bouberg Wilson eIl voorts de heeren H. Schut, namens 
de tooneelvereeniging D. V. G., H. Swildens ("Sludenten
Tooneelvereeniging"), H. Kröber PGz. (Kon. Lett. Vereen. 
»Hooger zii ons doel.") , L. J. Schl1t (het letterlievend Gen. 
»Jai' LeoJ/. Wertheim"), en W. P. van Wageningen JI". (de 
Rederijkerskamer »Joost van VOlldel"). Het voornemen 
bestaat, door middel van circulaires een beroep te doen 
op de velen in den lande, die belangstellen in onze vader
landsehe tooneelspeelkunst, en gaarne medewerken om de 
kunstenaars aan het einde van een moeilijke loopbaan een 
zoo mogelijk onbekommerd bestaan te verzekeren. Dit nu 
kan geschieden door toe te treden als donateur, d. i. door 
zich te verbinden tot eene jaarlijksche bijdrage van min
stens .I 6.-, of het storten eener gift van ten minste 
.I 100.-. 

Zij, die zich als donateur doen inschrijven, genieten 
daarvoor, behalve de genoegdoening van een nuttig fonds 
te helpen stijven, twee malen per jaar toegang tot eene 
gecombineerde voorstelling door de beste artisten der ver
schillende gezelschappen; terwijl hun in October a.s. eene 
extra-voorstelling wacht. Wie geen circulaire ontvangen 
mocht hebben, kan zieh nog aanmelden bij den Secretaris 
van den Raad van Bijstand, Prins Hendrikkade 144. 

Ten einde ook buiten Amsterdam den gewenschten steun 
te vinden, worden pogingen aangewend om in verschilIende 
steden sub-commissies van gerneiden Raad te vormen. 
Reeds kwamen die o.a. te Rotterdam, Utrecht en Dordrecht 
tot stand. En men twijfelt dan ook niet, of deze pogingen 
ten bilte van oude of ziekelijke artisten, hun weduwen en 
minderjarige kinderen zullen 'bij de tooneelvrienden in heel 
het land den gewenschten steun vinden. 

Ingezonden. 
Opheffing van den voorbereidenden cursus aan de 

Tooneelschool. 

In de algemeene vergadering van ons verbond te Rotter- i 

dam gehouden is opnieuw het plan tot reorganisatie van 
de Tooneclschool op het tapijt gebracht. Ditmaal wordt 
een voorstel van het Hoofdbestuur om den voorbereidenden 
cursus af te schaffen aan de orde gest eid. 

Dit voorstel verbaast mlj ten zeerste. 
Voor de oud-Ieerlingen, die thans tot de beste leden der 

bestaande gezelschappen behooren, is de voorbereidende 
klasse niet ingesteld, maar vanzelf, als noodzakelijkheid bij 
de opleiding, ontstaan en eerst later gereglementeerd. 

Wat dus vanzelf is geboren uit de noodzakelijkheid, zal 
nu worden afgeschaft? 

Zijn de toestanden sedert zoozeer veranderd? 
Melden zich thans voor de vakschool leerlingen aan, die 

het voorbereidend onderwijs kunnen missen? 
Neen, het Hoofdbestuur tracht in de behoefte, die zich 

thans nog evenzeer doet gevoelen als vroeger, te voorzien, 
door het in het leven roepen eener categorie van aspirant
leerlingen, op andere scholen geplaatst. En waarom moet 
daarmede een proef worden genomen? Omdat (voor opper· 
vlakkigen dan toch zeker) door de voorberez'dende klasse aan 
de loonee/school het karakter van Runstinstituut wordt ontnomen. 

Maakt ecn nauwgezet toezicht aan de inrichting zelf op 
de ontwikkeling van het talent der jongeren de beoordeeling 
van hun aanleg en het al of niet wenschelijke van 
plaatsing op de vakschool niet gemakkelijk? 

Doet het afschaffen dier klasse niet het gevaar ontstaan, 
dat kinderen van artisten het tooneel zullen betreden ge
heel zonder school? 

Moet het oordeel van de Commissie van Toezicht, in 
dezen het best tot oordeelen bevoegd, niet zwaarder wegen, 
clan de zucht tot navolging van de inrichting van het con
servatoire te Parijs, zoolang niet overtlligend gebleken is 
dat een dergelijke inrichting hier mogelijk is? 

De bewering, dat de voorbereidende klasse nadeelig op de 
vakschool zou werken, mist elken redelijken growL Dat de 
vakschool zonder voorbereidenden cursus onmogeJijk is, is 
juist door de wijze van ontstaan van dien cursus bewezen. 

Dank zij de goede resultaten. is j uist in den laatsten tijd 
de belangstelling in de school, ook van den kant der tooneel
directies, sterk toegenomen; moetcn' wij nu weer afbreken 
wat met zooveeI moeite is opgebouwd; is het nu tijd om 
gevaarlijke proeven te nemen? 

Moge het, »le meilleur est l'ennemi du bien" hier niet 
van toepassing zijn! Mogen de afgevaardigden ter alge
meene Vergadering zieh wel wachten om mede te ga an 
met voorstellen, welke dom bijna allen, die van nabfi met 
de inrichting der school bekend zijn, als verderfelijk worden 
beschouwd! 

AlVlSTERDAlVl, Mei '1)<). J. H. SCHOLTEN. 

De:rooneelJci?oolel1~areßeorgan~fafie. 
In de jongste Alg. Verg. van het N ed. Toonep.lverboncl 

zijn door het Hoofdbestllur mecledeeJingen gedaan betref
fende voorstellen tot hervorming der TooneeIschool. 

Het Hoofdbestuur en cle Commissie van Toezicht zijn 
het op een kardinaal punt oneens: het al of niet hebben 
van eene V oorbereidende School naast de Vakschool. 
Wat deze zelf betreft, bestaat er bijna geen verschil tusschen 
beide colleges en de hervormingen, door het Hoofclbestuur 
voorgesteld, worden met ingenomenheid door de Commissie 
begroet, omdat zij er toe kunnen leiden, dat de Tooneel
school beter dan tot heden aan het doel: het vormen van 
bekwame en in ernstigen zin beschaafde tooneelspelers, zal 
beantwoorden. 

Maar terwijl de Commissie van Toezicht daartoe noodig 
acht, dat de leerlingen eerst een voorbereidenden cursus 
doorloopen, wenscht het Hoofdbestuur dien cursus te doen 
vervallen: Hier staan beide colleges lijnrecht tegenover 
elkander, ja zoo zelts, dat het Hoofclbestuur, bij monde 
van . zijn voorzitter, verklaarde, eene gevestigde overtuiging 
in deze te hebben, terwijl cle Comm. v. Toez. met eenparige 
stemmen het voorsttel van het Hoofdbestuur verwierp. 
De afdeelingen zullen dus uitspraak moeten doen, daar 
het niet waarschijnlijk is, dat beide colleges het omtrent 
clit punt eens zullen worden. 

Het zij mij vergund, zoo kort mogelijk, de zaak hier ter 
sprake te brengen. Hierbij zal clan wel blijken, dat ik 
thans in enkele details afwijk van hetgeen ik vroeger over 
dit onderwerp heb geschreven, in hoofdzaak ben ik echter 
nog geheel dezelfde meening toegedaan van vroeger en 
deze is: de Voorbereidende School kan niet worden gemist, 
met haar staat of valt de Tooneelschool. 

Hoewel het Hoofdbestuur in zijne voorstellen zegt, dat 
het niet blind is voor de waarde der argumenten, waar
mede het plan eener volledige opheffing van die klassen 
menigmaal is bestreden, vergeet het toch, wat het in de 
eerste plaats behoorde te doen, die argumenten te ont
zenuwen. En nu moet het verwondering baren, dat het 
Hoofdbestuur de Tooneelschool aan deze nieuwe proefwil 
onderwerpen, zonder ook maar een enkel argument aan te 
geven, waarom het deze organisatie wenschelijk acht. 

Geen enkel argument, ik moet die woorden herhaIen. 
Immers het kan toch wel niet als een ernstig argument 
gelden, wanneer het Hoofdbestuur zegt, dat er 125 leer
lingen gedurende het bestaan der Tooneelschool zijn op
genomen en er slechts 15 jongelieden de school met een 
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diploma hebben verlaten, terwijl bij diezelfde gezelschappen 
6 jongelieden -werkzaam zijn, welke, ofschoon zij als gewone 
leerlingen ware I.. aangenomell, zander diploma binnentijd~ 
de school hebben verlaten en 10 a I I die korter oflanger 
als vakleerlingen aan de school zijn verbonden geweest, 
zoudat dit cijfer van 125 een verkeerde maatstaf blijkt te 
zijn ter beoordeeling van den bloei der inrichting. 

Het Hoofdbestuur noemt het aantal 125 een schoon 
cijfer, ik noem het een abnorm aal hoog cijfer en waar het 
Hoofdbestuur meent, dat dit cijfer een verkeerde maatstaf 
ter beoordeeling is, ben ik het in zooverre er mee eens, 
dat ik dit cijfer veel te llOOg vind en eerder als maatstaf 
aarineem dat er 32 personen, die de Tooneelschool langer 
of kort er tijd hebben bezocht, aan onze gezelschappen zijn 
verbonden. En bij dit cijfer voeg ik gaarne de woorden 
van het Hoofdbestuur: Een schoon cijfer voorwaar! Nu 
beaam ik ten volle, dat de Tooneelschool niet is opgericht 
um jongelui in verschillende vakken onderwijs te gevcn, 
om ze dan weer als onbruikbaar voor het tooneel van de 
school weg te zenden, maar vooreNst is door strenger 
toezicht dan vroeger reeds gezorgd, dat er geen leerlingen 
meer worden opgenomen, waarvari eenigszins te voorzien 
is, dat zij geen bruikbare tooneelspelers zullen worden en 
ten andere is het mijns inziens volstrekt niet erg, aat in de 
Voorbereidende School enkele jongelui worden opgenomen, 
dic naderhand blijken toch te weinig aanleg te hebben, 
zoolang althans genoegzame gelegenheid voor hen. die wel 
tooneelspeler zullen worden, bestaat. om hetgeen zij te 
leeren hebben, behoorlijk te kunnen leeren. Werden de 
klassen te zeer bevolkt, er zouden maatregelen moeten 
worden genomen, omdat dan de goede door de sIechte 
Züuden lijden, maar nu dit niet het geval is, beteekent het 
volstrekt niets, dat er in de Voorbereidende School jonge
lieden zijn, die de school al te gemakkelijk weer verlaten, 
wanneer de proef verkeerd uitvalt, of de lust voor het al 
te vroeg gekozen yak verdwijnt 1). Ik herhaal daarom, dat 
ik dit geen ernstig argument voor de afschaffing der Voor
bereidende Klassen kan noemen, ernstig te minder, daar door 
strengere eisehen bij de toelating verscheidene hadden 
kunnen en in het vervolg zullen worden geweerd. 

Hetgeen het Hoofdbestuur verder aanvoert, om de voor
bereidende klassen af te schaffen: dat deze de school al 
te zeer beheerscht en er toe bijdraagt, om aan deze het 
karakter van kunst-instituut te ontnemen; dat deze, door als 
proefklassen te dienen, al te licht ongeoefende en onge
schikte leerlingen de vakschool binnen voeren; dat de vak
school lijdt onder den druk der voorbereidende school; 
dat het menigmaal is gebleken, dat de kennis van sommige 
vakken, welke in die klassen onderwezen worden, veel te 
wen sehen overlaat, zijn, met allen eerbied gezegd, voor de 
leden van het Hoofdbestuur, .... words; geen enkel be
wijs wordt daarvoor aangevoerd. Maar als dit alles waar 
is, dan kom ik niet tot de condusie, dat de voorbereidende 
klassen moeten worden afgeschaft, maar dat en de voorbe
reidende, en de vakschool moeten worden verbeterd, opdat 
al die gebreken in het vervolg niet meer kunnen voorkomen. 
Hoe men daaruit een argument zou kunnen destiIIeeren, 
dat de voorbereidende klassen dan maar moeten worden 
afgeschaft, verklaar ik niet te kunnen begrijpen. 

Te minder, wanneer ik lees, dat »het Hoofdbestuur niet 
blind (is) voor de waarde der argumenten, waarmede het 
plan eener volledige opheffing van die klassen menigmaal 
is bestreden", terwijl het tevens toont het hoofdargument 
te kennen en het met de voorstanders van deze voorbe-

I) Noot der Redactie: Het tegendeel is bijna waar. Meestal 
vergoeden de leerlingen, wier kunstaanleg te gering blijkt. dit door 
hun kennis en geschiktheid voor de gewone leervakken. En zoo 
prikkelt hun tegenwoordigheid den ijver der anderen, wier geschiktheid 
tot het verwerken van positieve leerstof vaak in omgekeerde evenredig
heid staat tot hun kunstaanleg. 

reidende klassen eens te zijn, »dat uok wel voorshands de 
meeste tooneelspelers uit den kleinen burgerstand zullen 
voortkomen", M"en vergete toch niet, dat hetgeen het 
Hoofdbestuur thans wil, iuist zoo vroeger is geweest: er 
waren geen voorbereidende klassen aan de Tooneelschool 
verbonden, zij zijn er eerst later aan toegevoegd, toen 
zieh niet aanmeldden leer:lingen, die voldoende onderwijs 
hadden genoten en men begreep, dat die school nooit eerr 
kunst-instituut zou kunnen worden, wanneer men niet 
tevens zorgde, dat de leerlingen goed onderlegd werden in 
de vakken van gewoon ondcrwijs. Wat het Hoofdbestuur 
du.. wil, is niets nieuws, maar is een terugkeeren tot een 
ouden toestand, die afgekeurd is op de gronden, door het 
Hoofdbestuur zelf aangegeven. 

Trouwens het Hoofdbestuur ... is het volkomen met 
de voorstanders der voorbereidende klassen eens, het ziet 
uok in, dat er nog voorbereiding noodig is voor hen, die 
zieh als leerlingen der Tooneelschool zullen aanmelden, 
maar het wiI die voorbereiding elders doen geven. »De 
candidaten (voor de Vakschool) rEoeten door een getuig
schrift bewijzen, dat zij, althans in sommige vakken, met 
name in N ederlandsche taal, geschiedenis, Fransch en 
Duitsch, voldoende onderwijs hebben gcnoten, gelijk staande 
met dat, hetwelk op een middelbare school met driejarigen 
cursus gegeven wordt". Bedoeld wordt hier waarschijnlijk, 
dat die leerlingen voldoende vorderingen moeten hebben 
gemaakt in de bovengenoemde vakken; want de leeraren 
zullen toch niet zeggen, dat hun onderwijs onvoldoende iso 
Maar de leden van het Hoofdbestuur blijken· dan toch 
een zonderling denkbeeld te hebben van den gang va~ 
het onderwijs aan zoo'n Hoogere Burgerschool. Eerst wll 
ik er hier even bijvoegen, dat het Hoofdbestuur wel begreep, 
dat het die gediplomeerde leerIingen niet zou krijgen en 
daarom heeft het eene categorie van adspirant-leerlingen 
in het leven geroepen. die eene inrichting voor middelbaar 
onderwijs bezoeken en daarbij onder toezicht staan van den 
Directeur der Tooneelschool. Over dit toezicht en het verdere 
betreffende de adspirant-leerlingen aanstonds, maar hier wil~en 
wij nu eens even zien, hoe het met zoo'n adspirant-leerlmg 
der Tooneelschool, leerling der Hoogere Burgerschool, zal 
gaan. Hij krijgt natuurlijk hetzelfde onderwijs aan de 
H. B. S., dat ook andere leerlingen krijgen, d. i. (alle 
lesuren over de drie jaar zamen berekend): 

Nederl. Taal- en Letterkunde 10. Geschiedenis q. Aard
rijkskunde 8. Fransche Taal 13. Hoogd. Taal '10. En
gelsehe Taal 8. Rekenkunde 6. Stelkunde 5. Meetkunde 6. 
Boekhouden 1. Kennis der N atuur 8. Gronden der Staats
inrichting in Nederland I. Handteekenen 6. Gymnastiek 6. 
Schoonschrijven I. 

(Deze cijfers zijn genomen uit het programma 1888/I88q 
van de Eerste Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus 
voor jongens te Amsterdam, de school dus, die juist door 
het Hoofdbestuur wordt gewenscht.) 

Nu laat ik daar, of die opleiding de juiste is voor een 
aanstaand tooneeispeler en of hij die 17 uren onderwijs in 
Wiskunde zoo erg aangenaam zal vinden, ik blijf eenvoudig 
practisch. Bet Hoofdbestuur is tevrerlen met voldoende 
cijfers in N ederIandsch, Geschiedenis, Fransch en Duitsch. 
Stel nu, dat zoo'n adspirant-tooneelspeler in de eerste klasse 
zit en voor die vakken het hoogste cijfer heeft voor vorde
ringen, maar hij is onvoldoende b Wiskunde, Kennis. der 
Natuur, Aardrijkskunde en Handteekenen aan het emde 
van den eer~ten cursus, dan ZOll hij wel een uitstekend leer
Iing der Tooneelschool aan het einde van den derden cursus 
kunnen worden, maar... hij gaat niet over naar de tweede 
klasse. De leeraren der H. B. S. vragen er niet naar, wat 
die jongen later zal worden, zij toetsen zijne kenn:s aan 
hetgeen hij moet weten, om naar de tweede klasse ov~r 
te gaan en vinden. dat hij in zes vakken onvoldoende IS: 

voor hen genoeg, um hem niet te bevorderen. En al was 
hij nu nog zoo goed in de vakken, die hijwel noodig heeft, 



en al was hij een Bouwmeester in Gen dop, het helpt hem 
niets, hij zal e1e Tooneelsehool nooit bereiken. Ja, zegt 
het Hoofdbestuur, daar is dan toch nog wel een middel 
op, ik laat hem vakleerling worden. Met uw verlof, Mijne 
Heeren, luielt mijn antwoord, de meeste scholen, ook de 
onze, hebben een artikel. hetwelk luidt, dat men r6 jaren 
moet z\in, Oln vakleerling te kunnen worden. Volgens twee 
voorstellen wordt niemand tot adspirant-Ieerling toegelaten, 
al vorens hij den leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, den ge
wonen leeftijd dus, waarop men de Hoogere Burgerschöol 
bezoekt, hij kan derhalve M vier jaren in de eerste klasse 
zitten, M heengaan. 1) 

Eene vraag moet ik hier aan het Hoofdbestuur doen. 
GesteId die I2jarige adspirant is een uitstekend leerling, 
hij gaat ieder jaar over en c10et aan het einde van den 
c1erden cursus een schitterend examen, l1looier kan men het 
niet verlangen, c1e jonge man is nu 15 jaren oud en volkomen 
voorbereid, om leerling der Tooneelschool te worden. Maar 
nu lees ik daar in de voorstellen: »Jonge mannen worden 
niet beneden 17 jaren toegelaten". Wat moet dit jonge 
mensch, dat toch aan al de door het Hoofdbestuur ver
eischte bepalingen heett voldaan, nu doen van zijn 15de 
tot zijn 17de jaa;'? Hij mocht met 12 jaar adspirant 
worden, hij heeft flink gewerkt en nu hij klaar is, zegt 
men hem: Over twee jaar kom je nog maar eens terug. 

En nn nog een enkel woord over het toezicht van den 
Directeur der Tooneelschool op de adspirant-Ieerlingen. 
Reccls de Corno van Toez. heeft in haar antwoord opge
merkt, dat dit toezicht slechts zeer summier zal kunnen 
zijn; ik geloof, dat het spoedig onmogelijk zal blijken een 
goecl toezicht te houden, omdat de Directeur zich daarvoor 
zou moeten bemoeien met zaken, die de zijne niet zijn. 
Bij den eenen leeraar valt die bemoeiing in goede aarde, 

I) lVoot der Red. De leerlingen nit den stand, dien \Vij verwachten, 
knnnen tronwens de H. B. S. niet eens bcreiken. ZU hezoeken meest 
dc lagere scholen der I e of 2e kl.; maar slechts (he der 3e of 4e bieden 
ecn overgang naar de H. B. S. Men zou dus moeten heginncn 
met hen naar de scholen 3e of 4e kl. te zenden. Maar dan op 9- 01 
[o-jarigen leeftijcl? 

bij den anderen in zeer sIechte. De leeraren der H. B. S. 
zien in den adspirant-Ieerling der Tooneelschool niets anders 
clan hun leerling en als zoodanig hebben lij hem te be
oordeelen. Let men er nu op, dat 7.oo'n adspirant-Ieerling 
alleen in Amsterdam vijf hoogere burgerscholen vinelt, 
waar hij leerling kan worden en de keule der school dus 
van geheel toevalligen aarel kan zijn, elan laI het spoeclig 
onmogelijk blijken behoorlijk toelicht uit te oefenen of 
lich met de onderwijzers in be trekking te stellen. Dat 
die wekelijksche les in het lezen en het bijwonen der lessen 
in voordracht en speI tot de vrome wenschen zullen be
hooren, ligt voor d\::: hand, omdat de Directeur der Tooneel
school onmogelijk zijne lessen kan inrichten naar de ver
schillende Hoogere Burgerscholen, waaraan de adspirant
leerlingen zullen zijn verbonden, terwijl niet een dez er 
scholen haar lessen zal willen en kunnen inrichten naar 
de behoefte van dien adspirant-Ieerling. 

Toen een viertal jaren geleden ele Rotterel. afel. de her
ziening der Tooneelschool wenschelijk achtte, gebeurde dit 
in ele allereerste plaats, omdat ele financien van het Verbond 
zeer sIecht stonden en cle Tooneelschool geheel dreigde te 
vallen, wanneer niet eene flinke bezuiniging werd verkregen. 

H et Hoofdbestuur heeft echter nu verklaard, dat het 
cle financieele zijde eier quaestie voor !let oogenblik buiten 
beschouwing wil laten en daarom wensch ik ook thans 
niet na te gaan, in hoe verre op het Voorbereidenel On
derwijs nog kan worden bezuilligd, evenmin wensch ik mijn 
denkbeelden thans neer te schrijven, hoe mijns inziens !let 
V oorbereidend Onderwijs zou moeten zijn. 

De vraag, die ik mij ter beantwoording stelde, was deze: 
kan het Voorbereidend Onderwijs worden gemist? Het 
antwoord van het Hoofdbestuur is: ja, dat van de Com. 
van Toez. luielt: neen. Van ganseher harte schaar ik mij 
aan dezijde der Com. en ik hoop, dat de Com. van Toez. 
op haar standpunt zal blijven staan eu niet zal toegeven, 
waar het geldt de afschaffing der V oorbereidenele lessen, 
immers die afschaffing zou spoeelig blijken gelijk te staan 
met de afschaffing der Tooneelschool. 

Schiedam, 22 Mei 1889. M. HORN. 
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beter »Gogolsche typen". Voor de zooveclste maal 
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Lees het, lees het alleen om het verschil te 
bespeuren tusschen de Fransche en de Russi-
sche school. WOLFGANG, 

Spectator, II llfei '89. 
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