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INHOUD:
Reschrijvingsbrief der voortgc7.ctte Alg. Vergadering.
Bericht aan
H. H. Afdeelings-Secretmissen.
Reglemcnten der Tooneelschool. MemOlie van Toelichting. Concept-Reglement vooradspirantleerlingen.
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JAf\.RGANG.

H.H. Afdeelings-secretarissen worden beieefden dringend
llitgenoodigd, (,nmidctellijk na ontvangst van delen beschrijvingsbrief ·eene vergadering in hunne afdeeling uit te schrijven en het verslag dam'van - ter plaatsing in het tijdschrift van 30 Juni e. k.·- te doen toekomen aan den
Rcdacteur.
D. H. JOOSTEN.

Aig. Secrctaris.

BESCH RIJVI NGSBRIEF
DER

voortgezette

Algemeene Vergadering
VAN HET

ZATERDAG 6 JULI, 'smorgens te tien lIur, te Amsterdam, in " Maison Strollken",
Marnixstraat:
PUNTEN VAN BEHANDELING:
Voorstel van het H oofd bcstu ur tot reglemcnts-wijziging' :
I.
Met het ooer
.... op reorganisatie der T ooncelschool.
2.
de examens ,.

"

"

"

"

,~

Reglementswijziging.
Ingevolge de opdracht der Aigemeene Vergadering van
15 Mei 1889 en na gepleegd overleg met de Commissie van
Beheer en Toezicht op de Tooneelschool, heeft het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond de eer bij
die Vergadering, in hare samenkomst op 6 Juli 11l8q in
te dienen, de navolgende

REGLEMENT
VAN DE

TOO NEE L S C H 0 0 L.

I

(Vaslg~esleM

Voorstellen tot wijziging van het

/7/ de Alf{.

Verf{adelt'ilf{ va1/ 7 Afei 1886)

HOOFDSTUK 1.

reglement der Tooneelschool:

ALGEMEENE BEPALINGEN.

ART. I aldus te lezen: De Tooneelschool is een vakschool ter opleiding van N ederlandsche Tooneelspelers,
ondersteund en bestuurd door het Nederlandsch Tooneelverbond en ingericht overeenkomstig de statuten van dat
Verbond en de besluiten der Aigemeene Vergadering.

ART. I. De Tooneelschool is eene instelling van het l'vederlalldsch Tooneeb'erbolld en als zoodanig ingericht volgens
de Statuten van dat Verbond ell de besluiten der Algemeene
V ergadering.

ART. 2 aldus te lezen: Die opleiding omvat een cursus
van drie jaren. Zij is ingericht volgens een leerplan,
ontworpen in overleg met de Commissie van beheer en
toezicht en met medewerking van den Directeur, en vast·
gesteld door het Hoofdbestuur.

ART. 2. Zij bestaat uit Iwee afdeclingen: eene Voorbereidmde Vakschool en eene eigenliJke Vakschool.
Het onderwijs wordt gegeven in een vijfjarigen cursus en
omvat voor iedere klasse de volgende vakken:

Een niellw Artikel in te lasschen, aldus luidende:
ART. 2 a : Dit leerplan berust op de volgende grondslagen:
Eerste jaar. Onderwijs in stemvonning, uitspraak, Nederlandsch, Fransch en Hoogduitsch, lezen en voordragen uit
het hoofd, teekenen, dansen, schermen ell andere plastische
oefeningen, voor meisjes bovendien in costuumnaaien. Tevens
wordt aan deze leerlingen een ~Overzicht« geg-even van de
geschiectenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde.
Twude jaar. Oefeningen in voordracht van dramatische
fragmenteD. (Nederlandsch, Fransch, Hoogduitsth) eerste
nefeningen in spel, onderwijs in costuumkunde en costumeerkunde, mimiek, grimeeren: voortgezet onderwijs in
dansen, schermen, enz.
Derde jaar. Voortzetting van den cursus van het tweede
jaar, haoger onderricht in spel, bovenal samenspeL bestudeering van geheele rollen, in overeenstemming met het
vaste repertoire der voornaamste tooneelgezelschappen, geregelde vertooningen voor het publiek.
Tevens worden, in aansluiting aan het Overzz'ch! gedurellde het eerste jaar gegeven, met de leerlingen van het
tweede en derde jaar de voornaamste tijdvakken uit de
geschiedenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde
uitvoerig behandeld.
ART. 3 en 4 onveranderd te laten.

EERSTE EN. TWEEDE KLASSE.
Uitspraak en Stemvorming, het laatste ook door midt.lel van den
zang. 2. Lezen en Voordracht. 3 Nederlandsche Tanl. 4. Fransche Taal.
5. Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis. 6. Land- en Volken·
kunde.
7. Rekenkunde. 8. Dansen en Schermen, verbonden met
Mimische en Plastische oefeningen. 9. Costuumnaaien. 10. Teekenen.
I.

DERDE KLASSE.
Uitspraak en Stemvorming, als boven. 2. Voordracht en eerste
oefeningen in Spel. 3. Nederlandsche Taal· en Lettel·kunde. 4. Fransche
Taal· en Letterkunde. 5. Hoogrluitsche Taal. 6. Algemeene geschie·
denis. 7. Land- en Volkenkunde. 8. Mythologie. 9. Damen en
Schermen, als boven. 10. Costuumnaaien. I I. Teekenen.
I.

VIERDE KLASSE.
Uitspraak en Stemvorming, als boven. 2. Voordracht en Spel.
3. Voordracht in Fransch. 4. Techniek van het Drama en Geschie·
denis van het Tooneel. 5. Costuumknnde. 6. Aesthetica. 7. Neder·
landsche Letterkunde. 8. Fr:msche Letterlmnde. 9. Hoogdnitsche
10. Engelsche Taal.
I I. Algemeene Geschiedenis.
Letterkunde.
12. Mythologie.
13. Dansen en Schermen.
14. Costuumnaaien.
IS. Teekenen.
VIJFDE KLASSE.
Dezelfde vakken als in de vierde klasse, aIleen vermeerderd met
Voordracht in Hoogduitsch. Mimiek en Costumeeren. Grimeerkunde.
terwijl voor Mythologie in de plaats treedt: Kennis der Oudheid.
N.B. De klassen I-III vormen de Voorbereidende Vakschool.
IV - V de eigenlijke Vakschool.
I.

ART. 3. Het leerjaar vangt aan op of omstreeks een
September en eindigt bij den aanvang der groote vacantie,
den I sten Zaterdag in Juli.
ART. 4. Er zijn drie vacantien: een van veertien dagen
omstreeks Kersttijd, een van den Woensdag v(')(Jr tot den
Woensdag nil Paschen, en een van den I stell Zaterdag in Juli
, tot op of omstreeks een September.

ART. .'5 aldus te lezen: Met den aanvang van ieder leerjaar wordt in het Orgaan van het yerbond mededeeling
gedaan, zoowel van het leerplan (zie ART. 2) al,; van de
lijst der dagen en uren waarop in ieder bijzonder yak
onderwijs wordt gegeven.

ART. 5. Met den aanvang van ieder leerjaar wordt een
programma openbaar gemaakL de mededeeling bevattende
van het aantal llren, in elke klasse aan de verschillellde
vakken van onderwijs te besteden. Tevens verschijnt een
rooster van de dagen en de uren, waarop de lessen gegeyen worden.

ART. 6 over te brengen aan het einde van Hoofdstuk
IV en aldus te lezen: Het schoolgeld bedraagt f 50. per
jaar: het wordt gestort in handen van den Directeur, bij
vooruitbetaling en per kwartaaL

ART. 6. Het schoolgeld is verschuldigd bij vooruitbetahetzij maandelijks. hetzij per kwartaal, en bedraagt per
Jaar voor aile lessen ./ Su.-yoor lessen in een enkel yak
f 15·-- De geld en voor de lessen in enkele vakken ver~ing,

-~~~~----

-
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Hospitanten betalen / 15 per jaar voor elk yak waarin
zij het onderwijs volgen, met dien verstande dat de geheele
som dier bijdrage voor ieder nooit hooger mag zijn dan f 50.
Bij het tusschentijds verla ten der school heeft geen
teruggave der schoolgelden plaats.
Gediplomeerde oud-Ieerlingen, die enkele lessen willen
volgen, betalen g~en schoolgeld.

schuldigd, gaan het bedrag van/so.-niet te boven. Bij het
tusschentijds verlaten der school heeft geen teruggave der
schoolge!den plaats.
Zij, die het eindexamen met gunstigen uitslag hebben
afgelegd, hebben geen schoolge!d te betalen, wanneer zij
enkele lessen willen blijven volgen.

Aan het einde van hoofdstuk I een nieuw artikel in te
lasschen, aldus luidende:
ART. 6 (llieuw) Met de Toonee!school is verbonden eene
bibliotheek en een c:ostuummagazijn.
Alhier over te brengen ART. 33 en dit aldus te lezen:
ART. 6a.: Indien het gebouw der Tooneelschool er geschil'.t voor is, kan aldaar een internaat your meisjes worden
gevestigd.
De inrichting van dit internaat en de voorwaarden van
toelating worden omschreven in cen huishoudelijk reglement, vast tc stell en door het Hoofdbestuur in overleg met
de Cnmmissie van Beheer en ToeZlcht en de Damespatronessen. -

[ART. 33. Voor zoover de ruimte strekt, wordt ge!egenheid gegeven tot het inwonen van leerlingen in de Tooneelschool, up de voorwaarden, bij Huishoudelijk Reglement
door de Commissie vast te stellen.]

HOOFDSTUK II.
VAN HET BEHEER EN TOEZICHT.
ART. 7 onveranderd te laten, met vervanging van het
cijfer Negcn door Elf.

ART. 7. Het beheer en toezicht over de Tooneelschool
is opgedragen aan eene Gommissie van negen leden, die
van al hare werkzaamheden verantwoording schuldig is aan
het Hoofdbestuur. De Commissie benoemt jaarlijks uit haar
midden een Voorzitter, vice-Voorzitter en Secrataris. Zij
geeft van die benoemingen kennis aan het Hoofdbestuur.

In ART. 8 in te lasschen na bestaat uil de woorden:,
twee leden van het Hoofclbestuur en in rege! 3 v. o. het
cijfer drie te vervangen c100r Iwee.

ART. 8. De Comrnissie bestaat uit: twee leden van het
comite der Darnes-Patronessen, twee leden van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't AIgemeen en vijf
leden, door de AIg. Vergadering van het Ned. Tooneelverbond benoernd, waarvan drie leden der Amsterdamsche
Afdeeling moeten zijn.
Bij het ontstaan eener vacature geeft de comrnissie hiervan zoo spoedig rnoge!ijk bericht aan het betrokken collegie.

ART. 9 tot 14 onveranclerd te laten.

ART. 9. De Comrnissie treedt omtrent ai, wat den bloei
en de verbetering der Tooneelschool kan bevorderen, in
overleg met het Hoofdbpstuur en doet daaraan de voorstellen, die zij in het belang van het onderwijs lloodig acht,
voor zoover zij zelve hierin niet kan voorzien.
Voorgeste!de maatregelen, die wijziging van het Reglement noodig rna ken, kunnen niet worden toegepast dan na
goedkeuring door de AIgerneene Vergadering.
ART. 10. De Commissie vergadert zoo dikwijls zU het
noodig oordeelt, en geeft van hare vergadering tel kens
kennis aan de gedelegeerden der afdeelingen (ART. 17 Statuten.) Zij regelt hare werkzaamheden bij een reglement
van orcle, waarvan zij aan het Hoofclbestuur medecleeling
doet.

vaar

ART. I I. De Commissie zendt jaarlijks
15 Maart
aan het Hoofclbestuur een Ontwerp-begrooting van de kosten
der Tooneelschool voor het volgende leerjaar.
Indien de begrooting c100r de Algemeene Vergadering is
goeclgekeurd, wordt aan de Commissie bij den Penningmeester van het Hoofclbestuur een crediet geopcnd tot het
op de begrooting geraamd bed rag.
Overschrijving van den eenen post op den anderen kan
door de Commissie geschieden; voor de verhooging der
verschillende posten, die in het eindcijfer wijziging brengt,
is de goedkeuring van het Hoofdbestuur noodig.
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ART. 12. De Commissie brengt jaarlijks vaar I April
en I October bij het Hoofdbestuur schriftelijk verslag uit over
harer werkzaamheden, en doet het laatste verslag vergezeld
gaan van eene rekening en verantwoording der haar toegestane gelden en van een afschrift van het verslag, door
den Directeur over het onderwijs uitgebracht. (zie art. 25.)
ART. 13. De leden van het Hoofdbestuur, die der Commissie en de gedelegeerden der Afdeelingen hebben te allen
tijde toegang tot de school.
ART. 14. De Commissie heeft het recht den Directeur
en de Leeraren in het belang van het onderwijs te hooren,
zoo dikwijls zij dit noodig oordeelt.
HOOFDSTUK III.
VAN DEN DIRECTEUR EN DE LEERAREN.
ART. 15. De leiding en het dagelijksch bestuur der Tooneelschool is, onder toezicht der in Art. 7 bedoelde Commissie, toevertrouwd aan een Directeur, die tevens met cen
of meer vakken vall het onderwijs kan worden belast.
De Dirccteur wordt uit eene voordracht van drie personen,
door de Commissie opgemaakt, door het Hoofdbestuur benoemd. Zijnc jaarwedde wordt bij de benoeming vastgesteld.

ART. 15 aldus te lezen: Aan het hoofd der Tooneelschool staat een Directeur. Deze is belast met de : leiding
en het dagelijksch bestuur der inrichting-; de instandhouding, de uitbreiding en het beheer der bibliotheek; het
onderwijs in een of meer vakken.
De Directeur wordt benoemd door het Hoofdbestuur
uit eene vcordracht van hoogstens drie personen, door de
Commissie van Beheer en Toezicht opgemaakt. Zijne jaarwedde en de vakken, die hij heeft te onderwijzen, worden
bij zijne benoeming vastgesteld.
Alhier in te voegen (ART. 158.) het tegenwoordige art. 32.
ART. 32. Met toestemming der Commissie en onder de
door haar gestelde voorwaarden, kan de Directeur ook aan
hell, die geen leerlingen der school zijn, de gelegenheid
geven zich onder zijne leiding of die der leeraren in het vertoonen van tooneelstukken te oefenen.
ART. 16 tot 25 onveranderd te lezen.

ART. 16. Het aantal leeraren staat in verhouding tot de
behoeften van het onderwijs en wordt door dc Commissie
bepaald.
De leeraren worden door de Commis~ie benoemd. Van
elke benoeming wordt onverwijld kennis gegeven aan het
Hoofdbestuur.
In de gevaIlen, bij dit artikel bedoeld, beslist de Commissie niet dan na den Directeur te hebben gehoord.
ART. 17. De leeraren genieten cene jaarwedde door de
Alg. Vergadering vastgesteld. Dc Commissie wijst het yak
of de vakken aan, waarin elke leeraar gehouden is onderwijs te geven.
ART. 18. Bij ontstentenis van den Directeur treedt een
der leerarcn, daartoe tclken jarc door de Commissie in
llvcrleg met den Directeur aan te wijzen, in zijne plaats.
Indien door ontstentenis vall den Directeur of een der
leeraren het onderwijs in een of meer vakken nadeel Iijdt,
wortH hierin door de Commissie, zoo mogelijk na den
Directeur te hebben gehoord, voorzien.
ART. Il). Ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo
dikwijls de Directeur dit noodig oordeelt, of ten minste
drie leeraren dit wenschen, wordt onder voorzitterschap
van den Directeur, eene vergadering van Directeur en
lceraren gehoudcn ter bespreking der belangen van het
onderwijs. Ter bevordering dier belangen doen zij de
noodige voorstellen aan de Commissie.

I

ART. 20. De verdeeling van het onderwijs in de verschiIlende klassen tusschen de leeraren gcschiedt volgens het
programma der lessen, dat overeenkomstig art. 5 voor
ieder leerjaar door de Commissie vOllr den I stell Juli wordt
vastgesteld, na door Directeur en Ieeraren ontworpen en
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voor I Juni, met opgave der boeken en hulpmiddelen die
zij bij hunne lessen wenschen te gebruiken, bij de Commissie te zijn ingediend.
Verandering in het programma kan slechts onder goedkeuring der Commissie plaats hebben.
ART. 2 I. De Directeur zendt, in overeenstemming met
de leeraren, op het einde der maanden December, Maart
en Juni, aan de Commissie het oordeel der leeraren over
het gedrag, de vlijt en de vorderingen der leerlingcn, in
ieder vak van studie afzonderlijk.
ART. 22. Alles wat betrekking heeft op de schooltucht
en op de wijze, waarop de vorderingen der leerlingen
beoordeeld worden. wordt bij huishoudelijk reglement door
den Directeur in overleg met de leeraren ontworpen en
door de Commissie vastgesteld.
ART. 23. De leeraren gedragen zich in alle zaken, die
de schooltucht en de inwendige huishouding der school
betreffen, naar de beslissing van den Direr:teur, behoudens
beroep op de Commissie.
ART. 24. De Directeur zorgt, dat de lessen door aile
leeraren geregeld worden gegeven.
Hij heeft de bevoegdheid om, ook zonder het advies der
leeraren te hebben gevraagd, aan de Commissie voorstellen
in het belang van de school en het onderwijs te doen.
ART. 25. De Directeur zendt jaarlijks voor 15 Juli aan
de Commissie een beredeneerd verslag over den toestand
van de school en van het onderwijs. De leeraren verschaffen hem daartoe de noodige bouwstoffen; de opmerkingen
door hen gemaakt worden, indien zij dit verlangen, woordelijk in het verslag vermeld.
HOOFDSTUK IV.
VAN DE LEERLINGEN.
AFDEELING. I.

Van de Toelating.
ART. 26 aldus te lezen: Om als leerlingen tot de Tooneelschool te worden toegelaten moeten jongelieden den leeftijd
van 15 jaren hebben bereikt.
In bijzondere gevallen kan van dezen regel worden afgeweken.

ART. 26. In den regel moeten zij, die als leerlingen
worden toegelaten, de!]. leeftijd van 13 jaren hebben bereikt.
Slechts in zeer bijzondere gevallen kan, met goedkeuring
der Com miss ie, van dezen regel worden afgeweken.

ART. 27 voortaan aldus te lezen: Toelating kan aileen
plaats hebben na een bevredigend onderzoek betreffende:
Ie Uiterlijk, stemmiddelen en aanleg voor het Tooneel.
2" Kennis en algemeene ontwikkehng.
Dit laatste onderzoek wordt ingesteld naar een plan,
opgemaakt door den Directeur en de Commissie van Toezicht en goedgekeurd door het Hoofdbestuur. Het omvat
kennis van het Nederlandsch, Fransch, Ho()gduitsch, Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde: deze
kenni~ moet voldoende zijn als voorbereiding voor het onderwijs der Tooneelschool.

ART. 27. Een zooveel mogelijk blijkbare aanleg en
geschiktheid voor het tooneel is een algemeen vereischte
om als leerling te worden aangenomen.
Bovendien behooren zij, die de lessen in de eerste klasse
wenschen te volgen, gewoon lager onderwijs met vrucht te
hebben genoten. Met name moeten zij bewijzen geven van
goed te kunnen lezen en schrijven, en bedreven te zijn in
de beginselen der Nederlandsche Taal, der Vaderlandsche
geschiedenis, der aardrijkskunde en van het rekenen.

Hier 2 nieuwe artikelen in te lass chen aldus luidende :
ART. 27 a : Van dit laatste onderzoek zijn vrij gesteld
jongelieden die kunnen bewijzen, dat zij met vrucht eene
H.B.S. met driejarigen cursus C)f de drie onderste klassen
eener H.B.S. met vijfjarigen cursus hebben afgeloopen.
ART. 27 b : Wanneer het onderzoek betreffende stemmiddelen en aanleg tot de tooneelspeelkunst twijfel overlaat
omtrent de geschiktheid van den candidaat, kan deze tot een
proeftijd van drie maanden worden toegelaten, mits het
uiterlijk geen bezwaar opleverc en voldaan zij aan de eischen
in ART. 27 Sub. 2" gesteld.
N a aRoop van dien proeftijd wordt de candidaat definitief afgewezen of toegelaten.
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ART. 28 aldus te lezen: Rechtstreeksche toelating tot de
t\\'eede klasse is mogelijk mits de candidaat, onvenninderd
de eischen in ART. 27 gestelct, toone de bekwaamheden en
kundigheden te bezitten, die in de eerste klasse worden
verworven.

ART. 28. Zij, die dadelijk tot de lessen van eene hoogere klasse wenschen te worden toegelaten, moeten met het
oog op de in die klasse onderwezen vakken, van het bezit
der noodige kundigheden doen blijken.

ART. 29 aldus te lezen: Het onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid der candidaten wordt ingesteld cloor
Directeur en leeraren, ten overstaan eener commissie van
onderzoek, bestaande uit drie gedelegeerden der Commissie
van Beheer en Toezicht en twee gedelegeerden van het
Hoofdbestuur.
Over de to elating wordt, op advies van Directeur en
leeraren, door deze Commissie beslist.

ART. 29. Over de toelating, in de beide vorige artikels
bedoeld, wordt beslist door den Oirecteur en de leeraren,
na een door hen, in tegenwoordigheid der Commissie,
afgenomen examen.

30 aldus te lezen: Het toelatingsexamen wordt enz.
In bijzondere gevallen, ter beoordeeling der commissie,
van onderzoek (zie art. 29) kan nog een toelatingsexamen
afgenomen worden aan het einde der Kerst-vacantie.

ART. 30. Dit examen wordt eenmaal 'sjaars, voor den
aanvang van het leerjaar, op de in tijds aangekondigde uren
en plaats gehouden.
In buitengewone gevallen kunnen ook leerlingen, na afgelegd examen, in den loop van het leetjaar door den Directeur en met vergunning der Commissie worden toegelaten.

ART. 31 aldus te lezen: Met vergunning van den Directeur en de Commissie van Beheer en Toezicht kunnen
ook personen, die geene leerlingen der school zijn, als
»hospitanten" tot het deelnemen aan enkele lessen worden
toegelaten.
Leerlingen der eerste klasse kunnen cloor den Directeur
en den betrokken leeraar als toehoorders tot de lessen in
voordracht en spel van de hoogere klassen worden toegelaten.

ART. 3 I.
Zij, die, zonder leerlingen van de school te
zijn, de lessen in een of meer vakken wenschen te volgen,
moeten daartoe vergunning gekregen hebben van den Directeur en de Commissie.
Zij zijn gedurende de les aan de bepalingen onderworpen
voor de leerlingen vastgesteld.

ART.

ART.

32 en 33 (zie boven

ART. I5a

en 6a.)

AFDEELING

II.

Van de Examens.
In ART. 34 te lezen, in plaats van ,.in tegenwoordigheid
van de Commissie en genoodigden;"
»Ten overstaan der Commissie van onderzoek (zie ART.
29.) en in tegenwoordigheid van genoodigden:'

ART. 34. Jaarlijks, voor het einde van het leerjaar,
nemen de Directeur en de leeraren, in tegenwoordigheid
van de Commissie en genoodigden, een examen van de
leerlingen van aile klassen af.
Leden van het Verbond hebben, op vertoon van hun
diploma, toegang tot het exam en.

ART. 35 aldus te lezen: Bij de overgangs·examens bepalen
Directeur en leeraren, welke leerlingen tot eene hoogere
klasse kunnen bevorderd worden, terwijl op hun voorstel
de Commissie van onderzoek kan besluiten dat onbekwame
of onwaardige leerlingen de school niet langer mogen bezoeken.
»Bij het eindexamen, af te leggen door de leerlingen der
derde klasse, beslissen over den uitslag op voordracht
der leeraren de Directeur en de Commissie van onderzoek."

ART. 35. Naar aanleiding van de in 't vorig artikel
bedoelde examens, bepalen Directeur en leeraren, welke
leeringen onvoorwaardelijk tot eene hoogere klasse kunnen
overgaan of de school verlaten, welke tot het doen van
een her-examen in een of meer vakken voar het begin van
het volgende leerjaar worden toegelaten, en welke onbekwaam worden geoordeeld om tot eene hoogere 'klasse
over te gaan of de school te verlaten. Na het her-examen
beslissen Directeur en leeraren op gelijke wijze over de
al of niet taelating tot eene hoogere klasse, en over het
al of niet verlaten der school.

ART. 36 te laten vervallen.
Een nieuw ART. 36 in te lasschen, van den volgenden
inhoud.
»Bij de inrichting der eindexamens wordt de volgende
regeling in acht genomen:
,.De vakken zijn verdeeld in hoofdvakken en bijvakken.
Hoofdvakken zijn: Ie voordracht en spel, 2 e uitspraak van
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het N ederlanrlsch, 3 e kennis der geschiedenis van het
tooneel en van de tooneelspeelkunst.
»Voor elk vak wordt de bekwaamheid van den geexamineerde door den examinator, in overleg met de leden
der Commissie van onderzoek, aangewezen door een bepaald
cijfer (5 zeer goed, 4 goed, 3 voldoende, 2 onvoldoende,
I slecht.)
»Voor elk der hoofdvakken wordt het cijfer 3 vereischt
om den leerling in aanmerking te doen komen voor eervol ontslag. Ook de cijfers yoor bijvakken gegeven kunnen
van invloed zijn op de beslissing.
Bierop een nieuw artikel te laten volgen;
Art. 36a. »Voor zooveel betreft voordracht en to on eel:speelkunst worden de exam ens der drie klassen afgenomen
-in den vorm van een prijskamp.
»De waarde der proeven van bedrevenheid bij dezen
prijskamp af te leggen, wordt, onverminderd de beoordeeling in art. 36 bedoeld, afzonderlijk beoordeeld door een
jury. Deze jury bestaat uit zeven leden; te benoemen door
de Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool zij wordt aldus samengesteld, yO. een lid van het
Hoofdbestuur; 2°. een lid der Commissie van Beheer en
Toezicht; 3°. drie tooneelspelers of tooneelspeelsters; 4°.
twee andere deskundigen. V oor elk der leden van deze
jury wordt een plaatsvervanger aangewezen. De direteur
der school is advizeerend lid der jury. Noch hij, noch
een der leeraren kunnen tot gewone leden van de jury
worden benoemd."
Bierop een nieuw artikel te laten volgen:
ART. 36b De in het vorig artikel gcnoemde jury spreekt
haar ourdeel uit door het toekennen van onderscheidingen.
»Zij beschikt daartoe in de hoogste klasse over een eer-sten en een tweeden prijs. en een accessit voor treurspel
en drama, en over dezelfde onderscheidingen voor het
blijspel.
»Zij is niet gehouden deze onderscheidingen toe te kennen.
»Zij is bevoegd de leerlingen der tweede klasse, die zulks
verdienen, eervol te vermelden.
»De toegekende onderscheidingen worden op de diploma's
van eervol ontslag vermeld.
Bierop een ander artikel te laten volgen:
ART, 36c De jury deelt haar uitspraak van de bekroonde
·en eervol vermelde leerlingen mede in tegenwoordigheid
van de genoodigden en voordat de openbare samenkomst,
waarin dit gedeelte van het examen is afgelegd, wordt gesloten.
"Zij maakt een schriftelijk \"erslag oj) van haren arbeid
en zendt dit binnen twee maanden aan de Commissie van
Beheer en Toezicht. Deze besluit in overleg met het Hoofdbestuur of dit verslag geheel of gedeeltelijk zal worden
openbaar gemaakt.
Bierop een nieuw artikel te laten volgen:
ART. 36<1 Geen der leerlingen kan meer dan eenmaal
in aanmerking komen voor dezelfde soort van onderscheiding.
Hierop een llleuw artikel te laten volgen:
ART. 36e Hospitanten kunnen deelnemen aan den prijskamp mits met toestemming van den Directeur en van de
Commissie van Beheer en Toezicht.
»De Directeur is bevoegd om, voor het geven van replieken,
de medewerking in te roepen ook buiten mededinging, van
oud-Ieerlingen, leerlingen en hospitanten der tooneelschool."

ART. 36. Jaarlijks. in de maand Januari, zal door de
leerlingen der vijfde klasse een voorbereidend eind-examen
worden afgelegd.
Onmiddellijk na den aRoop van dit examen zal door den
Secretaris der Commissie aan de verschillende afdeelingen
van het N ederlandsch Tooneelverbond worden mdlgedeeld, welke leerlingen het examen met gunstig gevolg
hebben afgelegd.
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Hierop te laten volgen het bestaand artikel 38, met ~e:
vanging van de woorden, door de leden der Commlssle
en door de leden van het Hoofdbestuur", door deze:
»door de leden der Commissie van onderzoek."

ART. 38. Aan de leerlingen, dIe het eind-examen met
goed gevols hebben afgelegd, worden getuigschriften afge·
gevcn naar een model, door den Directeur onder goedkeuring der Commissie vastgesteld. Deze getuigschriften
worden door den Directeur, door de leden der Commissie
en door de leden van het Hoofdbestuur onderteekend.
In geen geval zuIIen zij, die tusschentijds de school verlaten, een getuigschrift ontvangen.

Hierop te laten volgen het bestaand Artikel 39, met verandering van het woord »Vakschool" in "School."

ART. 39. Leerlingen der Yaksehool kunnen, in voor
hen geschikte rollen, bij tooneelgezelschappen optreden,
mits de toestemming daartoe door de Commissie, op voorstel van den Dirccteur, worde verleend.

Hierop te laten volgen een Artikel van den volgenden
inhoud, ter vervanging van Artikel 37.
»Geen engagementen met tooneelbesturen worden door
de leerlingen der school, noch in hunnen naam door ouders,
voogden of verzorgers, gesloten dan met goedvinden en
medewerking van den Directeur der school, die hieromtrent
in overleg treedt met de Commissie van Beheer en Toezicht.
»Leerlingen door, of voor welken in strijd met deze bepaling is gehandeld, komen voor een eervol ontslag niet
in aanmerking."

ART. 37. De ouders, voogden of verzorgers der leerlingen en de leerlingen zelven, verbinden zieh schriftelijk
om niet met weik tooneeibestuur een engagement te sluiten,
voordat door den betrokken leer ling het in art. 35 genoemd examen met gunstig gevolg is afgelegd. Bij overtreding van die verbintenis, wordt de leerling, ten wiens
behoeve of door wien het engagement gesloten is, onmiddellijk van de school weggezonden.

AFDEELING III.

Van Belooningen en Toelagen.
ART. 40 tot 44 onveranderd te laten.

ART. 40. De leerlingen gedragen zieh geheel naar de
voorsehriften, hun door den Direeteur en de leeraren
gegeven.
ART. 41. Geldelijke toelagen ter bestrijding van kosten
en omlerhoud, in de eerste plaats uit het Tooneelsehooltonds, gesticht door den Heer J. L. WERTHEIM, kunnen
door het Hoofdbestuur, op voordracht der Commissie, aan
een of meer leerlingen worden verstrekt.
ART. 42. Er kunnen belooningen in geld worden toegekend aan de leerlingen der versehiIIende klassen, die bij
het overgangs- of eind-examen naar het oordeel der Commissie blijken hebben gegeven van buitengcwonen aanleg
en groote plichtsbetrachting. De Commissie, die deze
belooning toekent, bepaalt, in overleg met het Hoofdbestuur, het bedrag.
ART. 43. De in het vorig artikel bedoelde geldsom
wordt niet aan de leerlingen uitgereikt, maar op hun naam
in een daartoe bestemd en bij het Hoofdbestuur berustend
register ingcschreven en zooveel mogelijk tc hunnen bate
belegd.
De geld en worden met de renten cen jaar na volbrach<en leertijd uitgereikt, indien de betrokken persoon,
naar het oordeel der Commissie, zich deze belooning niet
door later wangedrag heeft onwaardig gemaakt en zieh na
het verIaten der school naar de wenken der Commissie
heeft blijven gedragen.
ART. 44. i-Iet willekeurig en tussehentijds verIaten der
school, het door pliehtverzuim veroorzaakt ontslag en het
niet opvolgen der voorsehriften en wenken, na het einde
val: den leertijd, heeft verbeurte der in de twee vorige
artlkelen bedoelde gelden ten gevolge.
In dat geval komen de geld en ten bate der algemeene
kas van het Verbond.
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Na ART. 44 afgescheiden van het laatste hoofdstuk een
nieuw artikel te plaatsen, aldus luidende:
ART. 45. De voorbtreidende opleiding van toekomstige
leerlingen der Tooneelschool kan door het N ederlandsch
Tooneelverbond gesteund en geregeld worden. De ondersteuning gaat uit van de afdeelingen; in geval de middelen
van deze te kort schieten, kan hulp verleend worden uit
de algemeene kas, en wei door het Hoofdbestuur, onder
contrOie der Algemeene Vergadering.
Jongelieden, wier voorbereidende opleiding aldus onder
toezicht staat van het Tooneelverbond heeten adspirantleerlingen der Tooneelschool.
Die voorbereidende opleiding kan, wanneer de nooclzakelijkheid daarvoor blijkt te bestaan, plaats hebben in
eene afzonderlijke voorbereidingsschool.
Deze school kan in de lokalen der Tooneelschool worden
gevestigd.
Over de uitvoering dezer facultatief gestelde bepalingen
beslist het Hoofdbestuur, de Commissie van Beheer en
Toezicht gehoord, Older voorbehoud van de goedkeuring
der Algemeene Vergadering.
De nadere regeling dezer voorbereidende opleiding wordt
omschreven in een afzonderlijk reglement, vast te stellen
door de Algemeene Vergadering.
Aan dit slotartikel nog eene overgangsbepaling toe te
voegen van dezen inhoud :
ART. 46 (overgangsbepaling) De tegenwoordige leerlingen
der beide laagste klassen van de Tooneelschool worden
beschouwd als adspirant-leerlingen der Tooneelschool. Te
hunnen behoeve wordt, zoo het aan het Hoofdbestuur
blijkt, dat hunne voorbereidende opleiding buiten de school
niet naar eisc.h kan plaats vinden, voor den tijd van twee
jaren de bovengenoemde voorbereidingsschool geopend.
Binnen dien tijd worden geene nieuwe leerlingen tot de
voorbereidingsschool toegelaten.
Namens het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Toonee/verbond.
AMSTERDAM
(w.gJ A. G. VAN HAMEL, Voorzi~ter.
4 Juni 1889.
»
D. H. JOOSTEN, Secretaris.

j\1EMORIE

V Ai'( TOELICHTIl'\.G

op de voorstellen tot wijziging van het Reglement
der Tooneelschool, door het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Tooneelverbond ingediend bij de Algemeene Vergadering op 6 Juli 1889.
Overeenkomstig de opdrarht der Algemeene Vergadering
van 15 Mei heeft het Hoofdbestuur den 3Ien Mei eene
gecombineerde Vergadering gehouden met de Commissie
van Beheer en Toezicht op de Tooneelschool. In die
Vergadering zijn de bekende Memories van 18 l\1aart, 3
Mei en 13 Mei uitvoerig besproken. Hierbij is gebleken.
dat de overeenstemming tusschen het Hoofdbestuur en de
Commissie van B. en T., betreffende de noodzakelijkheid
om aan de Tooneelschool meer het karakter eener zuivere
vakschool te geven, volkomen is. Aan den anderen kant is
de meerderheid der Commissie bij haar gevoelen gebleven.
dat het wenschelijk is de voorbereiding van adspirantleerlingen der Tooneelschool, niet aileen van wege het Verbond,
maar op eene afzonderlijke, met de Tooneelschool nauw
verbonden, Voorbereidingsschool te doen plaats hebben.

Naar aanleiding nu van deze besprekingen, heeft het
Hoofdbestuur zijne reorganisatie-plannen in cenige reglements-wijzigingen geformuleerd. Voor de toelichting van de
beginselen, die het hierbij hebben geleid, kan het in hoofdzaak verwijzen naar zijn bekend schrijven aan de COI11missie van Beheer en Toezicht van 18 Maart j.l., opgcnomen
in het laatste extra-nummer van Het TOOltee!.
Toelichting van enkele bijzonderheden vinde hier eene
plaats.
AD ART. 2 en 2 a. Het is even min mogelijk als wenschelijk reeds aanstonds een uitgewerkt leerplan in het
reglement op te nemen. Het plan betreft bovenal de
methodische vorming en ontwikkeling van het talent van
tooneelspeler. overeenkomstig de eischen aan iedere artistieke vorming te stell en.
Het onderwijs in vreemde talen, dat aan de Tooneelschool
gegeven wordt, onderstelt behoorlijke kennis der spraakkllnst
en van een voldoenden woordenschat. Aan de school zclve
betreft het hoofdzakelijk uitspraak in de eerste klasse, voor·
dracht in de beide hoogste klassen.
Betref1ende het onderwijs in costullmkunde en costumeerkunde heeft het Hoofdbestuur zich gaarne en, uit overtuiging gevoegd naar het advies der Commissie van B. en T.
vervat in hare mel1lorie van 13 Mei.
Omtrent het historisch-artistieke yak, dat hier genoemd
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het uug up het bij7.0ndere leervak G~sl'hiedenis van het
Touneel en van de Tooneelletterkunde, dat aan de school
wordt onderwezen. Op kennis van rekenkunde mag niet
bijzonder worden aangedrongen.

wordt geschiedenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde, verwijst het Hoofdbestuur naar zijne bekende memo·
rie en naar die der Commissie. Het acht het wenschelijk.
dat in het eerste jaar een kort overzicht van die geschiedenis
gegeven warde, en dat in de beide andere jaren afzonderlijkc tijdvakken uitvoerig worden behancleld. Dc docent,
met elit onderwerp belast, zal dus ieder jaar twee cursussen
hebbe:1 te gcven: eell voor de leerlingen der eerste klasse,
een vour die der beide anderen.

AD ART. 27 a Deze vrijstelling geef den ideal en vorm
aan van de mate van kennis en ontwikkeling, die het Hoofd·
bestuur bij de leerlingen zou wenschen. Zij is ook geheel
in overeenstemming met de circulaire door de C. v. B. en T.
onlangs tot de Directeuren der H. B. Scholen met driejarigen
cursus gericht.

Au ART. 6. Het Hoofclbestllur lIleent dat clit artikel
thllis behoort in het hoofdstuk over de leerlingen, nadat het
karakter van dezen en van de hospitanten nacler omschreven
is geworden.
AD AI{1. (). (I/l'euw) Bij de methodischc opleiding der
leerlingen zal eene guede bibliotheek, zoowel voor de
leeraren als voor de leerlingen, onmisbaar zijn. Een afzon·
derlijk costllllmmagazijn schijnt wenschelijk met het uog
up de publieke llitvoeringell. Het komt het Hoofdbestuur
cvellzeer wenschelijk voor, dat een eigen applicatietooneel,
misschien wei te verbinden mel een zoogenaamd »Theatre
des jeunes,« de leerlingen der school in de gelegenheid
stelle um, na behoorlijke vourbereiding, geregeld ap te
treden vuur een publiek van belangstellende, welwillende
en toch gestrenge toeschouwers.

AD ART. 27 b• Dc Commissie van B. en T. wenscht,
gelijk uit h:ue Memurie is gebleken. vuor alle leerlingen
een praeftijd van drie maanden. Het Hoofdbestuur vreest.
dat, zoo deze bepaling algemeen wordt toegepast, zelden
een candidaat geheel zou worden afgewezen, terwijl men
er bovendien toe gebracht zou kunnen worden, dien procftijd gedurig te verlengen. Daarom wenseht het dezen
lIlaatregcl alleen bij lIitzondering toegepast te zien en den
proeftijd streng binnen een termijn van ririe maanden te
beperken.
AD ART. 28. De tweede en derde klasse vormen te
zeer cen gehecl, dan dat het wenschelijk zij ook eene
reehtstreeksche toelating tot de derde klasse mogelijk te
maken.

Au ART. 611. Het Hoofdbestuur heeft zich dour de
C. v. B. en T. laten overtuigen van het wenschelijke om
althans vrouwelijke leerlingell misschien ouk adspirant-leer·
lingen te laten samenwonen in een afzonderlijk internaat.
Er kunnen zich gevallen vaardoen, dat dit het eenige middel
is om aan sommige Illcisjes een passend verblijf te verschaffen.

Au. ART. 2l). Ten einde aan de beslissing omtrent toelating en afwijzing de nuodige waarborgen your gestrengheid en unpartijdigheid te geven. schijnt de instelling van
zulk eene Commissie van gedelegeerden wensebelijk.
AD ART. 30. Toelating binnenstijds. zaoals thans herhaaldelijk voorkomt, is niet gewenscht. Toch kan het goed
zijn, in den loop van het jaar nog een tijdstip aan te nemen,
waarop het toelatings-examen kan worden afgenomen. Intusschen mag, ten einde den leercursus niet af te breken,
hiervan geen regel worden gemaakt.

Au ART. 7 en 8. Het Hoofdbestuur meent, dat het
wenschelijk is, met het aog op een go eden en geregelden
gang' van zaken, dat ook het Hoofdbestuur vertegenwnordigd zij in de Commissie der Tooneelschuol. Het heeft
daarom die Commissie met twee leden vermeerderd. Intusschen meent het ook, ten einde aan de andere afdeelingen buiten de Amsterdamsche den noodigen invloed te
kunnen verzekeren, dat het niet nuodig is meer dan twee
leden cler Commissie onder de leden der Amsterdamsche
Afdeeling te zoeken.

AD ART. 3 I. Eene categorie van jongelieden, die zander leerlingen te zijn, toch het onderwijs in enkele vakken
wenschen te vulgen, mag niet untbreken, met het oog
zuuwel up de dillettanten als op jonge tooneelspelers. die
een dergelijk onderwijs wens chen te ontvangen. Ook kan
de school op deze wijze haar werkring en haar invloed
uitbreiden.

AD ART. I j. Het Hoofclbestuur aeht het wenschelijk,
door het woordje hoo.![slflls in te lasschen. het imperatieve
der bepaling omtrent eene vourdracht van drie persunen
op te heffen.
AD AIH'. 26. De Commissie van B. ell T. IIlcent, dat
iedere bepaling llm'rent een 1Ill1llmUm van leeftijd lJVerblldig is, aangezien aanleg. nict lceftijd, over de geschddheid van een candidaat beslist. Ofschoon het Hoofdbestuur
dit laatste gaarne tue~temt, zoo gecft het toch de voorkeur aan eene bepaling. als de in dit Art. voorgestelde,
opdat aanstoncb reeds daaruit blijke, welke aard van V'Jor·
bereiding voor de leerlingen der Tooneebchool de meest
gewenschte is. I mmers is I j jaar de nurmale lccftijd van
jongelieden, die de derde klasse eCller H. B. S. hebben afge·
loopen. Op grand dezer Clverweging heeft het Huofdbestllur
thans denzclfdell leeftijd aangcnolllen VUlH jungens en \'(lor
meisjes.
AD ART. _I' De eisehen van olltwikkeling en keTlnis,
hier in algemeene trekken aangegeven. zijn gesteld met
het oog op het vakonderwijs der Tuoneelschuol; kcnni~ der
tal en, vooral van de moedertaal, is hoofdzaak. Maar onmis·
baar is ook kennis van geschiedenis en aardrijkskunde met
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AD ART. 34 en 35. Dc bedoeling is, dat over den uitslag der overgangs-examens aileen beslist wurde door den
Directellr en de Leeraren, maar over dat der cindexamens
ook door de Cummissie. die het diploma van eervol ontslag
mede onderteekent.
Au ART. 3(J (Ilil!ltw). De bedoeling van dit artikel is
het brengen van eene va~te methode in de beoordeeling
van den uitslag der examens.
Au Aln. 3()H. tot 36". De besluiten der Algemeene
Vergadering van 1888 en 2,) i\Iei Itl8q en cle proefneming
in j uli 1888 !!laken verdere toelichting overbodig.

3,

.\n ,\IU.
(~·('ifl/i:::I,~d).
De bedoeling is bovenal, zorg
te dragen dat in cuntracten door of ten behoeve van leerlingen der schuol gesloten, het reeht op a!n of twee
debuten, in eene d'.Jor den leerling te kiezen rol, nadrukkelijk worde gewaarborgd.
AD ART. 45. Ddor deze bepaling hetrefl"ende de voorbereidende opleiding van de toekomstige leerlingen der
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Tooneelschool aan het einde van het reglement te plaatsen
en die opleiding bij afzonderlijk reglement in bijzonderheden te regelen, wordt in beginsel uitgemaakt:
10.
dat het voorbereidend onderwijs niet meer op de
Tooneelschool zelve zal gegeven worden,
20.
dat de voorbereidende opleiding der toekomstige
leerlingen ook in sommige gevallen een voorwerp
van zorg kan worden voor het Tooneelverbond.
Het Hoofdbestuur blijft het wenschelijk achten dat die
opleiding in den regel plaats vinde geheel buiten de school,
op inrichtingen van Middelbaar Onderwijs.
Maar het moet aan de Commissie van B. en T. toegeven,
dat zich gevaIlel1 kUl1nen voordoen, - met name wanneer
het kinderen 'van artist en geldt, die dikwijls een zeer
goeden aanleg hebben, terwiJI hunne opleiding vaak te
wenschen overlaat - waarin het wenschelijk is ten behoeve
van toekomstige leerlingen der Tooneelschool eene afzonderlijke en speciale voorbereiding in het leven te roepen
en de lokalen der Tooneelschool benevens de aan die instelling verbonden krachten daartoe te gebruiken.
An ART. 46. Deze overgangsbepaling is noodig met
het oog op de tegenwoordige leerlingen, die verkregen
rechten hebben. Intusschen meent het Hoofdbestuur ten
einde de proef met de reorganisatie goed en wiver te
nemen, dat in de eerste twee Jaren geen andere jongelieden,
dan die thans de laagste klassen der tooneelschool bezetten, in die voorbereidingsschool moeten worden opgenomen. lmmers zoodoende aIleen zal de opheffing dier
school, indien zij wenschelijk blijkt, ook mogelijk kllnnen
worden.

€e)1Jee,rf=~CZSlczI1)Cl1Jf
betreffenue adspirant-Ieerlingen der Tooneelschool.
ART. I. Zij die overeenkomstig art. 45, als adspirantleerlingen der Tooneelschool erkend willen worden, moeten
den leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en zich ondcrwerpen
aan een onderzoek naar uiterlijk, stemmiddelen en vermoedelijken aanleg.
ART. 2. Over de resultaten van dit onderzoek beslist
het betrokken Afdcelingsbestuur of het Hoofdbestuur, naarmate de ondersteuning van een dier lichamen uitgaat. In
geval de opleiding plaats vindt op de eventueel te stich ten
voorbereidende school, beslist het Hoofdbestuur alhier.
ART. 3. De adspirant-Ieerlingen worden zooveel mogelijk
als leerlingen op eene inrichting van M. O. geplaatst, gevestigd in. de plaats hunner inwoning, en behooren zich
aldaar bizonder toe te leggen op de vakken die examenvakken zijn voor de toelating tot de Tooneelschoo!.
ART. 4. Op de voorbereidende school, die te Amsterdam
kan gevestigd worden (zie Ariikel 45 reg!. a!. 2, 3), worden
deze vakken onderwezen door een hoofdonderwijzer met
akten voor Fransch en Hoogduitsch of door een ander
bevoegd persoon.
ART. 5. Bovendien ontvangen de adspirant-Ieerlingen
eenmaal 'sweeks een les in het lezen en het behoorlijk
uitspreken van het N ederlandsch
Voor de te Amsterdam gevestigden wordt die les aan
de Tooneelschool gegeven.
ART. 6.
Adspirant-Ieerlingen kunnen als toehoorders
tegenwoordig zijn bij de lessen in voordracht en spel, die
op de Tooneelschool worden gegeven; mits hun daartoe
vergunning zij verleend door den Directeur en den betrokken
leeraar. Op dezelfde voorwaarden kunnen zij deelnemen
aan de lessen in dansen en schermen. Zij worden gratis
toegelaten tot de open bare uitvoeringen van de leerlingen
der schoo!.
ART. ,. Vrouwelijke adspirant-leerlingen kunnen gehuisvest worden in het internaat der Tooneelschool op voorwaarden bij huishoudelijk reglement dier inrichting vast te
stellen.
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In geen anuer werk komen de komische en
Iyrische gaven, het Russischc genie te gader
eigen. zoo krachtig uit als in deze .Rlissische" of
beter »Gogolsche typcn"'. Voor de zooveelste maal
haarde mij het .dichtstuk" genot; en de zeer
goede, zeer juiste en zeer schoone vertolking is
voor eell groot deel daarin hctrokken.
,Doode zielen" schetst de trivialiteit van het
Russische leven. van de menschelijke ondeugden, zonder de menscheJijke waardigheid te beleedigen. Het opjectiveert die gebreken, door
den schrijver in zichzelf bespied. Gogol bracht
voor het eerst den werkeJijken mensch in beeld
en schopte al de romanhelden weg uit de Russische litteratuur. De vos ontvoll<te den hoenderhof. Geen letterlmnrlig Imiken waagde zich
voortaan meer in de mimte.
Een standaardwerk, dat met de jaren aan
reputatie won, en er een is voor aile tijden en
volken. blijve te on1.ent niet langer onbekend
Lees het, lees het aileen om het verschil te
bespeuren tusschen de Fransche en de Russi. sche schoo!.
WOLFGANG,
Spectator, 11 Mei '89.

F. M. DOSTOJEWSKY.

DE ONDERAARDSCHE nSEST.
Vert. van F. van Burchvliet.
Prijs}" 2.75.
.De .onderaardsche geest" behoort tot die
scheppingen van Dostojewsky, die bovenal den
aard van zijn talent en ook hemzcH karakteriseeren Onder het karakter van dezen auteur
moet verstaan worden, dat hij de teederste gevoelens bij voorkeut" op 5chokkende wijze in
beeld brengt. Hij behoort. volgens den Russischen schrijver J astrsjembsky, tot die menschen,
van wie Michelet zei: que tout en etant Ie plus
fort males, ils ont beaucoup de la nature femi·
nine. Vl"Ouwelijk was hij in .zijn gevoelens,
mannelijk in zijn kunst.
In ruimeren geest beschouwd, is dit verhaal
een protest van de ideale ziel tegen de materieele waereld om ons en in ons. De natuur
van Ordinoff komt in opstand, tegen het meegesleept worden door den grooten hoopt. Wat
is beter, denkt hij! een middelmatig geluk, of
bovenmatig lijden? En is aile deugd of menschlievendheid iets anders als egolsme.
De .onderaardsche gees!" ontleent nog een
bij zondere waarde aan tall ooze paradox en
Ook dit werk van den grooten schrijver was
een profectie, in dien zin, dat Ordinoff mag
beschouwd worden als de ,"oorganger vaa Raskolnikoff, den nihilist in .Schuld en Boete."
WOLJo'GANG,
Spectator, 11 lVIei '89.

Rotterdam, Coolvest 68/69.

C. N. WIJBRANDS. Tweede uitgave. roy. 80 .}" 3.75.
INHOUD: Fran,ois Coppee. Aan een Toolleelspeler. -- Dr. A. Pierson. Bijdragen tot de
Mr. J. N. van Hall, Prof. Burman en de Utrechtsche predibeoordeeling van Grillparzer. kanten . - Dr. A. H. G. P. van den Es, De Grieksche tragedie. - Guido, Eerst lezen, dan
Dr. H. Kern, Over 't Indisch
spreken. .- Dr. J. H. GaUee, Akademie en kerkeraad. Toonee!. - Dr. A. H. G. P. van den Es, De Orestie van Aeschylos. -- Loffe1t, Kijkjes
in het tooneelleven van weleer. - J. Huf van Buren, Tooneelervaringen. -- Ur. J . van
Vloten, He! noodlot in 't Grieksche trenrspel. - F. van der Goes, De familie Bouhon. M. A. Perk, De Tooneelarbeid eener non uit de loe eeuw. ,- Aem W. Wybrands, Het
Duinkerker kribbetje. -- He! oudste in de landtaal geschreven drama. - De vertoonplaats
onzel" oude spelen. - - A. C. Loffelt, Het kostuum van Adam en Eva op het middeleeuwsch
too nee!. -- M. A. Perk, Nog eens het kostnum vau Adam en Eva op het middeleeuwsch
tooneel.

D. ESKENS Jr., Onze Loge. Oorspronkelijk B1ijspel vour kinderen, in 2
bedrijven
}" 0.8 0
Vader. Tooneelspel in een bedrijf naar het Engelsch door L. P.
»0.75
Dosia. Oorspronkelijk Tooneelspel in twee bedrijven naar de roman va;l
HENRY GREVILLE
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Heden verschijnt:

HOLLANDERS

PHYSIOLOGIE
VAN

De Nieuwe Gids.
Twee-maandelijksch tijdschrift
VOOI{

LETTEREN, KUNST, POLITIEK en WETENSCHAP, I

IN

KL E E F
DOOR

een' Kleefschen Hollander

onder redactie van

(EENE CAUSERIE)

FREDERIK VAN EEDEN, F. VAN DER GOES, Tcvens reisgids met kaartje van Kleef
en omgeving.
WILLEM KLOOS en ALBERT VERWEY.
Prijs }" --.30.
Prijs}" -.60.
Uitgave van A. RoSSING, Amsterdam.
Ter perse bij A. RuSSING, te Amsterdam.

DE OPLEIDING ONZER TOONEELSPELERS
door L. SIMONS Mz.

Stoomdmkkerij van TH. A. VAN ZEGGELEN, O. Z. Achterburgwal 84, Amsterdam.
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be 14 bag.en ftfj ~. Ilioffing tt ~mfterbal11.

Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis.

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25.

Brieven en 5lul<ken: de Reu. belreffende, adresseere men aan den Reuacteur, KEIZERSGHACHT 547. Opmerkingen belreffende
de verzending en opgaven van abonnemenlen en advcrtenties in te zenden aan den Uitgever.

2

JULl

AtZlI

H. H.

Afileelillgs-St!Crdarz~'scll en

AJge7laardigdm!

Ter wille van een gercgelden gang van zaken op (ita. s. Aig. Vergadcring is het wenschelijk, dat het Hoofdbestuur kennis dragc van de vcrschillene!e amendementen.
welke door de Afdeelingen of Afgevaare!igdcn op het
ontwerp-reglemcnt voor de Tooneelschool zullen ingedicnd
worden. Belecfd vcrzoek ik ctaarom, mij uiterlijk V(')('lr
Donderdagavond 4 Juli Clpgaaf te willen ctoen tneko;ncn
van amendementen, welke in dc verslagen in dit nummer
niet, of niet ill c_"l:lmsn, vcnncld zijn.

D. H.

JOOSTEN

'l~s;dsrhadeslrlla'

:17.

Regeling van de examens der Tooneelschool,
tot sluiting van den Cursus 1888/89.
Thcorctisch gcdee Ite: Domlcn lag -t ] 1Ili "an 1 -1 mCIl
in 't GeiJouw dcr Sehoul ~ Marnixstraat 150').
Voonlracht en Spcl (ter bC(lordeeling van dc Jury):
Vrijdag ."i Juli van 10 - 12 cn van 1.3()-- -t uren.
Voordracilt cn Spel (OO\.; in Hooge!. cn Fransch): ZatcrlIag h J1I1i van 2.3"-4 uren.
Heide laatstc in MAISON STROIJCKE~, l\I:lrnixstraal.
Uitspraak der Jury onIl1iddcllijk na afiuup der Examcn,;.
f)e f)in:dellr d,.'/' 1;"'I/I'('/O'd/(lIII,

S.

J.

BUUBI·:RC WILSON.

XIX e

JAARGANG.

WelEde/geborm Hetr D. H. JOOSTEN,
Aigemem ,Secrd<llis z'all he! Ned. Tooneei7Jerbond.

INHOUD:

J\.an .H. H. AfdeelinRs-Secretarissen, - Examens der Tooneelschool. ;
Mr. J. E. Banck aan den Heer D. H. Joosten. Vii onze Af·
deelingen: Verslag Amsterdam; -- Rotterdam; - Den Haag; Dordrecht; - Groningen; Delft; - Haarlem; - 's-Bosch. Ingezonden: Mr. J. N. v. Hall. Deafschaffing der Voorb. Afd. - - R.
De kosten van de voorbereidende afdeeling uer Tooneelschool.

1889.

TEPLITZ, 26 Juni 1889.
WelEdeigebo1"e1l Hur,

Door mijn tijdelijk verblijf in het buitenland was het
mij onmogelijk, de samenkomst van het hoofdbestuur met
de commissie van toezicht en beheer op 31 Mei I. I. bij
te wonen. Ik hen dus met het daar behandelde onbekend
gebleven en eerst vU(Jr cenige dagen in de gelegenheid
geweest, van de voorgestelde wijzigingen in het reglement
met de daarbij behoorclJde memorie van toelichting kennis
te nemen. Nag steeds verhinderd in uw midden te verschijnen, zie ik mij vcrplicht u schriftelijk mede te deelen,
wat ik anlicrs lllondeling had uiteengezet.
Ik heb namelijk overwegenctc bezwaren tegen dcn inhuuet vall sommige artikelell en tegen de wijze, waarap zij
wordcn toegelicht. Het zij mij vergund, vooraf het een
en ander in herillnering te brengen, dat met de zaak, die
,ons bczig homlt, in nauw verband staat. Mijn medebe, stuurders zuBen zich nog wei herinneren, dat er tusschen
het hoddbestuur cn de commissic van B. en T. eell
principiecl punt vall verschil was blijven bestaan, betrelrende de afschaffing of nooctzakelijkheid van het
"uorbcrcidelld ullderwijs aan de Tooneelschool. Aanvankelijk bestond het voornemen, om, in den vorm van eene
resnlutie, de afschatfing van het vuorbereidend nnderwijs door
de algcmeene vergadering tc doen uitmaken. Men besloot
cchtcr, bij nadere overweging, tegenover de comrnissie de
lIleest II10gclijkc wclwillendheid te blijven betrachten en met
haar een samcnkomst te houden, om zoo lllogelijk in deze
zaak tot overcenstemming tc geraken.
Tocn, namens de Rottcrdamschc afdeeling, de vrecs wcnl
uitgespruken, dat de opvatting van het bestuur daar.loor
wcllicht een wijziging zoude kunnen ondergaan. wen!
dnur dell V()(ll"ziltcr de geruststellende verklaring afgelegd,
dat men niet twijfcldc , de commissie voor de zienswijze

I

van het bestuur te zullen wmnen. Er bestond overigens
voor dien twijfel weI eenige grond, die zich reeds - bij
de verkiezing van een nieuw lid ter voor7.iening in eene
vacature der commissie - openbaarde, toen door genoemde
afdeeling de wensch werd uitgesproken, iemand verkozen te
zien, van wiell men wist, dat hij de denkbeelden van het
bestuur deelde en pogillgen tot hervorming der Tooneelschool zoude steunen. De houding toch, door de commissie tegenover het bestuur aangenomen. was niet van dien
aard, dat ze groote verwachtingen omtrent haar ijver en
belangstelling opwekte. Haar volledlg antwoord kwam
de algemeene vergadering in het
slechts twee dagen
bezit van het bestuur, zoodat de bestuurders, buiten
Amsterdam woonachtig, niet in de gelegenheid waren geweest, van den inhouj behoorlijk kennis te nemen. Mijn hoofdbezwaar is tegen Art. 45 gericht, zoo weI wat
den inhoud als de toelichting betreft. Dat artikel schijnt
de vrucht van een compromis te zijn, dat ten slotte noch
de voorstanders van een zuivere vakschool, noch de onbepaalde voorstanders van het voorbereidend onderwijs zal
bevredigen. In de memorie van toelichting wordt vermeld:
>'dat het 'voorbereidend onderwijs niet meer op de tooneelschool zelve zal gegeven worden;" maar iets verder wordt
de mogelijkl:eid en wenschelijkheid erkend, in sommige gevallen dit voorbereidend onderwijs te handhaven, de lokalen
der tooneelschool daarvoor beschikbaar te stellen, en de
aan die ins telling verbonden krachten daartoe te gebruiken.
Ter wille van enkele leerlingen de kostbare en omslachtige organisatie der voorbereidende school te willen
behouden, schijnt mij ongegrond te zijn. Volgens het
concept-Ieerplan - door de sub-commissie, waarvan ik de eer
had lid te zijn, overgelegd - mude er een onderwijzer met
het geven van aanvullings- of herhalingsonderwijs worden
belast. De vrijvallende geld en der voorbereidende school
zouden dan aan de verbetering en uitbreiding van het
technisch onderricht worden ten koste gelegd.
Evenmin kan ik mij met art. 46 vereenigen, waardoor
de bestaande toestand voor twee jaren wordt verlengd, in
afwachting van hetgeen er dan geschieden zal. Een dergelijke weifelende houding zoude den indruk kunnen maken
van wantwuwen in eigen beginselen. Ik acht de bepaling
bovendien overbodig, dat het voorbereidend onderwijs weder
kan ingevoerd worden, als dit zoo onmisbaar mocht blijken,
gelijk door sommigen beweerd wordt. De algemeene vergadering is daartue altijd bevoegd. Hoe er, bij de opheffing der voorbereidende school, verkregen rechten worden
geschonden ten nadeele der kinderen, welke thans riie inrichting bezoeken, is me niet duidelijk. Wie liefde en
aanleg voor het tooneel bezitten, zullen elders hunne voorbereidende studien voortzetten en zich later bij de vakschool
aanll1elden. Ik bezit, betreftende de hervonning der toolIeelschool, eell gevestigde overtuiging, waarvoor ik vele
jaren gestreden heb; daarom heb ik het noodig geacht van
mijne houding rekenschap te geven aan hen, die mij Jot
heden hun vertrouwen hebben waardig gekeurd.
Met de meeste achting,
Vw dienstw.
J. E. BANCK.
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UJT ONZE AFDEELINGEN.

AMSTERDAM. Buitengewone Afdeelingsvergadcring op
Dinsdag 25 Juni, des avonds te 8 1/ 2 uur, in Odeon.
Aanwezig zijn 2C) leden.
Voorzitter, de Heer M. J. Waller.
Het Secretariaat wordt, bij afwezigheid van den Heer
Blijdenstein, die door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen, waargenomen door den Heer Fentener van Vlissingen.
Te ruim half negen uur opent de Voorzitter de verga-

ring, de notulen worden voorgelezen en na een geringe
wijziging goedgekeurd.
De President doet opmerken, dat de vergadering bijeen
is geroepen om te beraadslagen over de door het Hoofdbestuur voorgedragen wijzigingen in het Reglement der
Tooneelschool. Behandeling van aile details zal wei ondoenJijk blijken; hij verzoekt daarom de sprekers zich te
bepalen tot hoofdzaken en opent de algemeene beschouwingen.
De Heer .Rossing is met het voontel van het Hoofdbestuur niet mgenomen; het heeft hem getroffen, dat daarin
een sterke neiging zichtbaar is am in aile opzichten het
Parijsche conservatoire na te volgen; er wordt geen partij
getrokken van de ervaring, aan Duitsche tooneelscholen
opgedaan, en te weinig waarde gehecht aan het oordeel
der leeraren van onze school, 'twelk men niet ingewonnen
heeft. Spr. is van meening, dat de sympathie, die zoo
velen oud-Ieerlingen der Tooneelschool van de zijde van
het publiek ten deel valt, voor een groot dee! te danken
is aan hun meerdere beschaving en ontwikkeling;· hij constateert zelfs, dat de invloed daarvan zich doet gelden ook
bij oudere tooneelkunstenaars, die, bewust of onbewust,
veel van hun jongere, meer beschaafde kunstbroeders of
zusters leeren.
Het Hoofdbestuur geeft dat groote voordeel prijs, door
de voorbereidende vakschool op te heffen; naar spr.'s
oordeel is het voorstel, zooals het daar ligt, om die reden
onaannemelijk.
De Heer de Beer vestigt de aandacht op een schrijven
van den Heer van Hall, dat bij den aanvang der vergadering
aan de aanwezige leden is rondgedeeld. 1)
De Heer de Beer meeni, dat het voorstel van het
Hoofdbestuur onaannemelijk is, zoolang het schrijven van
den Heer van Hall niet is weerlegd. Hij wenscht verder
nog eenige argumenten tegen de voorgedragen wetswijziging
aan te voeren.
In de Ie plaats acht Spr. speciale voorbereiding noodig,
omdat op de H. B. scholen het onderwijs in talen niet
voldoende is, om de leerlingen met vrucht de stukken van
groote, vrcemde auteurs te doen Jezen.
De memorie van toelichting onderstelt bij hen, die met
vrucht een H. B. S. met 3 j. c., of de drie onderste
klassen eener H. B. S. met :; j. c. hebben afgeloopen,
behoorlijke kennis der spraakkunst en een voldoenden
woordenschat. Die meeniIlg is al te optimistisch; de vooronderstelde kennis wordt niet eens gevonden bij hen, c1ie
het eindexamen eener H. B. S. met 5 j. c. afleggen.
In de 2e pI. vreest de Heer de Beer, dat de Tooneelschool binnen korten tijd geheel van leerlingen zal verstoken zijn. Zij, die het eindexamen van een H. B. S.
met 3 j. c. hebben afgelegd, komen niet op de Tooneelschool.
Bovendien is het systeem van toelating verkeerd, omdat
aileen wordt toegelaten, wie op 15 jarigen leeftijd of c1aarboven voldoet in schoolsche kennis. Bij tooneelvoorstellingen van leerlingen der Hoogere Burgerscholen, zooals
die in latere jaren menigvuldig worden gegeven, doet zich
het verschijnsel voor, dat zij, die op de planken een goed
figuur maken, gewoonlijk op de schoolbanken slecht voldoen.
In de 3e pI. heeft Spr. bezwaren tegen het onderwijs
in de geschiedenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde, zooals dat in Art. 2a van het concept wordt voorg-eschreven. Op grond van eell 23-jarige ervaring verzekert
bij, dat de leerlingen voor een dergelijk onderwijs niet rijp
zijn, omdat zij te weinig gelezen hebben om de aangehaalde
voorbeelden te begrijpen.
De Heer Simons kan zich cvenmin als de beide vorige
')

lie onder I".t:ezolldell.

Sprekers mel hct voorstel van het Hoofdbestuur vereenigen.
Voornamelijk is hij gekant tegen een aansluiting van de
Tooneelschool aan de Hoogere Burgerscholen, waar de
geest van het onderwijs, op enkele llitzonderingen na, bij
uitnemendheid anti-artistiek is; bovendien, met allen eerbied
voor de Afdeelingsbesturen, meent Spr. dat aan hen niet
de beslissing moet staan of een jongmensch geschiktheid
en aanleg voor het toonecl bezit, een beslissing, die aan
Directeur en Leeraren der school reeds zoo moeilijk vall.
Enkele details leveren ook moeilijkheden op; zoo is in
het ontwerp. na een proef van cen jaar, de ins telling van
een jury voor goed aangenomen; die jury doet dadelijk
na aRoop van het examen uitspraak omtrent de toegekende
bekrooningen; daardoor wordt de taak van den Directeur,
de Leeraren en de Commissie van Toezicht en Beheer, die
over den uitslag van het examen hebben te oordeelen,
van nul en geener waarde.
Er wordt met een enkel woord gewaagd van hospitanten;
omtrent dit onderwerp wordt verder niets geregeld, terwijl
men toch weet, hoeveel moeilijkheden het oplevert.
Maar wat Spr. vooral treft. is het ontbreken van Ie
couronnement de I'edifice. Wei wordt gesproken over
uitvoeringen door leerlingen der hoogste klasse te geven,
maar er zijn er daar gewoonlijk te weinig om ze in het
publiek te do en optreden. De eleves komen ten gevolge
daarvan nog onrijp bij de gezelschappen. Wil men de
hervormde school rijpe vruchten doen voortbrengen, dan
dient men een theatre d'application aan haar te verbinden,
waar de oud-Ieerlingen verplicht zijn twee jaar werkzaam
te zijn· en de leerlingen der hoogste twee klassen nu en
dan kunnen optreden.
De Heer van Lier keurt de afschaffing der voorbereidende school af; zij is noodig. Naar zijn meening moet
de reorganisatie een anderen weg inslaan; niet de voorbereidende school, maar de vakschool behoeft hervorming.
Spr. brengt hulde aan de groote bekwaamheden van den
Directeur, maar de kennis van het tooneel moet op de
planken geleerd worden. Hij zou daarom naast den thans
fungeerenden Directeur, die het administratieve en litteraire
gedeelte der leiding behoudt, willen zien aangesteld een
technisch Directeur, een man van het yak.
De Heer van der Goes betuigt in het algemeen zijn adhaesie
aan de woordell van den Heer van Lier; hij wil niet beoordeelen of de door dien spreker voorgestelde vorm de juiste is,
maar een reorganisatie, waarbij meer invloed wordt toegekend aan mannen, die in nauw verband met de kunst
staan, moet naar zijn oordeel meer uitwerken, dan een
verandering van stelsel. Het heeft spr.·s aandacht getrokken, dat noch in het Hoofdbestuur nllch in de Commissie
van Toezicht een plaats worelt gegeven aan schilders,
litteratoren, dichters, acteurs, in een woord, aan mannen
van de kunst. Hierin wijziging te brengen zij het hoofddoel van de herv')rming.
De Voorzitter doet den vorigen spreker opmerken, dat
door het overlijden van Prof. Alberdingk Thijm een leemte
is ontstaan, die nog niet is aangevuld. Hij onderschrijft
het afkeurend oordeel door de afdeeling over de plannen
van het Hoofdbestuur uitgesproken en wordt daarin versterkt door de overtuiging, dat het concept-reglement met
te veel haast is ontworpen: de thans vigeerende regeling
dateert van 86 en is eerst in 87 in werking getreden. Spr.
is van meening, dat de Amsterdamsche afdeeling haren
afgevaardigden het mandaat moet medegeven am zich te
kanten tegen de afschaffing der voorbereidende school.
De Heer Simons doet nader uitkomen dat in het voorstel
van het Hoofdbestuur twee belangrijke punten zijn: rO. de
afschaffing der . voorbereidende school, 2°. de hervorming
der eigenlijke vakschool.
Omtrent het I e punt is het
oordeel der Amsterdamsche afdeeling niet twijfelachtig;

met het 2e echter kan hij in het a!gemeen medegaan.
Maar hij wijst op de vaagheid der ingediende voorstellen,
zoolaug er een leerplan ontbreekt.
De Heer Scholten doet het voorstel om in de Algemeene Vergadering namens de afd. Amsterdam een amendement in te dienen op art. 45, strekkende tot behoud
van de voorbereidende school.
Prof. Stokvis wil denzelfden weg inslaan, doch met cell
Hij wenscht, dat het streven naar
klein onderscheid.
scherpe afscheiding tusschen eigenlijke en voorbereidende
vakschool ook bij de Amsterdamsche afdeeling erkenning
vinde. Daar het geheel afschaffen der laatste de gansche
reglementswijziging primeert, is hij van oordeel, dat van
onze afgevaardigden een voorstel moet uitgaan om art. 45
onmiddellijk na art. I te behandelen. Bij de beslissing
daaromtrent is haast; hoe het echter mogelijk zal zijn de
voorstellen in aile details te behandelen op 6 J uli, een dag
tevens vastgesteld v~~r de eindexamens der Tooneelschool,
is spr. een raadsel.
Naar zijn overtuiging kan op de a. s. vergadering aileen
besloten worden over de belangrijkste en meest ingrijpende
vraag, die der voorbereidende school. Is daaromtrent de
beslissing gevallen, dan kunnen de verdere voorgestelde
wijzigingen nog eens it tete rep osee worden overwogen, en
vooral meer worden uitgewerkt, want het verwijt van vaagheid in de voorstellen is niet ollverdiend.
In geen geval mag, naar spr'.s oordeel, een eventueele
hervorming, in wei ken zin ook, in werking treden vaor
September '90. Spr. zou verder art. 45 van het concept
willen wijzigen aIs voigt:
»De voorbereidende opleiding van toekomstige leerlingen
der Tooneelschool is een voorwerp van voortdurende zorg
van het N ederlandsch Tooneelverbond.
Die voorbereidende opleiding heeft, zoolang de noodzakelijkheid daarvan blijkt te bestaan, plaats in eene aan
de Tooneelschool verbonden voorbereidende vakschooL
De nadere inrichting dezer voorbereidende vakschool
wordt omschreven in een afzonde!lijk Reglement, vast te
stellen door de Aigemeene Vergadering.
Over de bovenbedoelde noodzakelijkheid beslist de
Algemeene Vergadering, het Hoofdbestuur en de Commissie
van Toezicht en Beheer gehoord."
Spr. wil met dit voorstel tegemoetkomen aan de
wenschen van het Hoofdbestuur, welks streven naar het
ideaal hij toejuicht, maar dat naar zijn oordeel te weinig
rekening houdt met bestaande toestanden. Macht te
eeniger tijd de clag aanbreken, waarop de noodzakelijkheid
van een voorbereidende vakschool niet meer blijkt, dan
geeft het amendement gelegenheid om haar zonder voorafgaande wijziging van het Reglement af te schaffen. Zoolang wij echter zien, dat beschaafde jongelieden van 16 it
17 jaar zich slechts bij hooge uitzondering aan het tooneel
wijden, is die dag naar Spr'.s overtuiging nog verre.
De denkbeelden van Prof. Stokvis vinden algemeene
instemming; de vergadering draagt den afgevaardigden op,
te trachten het daar heen te leiden, dat op 6 Juli uitsluitend de artt. I en 45 worden behandeld en op het
laatstgenoemd art. namens de afdeeling het amendement
in te dienen, door Prof. Stokvis aanbevolen.
De Heeren van der Mandere en Merens maken bezwaar
het hun opgedragen mandaat te blijven vervullen; zij
blijken daartoe echter bereid te zijn, indien zij versterkt
worden. N aar aanleiding daarvan worden nog tot afgevaardigden benoemcl de Heeren Mr. J. N. van Hall en
T. H. de Beer; de laatste ter vergadering aanwezig, neemt
de benoeming aan.
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de
Vergadering.
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ROTTERD.UI. In de Vrijdagavond, onder \'oorzltterschap
van den heer F. Ebeling, gehouden vergadering der te
Rotterdam gevestigde afdeeling van het N ederlandsch
Tooneelverbond heeft zich eene breedvoerige beraadslaging ontwikkeld over de voorstellen, door het Hoofdbestuur ingediend betreffende de reorganisatie der Tooneelschool. Deze beraadslaging liep hoofdzakelijk over het
beg ins e I, door het Hoofdbestuur nedergelegd in
artikel I van het voorstel tot wijziging van het reglement
der Tooneelschool. Door den heer Horn werd op uitvoerige wijze de stelling verdedigd, dat er aan de
eigenlijk gezegde vakschool eene voorbereidende school
behoort verbonden te blijven. Naar zijn oordeel, geeft
het Hoofdbestuur in zijne voorstellen blijk van op twee
gedachten te hinken. Het wil eenerzijds de voorbereidende
school afschaffen, maar laat haar door eene achterdeur
weer binnen, n.l. door de instelling der adspirant-Ieerlingen.
De heer Horn drong er krachtig op aan, dat de afdeeling
Rotterdam ten aanzien van de voorbereidende school zich
bleef handhaven op het standpunt, door haar ingenomen
in hare bekende voorstellen van I8SS. Die voorstellen
zijn indertijd hevig aangevallen; maar dat zij hunne uitwerking niet hebben gemist, blijkt o. a. daaruit, dat thans
de juistheid van het denkbeeld: als de voorbereidende
school gehandhaafd blijft, moet zij op eenvoudiger voet
zijn ingericht dan nu het geval is, niet langer tegenspraak
vindt. De heer Horn bestreed voorts de wijze waarop het
Hoofdbestuur thans de toe1ating tot de vakschool wil
regelen op verschillende punte!), en trachtte in het bijzonder
het onvoldoende en gevaarlijke aan te toonen van de bepaling, dat als leerlingen tot de vakschool zullen kunnen
worden toegelaten degenen, die eene Hoogere Burgerschool
met driejarigen cursus hebben bezocht.
De heer Le Gras stelde zich op een eenigszins ander
standpunt. Volgens hem zou van eene eigenlijke vakschool
pas kunnen gesproken worden, wanneer het gold de va or
het toonee1 vereischte opleiding te geven aan jonge lieden
die den leeftijd hebben bereikt, op welken over hunne geschiktheid voor het tooneel kan worden geoordeeld. Dit
nu kan noch op den 13-, noch op den I;;jarigen leeftijd
geschieden, doch pas op zijn vroegst op het IRe jaar.
Intusschen zal, naar zijn oordeel, bij de hier te lande bestaande toes tan den steeds de behoefte aan eenc voorbereidende school blijven bestaan, en daarom is het zaak,
de gehee1e regeling in den eenvoudigsten en minst kostbaren vorm te gieten, die mogelijk blijkt.
Den heer Ebeling stelde op den voorgrond dat, ware
het geld daarvoor beschikbaar, hij een voorstander ZllU
zijn van eene voorbereidende school, doch dezc dan. n a a s t
de vakschool, beide onafhankelijk van elkaar, en onder
andere hoofden gesteld. Nu echter het geld ontbreekt,
moet men zich tot de vakschool bepalen, en de heer
Ebeling betwijfelt niet, dat ook, lettende op de aangroeiende
belangstelling in welke het nationaal tooneel zich in de
laatste ro jaren mag verheugen, eene goed ingerichte vakschool wei leerlingen zal trekken. De opmerking, dat het
Hoofdbestuur op twee gedachten hinkt, wordt door Spr.
volkomen beaamd. Bij bet hoofdbeginsel echter: dat dEr
vakschool, kan Rotterdam zich thans volkomen aansluiten.
De voorbereiding moet worden gevonden, hetzij op de
hoogere burgerschool, hetzij op de lagere school, maar
geheel onafhankelijk van de tooneelschool. Het is voor de
kinderen der artisten niet gewenscht dat zij reeds op
jellgdigen leeftijd in eene tooneelschool worden afgezonderd.
Zij moeten integendeel althans het eerste gedeelte van
hun jongelingstijd zociveel mogelijk doorbrengen in de
gewone maatschappelijke omgeving, en zullen dan, door het
onderwijs op H. B. S. of goede lagere school, gcnoegzaam
algemeen ontwikkeld kunnen worden om met goed gevolg
de vakschool te bezoeken. In ieder geval is het wenschelijk dat, nu eene jarenlange. practijk het onvoldoende

van het tegenwoordige stelsel heeft geleerd, daarmede thans
fiinkweg gebroken worde, opdat de tooneelschool niet blijve
wat zij thans is, eene instelling die bijna mtsluitend ten
goede komt aan slechts enkele tooneelgezelschappen. Met
algemeene stemmen werd ten slotte besloten, dat de afgevaardigden ter aanstaande algemeene vergadering voor art. I
zullen stemmen. Toen daarmede het beginsel uitgemaakt
was, ontspon zich verder nog eenige gedachtenwisseling
over de afzonderlijke artikelen van het ontwerp-reglement.
Daarvan zij o. a. vermeld, dat besloten werd, voor te stell en
in art. 2a ook het onderwijs in zang op te nemen, alsmede
dat in gymnastiek en piano-spclen; terwijl tevens zal worden
voorgesteld, bij de te onderwijzen talen ook het Engelsch
te voegen, onder nadrukkelijke bijvoeging dat het taalonderwijs hoofdzakelijk met het oog op de lIitspraak zal
worden gegeven. Voorts zal o. a. worden voorgesteld, aan
te dringen op het vervallen der artikelen 37 (nieuw) en
41 tot en met 44 (o~ld). Ten slotte werd beraadslaagd
over het voorgestelde artikel 4S (de adspirant-Ieerlingen).
Dit artikd werd om verschillende redenen afgekeurd. De
slotsom van het debat was, dat rle afgevaardigden gemachtigd werden, zich vo(')r de lezing te verklaren, welke
voor artikel 45 door de afdeeling 's-Gravenhage zal worden
voorgesteld.
Tot afgevaardigden werden benoemd de heeren Jean
Browne en G. Pekelharing.
DEN HAAG. De vergadering der leden van den 24en
J uni is hoofdzakelijk bijeengeroepen ter bespreking van den
Beschrijvingsbrief der voortgezette r8e Aigemeene Vergadering van het Ned. Tooneelverb. te Amsterdam op
6 Juli te houden. (lie NO. IA van »Het Tooneel").
Alvorens over te ga:an tot de artikelsgewijze behandeling
der voorstellen van het Hoofdbestuur tot reglementswijziging,
geeft de onder-voorzitter, de heer D. P. van Heyst, die
wegens uitstedigheid van den Heer M. H yrnans van
Wadeno)'en het presidium waarneemt, den leden de gelegenheid, over de algerneene strekking dezer reglementswijziging hllnne denkbeelden te ontvouwen.
De Heer Slam wenscht eerst nog een paar algemeene
opmerkingen in het midden te brengen. Hij heeft tot
zijne verwonderillg gezien, dat twee bijlagen, die noodzakelijk zijn tot het vormen van een helder oordeel, bij
de!! beschrijvingsbrief ontbrcken, en wei ten eerste eene
begrooting van de T ooneelschool, ten tweede een leerplan.
Zander begrooting weet geen der !eden van het Verbond,
of deze reorganisatie al dan niet tot bezlliniging zal leiden.
Bij vele leden stond die vraag wei degelijk voorop bij het
beoordeelen der thans ingediende hervormingsplannen.
Spreker heeft aile vertrouwen in »het Hoofdbestuur," maar
het gaat toch niet aan, v(')or of tegen een voorstel te
moeten stemmen, waar een groot aantal vraagpunten zich
voordoen en niet opgelost kllnnen worden; zoo, de vragen:
• Blijft het salaris van den clirecteur even hoog als vroeger
of stelt het HoofdbestliuL Illl genoemrie titlliaris wellicht
het mintier dl'llk zal hebben, eene vermindcring voor?
»Hoe is de regeling van het onderwijs in het Fransch en
Duitsch met dezen nieuwen toestand?" En zoo is er veel
meer.
Ook de Heeren Maas Geesteranus en van den T 01 zijn
van Il1cening. dat eenc begrooting, zij het dan ook eene,
die niet op een cen t na sloot en vooral een. vast leerplan
niet had den mogen ontbreken. De laatste verbeeldt zich,
dat het misschien niet Ollll1ogelijk zau zijn, dat het Hoofdbestllur op de Aigemeene Verg. te Amsterdam alsnog eene
begrooting en een leerplan ter tafel brac:ht. - Op voorstel
van den heer I'WI Hrl's/ wordt bcsloten, zander hoofdelijke
stemming den Secretaris lIit te noodigen het Hoofdbestuur
te verzoeken, om zoo ll10gelijk beide bedoelde stukken
den 6den juti aan de afgevaardigden ter beoordeeling aan
te bieden.
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Thans vraagt de Heer Isz'ng het woord. - Spreker
zoekt het zwaartepunt van deze reglementswijziging in het
nieuwe artikel 45.
Aldaar staat: »de Voorbereidendc
school kan door het »Nederlandsch Tooneelverbond"
gesteund en geregeld worden." Spreker heeft tegen deze
formuleering maar een bezwaar, edoch een bezwaar, dat
voor hem de geheele regiementswijziging onaannemelijk
maakt: hij wilde uit de aangehaalde alinea het woordje
kan geschrapt zien en dus lezen: .de Voorbereidende
school wotdl door het .Neder!' Tooneelv." gesteund en
geregeld." - Spreker is van meening, dat een voorbereidende
school moet blijven bestaan. Het deed de Commissie van
Beheer en Toezicht, waarvan Spreker deel uitmaakt en in
welke betrekking hij gelegenheid had. om van nabij met
den invloed der Tooneelschool kennis te maken, dan
ook genoegen, dat het Hoofdbestuur niet zoo vast aan
zijn plan, om van de Tooneelschool uitsluitend een vakschool te maken, heeft vastgehouden: dat blijkt uit
Art. 45. In het begin is zeer zeker de fout begaan,
den rneesten nadruk te leggen op de voorbereidende school;
maar men zij thans voorzichtig, en ga niet over tot het
andere uiterste; uitsluitend een vakschool is, volgens spreker,
het begin van den ondergang der tooneelschool. Hij stelt
voor, dat de vergadering hierover eerst in principe beslisse.
De Heer van Heyst meent, dat deze discussie eigenlijk
1100rt bij art. 45 en de Vergadering is nog niet aan art. I
begonnen. De Heer Ising meent echter, dat juist arlo 45
alles beheerscht en zou daarom er voor zijn dat artikel
eerst te behandelen. De Heer Maas Geesteranus gelooft,
dat de Verg. thans met de behandeling der artikelen kan
beginnell, daar de hoofdvraag, de beginselkwestie, staat
uitgedrukt in art. 1.
Op eene vraag, of het wel wenschelijk is elk artikel afzonderlijk in behandeling te nemen (door den heer Belinfante gedaan), antwoordt de Voorzitter, dat hij, ook ter
wille van de afgevaardigden, het noodig acht, het oordeel
der vergadering over elk artikel te vernemen.
De wijzigingen in de bestaande artikelen worden abnu
artikel voor artikel in behandeling genomen.
(Over de artikelen, waarin in dit verslag geen melding
wordt gemaakt, werd geen discus sic gevoerd).
Arl. I . De Heer Ising is, op b()venvermelde- gronden,
tegen dit artikel en wel tegen den eersten regel: »de Tooneelschool is een vakschool"; nu Art. 45 ten minste nag
plaats overlaat aan de voorbereidende School, wil hij in
art. I, niet zoo nadrukkelijk vermeld zien staan het woord
.vakschool." De Heer Jlfaas Geestcmmls is het daarrnede
volkomen oneens. Hij vindt het juist uitstekend. dat in
het eerste artikcl de bedoeling van het Hoofdbestuur duidelijl: vermeld sta. De Heer van Heyst, vindt taalkundig
den eersten zin niet fraai, maar kan tach wei met de opvatting vall den heer Maas medegaan. In stemming gebracht,
wordt artikel I aangenomen met 8 tegen 2 stemm en,
Tegen sternden de Heeren A. Ising en Moresco.
Voor stemden de Heeren Haaxman,Jacobson, Bclinfante,
l\iaaf Geesteranus. Cremer, van Heyst Stam en v. d. To!.
Art. 2. De Heer 111aas Geeslermtlls maakt de opmerkmg.
dat in dit artikel wei venneld staat ill oz'erleg met wiell
het leerplan ontworpen wordt. doch niet wie het ontwerpt.
Art. 2a. De heer Haaxman stelt voor in het Iweedc jaar
vooral acht te slaan op het onderwijs in ,het teekenen"
en in het derde jaar op dat in de »Schoonheidsleer," beide
vakken, volgens spreker, zeer gewichtig \'oor de aanstaande
acteurs en actrices.
De Heer van Heyst dringt ook vooral aan op »de AIgemeene Geschiedenis."
De afgevaardigden zullen in den gecst der Heeren Haaxman en van Heyst handel en.
Art. b. (nieuw). De Heer '\faas Geesteranus is tegen het
costuummagazijn; wanneer de leerlingen nu en dan opvoeringen geven, zal er vanzelf wei eene kleine verzameling
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ontstaan. Spreker vindt het gevaarlijk in een artikel over
zulk een magazijn te spreken, dit kan aanleiding geven tot
groote geldverspilling. De Heer Starn is het met den \'0rigen spreker eens en stelt voar het geheele artikel te doen
vervallen. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
Art_ 7. Tegen de vergrooting der Commissie van Beheer
en Toezicht verkiaart zich de heer Stam. De commissie
zon er z. i. niet doelmatiger door werken. Hoe meer leden eene commissie telt, hoe minder er in den regel tot
stand komt; hij is echter wei voor het zitting nemen van
twee leden van het Hoofdbestuur in de Commissie en stelt
daarom de volgende verandering voor in
Art. 8. »De commissie bestaat uit: twee leden van het
comitc der Dames-patronessen. twee leden van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen en dric
leden door de Aig. Vergadering van het Ned. Tooneelverb.
benoemd, waarvan d,fn lid der Amst. Afd. maet zijn ; verder
uit Iwee leden van het Hoofdbestuur, waarvan wederom
ccn lid der Amsterdamsche Afd. moet zijn."
Art. 15. Bij de behandeling van dit artikel wordt besloten, dat de afgevaardigden zullen vrag-en omtrent den
termijn waarvoor de directeur wordt benoemd en omtrent
de wijze, waarop hem eventueel ontslag zou kunnen worden verleend.
Verder wordt met algemeene stemmen besloten, op voorstel van den Heer Haaxman. 1°. om aan Art. 15, alinea
I toe te voegen: »aan te wijzen door het Hoofdbestuur in
overleg met de Commissie van Toezicht."
2°. om Art. 15 alinea II, laatste zin, te lezen:
»Zijne jaarwedde wordt bij z~in benoeming geregeld door
de Aigemeene Vergadering."
Art. 16. De Heer Haaxman stelt voor in alinea II te
lezen : »de leeraren -worden door het Hoofdbestuur op voordracht der Commissie van Toezicht benoemd." Conform
besloten.
De Heer Belinjante merkt op, dat dit reglement ouk
zwijgt over de wijze van ontslag te verleenen aan de leeraren. De heer Haaxman zou zou dit in handen van het
Hoofdbestuur willen laten. Aldus besloten.
Art. 27. Ook hier wenscht de Heer Haaxman, »teekenen" genoemd te zien.
Art. 27". De Heer Jlfaas Geesletanus is tegen dit artikel;
hij ziet niet in, dat voor een aanstaancl adeur juist de
kennis aan de H. B. S. opgedaan, van zooveel meer nut
zal zijn dan aan eene particuliere School.
Ook de heer van Heijst is tegen dit artikel. Wat ziet
men toch voor bijzonders in die H. B. Scholen? Hij ge100ft integendeel, dat een jongmensch veel meer in de gelegenheid zal zijn. datgene te leeren, wat voor hem als
tooneebpeler nuttig kan zijn, dan aan de Burgerscholen,
waar aile leerlingen natunrlijk over eene kam geschoren
worden.
Dc Heer Maas stelt voor het artikel ter schrapping voor
te dragen; daartoe wordt besloten met 7 tegen 2 stemmen.
Tegen stemden de Heeren: Mr. F . Stam en Moresco.
Voor»
»HaaxllIan, Jacobson, Maas
Geesteranus, Cremer. van Hevst, van den Tol en Belinfante.
De Heer Ising had de vergadering verlaten.
Art. 29. Dc Heel' Stam vindt hel onnoudig en zelfs
verkeerd, hier wederom eene ni('uwe commissie in het leven
te roepen.
Wij hebben nu reeds: Het Hoofdbestuur, de Algemeene
Verg., de Commissie van T. en B.; waarom nog eene
nieuwe daarbij gevoegd? Spreker stelt voor in art. 2t) te
lezen: »Het onderzoek enz. ten llverstaan der Commissie
van B. en T. en verder in de volgende artikelen telkens
in plaats van "Commissie \'an Onderzoek" te lezen, COlllmissie van B. en T ."
Art. 30 en 36a. De Heer Stam juicht het denkbeeld
zeer toe, de examens gedeeltelijk in den vorm van een
prijskamp af te nemen. Hij vreest echter voor vreemde
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confiiclen, indien de uepaling gelled ulijfl, zuoab thans
voorgesteld wordt. Wanneer bijv. een leerling onvoldoende
is in de hoofdvakken, en hem door de jury voor tooneelspeelkunst een eerste prijs wordt toegekend, komt men
toch in een vreemden toestand.
Spreker stelt voor de artikelen aldus te wijzigcn, dat het
spel uitsluitend blijft behooren tot de competentie van de
Jury.
Art. 45 en 46. Door den Heer Maas Geesteranus worden in plaats van de door het Hoofdbestuur voorgestP.ide
artikelen, andere voorgesteld, ten einde niet aan den
eenen kant wederom binnen te halen, wat men aan
den anderen kant verwierp. De Heer van Heyst is het
met spreker volkomen eens en stelt voor de artikelen van
den heer Maas Geesteranus bij acclamatie goed t~ keuren.
Aldus wordt gedaan.
De voorgestelde artt. luidell aldus:
Arlz"kel 45. Het Hoofdbestuur kan, op aanvrage van
eene afdeeling, uit de algemeene kas voor de voorbereidende
opleiding van toekomstige leerlingen der Tlloneelschool
ondersteuning geven.
Aan het verleenen van die onderstellning worden de
volgende voorwaarden verbonden:
1° dat het Hoofdbestllur zich vooraf heeft overtuigd van
de geschiktheid en aanleg van het kind;
2° dat de aanvragendc afdeeling zich verbindt om voor
de voorbereidende opleiding minstcns hetzelfde bij te dragen
als de uit de algemeene kas te ontvangen ondersteuning
bedraagt;
3° dat de ondersteuning uit de algemeene kas het maximum Iliet overschrijdt, door de Algemeenc Vergadering bij
de vasts telling der begrooting bepaald.
A11ikel 46 (o~'ergangsbepa/z"llg) Voor de tegenwoordige leerlingen der beide laagste klassen van de Tooneelschool bepaalt de Commissie van Beheer en Toezicht hoe verder
in hunne voorbereidende opleiding buiten de Tooneelschool
zal worden voorzicn. Voorzoover zij in het gebouw inwonen,
kunnen deze toekomstige leerlingen aldaar verblijven tot
aan hun toelatingsexamen. Is de uitslag daarvan ongunstig,
dan houdt de inwoning op.
DORDRECHT, 2g Juni 'S9. In de, naar aanlciding van den
laatsten Beschrijvingsbrief, gehouden afdeelingsvergadering,
ging de meerderheid der tegenwoordige ledcn in hoofdzaak
mee met de voorgestelde Reglementswijziging betreffendc
de Tooneelschool. Dordrecht heeft nog voor ecnige jaren.
in antwoord op het bekende Haagsche voorstel ter hervorming van de school, eene memorie gericht tot de zusterafdeelingen, waarin zij de toenmalige inrichting, die tot nu
toe van kracht is gebleven, heeft verdedigd, als zijnde
voorloopig nog de eenig mogelijke. Zij heeft evenwel gemeend
dat thans de omzetting in vakschool noodig is geworden,
eerstens omdat de voorbereidende klassen op den duur
te vee\ geld kosten, in aanmerking genomen het kleine
aantal gediplomeerde leerlingen, maar vervolgens omdat de
kunstmatige opleiding van tooneclspelers zoo weinig mogelijk
meer moet worden aangewakkerd. Er is reeds veel minder
vraag dan aanbod in het yak, en de middelmatigheid vindt
daardoor een te zwaren levenstrijd, dan dat het Tooneelverbond haar ontstaan verder noodeloos in de hand mag
werken. Van daar dat Dordrecht zich zal verzetlen tegen
elke poging om eene nieuwe voorbereidende school, op
welke wijze ook, in het leven te roepen of de mogelijkheid
van haar bestaan te doen erkennen. Acht men den tijd
van hervorming gekomen, goed, maar dan ook zonder
weifelino- vakschool en enkel vakschool gekozen.
Deze 0 zienswijze der meerderheid maakt schrapping van
Art. 45 noodzakelijk. Desnoods kan ctaarvan de eerste zin
blijven staan. Eveneens vervalt het Concept-Reglement
op pag. r I.

Verder heeft de Afdeeling bezwaar tegen het weglaten
van rekenen in de rij der vakken, waarvan eenige kennis
verplichtend wordt gesteld voor de to elating, (Art. 27), en
tegen de opnemmg yan »de kennis der geschiedenis van
het tooneel en van de tooneelspeelkllnst," onder de hoofdvakken voor het eindexamen (Art. 36 nieuw). Andere
opmerkingen, voor de redactie van belang, zullen door de
afgevaardigden, te bekwamer tijct, worden te berde gebracht.
Deze zijn de HH. Mr. D. van Tienen Jansse, Dr. H. J.
Kiewiet de J onge en D. Crena de J ongh.
GRONINGEN, 25 Juni. De ledenvergadering, die heden
was belegd naar aanleiding van den beschrijvingsbrief der
voortgezette algemeene vergadering, was nog- ctoo~ andere
leden dan die van het bestuur bezocht en daann reeds
lag - wij moeten het helaas bekennen -- het bewijs eener
meer dan gewone belangstelling, die zich trouwens ook in
eene rreanimeerde discussie uitte. Het resultaat der bespreki;gen leidde tot deze opdracht aan den afgevaardigde :
Ter Algemeene Vergadering te verklaren, dat de Afdeeling
»Groningen" in de voorgestelde hervorming der Tooneelschool tot eene meer speciale vakschool de vervulling ziet
van reeds lang gekoesterde wenschen, en vaG de ingediende
voorstellen dan ook met groote instemming heeft kennis
genomen; dat zij echter in de bepalingen van art. 45 tnt
haar leedwezen bespeurt eene concessie aan de voorstanders
van het bestaand regime gedaan, waardoor het vooruitzicht wordt geopend op bestendiging van een toestand,
waarmede de Afdeeling juist voor goed wenscht te breken;
zoodat aileen door eene wijziging van dat artikel de voorstellers zich den steun dezer Afdeeling kunnen verzekeren.
Nog werd besproken de vraag: of niet van wege de Afdeeling stappen konden worden gedaan om hier voor de
N oordelijke Provincies een eigen tooneelgezelschap te verkrijgen. Prof. van Hamel duidde nader de wijze aan,
waarop hij de zaak geregeld wilde zien. De voorzitter
beval dit punt aan de leden ter overweging aan, om het
in de eerstvolgende vergadering nader in behandeling te
nemen.
DELFT, 27 Juni r88q. In de op 26 Juni gehouden ledenvergadcring der Afdeeling Delft van het N ederlandsc,h
Tooneelverbond ter bcspreking der voorstellen tot reorgamsatic van de Tooneelschool, is besloten met het voorstel
cter Afdeelin rr Amsterdam mede te gaan, maar tevens
duidelijk te doen uitkomen, dat er ook voor jongelieden,
die elders hun opleiding genoten hebben, buiten cten voorbereidenden cursus om, gelegenheid zal bestaan examen te
doen voor de vakschool. Verder werd gewezen op het
weinige systeem, dat bleek bij de inrichting cler examens,
waar dan eens de beslissing staat aan den Directeur e~ ~e
leeraren, dan weer aan den Dirccteur en eene commlSSle
van onderzoek, ja zelfs eens aan die commissie van onderzoek aileen. Ook werd aan de afgevaardigden opgedragen
voor te stell en de commissie van onderzoek te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stell en de commissie
van beheer en toezicht.
Tot afgevaardigden werden benoemd de heer: J. Post
van der Burg, Dr. C. J. Vinkesteyn en Mr. C. F. A. Milders.
HAARLElII. In de heden gehouden vergadering van
leden der Afdeeling »Haarlem" van het Ned. Tooneelverbond, zijn de Punten van behandeling voor de voort~
gezette r8e Algemeene Vergadering te houden op 6 Juh
e. k., ter sprake gekomen. Zonder discussie is besloten
aan den afgevaardigde over te laten naar bevind van
zaken te handelen.
Tot afgevaardigdc is benoemd de heer Mr. Th. de Haan
Hugenholtz, Sectretaris der Afdeeling.
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'S-HERTOGENBOSCH. Vergadering van de Afdeeling
's-Hertogenbosch van het N ederlandsch Tooneelverbond
op 28 J uni 1889.
Tegenwoordig waren de heeren Mr. Boelens, Houba,
Mr. de Josselin de long, en C. Tilwan.
Na goedkeuring van de notulen der vorige vergadering
deelt de president Mr. Boelens met een enkel woord den
tegenwoordig zijnden leden mede: dat deze vergadering is
uitgeschreven om aan onzen afgevaardigde voor de voort-'
gezette I8e Algemeene Vergadering een mandaat mede te
geven, en verzoekt den heer Houba den leden eenige inlichtingen te geven, daar hij de vorige Algemeene vergadering bijwoonde.
De heer Houba geeft niet aileen de gevraagde inlichtingen,
maar deelt de vergadering mede: dat hij door den heer
Backer is uitgenoodigd om eene tusschenvergadering te
komen bijwonen, alwaar de punten van behandeling opgegeven op 6 ]uli e. k., ter sprake zouden komen. Tot
zijll leedwezen had hij voor die uitnoodiging moeten bedanken, maar den heer Backer als zijn persoonlijk gevoelen
geschreven, voor het behoud van de voorbereidende klassen
te zijn.
Met dit gevoelen willen de leden zich weI vereenigen,
doch Mr. de long merkt op: dat indien de Tooneelschool
bIijft bestaan, zooals die nu georganiseerd is, het z. i.
wenschelijk was: dat er waarborgen werden gesteld, dat
het Koninklijk Nederlandsch Tooneel en andere Noord en
Z uid N ederlandsche directies ook de vruchten zouden
plukken van die Tooneelschool, en dat zich niet meer het
geval zou kunnell voordoen, dat een leerling (zooals juffrouw
Herberich) lusschenl9as de school verliet, en in het buitenland een engagement aanneemt.
Hij wenscht daarom den heer Houba, als afgvaardigde,
het mandaat mede te geven: aan de vergadering op 6 Tuli
your te stellen, de Tooneelschool te behouden met de
voorbereidende klassen, zooals die nu bestaat; mits er
eenige waarborgen worden gegeven, dat niet aileen toekomstige tooneelspelers van die inrichting zouden gebruik
maken, maar zij ook na hun vertrek bij de N oord en
Zuid-Nederlandsche directien een engagement zouden
trachten te verkrijgen.
Hij wilde o. a. 10. dat ouders of voogden, die hunne
kinderen of pupillen naar de Toooeelschool zenden, zich
zouden verbinden: dat de leerlingen minstens gedurende
5 jaren na het verlaten van de Tooneelschool zouden
trachten zich te ~ngageeren bij een N edcrlandsche Tooneeldirectie. 2°. dat diezelfde ouders en voogden een waarborgsom wuden storten, die ten behoeve van het N ederlandsch Tooneelverbond zou zijn verbeurd verklaard,
wanneer die leerlingen binnentijds de inrichting verlieten
- of op eenige andere wijze hun engagement verbraken.
De vergadering kan zich met dit voorstel vereenigen,
en machtigt den heer Houba in dien geest een voorstel
aan de vergadering te doen.
De heer C. Tilwan vraagt hierop, hoe de afgevaardigde
zou moeten ~temmen, wamneer onverhuopt het voorstel
van den heer de J ong werd verworpen.
De heer de J ong wenscht alsdan den heer Houba op
te dragen te stemmen tegen de reorganisatie der Tooneelschool, en tegen het systeem vall aspirant-Ieerlingen - ;
daar z. i. door tegen te stemmen wellicht de tegenwoordige
toestand blijft, die hij verkieselijk acht boven de nieuwe
voorgestelde reorganisatie. N a eenige discussie vereenigt
de vergadering zich met dat gevoelen, en ma('htigt den
heer HOllba in dat geval tegen te stemmen.

I N G E Z 0 N DEN.
AMSTERDAM, 23 ]lIni 1889.
De ondergeteekende, die een groot aandeel gehad heeft
III de oprichting van de Tooneelschool en in de wijzigingen,

welke later in de organisatie van die school zijn gebracht,
veroorlooft zich eene korte, maar ernstige waarschuwing
~e doen hooren tegen het door het Hoofdbestuur van het
Tooneelveroond ontworpen plan van reorganisatie.
Ret komt hem voor, dat het Hoofdbestuur zich een
idealen toestand voor oogen heeft gesteld, maar geen
rekening heeft gehouden met de werkelijkheid.
De aspiranten voor onze Tooneelschool worden geworyen uit den kleinen burgerstand, de meesten zijn killderen
of aanverwanten van tooneelspelers (en/ants de la bal/e), die
geene opleiding op eene Hoogere Burgerschool kunnen
ontvangen, en die ook aan zulk eene opleiding als voorbereiding voor de Vakschool weinig zOllden hebben.
Aan de jongens geeft de Hoogere Burgerschool met 3
jarigen cursus te veel en te weinig. Te veel wiskunde, aardrijkskunde, kennis der natuur (elf uren 's weeks); te weinig
taalonderricht. Men geve zich de moeite, een eindexamen
van de H. B. school met 3 j. c. voor jongens bij te won en,
en vrage zich dan af, of men die jongelieden op de school
zou kunnen gebruiken.
Voor de mezsjes is er een ander praktisch bezwaar. De
H. B. school met 3 j. c. voor meisjes alhier bevat de
hoogste drie klassen eener school met 5-jarigen cursus.
De meisjes komen er dus op haar 14e of 158 jaar, en
verla ten de school op 17 of 18 jarigen leeftijd. Is dat de
leeftijd, waarop zij de Tooneelschool met haar 3-jarigen
cursus nog zuIlen gaan bezoeken? In het ontwerp van
het Hoofdbestuur wordt van een toelating op 15-jarigen
leeftijd gesproken.
Hoe dit te rijmen?
Wij ontvangen op onze school een bijzonder soort jongelieden, bijzonder wat afkomst, aanleg, genoten opleiding
aangaat. Voor hen zs eene b9zo1Zdere voorberez'dende oplezding
onmisbaar.
Dat he eft de ervaring geleerd - en van daar de tegenwoordige regeling. Toegegeven, dat men tot dusver met
de to elating te toegevend is geweest - is dit een reden
!1m het geheele stelsel te wijzigen?
Wi! men de Tooneelschool niet zien verloopen, uit gebrek
aan leerlingen, die aan de eischen van de Vakschool voldoen, dan behoude men de Opleidingsschool aaIl de Tooneelschool zelve, en bepale men zich tot een strenger toezicht
"P de toelating 0]) deze voorbereidende school en een
\'ereenvoudiging van het leerplan der Vakschool, in den
geest als dit door het Hoofdbestuur is ontworpen.

]. N.

VAN HALL.

lie kosten van tie voorbereidende afdeeling der Tooneelschool.

M91zheer de Redacteur.
In verschillendc afdeelingsvergaderingen is de afschaffing
der voorbereidende klassen vooral verdedigd als een bizonclere bezuinigingsmaatregel. Met de daardoor vrijvallende
geld en meende men de hervorming der vakschool te kunnen
Lekostigen. Maar ik heb overal te vergeefs naar cijfers
l'ezocht, welke dit konden staven. N aar hetgeen ik uit de
g-p,maakte opmerkingen afteid, schijnt men de kosten der
\llorbereidende afdeeling op eenige duizenden te schatten.
Doch is dit juist?
Met eenig antwoord in het aanstaand nummer van Het
Tooneel wIt u zeer verplichten,
U w belangstellende lezer

R.

[Aan de voorbereidcnde vakschool WOIUL den leerlingen
llllderricht gegeven in: Lezen (.5 u.) Uitspraak en Stemv(lrming (2 u.), Teekenen (I I/~ u.) N ederlandsche Taal (5 u.)
Fransch (9 u.). Duitsch (2 u.) Geschiedenis, Vad. en Alg.
(f> u.), Land- en Volkenkunde (2 ll.), Rekenen (I i /, u.),
('llstuumnaaien (I1/2 u.), Gymna~tiek cnz. (4t/~ u.) Deze
cijfels zijn ontleend aan het programma over 87/88, niet
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over 88/89, daar in dezen cursus in de hoogste klas~e der
Wordt de vakschool hervormd, dan bezuinigt men op
voorbereidende Afdeeling slechts een leerling zat, die met I haar als maximum.f 950 (n.l..f 750 voor lessen in Fr. en
met de andere klassen samenwerkte. Om nu de kosten
Duitsche taal en letterkunde; f IOO techniek v. h. drama,
van het onderwijs te berekellen moel men in het oog ge- / IOO m ythologie). Maar daartegenover staat, dat voor een
houden, dat de lessen in N edl. taal g rat i s worden gege- goeden opklimmenden leergang, waarbij minder samenvoeven; die in het teekenen, de gymnastiek en het CIJstuum- ging van leerlingen uit verschillende klassen mogelijk zal
naaien (trouwens door de dames-patronessen betaald) blijken, bij uitbreiding van het techniesch onderricht, de
gemeenschappelijk met de leerlingen der Vakschool worden leeraars (leeraressen) in voordracht, spel, stemvorming, migenoten, met uitzondering van I a 2 u. gymnastiek p. w., miek, teekenen, gymnastiek en schermen, costumeerkunde,
welke de leerlingen der voorb, Afd. meer ontvangen, zonallen meer ureIl zullen moeten geven, dus hooger beloond
der dat dit echter meer geldelijke offers eischt. De lessen worden, terwijl de directeur dan nog veel meer lesuren zal
in lezen, en geschiedenis komen voor rekening van den
moeten waarnemen dan thans op voorbereidende en vakdirecteur; voor die in stemvorming wordt betaald.f 320 schuol samen. N atuurlijk hangt dit alles af van het vast
(helft van /640) die in Fransch en Duitsch 750 (helft van te stellen leerplan; maar het door ons ontworpene 1) scllatten
/ 1500). Land- en Volkenkunde en Rekenen elk / ISO. wij de kosten der nieuwe vakschool aileen minstens even
Te zamen dus / 1370; waartegen eene gemiddelde ont- hoog als die van de geheele schuol.
Red.]
vangst aan schoolgelden van .f 400 a.f 500 n. I., van IO
leerlingen elk.f 50 (waarvan echter een enkele soms vrijgesteld is) staat. De gemiddelde kosten zijn dus / 870 a .
I) Zie de bijlage tot de brochure; De 0 pIe i din g 011 Z e r T () 0I neelspelers - , Amsterdam, A. ROSSING.
.f 97 0 of om een rond cijfer te nemen.f IOoo.
I~~~---
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Verslag . .~oortgezette Algemeene Vergadering. -
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BE R

C H T

Ter voldoening aan den wensch, van verschillende zijden geuit, dat de bewaring der iii
nngen van ons orgaan tijdens den duur van een jaargang mocht worden vergemakkelijkt
het verkrijgbaar stellen van portefeuilles, zijn maatregelen genomenom diegenen onzer lezers,
die dit verlangen, aan een dergelijke portefeui11e te helpen. N a tijdige toezendirig van /0.75 -

per

postwissel of in postzegels -- aan het ad res van den uitgever-drukker van ons orgaan, den heer
TH. A.

VAN ZEGGELEN,

woonplaat<;,

ontvangt

Achterburgwal 84, Amsterdam, met duidelijke opgave van naam en
men met de eerstvolgende aflevcring van ons orgaan

f ran c 0

een

portefeuille in geheel linnen, bedrukt met titel.

VERSLAG van de voortgezette Algemeene Verga. dering van het Nederlandsch Tooneelverbon d te Amsterdam, op 6 Juli, 's morgens 10 uur,
in de groote za ..l van Maison Stroucken.
Tegenwoordig: van het Hoofdbestuur de heeren prof.
A. G. van Hamel, Voorzz'ller, J. H. Krelage, Onder· Voorzitl.r, M. J. Waller, Pmmngmeesler, Jos Jacobson, Marcellus
Emants en D. H. Toosten, Sccrelaris.
Voor de commissie van beheer en toezicht der Tooneelschool, de heer Prof. B. J. Stokvis en J. M. Haspels.
Ais afgevaardigden voor de afdeeling Amsterdam, de
heeren Taco H. de Beer, M. Merens en A. Fentener van
Vlissingen; voor Rotterdam, Jean Browne en mr. Pekelharing;
voor den Haag, mr. F. Starn; voor Leiden, F . L. B. Pleyte

en
; voor Haarlem, mr. de Haan Hugenholtz; \'oor
Tiel, J. A. Hocuff; voor 's-Hertogenbosch, M.J. Houba:
voor Groni!1gen, Mr. van SwillCleren; voor Utrecht. F. L. A.
Roclotf.~ Valk en H. P. L. C. de Kruijff Jr.; VOllr Dortlrecht, D. Crena de Jongh; voor Delft, ml'. C. F . A. Milders.
Verder de heeren S. 1. Bouberg Wilson, elirecteur der
Tooneelschool, F. van clef Goes, Kapteijn, Reijding, Le Gras
en L. Simons, leeraren aan die school, F . A. Houtman en
dr. W. F. Loman.
De vOOTzitter, prof. A. G. Van Hamel, opent cle vcrgadering met ele volgende toespraak:
Mijne Heeren!
.
Ingevolge de opdracht door deze vergadcring len l.'i dell
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lHci 1.1. ons vcrsLrekt, hebben wij, hoofdbestuurders van
het N ederlandsch Tooneelverbond, de eer in deze opzetteIijk daartoe belegde samenkomst. eenige wijzigingen van
het Reglement op de Tooneelschool aan uwe beraadslagingen te onderwerpen.
Reeds werd door U in stemming betuigd met het algemeen
beginsel waard()or het Roofdbestuur, bij het ontwerpen dier
wijzigingen, zich wenschte te laten leiden. Met ons waart gij
van oordeel, dat de Tooneelschool, meer dan tot dusverre
het geval is geweest, aan hare eigenlijke roeping, eell ziakschool voor tooneelspelers te zijn, moest beantwoorden.
Voorloopig lag het dus enkel op onzen weg, nit beginsel
duidelijk uit te spreken en de bepalingen van het reglement
zoo te formuleeren dat het den bestuurders der school
mogelijk zou worden en gemakkelijk zou vall en dit karakter
van zuivere vakschool aan die inrichting te geven.
Dit gedeelte onzer taak hebben wij vervuld door in art.
I de Tooneelschool te noemen »een vakschool ter opleiding
voor N ederlandsehe tOGneelspelers" en door in de volgende
artikelen de grondslagen aan te geven waarop, naar ons
oordeel, het leerplan dier school moet berusten. Zoo hebben wij den leertijd verdeeld in eeIl eursus van drie jaren,
zoo hebben wij de versehillende vakken genoemd, meest
zuiver technisehe, waarin onderwijs zal gegeven worden,
tnet aanwijzing, in algemeene trekken, van de opklimming
en de ontwikkeling die bij het onderricht in sommige vakken behoort te worden in acht genom en : eerst oefening in
het lezen, dan in dramatische voordracht en spel, eindelijk
in samenspel; eerst een overzieht van de geschiedenis van
het Tooneel en de tooneelletterkunde; daarna uitvoeriger
behandeling van de voornaamste periodes dier gesehiedenis;
eerst bestudeering van dramatische fragmenten, daarna van
geheele rollen. In die opklimming van het eenvoudige en
het algemeene tot het samengestelde en het bijzondere ligt
de methode opgesloten waarnaar het uitvoerige leerplan,
door de Commissie van beheer en toezieht en het hoofdbestuur, met medewerking van den Directeur en de betrok·
ken leeraren zal worden opgemaakt.
Dit leerplan thans reeds in bijzonderheden uit te werken
en er hiervan. reeds heden mededeeling te do en scheen
ons eyenmin mogelijk als wenschelijk toe. Deze bijzonderheden te regelen ligt bovendien, naar wij meenen, niet op
den weg eener wetgevende vergadering Het is de eigen·
aardlge· taak van hen. die door haar belast zijn met het
bestuur ner inrichting en met de leiding van het onderwijs.
Indien onze voorstellen in hoofdzaak door U worden aangenomen. hoopt het hoofdbestuur U te gelegener tijd van
dit deel van zijn arbeid in kennis te stellen. Waarom het,
door zieh in het reglement tot het aangeven der hoofdlijnen te bepalen, het verwijt zou verdienen van met »vage
voorstellen" voor den dag te zijn gekomen, verklaart het
niet te begrijpen.. Dit verwijt heeft dan ook nooit het
bestaandc reglement getroffen, ofschoon daarin toeh ook
eenvoudig ne vakken worden opgenoemd waarover, in
de versehillende klassen, het onderwijs moet loopen.
Ook meenen wij, bij het aangeven der algcmeene riehting
van het onderwijs op onze tooneelschool te geven, getrouw
te zijn gebleven aan de bepaling, in art. I vervat, dat die
school bestemd is voor de opleiding van N ederlandsehe
tooneelspelers. Zij, die beweren dat wij haar hebben ingerieht naar bet model van het Parijsche .Conservatoire de
declamation" kennen bliJkbaar deze pepinierc van Fransehe
tonneclspelcrs niet goed. Te Parijs toch wordt uitsluitend
les gcgeven in declamatie; van onderwijs in spel, vooral in
samenspel, is daar even min sprake als van onderwijs in
dansen en schermen. in grimeer- en in costumeerkunde,
terwijl bovendien aldaar gecn opklimmende reeks van klassen bestaat, maar enkel een indeeling van de leerlingen,
Cll1"lersrhillig hoeveel studiejaren zij hebben, in cene der
vier klassen van de verschillende »professcurs de declamation'"

Ik breng dit even in herinnering ten einde herhaling van
eene daarop doelende bedenking, die in eene der aldeeling~n geopperd is, in den loop uwer beraadslagingen te voorkomen.
Is aldus het hoofddoel van ons streven in de eerste
artikelen van ons ontwerp duidelijk geformuleerd, in enkele
andere voorstellen vindt gij eenige der middelen aangegcyen, waardoor wij meenen dat de bereiking van dit doel
kan worden bevorderd.
Daartoe reken ik de verduidelijking en verscherping der
voorwaarden van toelating, van (WeTgang en van eervol
ontslag der leerlingen, alsook het ins tell en van eene speciale
commissie van onderzoek.
De onregelmatige wijze waarop de leden der Commissie
"an toezicht en van het hoofdbestuur tot dusverre van
hun recht hebben gebruik gemaakt om op die toelating
vooral invloed uit te oefenen, heeft het ons wenschelijk
doen voorkomen, daaromtrent eenige scherp omsehreven
bepalingen te maken.
Tot die middelen ter verhooging van het artistiek karakter
onzer Tooneelsehool reken ik verder de bepalingen omtrent
?et optreden eener jury van deskundigen bij de exam ens
~n voordracht en spel en omtrent het alnemen dier exam ens
m den vorm van een prijskamp. Zoo eerst wordt, naar ons
oordeel, aan de uitspraak over dit meest belangrijk gedeelte
van de examens haar volle waardc gegeven. Hierover uit
te weiden is overbodig, na de instemming die uwe verga?ering reeds veri eden jaar metde insteliing van eene bizondere
Jury heeft betuigd.
Ais zulk een middel om aan onze school meer dan tot
dusverre het geval was, het karakter van kunstinstituut te
geven, moet, eindelijk, ook ons voorstei beschouwd worden
om de voorbereiding van aspirant-Ieerlingen der tooneelschool los te maken, niet van het tooneelverbond, maar
van de school zelve en haar, in den regel althans, buiten
die school te doen 'plaats hebben. Omtrent dit punt loopen
de gevoelens, blijkens de verslagen uwer afdeelings-vergaderingen zoozeer uiteen, dat het twijfelachtig mag schijnen,
of deze vergadering op dit punt tot een resultaat zal kunnen
komen dat allen bevredigt. Intusschen zal dit· twijfelachtige
toch wei niet geheel onmogelijk blijken, wanneer ieder uwer
er van overtuigd is, gelijk wij er van overtuigd zijn, dat
dezc quaestie cene questie is van opportuniteit, eene
questie niet van doel, maar van middel. Ret hoofdbestuur
meent, dat de nauwe samenvoeging van voorbereidend en
vakonderwijs aan het artistiek karakter der school schade
heeft berokkend, en dat die voorbereiding, in den regel
althans en voor die leerlingen welke wij het liefst onze school
zouden zien bezoeken, even goed, ja, beter, buiten de school
kon plaats hebben. mits het Tooneelverbond altijd gereed
sta om, waar het noodig is, over die voorbereiding te waken
en de goede riehting, waarin zij moet geleid worden, te
bevorderen. Voorshands blijven wij overtuigd, dat in de
meeste steden wei inriehtingen van onderwijs te vinden
zijn, waar toekomstige tooneelspelers de opleiding kunnen
ontvangen, die hen gesehikt maakt om het toelatings-cxamel"
voor de tooneelsehool af te leggen. Intussehen stemm en
wij gaarne toe, dat het somtijds wensehelijk kan zijn, ten
behoeve van kinderen uit de tooneelwereld afkomstig, die zoo zij niet reeds hun voorbereidend onderwijs in de
lokalen der Tooneelschool ontvingcn, onvoorbereid en zonder
onze Tooneelschool te bezoeken, naar hct tooneel zouden
gaan - een afzonderlijken eursus van v~orbereidend onderwijs tc geven.
Deze beide dcnkbeelden vindt gij in art. 45 van ons
concept-reglement gefonnuleerd. Maar reeds in onzen kring
vertoont zieh deze opvatting bij de verschillende leden in
verschillende kleurschakeering; wij beschouwen het dnor
ons gefoTllluleerdc voorstel slerhts als een mid del om te
bereiken wat wij berciken willen. B1ijkt het, dat een uwer
cen beter middel aan de hand weet tc doen, zoo zullen

wij het onze gaarne prijsgeven, mits niet aileen het hoofdbeginsel ode Tooneelschooi is eene zuivere vakschool"
onaangetast blijve, maar de toepassing van dit beginsel ten
volle verzekerd zij. Dat wij nog altijd bereid zijn in dezen
te luisteren naar de stemmen die van rechts en naar de
stemmen die van links tot ons komen, kan u allermin5t
verwonderen wanneer gij bedenkt, dat het jongste lid der
Commissie van Toezicht, de uitverkorene der Algemeene
Vergadering van 15 Mei, hier optreedt als vertegenwoordiger eener afdeeling die op dit punt zoo geheel anders
denkt dan de meerderheid uwer vergadering van zes weken
geleden dacht.
Slechts eene opmerking zij mij, naar aanleiding van dit,
weI secundair, maar toch hoogst belangrijk vraagpullt, geoorloofd. In vele afdeelingen heeft men het doen voorkomen, alsof wij al de toekomstige leerlingen der Tooneelschool van de H.B. Scholen verwacnten, ja, ze alleen uit
die inrichtingen wenschen te ontvangen. N a ons dit denkbeeld te hebben opgedrongen, heeft men het vervolgens
van velerlei zijden bestreden en is men zelfs wover gegaan
van eene wijde kloove te graven tusschen ons »kunstinstituut"
en de »on-artistieke" middelhare scholen. Was er reeds
iets donquichotsch in deze aanvallen, wanneer men lette op
de toelichting door ons van onze denkbeelden gegeven,
niet minder zonderling moesten zij ons toeschijnen, wanr.eer
wij ons herinnerden dat de Commissie van Beheer en
Toezicht, onlangs F.ene circulaire zond aan de directeuren
der H. B. scholen met driejarigen cursus, ten einde onder
de jongelieden hunner inrichtingen van onderwijs, leerlingen
voor de onze te werven, en wanneer wij beQ.achten, dat
onze geheele Tooneelsr:hool, de voorbereidende klassen
inciuis, te Amsterdam te boek staat als cene bijzondere
inrichting van Middclbaar Ondcrwijs en aan het toezicht
der gemeentelijke commissie van toezicht op de middelbare
scholen is onderworpen.
Deze zaak, M. H. zal zeker de voornaamste plaats bekleeden in uwe discussies van heden. Ik heb getracht
reeds bij voorbaat het stand punt aan te geven, waarop ik
meen, dat wij allen ons in dezen hebben tc plaatsen. Macht
niemand onzer daarbij de hoofdzaak uil het oog verliezen,
wij, hoofdbestuurders, wenschen op deze bovenal den blik
gevestigd te houden, en wij zullen dit blijven doen wanneer
wij geroepen zullen worden leven te geven aan de nieuwe
letter:; van het Reglement.
Evenals gij allen, zoo zijn ook wij ervan overtuigd dat
het uitspreken van beginselen. het formuleeren van wenschen en plannen in een reglement slechts het begin is van
het eigenlijke werk, de voorwaarde dic het mogelijk maakt,
meer niet.
Zal onze Tooneclschool werkelijk steeds meer een kunstinstituut worden, dan dient een goed en bruikbaar leerplan
te worden gevolgd door leeraren, die niet aileen de noodige
bekwaamheid en de noodige toewijding bezitten, maar die
ook den noodigen tijd beschikbaar hebben voor hun werk;
dan dient de betrekking nauwer en levendiger te worden
tusschen onze school en het tooneel, dan dient de toekornst
onzer leerlingen bij goede en geschikte tooneelgezelschappen
te zijn verzekerd, dan dient ook bij deze de overtuiging
steeds wakker te zijn, dat goede oud-Ieerlingen der Tooneelschool gelegenheid moeten hebben om zich te blijven oefenen, om hun talent methodisch te blijven ontwikkelen, dan
dient er bij voortduring voor gezorgd te worden, dat de gelegenheid om ook de groote modellen van het huitenlandsch tooneel te bestudeeren, aan de beste onder onze
oud-leerlingen geschonken worde.
Het lag niet binnen de grenzen onzer taak om u reeds
heden met deze en dergelijke plannen bezig te houden.
Maar wij zijn '!rvan overtuigd, dat dit alles een voorwerp
van bijzondere zorg behoort te blijven, van steeds grootere
zorg behoort te worden.
Intusschen mage onze school steeds meer een geschikt

voorbereidings-instituut worden voor jongelieden, die smaak
en aanleg hebben voor de wonderschoone kunst der dramatische vertooning. Aan de meestbegaafden de gelegenheid te geven op de best mogelijke w~ize hunne gaven te
ontwikkclen, en den ijverigen, schoon minder bedeelden,
eene opleiding te geven die hen stem pelt tot goede, beschaafde tooneelspelers, - ziedaar de dubbele taak waartoe
onze school is geroepen. Moge zij met nieuwen lust tot
die taak zich aangurden, wanneer bet devies dat haar vaandel
versiert, met een nieuwe draad, met een duidelijke letter
geweven is.
Die verandering van het devies is het werk, waartoe gij
heden geroepen zijt en tot welks ver"lulling ik, met dezen
hamerslag, uwe beraadslagingen open.
De Secretaris doet thans voorlezing van een brief
ontvangen vall cie commissie van beheer en toezicht over
de Tooneelschoul. d.d. 27 Juni.

Vall

Aan he/ lIoo(dbesluur
hel Nederlalldsch Toonee/verbolld.

De Commissie van Beheer en Toe7.icht over de Tou·
neelschoul heeft de gelegenheicl, om met U van gedachten
te wissel en over de beginselen, die bij eene wijziging van
het Reglement voor de Tooneelschool moeten in acht genomen worden, gaarne aangegrepen en had gehoopt, dat
ook met be trekking tot de principieele kwestie, omtrent de
al of niet opheffing der Voorbereidende Vakschool, Illeer
overeenstemming zou verkregen zijn, dan uit de in den
Beschrij vings- brief V(lor de 18e Algemeene Vergadering
door U voorgestelde wijzigingen in het Reglement der
Tooneelschool blijkt.
Zij acht het daarom te meer haren plicht, nu de tijd U
ontbroken heeft haar advies in te winnen, met nadruk
hare stem tegen de door U v()orgestelde Artikelen 45 en
46 te verheffen.
Door deze artikelen toch wordt het voorbereidende vakonderwiJs, dat blijkens de ervaring van meer dan 10 jaren
in verreweg de meeste gevallen yom' de leerlingen der
Tooneelschool onmisbaar bleek, en dat aan geene andere
school k(llI gegeven worden, reeds dadelijk- al thans voorloopig- geheel ter zijde gesteld.
Niet eens aan de tegenwoordige leerlingen der laagste
klassen wordt voortzetting van dat Voorbereidend Vakonderwijs gewaarborgd.
Alleen wanneer het aan het Hoofdbestuur blijkt, dat
hunne voorbereidende opleiding buiten de (Toonec1)schoul
niet naar eisch kan plaats hebben, \Vordt te hunnen behoeve de in Art. 45 bedoeldc voorbereidingsschool geopend.
Maar ook uitsluitend te hunnen behoeve. Immers Art.
46 bepaalt nadrukkelijk, dat binncn de eerste twee jaren
tot de voorbereidings-school - waarvan het bestaan nog
problematisch is -- in geen geval nieuwe leerlingen zullen
worden tocgelaten.
Hoe de Commissie over de voorbereidende vakschoul
denkt, is U tcn volle bekend. Zij acht haar voorloopig
onmisbaar. Zij begrijpt intusschen dat men met haar daar·
omtrent van gevoelen verschillen kan. Maar mocht men
haar gevoelcn op dit punt niet deelen, dan acht zij het
toch eene uiterst gevaarlijke proefneming, thans in eens,
bijna plotseling, tot opheffing dier voorbcreidendc vakschool
over te gaan. Men heeft geen tijd gehad de krmgen
waaruit de ICGrlingen, die de Toonec:lschool beweken.
voortkomen, met de7.e geheele hervorming bekend te maken.
Anderzijds heeft men geen enkele waarborg. dat zich voor
den aanstaanden curs us leerlingen 7.ullen aanmclden, die
aan hct voor de Vakschool - VOOR DE SCHOOL .- vereischte cxamcn 7.ullen kunnen voldnell. Het geldt hier
niet de oprichting eellcr nieuwe Instelling, maar eene bestaande Inrichting vo;)r kunstonderwijs, waaraan men toe h
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zeker niet gaarne het aantal leerlingen tot eenige weinige I te licht mocht geweigerd worden aan jongelieden, van wie
zou zien terug gebracht.
men bij voorbaat wist, dat zij, door hun familiebetrekkinEen geleidelijke. een leer geleidelijke overgang van den gen, toch eenmaal voor het tooneel bestemd waren. Blijkens
tegenwoordigen toestand in den door het Hoofdbestuur de artt. I en 2 van de Verbondsstatuten is de instandgewf!nschten schijnt der Commissie drillgend noodzakelijk, . houding der Tooneelschool voor het Verbond geen doel,
wil men niet door deze maatregelen de Tooneelscllool ge- maar middel, en wei middel tot verbetering van ons natiodurende eenige jaren tot kwijnen in plaats van tot een naal toonee!. Die verbetering nu kon niet worden vernieuw leven brengen.
kregen, zoolang het gewoonte bleef, dat allerlei person en
Nog altijd hoopt intusschen de Commissie, dat men de zander ontwikkeling, beschaving en voorbereidende studie
opheffing der voorbereidende vakschool als een ideaal zal de planken betraden, en daarom rustte, naar het oordeel
willen beschouwen waarnaar men streven moet, en dat die der leeraren, op de school de taak, al diegenen tot zlch te
opheffing geen voldongen feit worde, v66rdat de ideale trekken, van wie het te vreezen stond, dat zij anders het
toestand bereikt is. Men vergete toch niet, dat men in aantal ambachtslieden onder den Nederlandschen tooneelden tegenwoordigen stand van zaken met de voorbe- spelersstand zouden gaan vergrooten. \Varen zij eenmaal
reidende vakschool een der krachtigste hefboomen loslaat, aan de school, en bleek het, dat de adspirant-kunstenaars
om op de algemeene olltwikkeling en beschaving der aan- geheel ongeschikt voor de planken waren, dan kon - - wat
staande jeugdige tooneelspelers en tooneelspeelsters een ook werkelijk gebeurde den ouders geraden worden,
gunstigen invloed uit te oefenen. en daarmede tegelijkertijd eene andere bestemming voor hunne kinderen te zoeken,
een der door het N ederlandsch Tooneelverbond tot nog terwijl dusdanige jongelieden, zelfs al hadden zij dan een
toe met goed gevolg aangewende mid del en tot verheffing middelmatig talent, na het doorloopen van de geheele
van het Nationaal Tooneel voor goed prijs geeft."
school, ten minste oneindig betere elementen waren geworden
dan zij zander de school zouden gebleken zijn.
De heer Prof. Stokvis leest vervolgens een brief voor
Let men op deze omstandigheden en overwegingen, dan
van directeur en leeraren der Tooneelschool, door hen i treden de dusgenoemde »slechte uitkomsten" van het onderd.d. 2 Juli aan de Commissie van Beheer en Toezicht ' richt der school sinds haar bestaan - welke uitkomsten,
gericht. Deze brief Illidde aldus:
naar den indruk der leeraren, aan bovenbedoelde aantijging
ten grondslag liggen - in een geheel ander licht. De cijfers
van 125 en 15 - als van leerlingen, welke de school beW elEdelgeboren Heeren!
zochten en haar met diploma verlieten, voor het oogenblik
In hare bijeenkomst van Vrijdag 2!::i Juni 1.1. heeft de aannemend. en geen rekening houdend met zoovelerlei
Vergadering van Leeraressen en Leeraars der Tooneelschool bijkomende omstandigheden als op elke inrichting van onderbegrijpelijkerwijze de aanhangige reorganisatie-plannen van wijs steeds tlJdens den curs us vele leerlingen tot heengaan
nopen, komt men eenvoudig tot deze slotsom, dat van het
de school niet onbesproken gelaten.
Algemeen bleken de aanwezigen getroffen door het feit, jaar harer stichting af zooveel meer jongelieden voor het
dat noch het Hoofdbestuur noch uwe Commissie het noo- tooneel bestemd zijn geworden of zich daartoe aangc!trokken
dig geoordeeld heeft, hetzij v66r het aan de arde stellen gevoelden, dan er werkelijk aanleg en talent voor hadden.
van die plannen, hetzij hangende de tusschen uw College Dat die velen dan reeds vroegtijdig, immers I·n hoo/dzaak
en het Hoofdbestuur gerezen meeningsverschillen, het nog ti/dens hun verbliil aan de voorbereldende a/dee/ing tot
oordeel in te winnen van de Leeraren der School, die, de een ander en beter inzicht omtrent hun geschiktheid 7.ijn
behoeften en ontvankelijkheid der leerlingen van nabij gebracht, is voor ons tooneel een zegen geworden en strekt
kennende, zoowel op de noodzakelijkheid van den eenen niet aileen der school tot eer, maar staaft ook tevens
als op de onuitvoerbaarheid van den anderen hervormings- afdoende de onrechtmatigheid van het verwijt, dat de
maatregel hadden kunnen wijzen.
leeraren bij de toelating tot de vakschool niet gestreng en
Sprak reeds uit dit voorbijgaan der leeraren een voor onpartijdig zouden te werk zijn gegaan, Dat zoovelen in
hen zeker niet aangenaam gemis aan vertrouwen, die indruk den loop van den geheelen cursus zijn uitgezift, dat zoo
was nog versterkt door de kennismaking met de bepalingen weinigen het tot de vakschool en nog minderen het tot
in het ontwerpreglement betreffende de regeling der examens. een einddiploma gebracht hebben - dit houfdargument
De bevoegdheid om over het toelaten en diplomeeren der van de tegenstanders der bestaande inrichting - levert in
leerlingen, alleen of TIlei de Commissie van Toezicht te zich zelf het krachtigst betoog tegen de buvenbedoelde
beslzssen, wordt hun ontnomen en teruggebracht tot het aantijging van het Hoofdbestuur: het bewqst de strmge nallwgenadig recht van daarbij te dienen van advies. En hoe- gezelheid, waarmee de leeraren steeds rim toegang lot de vakveel waarde aan dat advies gehecht zal worden, voigt uit school bewaakt hebben en Ie werk zq·n gegaan bq· he! verhoogm
de toelichtende opmerking bij art. 29, dat .teneir.de aan en diplo1llurell der leerlil/gm.
de beslissing over toelating en afwijzing de noodige waarDit alles overwegend. heeft de vergadering van leeraren
borgen voor gesireng/md en onparti/diglm"d ie geven, de in- gemeend. niet aileen tegen dit onverdiend, publiek verwijtstelling van eene Commissie van Onderzoek - dus hOlJe11 't welk het vertrouwen van het publiek, de ouders en. de
de leeraren - wenschelijk schq·nl (?)"
.
leerlingen in de school zeker niet kan verhoogen - ten
De aantijging, hier tot de leeraren gericht, als zouden krachtigste op te moeten komen, maar ook U te moe ten
hunne beslissingen zich niet door gestrengheid en onpartij· in overweging geven, Uwerzijds ter a.s. Algemeene Vergadigheid kenmerken, heeft hen te dieper gegriefd, omdat dering alles in het werk te stellen, om de gewraakte ontwerpzij ten eenenmale onverdiend is. Dat lij bij het beoor- bepalingen te do en schrappen. Daartegenover zullen zij
deelen van den vermoedelijken aanleg van adspirantleer- er zich in verheugen, wanneer in het nieuwe reglement
lingen zich omtrent deze begaafdheid meer dan eenmaal gewettigd wordt wat meestal eene gewoonte was, n.1. dat
vergist hebben, willen zij volgaarne erkennen; maar zij eenige leden Uwer Commissie met hen over toelating en
betwijfelen of zelfs de meest gestrenge examinator zich verhooging van gedachten wisselen en de beslissing gemeenooit voor dusdanig zelfbedrog zou hebben kunnen vrijwaren, schappelijk wordt genomen. Want waar te eener hunne
waar hij dien aanleg bij jeugdige leerlingen, als die de I positie tegenover hun leerlingen hen niet mag do en berusten
voorbereidende klassen wilden komen bezoeken, te toctsen in een voorstel. dat hun zelfstandig gezag dreigt te niet te
kreeg. Daarenboven zijn de leeraren steeds de meening doen, daar zullen zij te anderer een deel van de op hen
toegedaan geweest, dat - gegeven de ten onzent bestaande rustende verantwoordelijkheid gaarne overladen op de
toestanden - de toelating tot de voorbercidende klassetl niet schouders der heeren, aan wie de Algem. Vergadering het
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toezicht op de school toevertrouwde. Ter voorkoming van
De voorzitter : die begripsverwarring komt van Uw
verwarnng achten zij evenwel de ins telling eener aflOnderlijke zijde. De tooneelschool is in de eerste plaats een vakCommissie van Onderzoek minder gewenscht, doch meenen, I school, art. I prejudicieert volstrekt niet de wijze waarop
dat aan aile verlangens en bezwaren tegelijkertijd zal worden _ de bestaande leemten in de voorbereiding zuBen worden
te gemoet gekomen door eene bepaling, welke lOU moeten I aangevuld. Ik zal er geen bezwaar in zien art. I aan te
voorschrijven, dat Uwe Commissie jaarlijks uit haar midden nemen en dan art. II.
een vijftal leden aanwijst, die zich in den loop van dat
De heer de Haan Hugenholtz (afgevaardigde van Haarjaar met de bijwoning van aile examens belasten, en dat lem.) Art. II is met art. I vergeleken lang zoo onschuldig
de twee leden van het Hoofdbestuur, die in Uw Collegie niet. Er heerscht weI degelijk een principiecI verschil tuszitting zuIIen hebben, rechtens deel uitmaken van die sub- schen het oude en het nieuwe art. I.
commissie.
De voorzitter. Wij kunnen toch nooit beweren, geen
Ofschoon nog verder de andere onderdeelen van het voorbereidende school te kunnen stich ten, omdat art. I dit
nieuwe ontwerp-reglement door de vergadering van leeraren belet en in art II kan toch geen leerplan worden opgenomen.
in dezclfde bijeenkomst besproken zijn, heeft zij gemeend, De geachte vertegenwoordiger van de commissie van bedit nok niet te moeten opdringell, maar zich te bepalen heer en toezicht zal zeker zijn zin krijgen, wanneer bij met
tot een protest tegen 't geen rechtstreeks op haar was het amendement Amsterdam meegaat.
bedoeld. Aan de twee leden van baar bureau heeft zij
De heer Stokvis. Ja weI, zoodra in art. I wordt gezegd:
evenwel opgedragen om, dcsgevraagd, der Alg. Vergadering de vakschool en de voorbereidende school worden geplitst.
haar advies te doen kennen, en tcvens U te verzoeken Nu g:j, mijnheer de voorzitter, hebt verklaard dat aan de
bovenstaand schrijven in die Alg. Vergadering v~~r te tooneelschool een voorbereidende school kan verbonden
willen doen lezen.
blijven, nu heb ik geen bezwaar.
Met verschuldigde hoogachting
De heer Pekelharing_ Het door de voorzitter medegedeelde geeft dus de bedoeling van het hoofdbestuur en kan
Uw Dw. Dz-enaar,
bOO
!] h et art!'k el, zoo mogelijk, worden uitgespro 1{en, maar d e
hoofdzaak is de vakschool; en het voorbereidend onderwijs
(was geteekend) S. J. BOUBERG WILSON,
Voorzitler. zal eerst dan gegeven worden, wanneer het mocht blijken
L. SIMONS Mz.,
noodzakcIijk te zijn.
Secrelaris.
De heer Stokvis. Ik zoude weI een motie van orde
willen voorstellen, om de kwestie van de voorbereidende
N a lezing zegt de heer Stokvis, dat de directeur der school eerst te beslissen, maar aangezien de heer Pekelschool \vel nooit anders zal kunnen erkennen dan dat zijne haring meent dat een voorbereidende school niet met art.
aanmerkingen van invloed zijn geweest op de beraadsla- I is overeen te brengen, is het toch noodzakclijk die kwestie
gingen der commissie.
eerst uit te maken.
De voorzitter opent nu de beraadslagingen over de alIesDe heer Krelage, (hoofdbestuurder). Mij dunkt wi] moeten
beheerschende kwestie, of de school voortaan zal zijn een het beginsel aldus formuleeren: de vakschool is de school
vakschool zooals het hoofdbestuur voorstelt. De motie, van bet N ederlandscb tooneelverbond, de voorbereidende
am eerst over art. I en dan over art. 46 en 47 te beraad- is geen permanente maar een temporaire school, zij kan
slagen, zooals Amsterdam heeft voorgesteld, neemt het hoofd- van korten of laager duur zijn, maar nooit de school van het
bestuur over.
tooneelverbond. Z66 beschouwd geloof ik dat wij het
Mocht echter art. I verworpen worden, dan vervalt het allen omtrent art. I eens zijn.
geheele wetsontwerp.
De heer van der Goes. Wij hebben duidelijk gehoord
De spreker wenscht nog in herinnering te brengen dat dat dit art. I niet uitsluit een voorbereidende school in
art. I nicts andert behelst dan wat in de vergadering van het lokaal en ik geloof dus - om de discussies te bekor·
15 Mei in beginsel is aangenomen.
ten - dat wij kunnen stemmen over het artikel lOoals
De heer prof. Stokvis ziet niet in dat de nieuwe formuleering het door U is voorgelicht, mijnheer de Voorzitter.
De Voorzitter. Mag ik vragen of de heer Stokvis zijn
van art. I lOoveel van de oude afwijkt, die ruimtc liet voor
breede toepassing. Daarom wil spreker vragen »wat wordt motie handhaaft?
met art. I bedoeld?" Wordt daarmede gezegd, dat de
De heer Stokvis. N a uwe verklaring trek ik ze in.
school uitsluitend vakschool zal zijn en dat het voorbcreidend
De heer Jacobson, Hoofdbestuurder. Ik sta verbaasd,
onderwijs van de schuol zal worden verwijderd? Er heerscht wanneer ik hier mannen hoor reageeren tegen het besluit
claaromtrent verwarring. \Vil het art. aIleen scherper for- van de vorige vergadering. Daar is bepaald, dat er zoude
muleercn dat de school een vakschool zal zijn tot oplei- komen eel, vakschool en ik verklaar, dat \VanHeer deze
ding van N eclerlandsche touneelspelers, dan doe ik opmer- vergadering daarmede instemt, daardoor tevens is besloten
ken dat de tooneelschool dit altijd geweest is en dat verwer- dat het oude artikel I vervalt.
Dc heer Simons. Ware de voorstp.I1ing van den heer
werping van art. I nog niet de geheele wetswijziging doet
vervallen.
Jacobson juist, dan !wnden wij weI heengaan. Het beginsel
De Voorzitter. Art. I spreekt het beginsel uit »de Tooneel- in de vorige vergadering besproken, is, dat op de Tooneelschool zij een vakschool." Ik kan mij niet voorsteIlen dat school het technisch-artistieke onderricht voor het litterade geachte commissie daartegen bezwaar hebbe.
risch-aesthetischc zal gaan. Dit beginsel is door het woord
De heer Pekelharing (afgevaardigde van Rotterdam): 71akschool in het nieuwe artikel I clllidelijk necrgelegd, doch
»\Vanneer de afdeeling Rotterdam besloten heeft instemming daarmede heeft niet te maken, of wij aan de school nog
te betuigen met art. I, dan heeft zij dit gedaan in de stellige eene bizondcre afdceling zullen verbinden; het laat die
overtuiging dat daardoor de weg gebaand wordt, die nood- geheele kwestie on beslist.
zakelijk moet worden bewandeld.
Dc heer Stob'is leest voor wat in Rotterdam is beslist.
Rotterdam is vast overtuigd dat art. I zegt: de Toonccl- Hierdoor is niet llitgemaakt dat de school uitsluitend
school moet zijn een vakschool geheel ingericht voor aan- vakschool zij.
De VOQl·zitter. Dc voolbereidende school is mogelijk,
staande N ederlandsche tooneelspelers zonder rekening te
houden met hunne voorbereiding. Wanneer dit niet in maar zij komt eerst in de tweede plaats ..
art. I te lezen is, begrijp ik er niets van.
II. zal nu art. I in stemming brengen.
Art. I, in stemming gebracht, wordt aangenomen met
De heer Stokvis constateert nu dat er begripsverwarring
heerscht.
algerr.eene stemmen.

-

De Voorzitter. Ik breng nu in discussie artt. 45 en 46
en zal vooraf een enkele opmerking maken. In het verslag van de vergadering in Dordrecht wordt gezegd dat
zij voor opheffing is van al wat voorbereiding betreft.
Mag ik vragen of Dordrecht in dien zin een amendement
heeft ingediend?
De heer Crena de Tong, (afgevaardigde van Dordrecht).
Ja mijn11t:er de V oorzitter.
De voorzitter. Het amendement is niet tot ons gekomen. Er zijn dus verschillende opinies, die ik zal resumeeren. Dordrecht wil artikel 45 gehee! schrappen. Den Haag
wil vooroereidend onderwijs, onder zekere voorwaarden,
maar niet een voorbereidende school vestigen. Het hoofdbestuur wil voorbereidend onderwijs evenals den Haag,
maar aileen in bijzondere gevallen op de school te geven.
Amsterdam wil het voorbereidend onderwijs in de
tweede plaats - aan de school laten bestaan, zoolang
de noodzakelijkheiCl daartoe blijkt. Rotterdam wil eenvoudig schrapping van art 45. Ret voorstel den Haag heeft
de verste strekking. Het voorstel Dordrecht is geen amendement maar eene eenvoudige verwerping.
De heer Crena de Jong: Ik ben niet met u eens dat ons
amendement eigenlijk geen amen dement is.
De heer Stokvis: Ret is geen amendement.
De vourzitter: Wil men het in eene motie uitspreken
dan zal ik het in stemming brengen.
De heer Crena de Jong wil met aansluiting bij Rotterdam eene mo~ie stellen om art. 45 te schrappen.
De hecr Stokvis. Zou Rotterdam een motie kunnen
aannemen: »Het Nederlandsch Tooneelverbond bemoeit
zich niet meer met het voorbereidend onderwijs?"
De heer Jean Browne (Rotterdam): Wij hebben nu duidelijk genoeg gehoord dat de voorbereidende school en de
vakschool twee verschillende gedeelten zijn en het is ons
niet te do en om Ie doen verklaren: »het N ederlansch Tooneelverbond bemoeit zich niet meer met het voorbereidend
onderwijs," Wij wenschen aileen dat .- wanneer de vergadering verklaart dat onderwijs te willen bevorderen - dit
niet geschiede door het te verbinden aan de Tooneelschool,
De voorzitter: Wij wenschten geen nieuw artikel in het
reglement te plaatsen, aangezien het er niet in te huis behoort. Maar daar er anders geen mogelijkheid bestond om
het beginsel, dat het verbond zich met de voorbereidende
studie der leerlingen wiI bezighoudel! uit te spreken, dan
in 11et reglement voor de Tooneelschool, verzoek ik ook
U over de vormkwestie he en te stappen. Mag ik vragen
of iemand nog het woord verlangt?
De heer Siolivis. Mijnheer de Voorzitter! Ik zal trachten
zoo vee! mogelijk te voldoen aan uw verzoek en zoo kort
mogelijk mijn oordeel in deze zaak te ontwikkelen. Ik zal
verder dan ik zelf wei wensch moeten teruggaan tot de
oprichting van de Tooneelschool, moeten teruggaan tot die
historie om te komen tot het besluit tot afschaffing van
het voorbereidend onderwijs. Dal besluit is opheffing van
de Tooneelschool zelf. Toen de Algemeene Vergadering
heeft in5esteld een kunst-instituut, heeft ze daaraan verbonden een man die een artist was, een artist in zijn hart,
en de Algemeel1e Vergadering die de voorwaarden vaststelde, heeft gemeend oen leeftijd niet te hoog te moe ten
stellen, want zij heeIt geredeneerd, dat de kinderen die er
voor bestemd zijn, zich al vroeg moeten voorbereidell en
wei op den leeftijd van 13 jaren. En zoo is het gegaan bij
de eerste oprichting, toen zijn aangenomen 2 leerlingen,
beiden gelijk gesteld met leerlingen van het middelbaar
onderwijs, en die, ik behoef het u niet te herinneren, waren
opgeleid door »het Nut", dat dadelijk/ 10.000 heeft beschikbaar gesteld voor de oprichting der school.
Ik spreek nu niet van de nieuwe leerlingen van later,
maar van toen. vVelnu, die leerlingen bleken zoo weinig
voorbercid te zijn, dat reeds to en besloten werd dat vcrzuimde zoo goed mogelijk in te hal en, en langzamerhand

kwam men er toe om te besluiten, dat aan de leerlingen
die zich aanmeldden niet aileen kunstonderwijs, maar ook
voorbereidend onderwijs zou worden gegeven. Zoo werd
langzamerhand de school in meer klassen verdeeld, om
toch maar te blijven in het gareel van het reglement. Dus
ging het eenige jaren, en meer en meer werd het duidelijk
dat wilde men een tooneelschool hebben, men daarbij moest
hebben een voorbereidende school. Dat denkbeeld, langzamerhand door de ervaring werkelijkheid geworden, werd
beliC'haamd in een reglement, en nu zijn wij in eene periode
gekomen dat wij thans in een reglement zouden gaan
vaststellen dat die voorbereidende school afgescheiden zal
zijn van de tooneelschol. Zullen wij dat doen, dan moe ten
wij zekerheid hebben dat op die manier toch de tooneelschool goed bestaan kan. M. i. ligt het voor de hand,
dat waar men iemand voor eene professie wil bestemmen
men hem ook professioneel onderwijs moet geven. Het
onderwijs, dat die leerlingen hadden genoten die het .N ut"
ons indertijd had overgedaan, was niet voldoende. Het
onderwijs op de tooneelschool !Doet met het oog op de professie van de leerlingen geheel anders zijn dan op andere
scholen. Hier moet op den voorgrond staan lezen en
voordragen en stemoefening. Dit nu geschiedt op de
voorbereidende school van de tooneelschool, en dat zal
men nu gaan prijs geven voor het najagen van ecn ideaal ?
Mijne heeren, de geheele tooneelschool valt, wanneer men
de voorbereidende school opheft. Het is met deze school
eveneens als met de Handelsschool. De ervaring heeft
geleerd, dat om eene goede Handelsschool te hebben
eene eigen voorbereidende school onontbeerlijk is. Immers zaodra men de leerlingen krijgt, kan men dan
aanvangen ze op te leiden met het oog op hun later beroep; hun die kennis en die vaardigheid geven, welke zij
later tot het volgen van het eigenlijk gezegde vakonderwijs
behoeven. Ais onze leerlingen de vakschool bereiken, is
het goed, dat hun orgaan reeds gevormd is, dat zij hetben
leeren zuiver sprt:ken en goed lezen. Dit nu zijn dingen,
welke op geene enkele andere inrichting van onderwijs
worden beoefend, gelijk o. a. door mr. van Hall in zijn
waarschuwend woord is opg~merkt. En tenzij ons leerlingen van goeden huize en Ult eene beschaafde omgeving
zullen komcn toestroomen, zal eene eigen voorbereidende
vakschool niet gemist kunnen worden; alhoewel zij ook dan
nog nut zal kunnen stich ten. Ik beroep mij hierbij op de
opmerking van den bekenden physioloog Huxley, die het
beginsel heeft uitgcsproken, dat men, om den geest der
menschen in eene bepaalde richting te sturen, vrCJeg moet
aanvangen met ze daarheen te leiden. Dat nu zal niet
het gcval zijn met de leerlingen dip. men op eene H. B. S.
heeft doen voorbereiden en het is op grond van deze
overwcgingen en de leer dcr ervaring, dat ik een dringend
beroep op u doe, om in het belang van onze school en
van ons tooneel het amendement der afd. Amsterdam aan
te nemen. Doet gij dit niet, M. H. dan zult gij naar
mijnc overtuiging heden het doodvonnis hebben uitgesproken over onze school!
De heer De Beer. Prof. Stokvis bestreed het voorstel op
historische gronden met een blik op het verleden, iii:
wensch het te bestrijden uit paedagogische gronden, met
het oog op de toekomst.
vVe zijn het er over eens, dat het aantal vakken aan de
Tooneelschool moet verminderen en dat opzettelijke voorbereiding en vakonderwijs meer op den voorgroncl moeten
treden, terwijl meer vakleeraren optreden. Zal echter het
vakonderwijs, de technische opleiding eenig succes hebben,
dan dient eene behoorlijke opzettelijke voorbereiding vooraf
te gaan. Het ontwerp vertoont een zonderling beeltl van
hetgeen zou moeten, maar niet zou kunnen gebeuren en
blijkbaar hebben de ont\l'erpers zich op de officieele verslagen verlaten in plaats van met de werkelijkheid te rade
te gaan.

Hoe welmg het ontwerp van grondige kennis der zaak
getuigt, blijkt bijv. uit de omstandigheid, dat men meende
dat het onderwijs in de uitspraak van het N ederlandsch
- zeker een cler belangrijkste vakken, zooals dit op de gewone seholen gegeven wordt - voldoende voorbereiding voor
de Tooneelsehool zou wezen. Inderdaad, de leerlingen uitGroningen, Friesland, Zeeland, Gelderschen achterhoek en
Twenthe zullen weI een beschaafde uitspraak medebrengen, alleszins passend voor een verbeterd en veredeld tooneel!
Het ontwerp gaat van de beminnelijke meening uit, dat
de leerlingen eener Hoogere Burgerschool met driejarigen
cursus, bij het einde,;amen en die eener Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus aan het einde van het derde
jaar »behoorlijke kennis der spraakkunst en een voldoende
woordenschat" zullen hebben. Uit het stuk blijkt, dat de
bedoeling is, dat de leerlingen zooveel vail de vreemde
talen kennen dat ze zonder inspanning een stuk in die
tal en kunnen lezen en begrijpen, zoo, dat zij het althans
in den toon lezen. Maar zoover komen die leerlingen, met
zooveel leervakken gezegend, sleehts bij hooge uitzondering. Wat kan aan overtuigd lezen en voordragen gedaan
worden met klassen van minstens 18 a 25 tot zelf~ 25 a
30 leerlingen, die gemiddeld ill de eerstc klasss 4, in de
tweede klasse 4 en in de derde klasse 3 uur les hebben in
elke taal? In die uren moet het gecorrigeerd werk worden
behandeld, de spraakkunst verklaard en gerepeteerd, oefening in de toepassing der taalregels gehouden: hoeveel
minuten per leerling kan men clan aan lezen en voordracht
wijden?
Nog daargelaten dat leerlingen van den leeftijd, waarop
ze gewoonlijk drie klassen eener Hoogere Burgersehool hcbben afgeloopen, niet naar de Tooneelschool zullen gaan,
dewijl zij dan te oud zouden zijn voor elke andere bctrekking, zoodat de Tooneelsehool weldra ontvolkt zal wezen,
zou toeh oak, al kwamen er leerlingen, het leerplan der Commissie onuitvoerbaar wezen.
Men wil namenlijk in de eerste klasse geven een »Qverzieht van de gesehiedenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde".
Dit nu is onmogelijk, als men zieh daarvan
althans eeni3"e vrueht belooft en van de laatste schijnt men
nog al 1!eel te verwaehten, althans in het tweede en het
derde jaar moeten ,.de voornaamste tijdvakken uit de gesehiedenis van het Tooncel en de Tooneelletterkunde uitvoerig behandeld" worden.
Welnu, op grond eener 23jarige en·aring kan ik verklaren, dat zulk ondcrwijs. hoe
goed ook gegeven, geenerlei vrucht kan afwerpen. Het onderwijs in de gesehiedenis cler letterkkunde, na vier jaren
jaren aan de hoogste klassen der Hoogere Burgersehool
met 5-jarigen cursus gegeven, levert allertreurigste resultaten op, en geen wonder, want de leerlingen kunnen onmogelijk zoovepl en zoo goed gelezen hebben dat zij met
oordeel den gang van de geschiedenis der letterkunde volgen kunnen: zij hooren feiten vcrmeldcn, maar word(m niet
overtuigd. In weerwil van mijne bijzondere voorliefde voor
dit leervak zou ik met het oog op de resultaten mijne
stem er niet tegen durven verheffen als yoorgesteld werd,
dit yak van het programma te schrappen.
Maar de Commissie is nog in een ander opzicht op het
dwaalspoor; zij verlangt geen onderzoek naar bekwaamheid
van die actspiranten, die eindexamen van den driejarigen cnrsus hcbben afgelegcl! Zal men onder deze vooral aanstaande
acteurs lOeken? Mijn ondervinding bij de tooneeluitvoe·
ring en der Hoogere Burgerscholen is altijd geweest, dat
zich juist bij voorkeur die leerlingen claarvoor beijveren en
op de pbllken sehitteren, die minder dan de anderen smaak
hebben in schoolsche wijsheid. Van aile middelen van
voorbereiding voor de Tooneelschool is zeker exam enstudie de minst geschikte.
In het belang der zaak moet ik dus om al de boven
aangehaalde redenen de aanneming van het voorstel ten
allersterkste ontraden.

lk heb nog eens het woord gevraagd om te wijzen op
het feit, dat men letterlijk aan aile zijden argumenten zoekt
om den bestaanden toestand te veroordeelen. In den
Spectator van j. I. Zaterdag lees ik o. a. een artikel, dat
aan hatelijkheid niets te wenschen overlaat. Daarin sehijnt
men te betreuren of althans af te keuren, dat er personen
waren, die »algemeen ontwikkelde en zedelijke menschpn
wilden vormen, die hun stand tot eer zouden verstrekken"
en als ernstigste beschllldiging wordt aangevoerd »dat van
de 110 jonge lieden, na aftrek der leerlingen, welke thans
nog de inrichting bezoeken, slechts 15 de school met diploma verlaten hebben." We mogen zonder vrees voor
tegenspraak aannemen, dat er nog 15 zijn, die de school
zonder diploma verla ten hebben en haar toch tot eer verstrekken; in allen gevalle, 't zijn aileen de dieren van lagent
orde, die ons verbaasd doen staan over hun groote prodllctiviteit. Eene kunstinrichting, die jaarlijks een wel voorbereid kunstenaar aflevert, heeft zeker alle recht van bestaan, maar ik zou willen weten, wat er gebeurd zou zijn
als het ideaal van den schrijver in de Spectator bereikt
ware en aile I 10 hadden de school met diploma verlaten!
Het teehnisch onderwijs moet hoofdzaak worden zegt
men algemeen. Volkomen juist, maar gaat men daarmede
bij deze gebrekkige voorbereiding voort, nadat juist de
oudere en de beste tooneelspelers en speelsters zelve oliertuigd zijn van het nut der Tooneelschool, dan gaan we
eenvondig terug naar den tijd van voor de stichting; dan
komen de aanstaande acteurs dadelijk op de planken, we
hebben immers enkele niet onverdienstelijke aeteurs en
actrices gehad, die lezen noch schrijven konden.
Waartoe echter zooveel over de toelating gesproken en
aile hoop op het gewoon maatschappelijk onderwijs gebouwd? Men zou niet moeten wachten tot de leerlingen
zich aanmelden, men moest de veelbelovende leerlingen
lOeken, waar ze te vinden zijn, in kleine theaters, in liefhebberij-comec!ies en rederijkerskamers, zoo als JulesJanin,
eenmaal Ristori yond bij de walmende lampen van een
theatre van den zoo en zooveelsten rang.
De heer Si7llOns. Mijnh. de V oorzitter. Ik heb opzettelijk gewacht met het woord te vragen, in de hoop, dat
van de zijde onzer tegenstanders argumenten zouden worden aangevoerd, die mij zouden kunnen verklaren, waarom
de voorbereidende afdeeling nu toch eigenlijk zou moeten
worden veroordeeld. Wat de verslagen der afdeelings-vergaderingen hieromtrent leeren is toch van zeer weinig beteekenis '- Gaan wij ze slechts even na.
Den Haag oppert het bezwaar, dat het voorbereidend
onderwijs het vakonderwijs zal overvleugelen. De heer
Ranck wijst er iJl zijn brief aan den heer Joosten op, dat
de organisatie zoo kostbaar en omslachtig is, en de Voorzitter van cle Rottcrdamsche afdeeling verklaart, dat hij
zeer gaarne de voorbereidende school zou willen behouden,
wanneer die maar niet zoo duur was. Wanneer ik nu lees dat
den Haag aanvullings-onderwijs wil, dan vraag ik mij af,
welke voorstellingen hebben de heeren zich dan toch weI gemaakt van de kosten dler voorbereidende school? Welnu, ik heb
de berekening in het tijdschrift medegedeeld: die vreeselijke
voorbereiding I;:ost op dit oogenblik.r 1000. Er zijn Dog
andere argumenten te berde gebracht, maar ook deze
snijden geen hout. Groningcn deelt in haar zeer beknopt
verslag mede, dat het altijd haar geliefkoosde wensch is
geweest om die voorbereidende school weg te doen. Den
Haag vreest voor de kosten. Rotterdam is eenigsins meer
principieel geweest, men heeft daar gezegd dat men de
leerlingen moet brengen in eene andere omgeving dan die
van hunne kornuiten die ook voor het tooneel bestemd zijn;
maar zij zijn immers niet aileen onder den invloed van
hun kornuiten maar ook van de leeraren. Daartegenover
nu slel ik de andere argumenten voor het behoud. Reeds
heeft Prof. Stokvis cr op gewezen, dat als algemecn beginsel geldt, de voorbereiding in te richten in verband met

de latere vakopleiding. Als wij om ons heen zien, vinden
wij de toepassing: het gymnasium voor de universiteit; de
H. B. sehoul voor de Polytechnische school.
In 1886 heeft mr. Ban.::k zich ook beroeper. op Multatuli,
maar die heeft juist het tegenovergestelde verlangd: »gij
moet geen vakonderwijs geven, maar algemeene ontwikkeling". Er is verder door de afdeeling Dordrecht het argument te berde gebracht dat wij, als de tijd daar is om
af te schaffen, dan ook ineens moetell doortasten. Maar is die
tijd nu daar? Wij gaan op dit oogenblik den bovenbou';Y
van de school veranderen, maar is het nu goed om ook
de fundamenten te wijzigen? Wij gaan nu de vakschool
nieuw inrichten; is het dan niet beter den uitslag hiervan
af te wachten om te zien of de dusgenoemde onvoldoende
uitkomsten van het ondl'rwijs niet aIleen aan de vroegere
inrichting der vakschool te wijten waren? Eerst als wij
zeker zijn dat onze directies geen acteurs aannemen voor
dat ze op de technische school zijn geweest, dan eerst komt
de tijd dat die voorbereidende afdeeling kan opgeheven
worden. Want dan zijn wij zeker, dat er geen kinderen van
acteurs geheel onvoorbereid naar het tooneel zullen gaan.
De vergadering van Leeraressen en Leeraars der school
wenschte juist op dit punt de aandacht te vestigen, dat
niet het geringste nut van de school hierin bestaat, dat zij
veel jongelieden zonder aanleg, die eerst voor het tooneel
bestemd waren, daarvan heeft afgehouden en die met
aanleg voor een te vroegtijdig en onvoorbereid betreden
der planken heeft behoed. Welnu, beide groote voordeelen
zullen wij missen, zoodra men de voorbereidende afd.
zal hebben afgeschaft.
Ik heb aangetoond dat voor al de heeren het hoofdargument is: »te duur". Ja ons onderwijs is duur, omdat in
de eerste plaats goed onderwijs altijd duur is, maar in de
tweede plaats omdat wij nog altljd een zeer klein getal
leerlingen hebben.
Het woord is nu aan den heer F v. d. Goes. Spr. wenscht
gebruik te maken van de adviseerencle stem die hij het
rccht heeft uit te brengen, om op enkele punten van de
aanhangige zaak de aandacht te vestigen.
Hij is geenszins onvoorwaardelijk ingenomen met alles wat
thans op de tooneelschool plaats vindt, noch met de tegenwoordige inrichting. Evenwel meent hij dat men niet de
groote gebreken moet zoeken in het stelsel maar in de personen. Ook een minder goed stelsel kan slagen als het
door geschikte menschen wordt uitgevoerd. Dit punt is
niet aan de orde en zal dam'om door spI. aileen worden
aangestipt. Hij meent dat tot nu toe het onderwijzend
person eel en in de verschillende besturende colleges het
letterkundige en artistiekc element niet genoeg vertegenwoordigd is. Klachten over te schoolsche opvatting van
de taal der tooneelschool kunnen uit het bestaan van deze
leemte worden verklaard, niet uit het stelsel van voorbereidend onderwijs, dat onmisbaar is.
Nu dit systeem wordt behandeld wil spr. er het volgende
van zeggen. De belangstellende leden van het Tooneelverbond zijn te verdeelen in \'06r- en tegenstanders van voor·
bercidend onderwijs. Ook lmnnen zij worden gesplitst in
hen die de toonee1school kennen, en in hen die haar niet
kennen. Yolgens spr. hebben deze beide klassificaticn cen
groote overeenkomst met clkaar. Inderclaad zal men vinden dat de meesten, zoo nict allen, die door hunnc betrekking of anders met de Tooneelschool goec\ bekend zijn
geworden, ccnstemmig denl;en over het behoud van het
elementaire onderricht. Daarentegen wordt hoofdzakelijk
van buiten af oppositie gevoerd tegen de yoorbereidende
school ter wille van een onbereikbaar doel. De school
immers moet worden ingcricht naar de behoeften van de
leerlingen; de school wordt niet gemaakt door voorschriften
en wetsbepalingen maar door de omstandigheden ; onmogelijk
is het de leerlingen te vormen naar het model van eene
school die gewenscht wordt, al zou het zeer wenschelijk

zijn indien men met een uitsluitende vakopleiding kon volstaan. Eene vijftien-jarige ervaring bewijst het tegendeel
van deze mogelijkheid. En de geschiedenis leert tevens
dat de vroegere tegenstanders van de voorbereidende inrichting tot het andere gevoelen overgaan naarmate zij de
tooneelschool leeren kennen. Spr. noemt eenige voorbeelden en eindigt met een aansporing om niet het thans
heerschende ste1sel te wijzigen. Dit stelsel is noodzakelijk
gebleken en het zou lichtvaardig en verderfelijk wezen met
die noodzakelijkheid niet te rekenen.
Jl.fr. F Slam (den Haag). Ik wensch, mijnh. de Yoorzitter, vOGrlezing te doen van de amerzdemenlen, door onze
afd. voorgesteld, en van de begeleidende !oelic/ltlrlg. De
eerste luiden aId us:
Art. 45. »Het Hoofclbestuur kan, op aanvragc van eene
afdeeling, uit de algemeene kas voor de voorbereidende
tlpleiding van toekomstige leerlingcn der Tooneelschool
ondersteuning geven.
»Aan het verleenen van die onderstellning worden de
volgende voorwaarden verbonden:
»10 dat het Hoofdbestllur zich vooraf heeft overtuigd
van de geschiktheid en aanleg van het kind;
»20 dat de aanvragende afdeeling zich verbindt om voor
de voorbereidende opleiding minstens hetzelfde bij te dranen als de uit de algemeene kas te ontvangen onc1ersteuning bedraagt;
»30 dat de onderstellning uit de algemeene kas het maximum niet overschrijdt, door de Algemeene Yergadering
bij de vaststelling van de begrooting bepaald."
Art. 46 (overgmzgsbepalz"ng). "Yoor de tegenwoordige
leerlingen der belde laagste klassell van de Tooneclschool
bepaalt de Commissie van beheer en toezicht, hoe verder
in hunne voorbereidende opleiding buiten de Tooneelschool
zal worden voorzicn. Yoor zoover zij in het gebouw inwon en, kunnen deze toekomstige leerlingen aldaar verblijven tot aan hun toelatingsexamen. Is de uitslag daarvan
ongunstig, dan houcH de inwoning op."
Bij de aanneming van c1eze amendementen vervalt het
Concept-Reglement betreffende adspirant-leerlingen.
Ziehier nu onze toelichting:
De Haagsche afdeeling is sedert jaren van oordeel dat
de Tooncelschool uitsluitcnd vakschool behoort te zijn,
waarin behalve de technische en litteraire vakken, tot de
tooneelspeclkunst behoorende, geen ander onderwijs behoort gegeven te worden dan hoogstens eenig herhalingsonderwijs in die vakken van het meer l1itgebrcid lager
onderwijs (talen, geschiedenis) waarvan de studie tot voorbereiding voor het technisch onderwijs nuttig te achten is.
Het eigenlUk voorbereidend onderwijs, hetzij men het tot
het meer uitgebreid lager, hetzij tot het middelbaar rekent,
wilde de afdce1ing altoos van de school ver\\"ijderd hebben,
omdat de ondervinding leert dat bij samenvoeging van het
voorbereidcnd met het vakonderwijs het eerste het laatste
overvleugelt, - omdat de kosten der inrichti'Jg daardoor
sterk opgedreven worden, - en omdat tengevolgc daarvan
het vaJ.:onderwijs, dat toch ten slotte hoofddocl cler Tooneelschool moet zijn, onvoldoende en gebrekkig wordt.
Op vde Algemeene Yergaderingen heeft de Haagsche
afdeeling dit haar beginsel voorgestaan, doch zonder succes. De aankondiging van het Hoofdbestllur, dat het cene
hcrvonning van de school in den zin eener uitsluitende
vakschool zou voorstellen, maakte op haar dan ook een
aangenamen indruk, omdat zij daardoor machtige bondgenooten in den door haar volhardend gevoerden strijd gewonnen had.
Uiterst teleurgesteld was echter de afdeeling, to en zij
kcnnis nam van de definitievc voorstellen van het Hoofdbestuur. Allereerst in art. I, en verder passim in het ontworpen Reglement yond zij haar beginsel terug, maar trof
in de twee laatste artikelen bepalingen aan, zoo geheel
met dat beginsel in strijd, dat de twijfel gewettigd scheen

of het begin en het einde van het Reglement wei door
hetzelfde College was opgesteld. Hetzelfde beginsel was
althans op die beide plaatsen niet te bespeuren.
Bij de artt. 45 en -1-6 worden de zofJgenoemde vom'bereidende klassen, welker voortdurende samenkoppeling met
de vakschool deze geheel van aard zou doen veranderen
en den tegenwoordigen, niemand voldoenden staat van
zaken continueeren, voor twee jaren bestendigd, en 001. na
die twee jaren voortdurend de gelegenheid geopend (Jm
eene school van voorbereiding aan de vakschool te verbinden.
Dit kan niet. Meent de Algemeene Vergadering, die op
15 Mei 1889 aldus besliste, tot de toepassing van het
steeds door de Haagsche afdeeling voorgestaan denkbeeld
te moeten overgaan, dan moet de toepassing, - zij net
ook desnoods proefneming, -- zuiver zijn. Men moet aan
het stelsel eene eerlijke en zuivere proefneming gunnen en
het niet in toepassing brengen met bijvoegsels en restricties,
die er de waarde van verminderen, en het Hoofdbestuur
in verden king brengen van aan de deugdelijkheid van zijn
eigen voorste! te twijfelen. Is dit het geval, dan is het
beter de School te laten zooals zij is, en niet te gaan
hinken op twee gedachten en met de andere hand terug
te !lemen, wat de eene den schijn aanneemt van te schenkcn.
De Haagsche afdeeling heeft hare zienswijze in een amelldement op de beide laatste artikelen van het Reglemcnt
geformuleerd. Zij geeft de redactie gaarne voor beter, maar
hecht aan het beginsel: in geen geval voorbereidend onderwijs op de vakschool zelve. De Tooneelschool moet niet
langer eene half lagere, half midde!bare school zijn voor
gewoon onderwijs, maar moet zich hepalen tot datgene
waartoe zich elke vakschool bepaalt: de. onderdeelen en
bijzonderheden van het te onderwijzen vak.
De afdeeling gevoelt echter zeer goed dat met een eenvoudig verbod niet alles behoorlijk geregeld is. Zij neemt aan,
wat bij herhaling door Hoofdbestuur en Commissie voor de
Tooneelschool up de Aigemeene Vergaderingen is aangevoerd, dat het met het oog op hunne herkomst, met de
vLlorbereiding der jongelieden, die als aspirant-tooneelspelers
zich aan de Tooneclschool aanmelden, zoo bitter slecht
gesteld is, dat de goede grondslagen van kennis en ontwikkeling ten eenenmale ontbreken, welke vereischt worden
om het later technisch onderwijs vruchtbaar te maken.
Ook de opmerking, dat bij het opheflen der voorbereidende
klassen de leerlingen voortaan in een weinig bevredigenden
staat van beschaving de vakschool zullen bereiken, wordt
door de afdeeling als gegrond erkend. Maar zij meent
dat aan die bezwaren kan worden tegemoet gekomen langs
een anderen weg dan door handhaving van het kostbaar
voorbereidend onderwijs aan de vakschool ze!ve.
Zij meent het middel van bevrediging gevonden te hebben
in eene nadere uitwerking van het in den aanhef van artikel 45 door het Hoofdbestuur zelf aanbevolen stelsel van
beurzen of toelagen.
Dat de toekomstige tooneelspelers, wanneer de Tooneelschool uitsluitend vakschool wordt, een onvoldoend voorbereidend onderwijs zuBen ontvangen, ligt deels aan financieele
redenen, deels aan verkeerd inzicht bij de ouders. Het
toelagenstelsel, gelijk het in het amendement is nedergelegd,
komt daaraan tegemoet. De toelage ontheft de ouders van
het financieel bezwaar en geeft tevens aan hem die de
toelage geeft, Hoofdbestuur en Afdeelingsbestuur, invloed
op de opleiding zelve, - recht van aanwijzing van de inrichting en omgeving waar die, met het oog op de individueele behoeften van de toekomstige leerlingen der school,
zal moeten genoten worden, - voortdurend toezicht op de
opleiding en de vorderingen van den leerling.
De samenwerking van Hoofdbestuur met de afdeelingen
en de voor het verleenen der toelage gestelde voorwaarden
dienen om aan de Aigemeene Vergadering waarborgen te
geven, dat niet met te groote gulheid ten bate van het

voorbereidend onderwijs, uit de algerneene kas gelden verstrekt worden.
Het amendement op artikel 46 client om verkregen rechten te waarborgen. Zijn er thans leerlingen van de voorbereidingsklassen in hel gebouw gehuisvest, --- het is der
afdecling niet bekend. of dit het geval is, of niet, - dan kan
hun dat eenmaal toegekend voorrecht niet ontnomen worden. Maar zoo de huisvesting bestaan bEjft, de voorbereidende opleiding in de Tooneelschool dient Ie vervallen,
al wordt die aan de hierbedoelde leerlingen door de wrg
der Commissie en op kosten van het Tooneelverbond (ciders) verstrekt. Wanneer deze leerlingen bij het toelatingsexam en blijken geven van ongeschiktheid om op de vaksehoul te worden geplaatst, dan is het natuurlijk dat de
inwoning ophoudt.
Ofschoon het principieel bezwaar, dat de afdeeling tegen
het door' het Hoodbcstuur vllorgesteld artikel -1-5 heeft.
__ de halfheid en ~telselloosheid •. - haar van het oppercn
van andere bedenkingen ontheft, wil zij toch op den vreemden tuestand wijzen, die uit de aanneming van dat artikel
zou voortvloeien. Men zal het cene jaar geen, het andere
jaar wei voorbereidende klassen hebben, wellicht vom ecn
enkel leerling. Zal men op zulke losse grondslagen onderwijzend personeel kunnen bekomen? Dit bezwaar moet er
noodwendig toe leiden, dat men de voorbereidende klassen
voor goed continueert. Maar dan is deze gehecle reglementsherziening overbodig, en doet men beter met naar
oud-vaderlandschen trant, na veel gedachtenwisseling en
langdurigen strijd, de zaak maar »te laten zooals zij was."
De heer .f. H. Riisst"ng Het rapport der commis:-;ie van
beheer en toezicht heeft den indruk op mij gemaakt, alsof
men iemand. die eEn gebrek aan zijn ann heeft, een been
wil afzetten m. a. w. omdat nu verbetering kan aangebracht
worden aan het eenc deel gaat men het andere afschatlen.
Ais men voorhcen de tooneelspclers hoorde over de tooneelschool dan was hun oordeel niet gunstig. maar zoodra
kwamen de resultaten van het onderwijs niet up de planken ot hun oordeel luidde: »Wii hebben ons vergist, wij
kunnen de tooneelschool niet m·isscn." .Ja velen hebben
verklaard dat de tooneelschool niets beteekent zonder ecnc
voorbereidende afdeeling maar er mod een sch()uwburg
voor jongeren aan verbonden wordell.
Er werd eens op de rol van een tooncelspcler geschreven: je kunt goed spelen, maar het abc kent ge niet.
Wie van de jongeren iets up het tooneei pre~tecrde heeft
dit aan de voorbereidende school te danken. Ik wenschte
dit in het midden te brengen, omdat bij een en ander de
uitspraak van menschen van het yak ouk wei degelijk in
aanmerking behoort te komen.
Dc heer Klelage. Mijnheer de Voorzitter ~ Ik behoor niet
tot degenen die de Tooneelschool niet kellnen. M~t veel
genoegen heb ik gisteren de jongelui gehoord. Ik breng dan
ook gaarne hulde aan de resllitaten die op de voorbcreidende
school zijn verkregen; maar nn heeft het mij getroffen dat
zij die uitmllnttcn juist jongelui waren van het tuoneel.
Ret Hoofdbestuur wenscht de Tooneelschool en de
middelbare School met elkaar in verband te brengen om ouk
buitenaf gelegenhcid te zoeken zich te recruteeren; wanneer
de elementen ook van buitenaf komen, zullen wij veel meer
leerlingen kunnen krijgen. Wanneer die pogingen slagen
zau dit allicht den lust doen llntwaken bij jongelni. die
geschiktheid hcbben, om zich aan te sluiten.
Wanneer wij rekening houclen met de bestaande toes tanden, erken ik wei dat het moeielijk zal zijn buiten de school
gelegenheid tot voorbereiding te vinden. Men hecft grooten
lof toegezwaaid aan de jongelui, ale onze school bezo.c1~tcn-,
maar liCTt dit nu wei bij de voorbereidende opieldlllg r
Wij I~bben onze vakschool nu ingedeeld in drie klassen,
in de eerste zullen de leerlingen die voorbereiding vinden
die hen zal ontwikkelen. Onze tegenwoordige vakschool
bevat slechts twee klassen en wij moeten haar niet beperken

tot de leerIingen die tot het toonecl behooren, dit is een
verkeerd stebel en sluit bruikbare elementen buiten. De
voorbereiding moet in nauw verband blijven met de Tooneelschoul om te maken dat de jongelui goed beslagen op
de vakschool komen en ik meen dus dat het voorstel
re kening houdt met de werkelUkheid en de mogelijkheicl
van bczoek voor kinderen van artisten zal blijven bestaan.
De heer Stam. Ik begrijp niet waarom het onderwijs
dat your andere kinderen voldoende is, dit nid zou zijn
voor kinderen vall artisten.
De VO(}Tzz'tter. Er is vrees dat ze buiten de school om
naar het toonee! zouden gaan. De directeur heeft verklaard
dat de artisten de kindcren juist naar de school zenden
omdat ze prijs stell en op de voorbereidcnde opleiding.
Dc heer Slam. Het komt mij ook bezwaarIijk voor dat
de kinderen op 12 jarigen leeftijd op de voorbereidende
school komen.
De heel' Simo1ls. Men vergete niet dat de eerste ontwikkeling van de kinderen van artisten dikwijls zeer gebrekkig
is, omdat vele ()l\(lers IlU hier dan daar zijn en niet ia staat
hun kinderen bchoorIijk op te leiden. Men zou zulk een kind
onmogelijk op een gewone school kunnen plaatsen, het
zuu daar blijven zitten. Aileen op onze school is gelijkmatigc
ontwikkeling mllgelijk.
De heer jawbson. Twee hoofdpunten zijn besproken.
Ten eerste heeft prof. Stokvis ons uitvoerig aangetoond
dat een voorbereidende school noodzakelijk is. Ik keer de
zaak om en zeg een voorbereidende school beteekent niets,
dat leert de statistiek. Uit de statistiek putten wij de overtuiging dat het voorbereidend onderwijs niet heeft opgeleverd
wat wij er billijkerwijs van konclen verwachten. Wij lieten
er kinderen op gaan van wie wij niet wisten of ze ooit de
planken zouden betreden. Wij hebben het vijftien jaren
lang bepraefd en hebben nu h~t bewijs dat onze school
niet voldoende is. Wij moe ten er een vakschool van rna ken.
Wij zijn niet do of voor de gemaakte opmerkingen getuige ons
artikcl 45. Daar staat het woord »kan" en daarop komt
het aan. Ik wude alles willen doen om ieder volkomen
vrij te laten in ·de wijze waarop hij het doel wil trachten
te bereiken. Het verschil raakt toch maar onderdeelen.
Men wil een vakschool maar daarvoor is voorbereidend
onderwijs volstrekt niet uitgesloten. Ik wu dus voorstellen
de kwestie zuu te formuleeren dat de bepaalde overtuiging
in deze vergadering worde uitgesproken dat een vakschool
gewenscht is. Ik vind niet goed artikel 45 te schrappen,
maar vind ook niet goed wat Amsterdam heeft gezegd »er
moet een voorbereidende school zijn".
De heer Krelage. Ik wensch aileen de aandacht te vestigen op punten die met het behoud van de voorbereid en de school minder goed samengaan. Aangenomen dat
de school gunstig werkt, hoe komt het dan dat de percentage van hen die geslaagd zijn zoo klein is? Ik geloof
orndat bij de toelating er niet op gelet is of de leerlingen
die op school kwamen eenmaal het eindexamen konden
afleggen.
:Men heeft eenvoudig gezegd: er moeten toch leerlingen
zijn en zoodoende verkreeg men een groot aantalleerlingen
en een klein aantal gediplomeerden.
In het begin toen de Maatschappij tot Nut van het
Aigemeen leerlingen uitkoos toen ontving de school Mej.
Anna Sablairollles en den Heer Schulze. N u vraag ik, ware
men op die wijze met het zoeken naar leerlingen voortgegaan, zoude men dan geen betere resultaten hebben verkregen? Men heeft sedert dien niet met aandrang gezocht.
Ik kan wijzen op een ander gebied van kunst, op muziek,
en vragen, is het nu niet veel meer mogelijk dan VOOf 14
jaar om met aandrang te zoeken? Is de voorbereiding, de
noodzakclijke, niet te verkrijgen buiten de bestaande school?
Zoude daarvoor geen enkele inrichting in Amsterdam te
vinden zijn, dan moet ik zeggen het onderwijs in Amsterdam
is te beklagen. Maar .... het is nog niet beproefd.

Dc heer Riissillg. De vorige spreker heeft de beide
eerste leerlingen genoerud. Zij hebben wei degelijk voorbereidend onderwijs genoten: de eerste aan de school op
het Frederiksplein, de andere bij den heer Nol. (Stemmen,'
U, II()! Webm .~) - Maar - dat onderwijs bleek z()() onvoldoende te zijn dat het naderhand is aangevuld 'aan de
school. Er is zoo veel tegen (,lie voorbereidende school
gesproken en wat blijkt nu: Por is niemand der tegellstanders
Donderdag tegenwoordig geweest bij het examen.
Wanneer men ooit tegenwoordig had moeten zijn dan
was het eergisteren.
De heer Stokvis. Het amendement van Amsterdam steunt
op een deugdelijke basis, maar het voorstel van het Hoofdbestuur niet. Men heeft allen lof voor het voorbereidend
onderwijs en wil het toch wegnemen. Men verbeeldt zich
door aIle kracht te leggen op het vakonderwijs, daardoor
allen klaar en rijp voor de praktijk te doen uitkomen.
Mijnheer de Voofzitter! Wij hebben een nationaal toone'!l, dat moet gesteund, bevorderd worden. Kunnen wij
echter de kosten niet bestrijden, noodig om een voorbereidende school te behouden niet een vakschool, welnu,
schaft dan liever de vakschool af, cloch behoudt de voorbereidende Afd., verboncien aan een toonee!. Laat die
voorbereiding niet facultatief zijn.
Probeert het eenige
jaren. Blijkt dan die school niet noodig te zijn, blijkt het
dat men buiten die school om goed beslagen aan de
vakschool kan komen, welnu, dan zie men later wat te
doen, maar nu is dit het geval niet.
Ik kan niet aile argumenten beantwoorden. Is het een
geldkwestie, dan zollcie de opheffing der voorbereidende
school een slag zijn in het aangezicht van het N ederlandsch
Tooneelverbond,
De Voorzitter. Ik stel voor de discussicn te silliten.
De heer van Swindel'e1l. Ik heb de waarschuwing van
de sprekers verno men :
.Wees toch voorzichtig en spreek uw oordeel niet uit
wannecr gij niet bekend zijt met de toestanden". Wij willen
gaarne erkennen, mijnheer de Voorzitter, dat wij niet van
alles op de hoogte zijn, maar waar er sprake is van de
uitkomsten, dan geloof ik dat de afdeeling Groningen haar
stern moet doen hOQl'en en bewijs geven niet zoo geheel
onbekend te zijn met de resultaten. Wij hebben eenmaal
een leerling naar de school gezonden, maar, to en het kind
van onze zorgen op de planken verscheen hebben wij
gezegd: het is jammer dat hij niet werd afgewezen.
Wanneer die man nu het tooneel verlaat, waar moet hij
dan heen.
De heer Kapwj'll: Wie is het?
De heer van Swi12delen . .... I) De afdeeling Graningen
is tegen de voorbereidende school ten eerste op financicele
gronden, ten andere omdat wij op de Tooneelschool zelfstandige menschen wenschen. Wanneer men, na drie jaar
nog niet op een vakschool kan komen, dan is een voorbereidende school waarlijk niet aan tc bevelen. De heer
van Hall heeft gezegd: Wij moeten de school behollden
voor kinderen van acteurs, maar de vraag rijst: Is het de
plich t van het N ederlandsche volk ui t te gaan van het
standpunt dat de kinderen van acteurs behoorende tot een
afzonderlijke kaste, eene afzonderlijke inrichting ter opleiding noodig hebben. Men is het eens geworden in onze
afdeeling om een school te hebben van leerlingen van wie
met groncl te verwachten is dat zij later met succes
zullell optreden. Daarom .... en dit in antwoord aan den
heer Simons.... heeft de afdeeling Groningen gemeend
zich in haar vers\ag te moeten beperken om vrij te blijven
en zich niet door een mandaat te bind en.
De heer Slokvis. Een enkel woord in antwoord aan den
heer van Swinderen. De kinderen van acteurs behooren
') Wij hebben gemeend den genoemden naam hier niet te moeten
vermclden.
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niet tot een aparte kaste, evenmin als de kinderen van
Ten dien einde zullen drie categorieen van bijdragen
doctoren, van advokaten enz.... Maar zij volgen als deze worden aangenomen:
gewoonlijk het beroep hunner ouders. en leven, velen
de eerste van fl . 10-j
althans, nu eenmaal onder bizondere omstandigheden, die
de tweede van fl.. 5.- en
invlocd hebben op hun vorming.
de derde van fl. 2.50.
De Voorziller. Ik stel nu voor de motie in stemming te
brengen: de vergadering besluit art. 45 e n de amendementen
De eerste en tweede bijdrage geven recht 0]) I exemniet in stemming te brengen.
plaar van den Gedenkpenning.
Dit wordt verworpen met 41 tegen, 14 vc'lor (Rotterdam,
De afheelt.ling van Gedenksteen en Gerlenkpenning met
Dordrecht, Delft).
De Voorzzller. Ik breng nu in stemming het amendement het verslag van rlie steenplaatsing en de naamlijst del'
medestichters zal aan ieder hunner kosteloos worden toeden Haag, als zijnde van de verste strekking."
gezoncen.
De heel' Simons stelt voor, om ter voorkoming van beDeze uitnoodigiug, welke niet wordt toegezonden dan
gripsverwarring aileen de eerste, algemeene alinea van het
aan een klein getal onzer landgenooten, wil echter niemand
amendement Den Haag in omvraag te brengen. Aldus
wordt bepaald en die alinea aangenomen met 36 tegen die het zich tot een voorrecht wil rekellen aan deze hulde
deel te nemen, uitgesloten hebben.
2 r stemmen.
(Amsterdam, Utrecht, Groningen, Haarlem,
Biljetten tot inteekening zijn verkrijgbaar aan de Stoom's Bosch en Tiel).
drukkerij .DE BLAEUWE WERELT" Spuistraat 2-l9, Amsterdam
De Voorzz'ller. Hierdoor zijn aile amendementen vervallen.
En deze uitnoodiging tot huldebetoon mag den lande
N aar het oordeel van Prof. Stokvis is dit echter niet het
worden gedaan ook namens:
geva!. Z. i. kan het amenpement Amsterdam nog zeer goed in
Nicolaas Beets, J. G. van den Bergh, Prof. Dr. Tan ten
stel~ming worden gebracht. Hierover ontstaat eene langBrink, Mr. Hub. J. Brouwers, Dr. Johs. Dyserinck, Dr.
dunge en eenigszins verwarde discussie, waarna op voorWillem Everts, Jos. Habets, Mr. J. N. van Hall, Prof. Dr.
stel van den heer Jacobson wordt hesloten, het Haagsche
A. G. van Hamel, J. A. Hezenmans, Mr. F. A, J. van
amen dement nog eens in stemming te brengen, doch nu
Lanschot, Mr. W. W. van Lennep, Mr. J. C. de Marez
met eene bijvoeging, die het behouden eener voorbereidende
Oyens. Mr. S. Muller Fz., Mr. J. Nanninga Uitterdijk.
Afd. aan de School verbiedt. Het aldus gewijzigd amenJhr. Mr. Th. van Riemsdijk, Jan F. M. Sterck, Jhr. Victor
dement der. Haag wordt nu verworpen met 26 voor, 31
de Stllers, Mr. G. van Tienhoven, Prof. Dr. M. de Vries,
tegen. De afdeeling Leiden, uitbrengende IO stemm en,
A. C. Wertheim.
verklaarde zich eel'st voor, nu tegen.
Het amendement Amsterdam, daarna in stemming gebracht, wordt aangenomen met 31 tegen 26 stemmen.
(Rotterdam, den Haag, Dordrecht, Delft).
De Voorzztter. Ik stel nu voor artikel 45, zoo als het
door de afdeeling Amsterdam is voorgesteld, in stemmmg
te brengen .
Sints de verschijning van onze laatste afiev. is te 's·GraAangenomen met 3 r voor 26 tegen (als boven).
venhage overleden de heel' Mr, A. Wm. JACOBSON. Dc
De Voorziller. Art. 46, heeft nu de noodzakelijkheid ver- overledene is een der eerste leden van onze Haagschc afdeeloren en het Hoofdbestuur trekt het in.
ling geweest en heeft zich jaren achtereen doen kennen
De behandeling van het geheele reglement ligt nu voor ons. als een man, die groot belang stelde in alles wat het tooneel
De heer df! Beer. Mag ik voorstellen de discussies over betmf en in het bizonder in den bloei van ons nationaal toodit belangrijk onderwerp te verdagen? Er is geen haast nee!. hij heeft die tijdens zijn leven metterdaad. bewezen,
bij. Wil men niet wachten tot een volgende algemeene zoowel door zijne waarneming van het secretariaat del'
vergadering, dan kan het hoofdbestuur een buitengewone Haagsche Afdeeling als door het leveren val. bijdragen
algemeene vergadering beleggen.
, tot de eerste jaargangen van ons orgaan. Ook bezorgde
De Voorzilier. Keurt de vergadering dit goed? (algemeen hij, als bcstuurslid van het Genootschap: »Oefening K weekt
applaus). Dan sluit ik hiermede de vergadering.
Kennis" eene vertaling van een fransch blijspel: Het eerste
Hoofdstuk van het derde boek!" -- Zijn honding ter algemeene vergadering in Utrecht (1886), waar hij als afgevaardigde der Haagsche Afdeeling een door haar ingediend
voorstel meende te moeten bestrijden, werd de aanleiding
tot eene verwijdering tusschen hem en die Afdeeling. Sintsdien nam de heel' Jacobson geen werkzaam aandeel meer
De navolgende circulail'e is in kleinen kring verzonden:
in het besturen van ons verbond, doch toonde. door de
De ondergeteekenden : Aug. Allebc. Charles Bouissevain, AIg, Vergadering, in 1887 alhier gehouden, te komcn bijwoJ. W. Brouwers, J. de Koo, H. P. G. Quack, P. J. F. Ver- nen - dat zijne belangstelling nog onverminderd was. Dit
meulen, overtuigd, dat de zoo talrijke en uitgelezen IlUlde- bleek trouwens na zijn heengaan, daar hij in zijn uitersten
tuigingen, welke zich uit aile provillcien des Rijks hebben aan- wil ook onze school met een gift heeft bedacht. Een voorgesloten bij Amsterdam, to en er de luisterrijke uitvaart van beeld, dat moge opwekken tot navolging!
den diep betreurden Dr. JOS. ALB. ALBERDINGK-TH1JM
plaats had, een meer blijvelld teeken hunner gevoelens ook
nu reeds willen wijden aan de nagedachtenis van dien ridEveneens in de maand Juli, den 13en, is te Amsterdam
derlijken Nederlander en Amsterdammer, hebben de eel' een persoon overleden, aan wie hier ter plaatste niet minder
zich tot U te wenden met het voorstel om, en onze XVIIe eene herinnering toekomt. De bij haar verscheiden tachtigen onze XIXe eeuw tot een huldebewijs te vereenigen, met jarige mevrouw Engelman-Bi:t moge sints 180tl de planken
10. EEN GEDE~KSTEBN te doen plaatsen in's mans Iltet Illeer betreden hebben, zij IlCeft er - voornamelijk in
huis bij de Paleisstraat, getuige van eene lange reeks van het tijdvak 1tl-lO - 00 eene te ruime plaats ingenomcn, dan
werkzame jaren des Hoogleeraars. alsook van zijn dood en dat wij haar afsterven onvermeld zouden mogen laten.
luisterrijke uitvaart, en
Wat zij voor haar kunst is geweest, behoeft na de uit30. EEN GEDENKPENNrNG te latcn slaan aan 's Rijks voerige beschouwingen in het »N. V. d. flag" (23 ell 25 Juli)
Munt, zooals onze gouden eeuw placht te doen.
en »£Ygen l-1t/ard" (10 Augustus) aan de vrouw ell de kun-
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stenares gewijd, hier niet opnieuw aangeteekend te worden.
Met haar is weer een der herinneriugen heengegaan aan
een tijdperk, waarin onze tooneelspeelkunst een crisis heeft
doorstaan, die zich nog in zijn govolgen doet gevoelen.
Mevrouw Engelman heeft in den Amsterdamschen stadsschouwburg den moeielijken strijd meegemaakt tegen de
opkomende Ideinere schouwburgen, de Varietes, waar de
vaudeville en het luchtige Fransche blijspel toeschouwers
uit de beste klassen vermaakten, terwijl in den stadsschouwburg de »groote kunst" zich verloor in kijkspelen en melodrama'~.
Bij haar heengaan van het tooneel waren het
burgerlijk tooneelspel en de Fransche comedies-de-moeurs
of salollstukken bezig zich met moeite eene populariteit te
veroveren, die zij zich in de volgende tien jaren, dank zij
haar dochter en schoonzoon, het echtpaar Albregt, eindelijk
verwierven; tegelijkertijd dat een meer natuurlijke, realistische speeltrant in zwang kwam. Mevrouw Engelman-Bia
heeft, in haar persoon, den overgang van den ouden stijl
naar den nieuweren belichaamd. In het klassieke treurspel
bracht zij de hartstochtelijkheid van het rOl:lantische drama;
ill het burgerlijk tooneel- en blijspel, vooral dat van Scribe,
iets van de deftigheid van het hooge treurspel en de gezwollenheid van het drama. In dit laatste lag haar kracht.
Doch niettemin is haa.r talent lenig genoeg geweest om
haar lof te doen winnen bij het vertolken van een treurspel in verzen, en heeft zij zich later zoover weten te moderniseeren, dat zij in I85H in Schimmelsjuffrouw Serclaes
een triurnf ais karakterspeelster behaalde. En 't is in die
ral dat zij, zich in 'tJH, bij eene Apollo-voorstelling, voor het
laatst aan het publiek vertoond heeft, scheidende van de
plankcn met een »succes".

SNIPPERS.

He! radz"ca/zsme en he! loomel.
Tijdens den jongsten gemeenteraad-verkiezingsstrijd te
Amsterdam, is door den heer C. V. Gerritsen in eene toespraak in eene open bare samenkomst oak het gemeentesubsidie van /2000 aan onze Tooneelschool genoemd als
een der \OOorbeelden van de »bevoorrechting'· der hoogere
standen door de meenlerheid van OIlzen Raad.
Deze opmerking, later nogeens herhaald, is ons tot heden
toe, hetzij eerlijk bekend, nog altijd raadselachtig gebleven.
Lag het in de bedoeling van den sprel:er dit sllbsidie
af te keuren op grond dat een deei der be vol king van onze
stad het tooneel en den schouwburg meent te moeten vermijden? of weI, wat meer in den zin der woorden ligt, op
dezen grond, dat het tooneel eene weeldezaak is, waar'lan
aileen de meergegoeden zich het genot kllnnen veroorloven?
Hoe dit zij - het cen als het ander dunkt ons al even
('l11juist. Onjuist 0111 den eersten grond, daar het beginsel,
dat slechts van wege de gemeenschap mag gesteund worden
wat ten bate van allen komt, niet aileen niet is uit te
voer~n, maar ook leidt tot onbillijkheid. Voldoende is het,
dat lets strekt tot het algemeen belang. En dit nu is, naar
onze overtuiging, weI degelijk het geval met het steunen
van tooneelvoorstellingen, ten einde het gehalte daarvan
tc verbeteren. Laat voor het oogenblik het ideale denkbeeld eener ondersteuning van de kllnsl varen -de democ:ratische beginselen schijnen, om wat reden is ons onbekend,
ten onzent te eischen, dat al wat buitcn het materieele
(en moreele?) zl/Il staat, de aandacht der O"emeenschap
niet verdient. Beschouw het bezoeken van" een theater
louter als een ~ermaak, eene uitspanning, na den beslommerenden arbeld. Doch erken daarbij dan tevens, dat de
aard en het gehalte der uitspanningen allerminst zander
beteekenis is voor de algcmeene zeden; dat het bezockcn
van een Schollwbnrglokaal onmiskenbaar gunstiger invloed

oefent dan het vertoe! in eene rookerige herberg en in
het leven onzer burgerij de schouwburg nu eenmaal een
onmisbaar element Is geworden. Geef toe, dat hetgeen in
zoo'n schouwburg te zien en te hooreH wordt gegeven van
beteekenis is voor de vorming en beschaving der be,wekers:
dat het niet onverschillig is, of zij daar rawe manieren,
grove taal, onzedelijke toestanden, leelijke decors waarnemen, ~ voIgt dan hierait niet reeds de afdoende slotsom,
dat ook de gemeenschap niet onverschillig zich //lag betoonen jegens dien schouwburg; de instandhouding er van
haar moet ter harte gaan niet aileen, maar het zelfs haar
plicht is tt: zorgen, dat het gehalte der voorstellingen op de
toeschouwers zooveel mogelijk beschavend en veredelend
werkt? En dit alles te meer, omdat voor talloozen de
tooneelspeelkunst de eenige kunst is, welke zij leeren ken·
nen en die tot hen spreekt; en deze gelukkig tevens aile
kunsten in zich verecnigt. Want het is - in onze hoofdstad - zeer zeker Ollwaar. dat daar de schouwhurg slechts
eene uitspanningsplaats voor de hoogere standen zou
wezen. Het overgroot deel der schouwburgbezoekers aldaar
wordt gerecruteerd uit de nijvere en de kleine burgerij, de
werklieden en de dienstboden; dus uit de klasse, die - volgens
den heer Gerritsen - het meeste bijdraagt tot de inkomsten
der gemeente. Dit weet iedereen, die in onze schollwburgen
pleegt te komcn; dit blijkt uit de uiterst laaggestelde
toegangsprijzen, welke in onze schouwburgen (in vergelijking met het buitenland) worden gevergd. Juist daardoor
even weI is het ""even van O"oede voorstellino·en in onze stad
"
"juist daarom ware
"een
b
..
op den duur zoo
moeilijk;
SU sldleering hier zoo noodig-, nuttig en tevens volkomen gerechlvaardigd·
En nog veel meer is dit het geval ten aanzien van de
ondersteuning der Tooneelschool, een instelling tot het opleiden van aanstaande uitvoerders van tooneelvertooningen,
met het doel het gehalte der laatste· door dat der eerste
te verbeteren. Wordt voor de instandhouding dier school
een subsidie gevraagd, dan geschiedt dit niet omdat zij
ten bate komt van de hoogele standen, maar juzsl omdal
zij ill he! TEGENOVERGE"TELDE geval verkeerl. Waren de
leerlingen dier school allen kinderen van zeer giforluneerde
ouders, men kon. gelijk bij enkele particuliere inrichtingen
van dien aard in Duitschland, zulk een hoog schoolgeld
vorderen, dat dlt de kosten grootendeels dekte. Bij ons,
integendee/, moet nag zeer dikwijls eCIl bizondere ondersteuning aan de leerlingen worden verleend, tot voortzetting
hllnner studies! Let men hierop, dan komt men tot het
juiste inzicht, dat het gemeente-subsidie aan de tooneclschool eenvoudig strekt om MINDERVERMOGENDE jrmgelitdt1l
t~ helpen opleidm 101 em beroep, "well< z9· lllier zui/en Uzloejenen len bale ZJall he! a~!!emet!1l, len genoe~ell en teu ?Joordede
van dat deel del" burger-il, 'Iwelk - naar den heer Gerritsenllel mees/ /leifl b~/~·edragl!1l 101 de ZEER GERINGE sOlll,jrwrlil·ks
Ie hillmen behot!ve besleed *)
Waar hicr dus de be~oorrechtillg van de bevoorrechte
standen schuilen 1110et, is ons nog altijd even raadselachtig!
.") Ook in het a. s. winterseizoen zal ,Ie meenlerheid onzer ollll·lperlingen \"erbunden zijll :1:1n de gezelschapppn, die ,Ie laagste toegangs·
I'rijzcn heffen.

ETTOONEEIJ~;;

~erfcfiijnt be~ ~atertmg~ 0111

be 14· bagen ftij

(QrfJ. ~. ban ~euuelcn cm.~. w· lJan ~Ilntrn) tt ~1l1fterbtlm.

Leden van hef Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra ti s.

Voar niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste r6 afleveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25.
Brieven en stukken. de Red. bctrefTcnde, adrcsseere men aan den Redacteur, KEIZERSGfiACHT 547. Opmerkingen betreffendc
de verzending en opgavcn vall abonncmenten ell advcrtcntics in te zen den aan dell Drukker.Vitgevcr. ACHTERBURGWAL 84.
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I N H 0 U D:
Bcricht. Officieel Gedeelte: N aar aanlci,iing van (Ie Alg. Vergaclering.
Tooneelschaol: Programma van het Onderwijs; Overgangs- en toclatingsexamcns.
- ViI onze Af(leclillgcn: Vit 's·Gravenhagc, dc Nora·rondreis, ViI de Mcrweslad. - Vit de Maasstad. Een Schollwburg voor de Jor.gcren '- Ingezondcll. - Necrologie.

BERICHT.
Ter voldoening aan den wensch, van verschillende zijden geuit dat de bewaring der afteveringen van ons orgaan
tijdens den dum van cen jaargang mncht worden vergcmakkelijkt door het verkrijgbaar stellen vall portefeuilles, zijn
maatregelen genomen om diegenen nnzer lczers, die dit verlangen, aan een dergelijke portefellille te helpen. N a
tijdige toezending van f 0.75 -- per postwissel of in postzcgels - aan het aclres van den uitgever-drukker van 011S
crgaan, den heer TIL A. VAN ZEGGELEN, Achterburgwal 8.1, Amsterdam, met duidelijke opgavc van naam en
woonplaats, ontvangt men met de een,tvolgende afleverillg van ons organn f ran c 0 een portefeuille in geheel linnen,
bedrukt met tite!.

PEDEEL TE,

De heer C. F. A. Milders, bij de algemeene vergadering
van 6 Juli j.l. afgevaardigde van Delft, wijst er op, dat de
In het versing van de (voortgezette) algemeenc vergade- stemm en door ZEd. llitgebracht, in het verslag verkeerd
ring op 6 Juli i.1. zijn - tot mijn leedwezen - een paar zijn geplaa tst.
onnauwkeurigheden ingeslopen, die ik gaarne wen:ich te
Ik heb mijne aanteekeningen geraadpleegd, doch vind
verbcteren.
er opgeschreven wat het verslag meldt. Toch mag ik tegenTen eerste op bladz. 29, kolom 2, staat:
l over den heer Milders - die zelf de stem uitbracht - niet
Dc heer Krelage. Mijnheer de Voorzitter! cnz.
oj) mijn stuk lllijven staan en teeken dus aan, dat op bIz.
Dit werd niet door den heer Krelage, maar door ,,~Iijn 3I, Ie koloml ten onrechte is vermc1d dat Delft tegen het
heer de Voorzitter" zelf gezegd.
amcntlement Amsterdam heeft gestemd. evenals tegen het
De rede van den heer JIlr. ML van Swinderen, afge- I gelleele Artikel 45v:lartligd dour Croningen, llladz . .'l0' kollll11 2, drukt nict
D. H. JOOSTEN, Secretaris.
zeer duiclelijk uit wat de spreker hedt bedoc1d. Deze
afgevaardigde zeic.!e, dat de afdeeling Craningen er sterk
Rotterdam, Sept. 1889.
op aandrong - gc1eid door een llizondere ervaringl1fi/lllil'cr
rle
Ret/ac/ml" I).
dat de tooneelschool uitsluitend vakschool wude wezen
en dat de aanleiding zoude worden weggeno111cn 0111 het
Het z\i den nndergeteekendcn geoorillofd, naar aan!eidillg
van het \'erslag der Algemeene Vergadering van dell ()( len
kwceken van onrijpe vruch ten te bevorderen, door jongelieden al te vrocg langs den weg der vourbereitlende Juli jL. ZOt),ds het is opgenomen in het extra-nummer (c.
klassen op de tooneelscho(J1 toe te laten.
I) Dit schrij\'cIl is tcn onrechtc tot de Redactie gcricht. Voor
Om die reden verklaarcle de afge,'aardigdc van Cmningen
het. "(fi,-/cd vc"lag is allccn het HoofrlbcsluUl" aanspral,elijk. Vandaar
zich tegen hct amendement Amsterdam.
PFFICIEEL

dan oak de Handtcckening van den Algemeenen Secretaris.

RED.

2

van "He! Tooneel", enkele opmerkingen te makell, ten doel
hebbende bedoeld verslag eenigszins aan te vullen, updat
zij, die de vergadering niet hebben bijgew()ono, zich een
jllister denkbeeld van den loop der beraadslag!l1gen kllnnen
vurmen dan ondergeteekenden vrcezen dat anaers het
geval zou zijn.
In verband met het eerste gedeelte van het vcrslag
worde het volgende opgemerkt. N adat door den Vuorzitter de beraadslaging was gcopend over de vraag of de
Tooneclschool voortaan zal zijn eene Vakschool, zooals
het Hoofdbestuur wenscht, heeft de heer Pekclharing be·
tougd, dat de Afdeeling l{otterdam zich d{dlrom met het
voorgestelde artikcl Ikon verecnigen, omdat dit het beginscl hllldigt: met de indecling der Tooneelschool in twee
deelen, eene voorbereidende en eene zoogenaamde vakschool, wurdt thans gebruken; de Tooneelschool als zoodanig zal voorlaan uitsluitend eene vakschool zijn, oj) welke
het thans vast te stell en reglement betrekking heeft. Over
de noodzakelij khcid van eene voorbcreidende Dpleiding
voor die vakschuol kan nader worden beslist, maar door
artikel I, zooals het lhans zal luiden, wordt uitgemaakt:
a. de Tooneelschool is eene vakschool,
b. de eventueele opleiding tot de Tooneelschool staat
buiten die inrichting zelve.
Zijne opvatting, aan welke de spreker ten slotte, om
zcker te gaan, den vorm gar van eene tot het Hoofdbestuur gerichte vraag, yond onmiddellijk bij den Voorzitter
volkomen bevestiging.
Geeft, naar het oordeel der ondergeteekenden, het verslag het bovenstaande zeer onvoldoende terug. hetzelfde
geldt, naar hunne meening, van het overzicht der keurige
rede van den afgevaardigde van Groningen, Jhr. lVIr. Van
Swinderen (bl. 30), uit welk overzicht de lezer moeilijk kan
upmaken, dat genoemde heer een uitvoerig betoog hield
!.Jill te verklaren, waarom zijne Afdeeling besloten had ler
Algemeene Vergadering zich te plaatsen up het standpunt,
1I0or de Afdeelingen Rotterdam en Dordrecht ingenomen.
Verschillende kortere, maar voor den gang der beraadslagingell Iliet on beteekenende opmerkingen worden voorts
in hel verslag geheel gemist. Zoo die van den heer .T ean
Browne, over de proeven, door de leerlingen dit jaar afgelegd, welke proeven hij »als bijna treurig" meende te
kunnen beschrijven. Zoo eveneens de opmerkillg van denzelfden spreker, dat hij zijne afwezigheid bij het theoretisch
gedeelte der cxamens, welke hij betreurde, had gedeeld
met bijna aile leden der Commissie van B. & T.
Zoo eindelijk ook de opmerking van den heer Browne,
dat, hoe ook ingcricht, bet onderwijs altijd een voorbereidend karakter zal dragen, terwijl enkelen het willen laten
voorkomen als zoude er op de vakschool uitslllitend comedie
worden gespeeld.
Het verslag maakt melding noch van het beweren des
heeren Riissing, dat het tegenwoordig onderwijs op de
school »iedereen voldoet". noch van het antwoord, daarop
door den heer Pekelharing gegeven. En evenmin vindt de
lezer er in, dat laatstgenoemde heer, tegenover hetgeen door
den heer Simons was aangevoerd over de kostell (bl. 27
en 28), de vraag heeft gestcld: wat de koslen zlillen zijn,
ell hoe die zlillen worden gedekt, \Vanneer men, gclijk toch
dour een ieder wordt noodig geacht, de vakschool aan
haar doe! wil doen beantwoorden, en tegelijkertijd het voorbercidend ond~rwijs wil behouden?
Met achling, mijnheer de Redacteur,

Cw

/)10.

DiCllnrt'll,

G. PEKELHARIKG.
JEAN BROWNE.
De kritick op het officiecl \Oerslag van de \'crgadering van
door de heeren Pekelharing en Browne illgezonden,
wensch ik kortelijk te beantwoorden.

o Juli,

Vvie ecn \\'oordclijk verslag van dcrgelijke vergaderingen
wensch t, moet aan het X cderlandsch Tooneel verbono een
volleoigcn Stcllographie-dienst tuevoegen met eigen correclie
door de sprekers. Zander deze kan er slechts mededeeling gedaan worden van verdediging en bestrijding der behandelde voorstellen in de hoofdzaken.
Om tren t het gesprokene door den afgevaardigde van
Groningen gaf ik reeds eene kleine recti fica tie.
Dat ik eenige losse vragen en antwoorden niet boekstaafde
doet m. i. geen afbreuk aan de deugdelijkheid van het
verslag. Of de heer Riissing beweert dat het onderwijs
(aan de school) »iedercen voldoet". dan of de heer Browne
de proeven door leerlingen afgelegd -- die hij bijwoonde»bijna treurig" nocmt: het zijn persoonlijkc opvattingen die
toch weI niet als argumenten kunnen beschouwd worden,
evenmin als 's heeren Browne's opmerl;;ing, dat bijna aile
leden der COIllmissie van B. en T. bij !".et theoretisch
examen afwezig waren.
Ik kan niet inzien dat de lezer van het verslag zich een
jllister denkbeeld van den loop der beraadslagingen zoude
hebben kunnen vormen, indien ik het verrijkt had met die
tusschen werpsels.
•
D. H. JOOSTEN.

PROGRAMMA VAN HET ONDERWIJS
TE GEVEN AAN DE

TOONEELSCHOOL
gedurende den Curs us 1889 - 1890.
COl\IMISSIE V AN BEEIEER EN TOEZICHT:
8e HH. Prof. 13. J. STOKVIS, Voorzitter.
»
G. A. VAN HAMEL, Onder-Voorzitter.
]hr. Mr. J. F. BACKER, Secretaris.
A. ISING.
J. M. HASPELS.
W. A. VAN DER MANDERI'~'
A. C. WERTIlEDI.
Freule E. J. BICKER.
Mevr. E. 'GO~I i'ERTZ-J lTTA.
NB. De HH. VAN HAMEL en WERTIIEI~I hebben
zitting als gedelegeerden der Maatsch. ,Tot Nut. v. h.
AIO'emeen", Freule BICKER en Mw. GOMPERTZ als ld. van
het Comite der Dames-Patronessen. waartoe buitendien
behoort Mw. L. C. BorSSEvAIN-TOE LAER, terwijlode
vierde plaats daarin alsnog onbezet is.
Directeur: de Heer S. J. BOUI3ERG WILSON.
Inw. Directrice: Mw. de Wed. H. RENNEFELIJ-Lo\vE:-.ISTA~I.

Mw.

J.

Onderwijs wordt gegeven door:
CHR.

STOETZ,

den Hr. A. J. LE GRAS,
Mej. TITIA VAK GELDER,
l\fej. A,\FKE KUljPERS,
I
Mw. E. I-Im;rROI:--VANGELDER, \
den H r. TIL C. SIMONS,

Voonlraclit ell Spd op
lief Toonee I.
» Voo/dracli! en A'III1S17)01/
Gri1lleerell.
" Voorrlmc/i/ Vt/ll Vrel'/lilk

III

Talm.

Cdspr<lak
ell Siei/wormilig.
» flovger< J1fimi"k, CostUlIIeer/.-zllltie, A,:slliclirfl
ell Teekwell.
» Coslllltlllkltlllli'.
den I-Ir. A. REYDl);,G,
» Tee/lllie/.· v. Ii. Drallia.
den Hr. J. H. Ri·)SSIKG.
Gesc!tt'ed. v. I,. Tvoneel
den Hr. ·S. J. BOUIlEI{(~ \VILSOK,
en de Toonee!ldlcrhmde,
LL'zell, Geschiede711~' en
j'{ederlandsch.
»

3
den Hr. L. SJ:\fONS, Mz .,
den Hr. A . J. VAr.; DRAGT,
i\1w. M . J. 1.. G ,\LLAS-S~IITS,

r-rej. F. P.

II1

»
»

VAX OVERZEE,

den Hr. A. D. H .\(;EDOOI{X,
Dr. N. P. KAI'TEIJN,
l\1ej. N. ST E~DI I,Ri K,
den Hr. W. J. C. DE BL{:r:ou;n,
d~

Hr.J . M. G. E. WITI,

»

~
»

iI/crier/. Taal CIl SliJ'llcer.
!Vederl Lei lerkllildr. .
F'mllSche til /loo.!;?!. Talll
en Lei/erR.
A'lIgdsclle 1'0,,1.
I.alld ell f/dkenkwule.
Rekenm.

» COSlulIlIlll"aiell.
»

Sriterlile/i ell P/astisc/lf.
Oe[cm·ugen.

» Dall sen

en

OcjeUz'1IgCIl.

Jlillll~'che

Overzicht van het getal Lesuren in de week.
KLASSEN:

Vakken:
Lezcn.
Voordracht en Spel

II.

Voordracht en Grimeeren.
Voordracht Hoogclnitsch

Id .

(Mw.

Id.

Costumeerk.,
Teekenen.

H.

.

~~

Holtrop) I

Mimiek en

III.

Teekenen
-~

Costuumkunde.

11 / 2

Techniek v. h. Drama.

L. Simons

Neder1.
»

"

van Dragt

Fransch .

2

2
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~
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;
4

.3

Rngelsch.
~

Land- en Volkenkunde.

Dansen en Mim. Oeff.

r

5

j

j

II /~ [ 1/ 2
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3
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2

.)

2
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2
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IV, h.

-

012

11 / 2

I

3

.)

3
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Totaal z(J 29 1/ 2 3 1 I 34 34 30
NB. Aan KI. III cler V uorbereid . Vak,;chool zal met
de Kerstvacantie gelegenheid worden gegeven een examcn
af te leggen, tengevolge waarvan zij v(}or den \'crderen
duur van den cursus met KI. I der Vakschool zal kunncn
samen~lIlelten, ten einde zoodoendt: de door de a. s. reorganisatie m 't leven geroepen abnonnale verdeeling in
b Kla~sen te doen verdwijnen.

N adere omschrijving van het Onderwijs.
1.

Hoogere Mimiek en Costumeeren.

Onder "Hoogere lVIimiek" wordt verstaan : onderricht in
het aannemcn van academische standen en het vormen
van groepen, het voorstellen van allerlei karakters en de
mtrl.rukking van hartstochten. - Door oefcningen in ~Kun~t
van Costumeeren" mocten de leerlingen leeren zich t e kleeden
en te bewegen, hoofdzakelijk in het classiek costllum en
dat nit de X VIIde eellw.
Deze lessen worden meestal verbonden met die in Spe1.

/++
2

Uitspraak en Stemvorming.

Door dit onderwijs tracht men de fouten in spraak en
uitspraak, zoo vom klinkers als medeklinkers, te verbeteren;
de stem te ontwikkclen, en het gehoor te oefenen, zoowel
bij het spreken en lezen, als o(ik door middel van den zang.
Oefeningen in ademhaling.

IV, a.

I-

I~~

Costuumnaaien (meisjes)
Schennen en Plast. Oeff.

r

~-------' I ~'~

Hoogduitseh

Rekenen.

r

3

2

de Hr. Wilson

11/ 2 rf/2

~

Gesch. v. h. Tooneel en de
Tooneellett.
Geschiedenis

Voordracht in Fransch en Hoogduitsch.

Deze lessen wurden gegeven met het doel, om door het
overwinnen der rnoeilijkheden aan het lezen in vreemde
talcn en aan de llitspraak van dcze 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 .

Voordracht Fransch.
Uitspraak en Stemvonning
(Mej. Kuijpers)

als eene zuivere uitspraak en een natuurlijken leestoon
te doen verhijgen. Met gemaklijk proza wordt bcgonnen, clan voigt mo eilijker, eindelijk eenvoudige poL;zie.
Het gelezene wordt stecds geheel of gedeeltelijk uit het
hOLJfd gcleerd ell opgezegd.
KI. III (Voorbereid.). Uitbreiding van het Lecsonderricht in
proza. .Mocilijker gcdichten. Eenvouclige dialogen. Zooveel 1110gelijk wordt al het gel ezene ook van blliten
geleerd en opgezegd. Een aanvang wordt gemaakt met
Voordracht van niet te zware gedichten uit omen tijd.
K1. I (Vakschool). Voordracht van moeilijker moderne
poczie en van monologen uit toon eelwerken; daarna
lectuur en voordracht van classieke dichtstukkcn. VoornefellingclI in Spel; later vcrtooning van kleine en eenvoudige tooneclstukj es en fragmcnten .
1\.1. II. III (Vakschool). Voortzetting en uitbreiding cler
V oordrachtstudicn.: idem van de oefeningen in Spel,
ll1'!t geleidelijke opklimming in vcrschillende genres en
d ;>.arbij van scholen (classieke, romantische, moderne).

Lezen , Voordracht en Spel.

KI. I, II (Voorbereid.). Het Lee,;onderricht strekt tel'
voorbereiding van de lessen in voonlracht, en stelt zich
ten doel: zoowel het gelezene goed te eloen begrijpen,

Costuumkunde.

Als voordracht wordt den leerlingen een beknopt, maar
zoo volledig mogclijk oven':icht gegevcn van de ~eschiedenis
der kleederdrachten, toegelicht door platen, teckeningen en,
soms ook, ell)!Jr werkelijke costumes e. a. voorwerpen. De
leerlingen llOuden aanteekening van bet gcsprokene en
teekenen de te r verduidelijking op 't bord gemaakte schetsen
na. - Aan ' t eind van iederen curSllS wordt het een en
ander meegcdecld van de kleurenleer in verband met de
compositie van costumes.
K1. I, II, III (Vakschool). Ie jaar. Inleiding. Geschiedenis
van het cnstuum op het toonee1. Historisch e kleedcrdrachten in de Oudheid en Middelee uwen.
KI. I, II, III (Val-schuol). 2e jaar. Costumes van de Renaissance en d en i'\ ieuwen tijd .

V.

Techniek van het Drama.

Kl. I, II, III. (Vakschool). Wezen en inrichting van het elrallla
in zijne verschillende soorten . - Literarische en technisell e critiek. - - Ren en and cr over de inrichting van het
toonecl, ell den hedendaagschen toestand van t(loneel,
tooncclspeelkunst en tooneelletterkunde in N e(lerland,
Frankrijk en Duitschland.
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VI.

Geschiedenis v. h. Tooneel en de
Tooneelletterkunde.

K1. I, II, III. (Vakschool). Naar aanleiding van de ontwikkeling van het tooneel en de dramatische letterkunde
bij de voornaamste volken en in de 'lpvolgende tijden,
wordt, tot een juist begrip daarvan, een overzicht gegeven
van de belangrijkste tijdvakken van historie en literatuur,
met bijzondere behandeling van die personen, denkbeelden, toestanden en gebeurtenissen, welke voor de kennis
der dramatische letterkunde en hare geschiedenis van het
meeste gewicht zijn. Dit onderwijs gaat gepaard met
cursorische lectuur van tooneelwerken en hunne doorgaande bespreking en verklaring.

VII. Aesthetica en Teekenen.
Door »Aesthetica" worden algemeene grondbegrippen van
het schoone in de beeldende kunsten gegeven, en opmer·
kingsgave en oorded gescherpt door de beschouwing van
verschillende kunstwerken in musea en op tentoonstellingen.
Het teekenonderwijs wil, naast oefening van oog en hand,
de aankweeking van den schoonheidszin. 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.

VIII.

Nederlandsche Taal- en Letterkunde.

KI. I, II, III (Voorbereid.). Het onderricht in de taal beoogt uitsluitend een practisch Joel. Van de »Spraakkunst"
wordt slechts geleerd wat noodig is voor het zuiver schrijven
en 't begrijpen der moedertaal. Veel zorg wordt besteed
aan het tot bewustzijn brengen van de beteekenis der
woorden, terwijl ook het uitdrukken der gedachten door
spreek- en steloefeningen wordt bevorderd.
KI. I, II (Vaksehool). 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 onderseheiden der synoniemen en
de studie der woordvorming. - Spreek- en steloefeninger;
naar aanleiding van thuisgelezen en in de klasse besproken proeven van dramatische letterkuude.
KI. I, II (Vakschool). Letterkunde van de XIXe eeuw.
Lezen en verklaren van dieht en ondicht uit de XVIIe
en XVIIIe eeuw.
KI. III (Vaksehool). Stijloefeningen door middel van vertalingen en opstellen. Behandeling van enkele gedeelten
uit de gesehiedenis der letterkunde.

in het Fransch zijn gemaakt, wordt met het aanleeren
van Duitsch begonnen. De taalregels en vormen worden,
voor zoover nO(ldig, met behulp eener grammatica onderwezen, waarbij meer in 't bijzonder op de punten van
overeenkomst en verse hi I met het N ederlandsch wordt
gewezen; terwijl door leetuur de woordenkennis bevorderd wordt.
KI. I, II. (Vakschool). Voortzetting en onderhouding van
het geleerde. Vertalingen in het Duitsch. Lectuur van
classieke en moderne drama's.
KI. lII. (Vaksehool), Voortzetting del lectuur, als boven.

XI. Engelsche Taal.
KI. I, II, III. (Vakschool). Het onderwijs in deze taal is
sleehts elementair: aileen wordt tot taak gesteld eenvoudig
proza te doen verstaan en, meer in het bijzonder, voor
cene juiste en zuivere uitspraak gezorgcl. Klassen I, II
en kl. III ontvangen afzonderlijk les.

XII. Geschiedenis.
KI. I (Voorbereicl). Oude geschiedenis; Middeleeuwen,
eerste helft: de belangrijkste tijdvakken, gebeurtenissen
en person en, in schetsen en verhalen.
KI. II, III. (Voorbereid). Middeleeuwen, tweede helft en
Nieuwe Geschiedenis tot 1815: als voren behandeld.
NB. Dit onderricht strekt tot het leggen van een
grondslag voor het onder nO. VI genoemde.

XIII. Land- en Volkenkunde.
KI. I; - II, III. (Voorbereid). Dit rmderricht WOrtit niet
zoozeer op wetenschappelijke wijze gegeven, maar meer
met het doel den gezichtilkring der leerlingen nit te
breiden, door hen met de merkwaardigste landen en
volken in en buiten Europa bekend te maken. Een leerboek wordt niet in handen gesteld; daarentegen veel van
platen, ge'j][ustreerde werken, reisbeschrijvingen en kaarten
gebruik gemaakt.

XIV. Rekenkunde.
KI. I, II. (Voorbereid). »Rekenen" is op het programma
gebracht met het doel, de geestesontwikkeling der leerlingen op minder eenzijdige wijze te bevorderen dan geschieden zou, wanneer uitsluitend literaire vakken onderwezen werden. Het is dus niet am het rekenen zelf te
doen. De practische behoeften worden evenwel niet nit
het oog verloren.

IX. Fransche Taal en Letterkunde.
KI. I, II. (Voorbereid). Zooveel mogelijk in overeenstemming met de wijze waarop de moedertaal wordt aangeleerd, tracht men de leerlingen zich het Fransch te doen
eigen maken door, naar een systematisch ingericht handboek, woorden en zinnen van buiten te laten leeren en
daaraan lees- en vertaaloefeningen te verbinden. Lectuur
en vertaling van eenvoudige prozastukken en gedichten.
KI. III. (Voorbereid). Lezen, en vertalen zoowel van Fransch
in Hollandseh als van Hollandseh in Franseh.
KI. I, II. (Vakschool). Lezen, verklaren en vertalen van
classieke tooneelstukken. Proza, maar ook poezie wordt
uit het hoofd geleerd en telkens herhaald, ten einde de
woorden, vormen en zinwendingen vast in het geheugen
te doen prenten.
KI. III. (Vakschool). Gedichten lezen en van buiten leeren.
Memoriseeren van monologen uit classieke drama'S, ook
der XIXde eeuw.

X.

Hoogduitsche Taal en Letterkunde.

KI. III. (Voorbereid). E€rst nadat de noodige vorderingen

XV.

Costuumnaaien,

De melS]eS van aile klassen, behalve van de laagste der
Voorbereidende Vakschool, zijn vereenigd voor deze lessen,
bij welke er vooral op gelet wordt, de noodige vaardigheid
te doen verkrijgen in het knippen van patron en en het maken
en veranderen van eenvoudige costumes uit allerlei tijdperken.

XVI.

Schermen, Dansen en Mimische en
Plastische oefeningen.

Deze vakken worden gegeven met de hoofdstrekking de
leerlingen eene vlugge, ongedwongen houding en losheid
en sierlijkheid in de bewegingen te doen verkrijgen. De
mimische en plastische oefeningen beoogen meer in 't
bijzonder het loopen, staan, binnenkomen, groeten, enz. als
voorbereiding tot de »Hoogere Mimiek".
NB.

De rooster voor de verdeeling der verschillende lesuren is afzonderlijk gedrllkt en, op aanvrage, bij den Directeur verkrijgbaar.
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LEERBOEKEN.
Deze e. a. hulpmiddclen bij het onderwijs ontvangen de
leerlingen kosteloos ten gclJruike.

Vaar Lezen en Vaardracht:

language
N. Valkhoff, First english readingbook .
Id.
The english reader .
CI1. Lamb's Tales from Shakespeare.

J.

Voorbereid. Vakschool.
Klassen:

C. Ronigh en G. J. Vos Az., Van
I.
Eigen Bodem, 4e deeltj<!.
II, III.
A. W. Stellwagen, Proza.
I
I, II, III. I I, II, III.
Gedichten uit allerlei bundels.
III.
!
Helvetius v. d. Bergh, De Neven
I
L. Mulder, de Kiesvereeniging van
III.
i
Stellendijk .
I, II, III.
Von del's Gijsbreght, Jephta en Lucifer.
Moliere's Menschenhater en Tartuffe,
I, II, III.
vertal. Prof. Alb. Thijm .
Enkele werken van Shakespeare, verI, II, HI.
tal. Prof. Burgersdijk .
Racine's Mithridate, vertal. Prof.
I, II, III.
Pierson.
(Fragmenten van) Fransche en HooglTI. L II, III.
duitsche classieken .

Nuiver en Reinders, Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Beelden,
I, II, III.
2 deeltjes .
Dr. G. J. Dozy, Ristor. Atlas. AfI, II, III.
beeld. en Kaarten .
L. Weisser, Bilder-Atlas zur WeltgeI, II, III.
schichte.

I

Atlassen van F. Bruins en P. R. Bos.
N. W. Posthumus, Atlas d. Natuurk.
Aardrijksk .
De Aarde en haar Vol ken .
Europa in al zijn heerlijkheid, e. a.
plaatwerken .

I, II, III. i
I, II, III.
I, II, III.

I, II, III.

Vaar de Rekenkunde:
]. Versluijs, Rekenb. voor de Lagere
School, verschill. stukjes .
. I, II.

III.

Vaar de Castuumkunde:

I, II.

III.
III.

I, I I.

I I, II, III.
I

A. S. Schoevers, de Fransche taal,
I e en 2e stukje
I, 11.
lei.
Choix de Lectures
franyaises. Introd. I, II.
Id.
Livre de Lecture,
II I. .
2e stukje.
,
II L '
Leopold. de Tolk. Stukken t. vertaling.
Ir['
Perles de la poesie contemporaine .
Moliere. Le Bourgeois-Gelltilhomme
T, I L
en l'Avare.
L II.
Corneitle, Lc Cid en Horace .
L II.
Racine. Phedre .
Gcdichten en dramat. werken van
III.
nieuwere Fransche auteurs .

Vaar het Haagduitsch:
III.
IlL

A. Kretschmer, die Trachten der Volker.
C. Kohler,
Idem.
W. Q:lincke, Katechismus der Costlimkunde .
A. Von Heyden. Die Tracht der
Kulturv(jlker Europa's.

S.

J.

I, II, IlL

i

L II, III.
I, II, III.
I, II, III.

I, II. III.

De Directeur,
BOUBERG WILSON.

0vergangs- en Toelafingse~ameng.
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 4---6 Juli 1.1. zijn de
examens der Tooneelschool afgelegd, tot sluiting van den
cursus 1888- [889.
Den eersten dag kwamen, van half 2 tot half 5, in het
Gebouw zelf, aan de orde: de theoretische vakken, door
;'tlle leerIingen, en bovendien nog Lezen en Voordracht,
door de leerIingen der beide laagste klassen van de Voorbereidende Afdeeling.
De beide voigellde dagen waren uitsluitend gewijd aan
Voordraeht en Spel, door de leerlillgen van klassen III,
IV en V". Deze proeven werden afgelegd in de kleine
tooneelzaal van Maison Stroucken. Het programma was
aldus samengesteld:
VRIJDAG 5 lULl, te
1.

SAF Fa, treurspel van
H. TH. BOELEN.

h'J}'e5twieerd d WI' J£.J. Stoetz

Vaar het Engelsch:
F. M. Cowan en A. B. lI1aatjes,
Theor.- pract. spraakkunst der
Engelsche taal. .
J. H. Slater, Gram mar of the english

III.

Vaar Land- en Valkenkunde:

Voar het Fransch:

C. E. Poser, Deutsches Elementarbuch. I e en ze stuk
Schiller, Gedichte .
Drama's van classieke en moderne
auteurs.

I, II.

i I. II.

Vaar de Geschiedenis:

Vaar het Nederlandsch:
Den Hertog en Lohr. Onze Taal,
III A, IV A en B. 1.
Id.
IV A en B. II.
Id.
V A en B.
M. J. Koenen en A. Bogaerts, Taalgebruik en W oord verklarir:g.
J. P. de Keyser, Neerlands Letterk.
in de XIXe Eeuw. School-uitgave
door A. W. Stellwagen. Proza 1.
R. K. Kuipers, Bloemlezing uit de
N ederl. Letterk .
A. A. Wikman, Hoofdtrekken v. de
Gesch. d. Ned. Letterk .

III.

,

I
I

IO

uur.

GRILLP.\R~ER,
ell

vertaling van

den Hr. Th. C. Simons.

2de Be:irijf, 2de tooneel, e;'lz.

I, I1.

Saffo, Gricksche ,lichterc;; . .
Melitta, hClre sbvin . . .
Eucharis, hoord der slavinncn.
Pilaon J cell jongc Grick. . ~

.

l\lej. All. DORI::.
1\[. COEI<.IlI':S.

M.

EGGERS.

de Hr. H.

SCH\V.\ll.

6
2.

ROMEO EN JULIA, van SHAKESPEARE, vertaling
van B URGERSDIjK.

IIlJ;'estltdead dJor .If,u. Sto,t.

~/l

d 'Il III'. Th. C. Sim ons.

2de Bedrijf, 2de Tooneel, (balconscene.)

a.

DE ENGEL RAFAEL,

uit

Aemstel", van VONDEL.

Ingestudeerd door den Hr. Le Gras en
Me). M. Eggers.

b.

Vaal'

»Gijsbreght v.
te drage" door

(l'Etinceile).

5. JANUS TULP, blijspel van JUSTUS v. MAURIK JR.
Ingestudeerd door Mw. Stoetz.

Louise, de koningin
Hanna, eene naaister
De Walbourg,

EEN MAN, DIE TE VEEL GEKOESTERD
WORDT.
Blijspel in een bedrijf, n. h. Fransch.
In,gestud,;erd door Mw. Stoetz.

de Hr. SCHWAll.
Mej. AL. Kl.EIN.

DEBORAH, drama van MOSENTHAL, vcrtaling v.
L. LE

HI~;G UES.

Ingestudeerd door ;1[<11. Stoetz en den Hr. Th. C. Simons.

7de Tafereel, tooneel

I

en 2 (kerkhofscene).
~Iej. FR. HERBERICH.
. de Hr. SCHW.\l!.

Deborah, eene J odin.
J ozef, een Christen

REI nit het

r sto

bedrijf v. VONDEL'S »Gijsbreght".

JlZgf'sfud(':.!rd door dt.'12 Ilr. Le Gras en vooy Ie dra~re12 door

Jldej. M. Coer des.

roo JUDITH, drama v. P. GrAcOMETTI, vertaling v.
L. LE BEG UES.
Ingestudeerd door :Ww. Stoetz en den III'. Th. C. Simons.

Judith,
Abramia, slavin van Judith.
ArzaeIa, slavin van Holofernes
Vagaos, ofticier van
ill.

:\fej. AL. KLEI:-I.
G. SIXliA.
AD. DORI:;.
de HI'. J. SI'EET.

ZATERDAG 6 JULl, te half drie.

DE MENSCHENHATER, van
door Prof.

ALB.

THlj.ll.

Ingestudeerd daor dell 111'.

~IoLlERE,

Le Gras.

DORE.

door

l\Iej.

MARIA STUART, treurspel van VmmEL.
Ing'cstZtdeerd door den IIr. Le Gras.

Rei

3.

Mej. FR. BERBERICH.
G. SInrA.

V:lll

AD.

staatjofTeren.

DOR~;.

M. COERDES
AL. KLEIN .

VORSTENSCHOOL, van MULTATULI.
Ingestudeerd door den fIr. Le Gras.

Eerste Bedrijf (grootendeels).
Mej.

Louise
De Walbourg
De Koningin-Moeder
Pu'f

de Hr.

AL KLEIN.
G. SrXMA.
M. COERDES.
F. BOERSMA.

Fransche Voordrachtcn, z'ngestudeerd door Mej. T. Van
Gelder .

a.

LES BAVARDES, van BOURSAULT.

Voor te dragen door Me). AI. Klein en Fr. Herberich.

b.

5·

Mej. FR. HERRERICH.
AI.. KLEIN.
AD. DORE

Hippolyte Clapier, .
Cesarine, zijne Vl"(lU\V

"Gijsbreght",

LA VISITE AU FORT, van MANUEL.
Voor te drag en door Mej. Ad. Dore.

Vierde bedrijf, twe;'de afdeeling.

r.

uit

Vierde Bedrijf (grootendeels), met den rei Van het vijfde.

VORSTENSCHOOL, van MULTATULI.
Ingestudeerd door den fIr. Le Gras.

C).

2.

. de Hr. J. SPEET.
FR. BOERS~!A.
Mej. G. SIXMA.
M. COERDES.

Janus Tulp, barbier en aanspreker
Barend, barbiersbediende
Tante Betje
Marie, dochter van Tulp

8.

AL. KLEIX.

REI

bzgestudeerd door den Hr. Le Gras.

4.

Eerste Beddjf, tooneel 3- B.

7.

ZWARTE

de Hr. H. SCHWAB.
Mej.
AD DOR!'.
FR. HERBERICH.

PAUZE van 12 101 1.30.

SIx~rA.

An.

Maria Stuart .

DE ,YONK, comedie in een bedrijf v. PAILLERON

Raoul de Geran, kapitein
Leonie de R~nat, generaalsweduwe.
Antoinette, h:lar ple~gkin::l.

(1.

:VIejo G.

BRUG OMHOOG! van Dr. S. DE JmmE.

Ingestudeerd door lJ,fw. Stoetz en voor te dragen door Mej. M. Eggers.

..1.

r'.

Mej. Fr. HERBERICH.
G. SIX~IA.

Romeo,
Julia

3.

Derde Bedrijf, vijfde tooneel.
Celimene .
Arsino;!.

vcrtaalu

Hoogduitsche Voordrachten, z'n'lestztdeerd door den Hr.
Van der Goes.

a.
b.

JUNGFRAUVON ORLEANS, van SCHILLER.
Prolog. 4.
ERLKONIG, van GOETHE.
iJelife voor te dragen door .Wej. Ad. Dore.

c.
Phiidra
Oenone

PHADRA:

I,

naar RACINE.

3.

Vertaling

van

SCHILLER

Mej Fl/.. HERBERICH.
AL. KLEIN.

N. B. De i~erlingell ALID.~ KLEIN en FRIEDA HERBERICH waren
in de laagste afdeeling van Kl. V geplaatst; ~It\RTHA COERDES,
ADI~L~ DOI\l~ en GEERTJE SIXMA in Kl. IV, M,\IW\ EGGERS en
FR.\)iS BOERS~L\ in Kl. III (de batste sinds Jalluari); JAN SPEET
waS op proef sederl begin Mei in Kl. III toegelaten. De Hr. H.
SCHWAll is gediplomecrd oud-kerling der School.

De proeven van Vrijdag waren onderworpen aan het
oordeel eener Jury, bestaande uit: Mw. AI. E. j. WaUerSchill en de HH. Prof. A. G. Van Hamel (Voorzitter),
L. B. J. Moor (Sccretaris), Mr. J. N. Vall Ital!, Prof.
G. A. Vall Hamel, J. JlJ: Haspels en A. Saalborn.
Dew Jury kende, bij monde van haren Voorzitter, des
Zaterdags, na aRoop van 't geheelc exam en en in tegenwoordigheid van eell talrijk opgetwmen publiek van autoriteiten en belaugstellenden, de volgende onderscheidingen toe:
aan Mej. At. Klein een 2den prijs voar blijspel,
»
»
Fr. Heroerzdz een access it voor drama.
"
»
Ad. Dun} eene eervoIIe vermelding voar haar
spel in "De V onk".
Bovendien wcrd dOllr den Directeur des avonds III de
School, bij de ll1cJcuceling van den uitslag der examens,
aan de lceriingcn ;1.l"lIt/W Coerdt:o' en Frans Boersma
bericht, dJot de Jury hun hare tevreden!1.eid betuigde, aan
de eerste voor sedert het vorig jaar gemaaktc vorderingen.
a;,tn dell twecdc V0Jr ziju spt!! in "jcll1US Tulp".
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De uitslag der examens was, dat van de laagste klasse
naar de tweede der voorbereidende afdeeling werden bevorderd de leerlingen Mina Sasbaclz en (voorwaardelijk)
lJfz"71a RraakellSiek, Wzllelll Bauer en Corne/is vall As! .. van
de 2de naar de 3de: i11elia Tar/ami, johanlla H/ertzVI/n,
Cath. RentlJieester en julill Ude. Van de derde klasse naar
de laagste der vakschool is overgegaan Frans Boer sma,
terw~jl van deze naar de 2de zijn bevorderd: Adele Dore
en (voorwaardelijk) lIfarlha Coe1'des. N aar de hoogste
klasse der school is verplaatst de lcerlinge Alzda Kleill.
Eene leerlinge van de derrie klasse moest de school
vaarwelzeggen, terwijl eene andere den cursus in de laagste
klasse der Vakschool opnieuw had te volgen. De leerlinge
Frzeda Herberich ging de inrichting tusschentijds verlaten;
zij had een engagement te Antwerpell verkregen.
Maandag 2 September j.1. werd te halftwee het toelatingsexamen afgellomen van de aclspiranten, die zich voor dcn
cursus 1889/ r 890 hadden aangemeld. N egen waren er
opgekomen, van welke zijn aangenomen: Leoti Solsfr,
Ilendrzk Kammel/er, Gusla i1fulder en Nelly Werlw9'11 in
kI. I, Carolzlze van DOllllllelen in k1. III der Voorbereidende
VakschooI. Als hospitant in de lessen van lVIw. Stoetz
werd jacques Cohen toegelaten, terwijl cen candidaat voor
de VakschooL laagste klasse, moest afgewezcn worden, wat
mede het geval was met een ander, die slechts voor het
bijwonen der lessen in Voordracht en Spel zich had opgegeven. De negende candidatc werd weI voorloopig aangenomen als hospitante, maar bezaekt de school toch niet.
De vakleerlingen van den vorigen curs us, de dames liE.
Grader, j. i1Eijnch, en R. Spiro zijn niet teruggekomen; de
beide eerste hebben een engagement gevonden, respectievelijk bij »het N ederlanclsch Tooneel" en Gebr. A. van
Lier, de derde wegens VC" ~rek naar het buitenland. Ook
Adele Dore bezoekt de school niet langer: zij zal zich in
Amerika verder, voor het tooneel, aldaar, bekwamen.
De tegellwoordige cursus is gcopend met zeventz"m leerlingen voor het volledig onderwijs en Iwee hospitanten. De
Voorbereidende Vakschool telt in 3 klassen dertien cleves;
de Vakschool, ook in 3 klassen, vier. De namen zijn:
Leon Solser, Hendrik Kammey'er, Gus/a lIEulder, Nel{y
Wertwy'1Z, -- lIfz"lla Sasbach, lIfina Braal..'ensz·ek, Comelis vall
As', Wztlem Bauer, - jltlz~l Ude, Calk Rmtllleeslcr, ilfeHa
Tatiaud, Johanna Werlw(jn, Carob"llc van DO/Jlllle!m, -- Fralls
Boersma, Geer/je SZ:xma, - i11arlha Coerdes en - Alida Klein.
De beide hospitanten zijn: Mej. i}[art"e Sped en jacques
Cohen.
De lessen in Voordracht van Fransch worden
daarenboven nog gevolgd door Mej. i"lamz), De Romer,'
terwijl de Directeur een der leerlingen aan de Commissie
ter verwijdering heeft voorgedragen, wegens herhaald
overtreden van het verbod tot medespelen bij liefhcbberijtooneel vereenigingen.
A1lZst., 5 October 1889.
S. J. BOUBERG WILSON.

Uit Den H a a g komt het bericht. dat !laar aanleiding
van het besluit der jongste Algemeenc Vergadering tot het
behoud der voorbereidendc afdeeling aan de TOllnee/scholll,
de bestuursleden der Haagsche afdeeling besloten zouden
hebben tot het gemeenschappelijk neerleggen van hUll
mandaat.
Dit bericht is ons tot op dit oogenblik nog niet offici eel
bevestigd en daar het ons geheel en al ongelooflijk VDorkomt, meenen wij het reeht te hebben, het als een valsch
gerueht te beschouwen. \Vij zouden incterdaad niet kunneJl
begrijpen, hoe zulk eene demonstratieve handeling juist van
de zijde van dit bestuur zou moeten verklaard worden.

Toen in de jongste Alg. Vergadering de hervormingsvraag
der school weer ter sprake werd gebracht, wisten wij allen,
dat de voorstanders van het behoud en die van de afschaffing
der voorbereidende school er lijnrecht tegenover elkander
zouden staan niet alleen, maar ook - dat slechts cen van
beide partijen de overwinning zou behalen en de andere
het onderspit delven moest. Maar waar moest het heen
met ons Verbond, indien dergelijke vragen niet konden
beslist worden, zonder dat de verliezende partij haar toe·
vlucht ging nemen tot een maatregel als van het Haagsch
bestuur? Wat zan dit gedacht hebben van de Amsterdamsche afdeeling, zoo deze, na overstemd te zijn, zich
spijtig ware gaan terugtrekken) Dat Amsterdam dit niet
gedaan zou hebben, weten wij zeker. En het zou er ook
geen aanleiding toe hebben kunnen vinden. Na een volkomen parlementairen strijd als ter jongste algemeene vergadering gevoerd is, wuden aIleen zij, die door hun functie
met de uitvoering van het besluit belast waren, zich kunnen
genoopt hebben gevoeld tot het neerleggen van hun mandaat, wanneer dit besluit indruischte tegen hun overtuiging.
En uitvocrders van dat besluit zijn hier zeker niet de bestuurders eener Afdeeling.
Daar ligt voor het Haagsche Bestuur dan ook een
andere weg open, dien het, met zijn liefde voor de goede
zaak, slechts zal hchben te zien, om hem te betreclen.
Het hoofdargument, door de tegenstanders van de VOOfbereiclende school aangevoerd, was, dat de kosten crvan te
hoog !::ullen loopen. Wclnu, dat gcvaar is te keeren. Laat
ieder Afdcelingsbestuur zich beijvercn in het aanwinnen
van nienwe leden, en de /1000.- welke de Voorbereidende
Afdeeling extra kost - zijn licht gevonclen.

Uit Dorclrecht, Delft ell Haarlem zijn ons berichten ingekomen van de opvoering van Ibsen's N(}ra door een deel
van het gczelschap van het Salon des Varidtt's t), 't welk in
deze maand met dit stuk eene reis onderneemt door heel
ons land.
De directie van dit gezelschap blijkt, in iedere stad waar
eene Afdeeling van ons Verbond gevestigd is, het Bestuur
dier Afdeeling verzocht te hebben, de v()orstelhng onder haar
patronaat tc nemen en hceft C:aartegenover op haar beurt door dc leden der Afdeeling eenc vcrlaging op de toegangsprijzen aan te bieden -~ getoond hun tegcnwoordigheid op
prijs te stell en.
Blijkens de ecnstcmmigheid del' be rich ten heeft de voorstelling algcmeen een zeer goeden indruk gemaakt. Men
heeft in het bizonder de ond-Ieerlingc onzer school, Mej.
AI. Roelofsen blijken van waardeering geschonken, die
aIleen kunnen ,;trekken am haar aan te sporen tot verdere
inspanning van al haar krachten; die bewijzeIJ, dat de
directie van het S([/. des Val'. goed gezien heeft, toen zij
veronderstelde dat onze leden gaarne met deze oud-Ieerlinge zouden kennis makcn in deze haar eerste goede,
maar tevens zeer mocilijke roI.
Maar deze rondreis -- waarbij "Yom tot nu door aile
artisten met de grootste toewijding, liefde en ernst wordt
gespeeld en zij een gcheel te zien geven.t welk opnieuw
bewijst hoeveel, onder goede leiding en met eigen krachtsinspanning, door meestal nog jonge artisten kan worden
tot stand gebracht - deze rondreis heeft nog eene wijdere
beteekenis. Zij getuigt door heel het land van den geest,
De rolyenleeling is:
Helmer, hr. Rnoyaards; Nora, mcj. Rndn/~'ell; elr. Rank, hr.
Val/. Sprilll:N",.'·seJl; mevr. Linde, mcvr. Poolman-IIuijzers;
Krogstad, hr. II. Poo/Illall; Anne-Maric, mej. Blanl'ensl!'i,,; Helene,
mej. ;'vlonnicr.
I")
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die De Toomelvcreeniging bezield heeft; zij vraagt en wint
waardeering voor ne ernstige kunst van den grooten N oorschen dichter Henric Ibsen; zij brengt tot zwijgen de
pessimisten die beweren, nat onze schouwburgen geheel tot
plaatsen van uitspanning zUn afgedaald. 'Vel to ant lang
niet averal het publiek aanstonds alles te begrijpen; het
lacht om hetgeen weI vreemde, maar tach diep snijdende humor is, - doch als het staat tegenover Nora's
angst, Nora's wanhoop, Nora's ernst, dan luisteren ook de
minst ontwikkelden met diepe aandacht en de afrekening
die Nora houdt met haar man, klinkt hun dreigend in de
ooren als eene afrekening die de dichter houdt met hen!
Opvoecling van het publiek tot den ernst der kunst.
Maar ook ojJvoeding voor de artisten. Eene eeretaak is
hun op de schouders gelegd: zij hebben avond aan avond
den naam van den dichter, van hun gezelschap, hun
eigen op te houden en te verdedigen. Zij hebben zich
zelve te stell en onder strenge tucht, opdat niet eenmaal
hunne 10ewijdiIlg vermindere. Zij hebben voordeel te
trekkeIl uit de zeldzame gelegenheid, die hun ten deel
valt, een zoo diepzinnig, ernstig kunstwerk zoo groot een
getal malen te mogen 0jJvoeren, dat zij er telkens dieper
in kunnen doordringen en hun werk meer en meer volmaken. Als zij d;larnaar streven, zich niet tevreden stell en
met het reeds bercikte, dan zullen zij aan het eind van
hun tocht niet aileen zich een naam gevestigd hebben van
erllstige artisten, maar ook voor zich zelven een schat van
heerlijke ervaring en studie hebben opgedaan, dien zij
niet meer kunnen verliezen.
En thans zli het woord aan eeIl Oilzer ledcn nit
Dordrecht:

De Dortenaren waren bij dele uitvoering opgewonden
en dat beteekent heel wat, de heeren Le Gras en Haspels.
die des winters voor den hoofdschotel van on5 menu zorgen, weten hoe Jl1l)eilijk het is om het den bewoners der
Merwestad naar den zin te maken. hoe keurig de spijs
moet zijn en met hneveel zorg die moet worden klaar gemaakt en voorgediend. Te hunner eere zij gezegd, dat ze
er hun uiterste best VClor do en en in den regel slagen.
Nu zal men verwachten dat deze voorstelling van Nora,
waarin een onbetwist succes voor de tooneelschool ligt
opgesloten, eenigen bloei zou geven aan onze afdeeling van
het tooneelverbond; Dordrecht heeft thans meer dan .10000
zielen en het ledental rler afdeeling bedraagt pI. m. 40 tegen
50 in het vorig jaar. Die verhouding is zeker niet gunstig
en het is te vreezen, dat daarin vooreerst niet veel verbetering
te wachten is, men klopt steeds aan doovemans deuren.
Mijnheer A., die er niet lang over denkt om)' 2.500.voor een span paarden te geven, mijnheer B., die net niet
erg vindt 's jaars eenige honderden guldens aan diners te
bested en, mijnheer c., die des zomers een burgermans
inkomen naar het buitenland brengt, noemen zich /)(lk
voorstanders van een goed hollandsch tooneel, maar ze
sturen U met een kluitje in het riet, als ge hen aanspoort
f 5,- 's jaars te offeren voor het tooneelverbond, waarvan
zij thans weer de goede vruchten zagen; ge hoort dan van
die dooddoeners: »we zien elkaar nog weI eens" of »ik
zal er nog eens over denken" (en dit laatste niet het minst)
»er komt reeds zooveel kliken, het staat niet stil met a I
die din g en", alsof een 40 tal vijfguldens op een jaar
hUll budgt:t merkb;1.ar Z011 bezwaren!
Wanncer zullen de bezitters van kapitaal gaan begrijpen
dat ze meer pI i c h ten hebben te vervullen dan r e c hten te pretendeeren?
6 October r889.

Wanneer de reeks van Nora-voorstellingen, waarvan Dordrecht op 30 Sept. jl. de eerste heeft genoten, voortgaat,
zooals die begonnen is, dan zal dat een triomf-tocht zijn
voor het gezelschap van de heeren Kreulmiet c. s. en niet
het minst voor Mej. Aleida Roelofsen, die op z66 uitstekende wijze de titelrol vervult.
Het zal niet noodig zijn over het stuk hier veel te zeggen; 't is genoeg besproken, hetgeen bewijst dat er meer
in zit dan in eenig stuk dat in den laatsten tijd is opgevoerd; hoe meer men het leest en de moeite neemt er
zich in te werken, hoe meer vrede men krijgt met het slot;
wat oppervlakkig grillig en vreemd scheen wordt langzamerhand (althans zoo is het mij gegaan) het eenige mogelijke.
En wat nu de opvoering aangaat? Zij geschiedde onder
het patronaat van onze afdeeling, het bestuur had aan de
leden invitatie-kaarten daarvoor gezonden; Mej. Roelofsen
had in Dordt, door alles wat reeds over haar geschreven
was, groote verwachtingen opgewekt en ik geloof gerust te
mogen verklaren, dat zij volkomen daaraan heeft beantwoord; zoowel in haar spelen met de kinderen als in haar
onderhoud met Krogstad, zoowel in den pijnlijken tarantelle-dans als in de droevige slotscene, werden allen
die haar zagen met bewondering vervuld voor het talent
en den ernst, waarmede deze Jeugdige actrice hare loopbaan
is begonnen; hartelijk wenschen wij haar toe, dat ze den
lust en de kracht moge behouden z66 voort te gaan; dan
wacht haar eene schoone toekomst.
De andere ledcn van het gezelschap stonden haar waardig ter zijde; de heer Royaards verdient zeker hierbij eene
afzonderlijke vermelding. Eene opmerking houde hij ons
ten goede; het scheen ons toe dat hij eenigszins gevaar
loopt van den ego'ist Helmer een wtinig beteekenende en
fatterige figuur te maken, en dat mag hij niet worden. Niettegenstaande aUes wat hij tegenover zijn vrouw misdreef
is hij een bekwaam en naar buiten geacht man, hetgeen
zijne benoeming tot directeur der bank bewijst.

DECEM.

Nadat de Schoone Slaapster onze kermisklanten vermaakt
en, Haar wij hop en, de droomen der Directie verwezenlijkt
heeft, brengt Edv. Brandes Em Bezoek. De arbeid van
dezen Deen heeft een gunstigen indruk op ons gemaakt,
ofschoon zijn tooneelspel niet veel nieuws biedt en meer
een toestand dan een handeling schetst; daarbij zoekt· de
schrijver niet de oplossing van een probleem, zooals de
Fransche in dergelijke gevallen doen; hij geeft enkel een
brok werkelijkheid zander ontlmooping. Repholt, een vrij
liederlijk sujet, komt bij zijn getrouwdcn vriencl N eergaard
logeeren en herkent in diens HOUW een zijner vroegere
veroveringen. Florizel is indertijd als onnadenkend meisje
voor de vleierijen van den mooien prater bezweken;
spoedig tot bezinning gekomen, heeft zij getracht haar
misstap te vergeten, hetgeen haar zoo goed gelukt schijnt,
dat zij verzuimd heeft haar man het avontuur toe te vertrouwen. Deze ontdekt thans het geheim en jaagt Repholt
zijn huis uit; na een tooneel met zijn vrouw, rijkelijk met
tranen besproeid en versierd met een massa gemeenplaatsen
- oude bekenden uit de Fransche overspel-drama's besluit hij Florizel niet te verstooten.
Deze laatste scene llitgezonderd, is het stuk flink, misschien hier en daar wat rauw behandeld: de schrijver
houdt niet van halve woorden en laat vooral Repholt
dingen zeggen, welke door velen gedacht worden, maar. ...
niet gezegd, althans niet zoo openhartig. Aile waa rheden
worden niet gezegd, luidt een spreekwoord; wij juichen evenweI de forsche taal van Brandes toe als een welkorne
verfrissching.
X. Y. Z. bezorgde de vertaling in kloek, pittig Nederlandsch en de Heer Jan C. De Vos vervulde met talent
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en animo de r"l van Repholt, bij verre de belangrijkste.
De wemlg sympathieke Flurizel werd door :'[ej. Vink niet
onverdienstelijk voorgesteld en de Beer Chrispijn toonde
als Neergaard. clat wij goede verwachtingen van hem mogen
koesteren. Thans client dcze tooneelspelcr nog ccnigszins
aIs debutant be~chouwd te worden: hij moet opllieu w
gewenllen aan dell stijl van dit gczelschap en leeren opgaan
in het samenspel.
Het was geen onaardige gedachte Mevr. Philomene] onkers
te !aten debuteerell met het onschul(!ige, overgevoelige minnespel /Je Bmlldwllritl ell Ziill lli//e; immers waar de nobele
roeping der brandweer wordt bezrlI1gcn, gevoclt ieder rechtgeaard Rotterdammer zijn hart sneller kloppen. N atuurlijk is
dit stukje onvoldocndc om de krachten dezer actrice te beuordeelen, Illaar vermeld Illag worden, dat zij uitmuntend
speelde en de kunst schijnt te verstaan het publiek mee
te sleepell, een benijdenswaardige gaaf, welke groote talenten
soms nooit weten te bcmachtigen. Reeds nu volgde men
haar gewillig en deelde zoowel in de vreugde als in de
smart van het verliefde kornetje. Mevr. ] onkers en de Heer
Van Kerckhoven drocgen de verzen goed voor, maar beiden
moeten zich in de eerste plaats oefenen in de N ederlandsche
taal; hun Vlaamsch klinkt weI aardig, doch past niet op
ons toonee!.
Weldra hopen wij nader over lVIevr. ] onkers te l.unnen
schrijver., want De Kl'ekel van Charlotte Birch-Pfeiffer,
waarmede 20 dezer het scizoen officieel geopend werd,
geeft er ons geen aanleiding toe. Zij toonde ook in dit
oudcrwetsche tooneelspel gevocl en talent, liever schorten
wij evcnwcl ons oordeel op, totdat wij haar in minder onmogel:jke stukken minder abnormale mIl en zuIlen hebben
zien vervullen. Wanneer men iets uit de oude doos wenschte,
waarom dan niet het veel liever Dorp (!It Sind voor haar
debuut gekozen?
Wij waren nog niet in de gelegenheid den Nieuwen
Schouwburg te bezoeken; het gezelschap van den Heer
Alex. Faassen schijnt ons toe verbeterd te zijn. Weliswaar
verloor het enkele goede elementen, maar het won daaren·
teg-en in den Heer Moor een eerste kracht en in Mej.
Schepers en de Heeren Van den Heuvel en Erfman, naar
wij vernemen, zeer bruikbare spelers. Daarover in cen
volgend opste!.
2,3 Sept.

1889.

JEAX

V ALJEAN.

R en $c~ouw 6urg voor de Jongeren.
Onze lezers kennen den ijver waarmee wij het denkbeeld bepleit hebben van de stichting van een gezelschap
voor de jongere artisten; zij herinnerell zich de pogingen
door ons mede aangewend om ODS verbond te bewegen
tot het steunen del' planncn, welke door de directie van
het Saloll des Varidtes waren ingediend; zij weten eindelijk,
dat in afwachting van de reorganisatie onzer school het
Hoofdbestuur gemeend heeft zich met die plannen, met
hoeveel sympathie ook begroet, voorloopig niet in te laten.
Desniettcmin zijn deze niet opgegcven. De bedoelde
elirectie heeft steun gezocht en gevonden bij verschillende
heeren, die ook tot ons verbond in nauwe betrekking
staan. Hoe zij tijdens het nu volgend proefjaar wil werken
heeft zij uiteengezet in eene circulaire, rondgezonden aan
al de leden del' Amsterdamsche Afdeeling en verdere
tooneelvrienden in de hoofdstad.
Die circulaire, waarbij tevens eene uitnoodiging was
gevoegd tot het nemen van cen abonncment op een zestal
voorstellingen van bizonderen aard, luidde in hare inleiding als voIgt:
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De wenschelijkheid, om de jongere tooneel-artisten in
ele gelegenheid te stell en, zich practisch onder goelle
leiding verder te ontwikkelen, is reeds vaal. uitgesproken;
en de moeilijkheden. die bij groote gezelschappen aan ele
uitvoering daarvan in den weg staan, hebben zeer dikwijls
aanleiding gegeven tot l.lachten en waarschuwingen van
de zijde cler mannen, die begrep,en dat de loekolltsl van
011S tooneel onverzekerd
blijft, wanneer niet de jongere
artistcll zich behoorlijk kunnen oefenen. En zij herinnerden
daarbij aan vroegere dagen, to en eerst in het Salon van
Duport (in de N es) daarna in het Salon des Vartell1s in
de Amstclstraat de thans roemvol bekendc artisten zich
vormden op de planken.
Zooals U uit de spelersrol blijken zal. vere.enigt de
laatstgenoemde schouwburg op dit oogenblik opl1leuw een
kern van jongere artisten, - voor een deel oud-leerlingen
der tooneelschool -- die, gesteund door oudere, bekende
kunstenaars, zich aldaar verder tegelijk technisch en artistiek
hopen te ontwikkelen; die vol goeden moed zijn voor de
toekomst en de faam, welke zij zich reeds mochten verwerven, niet aIleen zullen trachten te behouden, maar ook
uit te breiden.
Intusschen wordt de vorming van den artist allereerst
beheerscht door den aard der stukken, die hij te vertoonen heeft en hangt deze weer ten nauwste sam en met
het gehalte van het publiek, 't welk de \'oorstellingen komt
bijwonen. Met het oog hierop hebben wij besloten, bij
wijze van proef, in den loop van het aanstaande winterseizoen een zestal voorstellingen te organiseeren van
bizonderen aard; voorstellingen waartoe de te vertoonen
stukken met de meeste zorg zullen worden gekozen uit
de beste voortbrengselen der tooneelletterkl!nde, in vcrband met de krachten waarover ons gezelschap beschikt,
en met het doel, hetwelk wij beoogen. Dit laatste brengt
mede, dat en de keuze der stukl.en en de voorbereiding
der vertooning zal worden geleid door dezelfde overtuiging,
als gesproken heeft uit de ten vorigen jare door ons gegeven voorstelling van KieIland's Op de Terugrels en
waaI'van De Toolleeillereemgi71g bezield bleek bij de door
haar bezorgde, veel besproken opvoering van Ibsen's Nora
en Moliere's PrrJdeuses 1'l'dl'wles, die in hoofdzaak door
de leden van ons nieuw gezelschap gedragen is.
De Directie deelde daarop verder mede, dat de Commissie van de Heeren, die zich bereid verklaard hadden
haar bij de keuze en de instudeering der stukken voor
dit zestal voorstellingen in te lichten, bestond uit de Heeren: Mr. ]. N. v. Hall, Prof. A. G. v. Hamel, C. F. v. d.
Horst, W. G. Nieuwenkamp, A. Reyding, L. Simons Mz.
en S. ]. Bouberg Wilson, den Directeur der Tooneelschool.
En zij besloot hare circulaire met enkele mededeelingen
betreffende de regeling dier voorsteIlingen.
Het komt ons voor, dat dit inderdaad de goede weg is.
M ogen de eischen der kas voorshands nog niet toelaten,
het gehcele seizoen een uitgezocht repertoire te speJen,
het is alvast wat gewonnen, wanneer de artisten zesmaal
in het seizoen hunne krachten zullen kunnen inspannen
aan het vertoonen van iets goeds. En voor het eerste
jaar zal er genoeg bereikt zijn, wanneer er een publiek
gevormd is, waarop men later, bij het zetten van een
voJgenden Slap, zal kunnen rekene!l.
Gelul.kig is de verwachting, dat velen tot het nemen
van een abonnement bereid zouden zijn, niet beschaamd.
Reeds zijn er meer dan tweehonderd abonnementen genomen en door ingezetenen, wier steun men up den
hoogsten prijs pleegt te stellen. vVij zouden om moeten
bedriegen, zoo dit getal voor de eerste voorstelling (ongeveer medio November) niet bijkans verdubbeld is. Hoe
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grooter de sympathie van het publiek, des te grooter zal
uuk zeker de ijver vall directie en artist:!lI zich uetuoll(;n
(Jill !tet beste te geven wat zij kUlIllClI.

van goeden hllize, 't welk zieh bij de stichting del' !(Oll.
Vereen. he! .Vederlllildsch ];)ulleel aan het tuonee! i" gaan
verbillllcn.
Als Icerling der Haag;;che H. B. Schoul.
waarvan hij cnkcle klasscn bez()cht, had hij zich in eene
vereeniging \'all medcleerlingen reeds vrueg ondcrschciden
door zijne klll1St vall kumisch voordragen. Als acteur toonc\e
hij zich vooral bekwaam ill het maken van kumischc typen,
en bij het spelen van Fransche bl0spelen legde hij cell
eigenaardig flair aan den dag, 't welk echter dikwijls ill
1101ic/wl'llIce ontaardde. Dit opgaan in sleur, dit gemis aan
volharding tot ijverige studie is oorzaak geworden, dat zijn
talent niet volrijpt is, en hij reeds voer eenige jaren zijn
h()()g~te punt als kunstcnaar bercik thad, waarvan hij later
snel aan het dalen was.
lVIaandag 7 dezer hebben ambtgenooten, vrienden en
familieleden hem op de Oosterbegraafplaats ter ruste geleid.

Ingezonden.
's-G r a ve n hag e, -+ September 188'-).
Ailin/leer de R

edacl~ur.

In het laatstverschenen Extra-nummer van dit blad komt
cell stukje voor, getiteld: »Het radicalisll1e en het tooneel".
waarin het verleenen van een Gemeente-subsidie aan den
Stadsschuuwburg en de Tooneelschool te Amsterdam wordt
verdedigd. Met de strekking van dat stukje kan ik mij
in hoofdzaak weI vereenigen, al voeg ik er terstond b0,
dat het zeer moeilijk is, in dezen de grenzen der overheidsbemoeiing nauwkeurig te trekken. Dit komt mij
echter onbetwistbaar voor, dat het tooneel alleen d~l!l
understeuning uit de staats· of gemeentekas verdient, wanneer het werkelijk nat ion a a 1 is en het bezoeken
van den schouwburg als cen nuttige ontspanning voor het
yolk kan worden beschouwd. Men pleegt het tooneel
»een leerschool voor het volk" te noemen, en al is het
niet bestemd om op dezelfde wijze als dit in de open bare
lagere school geschiedt, de kinderen des volks op te leiden
tot »alle christel\jke en maatschappelijke deugden", niemand zal toch willen ontkennen, dat het op den volksgeest
een beschavenden en veredelendea invloed moet oetenen.
Dit nu wordt, naar ik meen, niet genoeg in het oog gehouden. Men beschouwt het toone~1 te veel als een
middel tot genot en ontspanning voor de h 00 g ere standen ell denkt te weinig aan die kleine lieden, die kinderen
onzes yolks, voor wie de schouwburgdeuren toch ook
moeten openstaan. Die kleine lied en scheppen geen behagen in den muskus- en patcholigeur der Parijsche salonstukken. De lekkernijen der Fransche tooneelkoks smaken
hUll niet. Hun gezonde en onbedorven magen verlangen
een steviger kost, een eenvoudiger. voedzamer spijs. VaderIandsche stukken. waarin de heldendaden van het
voorgeslacht worden vertoond. Kloeke, mannelijke taal wat gezwollen des noods - geen fijngesponnen redeneeringen, geestige paradoxen, wijsgeerige of zoogenaamd
wijsgeerige bespiegelingen. Er moet ook niet alleen wat
te hooren, in den s c h 0 u w burg moet ook wat te zien zijn.
Ridders, roovers, edellieden, poorters, heIden, verraders,
geschaakte jonkvrouwen; geen negentiende eeuwsche heerell
en dames, naar den laatsten Parijschen smaak geldeed:
weI daarentegen mannen en vrouwen uit het Yolk, gelijk
zij zelve zijn, ruw in den mond wellicht, maar niet misdeeld van echten volksluim .....
Dit veriangt het volk. Doch wie geeft ons zulke stukken ?
Enkele hebben we er. Misschien zouden sommige vaderlandscbe tooneelspelen van vroeger tijd weder voor het
voetlicht gebracht kunnen worden. Voorioopig bchelpe
men zich met wat men heeft. Men hestemme een bepaalden dag, of nog liever bepaalde dagen van de week
voor dergelijke volksvoorstellingen. D,\n zal het tooneel
misschien worden wat het behoort te wezen: eenc kweekplaats van schoone, echt-vaderiandsche gevoelens, waar de
vulksgeest wordt verlevenC\igd en versterkt, waar liefdc
wordt opgewekt voor al wat edel is en groat.
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l\lr. F. Stam, R!I/1!illgllJco'sltr.
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Ledell.

Pro/. i\loltzer, VO(llzillcr.
1\1 r. \V. G. F. van Sorgen. ::ierre/aris.
T. c. van Eclde.
of. L. A. Roelofs Valk.

51S Leden.
F. Elbeling, /'oorsiller,
J. J. Havelaar. J .Ezx., }~'llllill,~I/I£'t:s/':r.
Dr. G. Pekclharing, Sccrd(III~'.
Jean Browne.
Hendrik P. N. Muller.
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-.J.J Ledcn.

J. J. V crbrock yan Nieu\\"-Bcicrland, /·(lorziller.
Dr. H. J. Kic\\'ict de Jllnge . •)'ecrela,.,:r.
J. A. FrCll11.'ois. F,·III//"f;1I1feskr.
D. Crena de Jongh.
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AFDEELING GRONII\GEN.
49 Leden.
Jhr. Mr. W . C. A. Alberda van Ekenstein, Voorzillcr.
Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, Secre/an's.
1\1r. G. M. Doornbos, Pell1zz'lIgmeesler.
Prof. Dr. A . G. van Hamel.
AFDEELING DELFT.
50 Leden.

J.

Post v. d. Burg, Voorzitler.
Dr. C. ]. Vinkesteijn, Ollder· Voon~iller.
Mr. C. F. A. Milders, Ie Sure/an·s.
H. P. Maas Geesteranus, 2e Secre/an's.

, Penningmcester.

AFDEELING MIDDELBURG
Jhr. Mr. W. H. Sn()uck Hurgronje, Voorzillr!r.
F. M. Wi bout, Pelllzingmees/er.
Joh. L . van der Pauwert, '!::'ecretart's.
ABDEELING HAARLEM.
22 Leden.

J.

H . Krelage, Voorzz'ller.
Mr. Th. de Haan Hugenholtz, Secreta Tis.
M . N. Beets, Pell111ngllleesier.
P. J. L. Huet.
H. T. Waller.
AFDEELlNG 'S-BOSCH.

het m beraad houden van zijne demissie, in af\\'achting
van de a. s. Aig. Vergadering, waarin de artikclen van het
reglement der Tooneelschool nader in behandeling zullen
kamen.
MIDIJELBURG. Ook alhier had Vrijdag J I October j.1.
eene opvoering plaats van Ibsen's Nora. De uitvoering:
die uitging van onze afdeeling van het Tooneelverbond en
waarbij de leden vrijen toegang hadden, werd door een,
vooral op den eersten rang, vrij talrijk publiek bijgewaond.
Hoe verschillend ook de meeningen over het stuk mochten
zijn , algemeen bewonderde men het spel van mejuffrf)uw
Roelofsen, als Nora. Men was in verrukking over haar
talent, dat vooral lIitkwam in den tarantellen-dans en in
de pijnlijke slot-scene, jammer dat een klein huldeblijk,
haar toegedacht door het bestuur onzer afdeeling, wegens
nalatigheid van den afzender of van de spoor\l'egmaatschappij. haar niet kon worden overhand igd. Zij had het
ten volle verdiend! Haar bcschaafde manieren en spraak
deden haar kennen als iemand, die eene gc ede en we!t::nschappelijke opleiding op tooneelgcbied had genoten, en
waren eene goede reclame yom de tooneelschool. Misschien
is het daaraan toe te schrijven dat het ledental onze afdeeling met enkelcn vermeerdcrde.
Nora werd - hetgeen niet altijd bij aile gezelschappen
het geval is - door de andere leden zeer goed ter zijde
gestaan en het gehecl had een cachet van beschaafdheid
en waardigheid, die hier zeer werd gewaardeerd.
MIDDELBURG,
13 October J 889.

SNOUCK HURGRONJE.

14 Leden.
Mr. J. T. Boelells, Voorziiler.
Mr. P. de Josselin de Jong, Secretart's-Pennillgmeester.
J N . Houba.
AFDEELING TIEL.
15 Leden.

J.
J.

A. Huf van Buren, Voorzz't/er.
L. van Lidth de Jeude, Secre/art·s.

AMSTBRDAM. In de vergadering der afdeeling van 15
dezer was aan . de orde de Rekening en Verantwoording
door den Pellningmeester, en daarna verkiezing van vier
leden van het afdeelingsbestl1ur in de plaats van wijlen
Prof. Alberdingk Thijm en de heeren M. J. Waller,
Mr. W . F. van Leeuwen en B1ijden~tein, de eerste op grolld
dat zijn functie als voorzitter c1er afdeeling op den duur
moeilij k te vereenigen was met die van . lid des H oofbestuurs. De uitslag der verkiezing was. dat tot leden geko·
zen bleken de H .H. Prof. G. A. van Hamel, M. R. Mendes
da Costa, C. F. v. d. Horst en H. K. Westemlorp, de
laatste als vertegenwoordiger der studenten. De drie laatsten
hebben de benoeming aangenamen, Prof. van Hamel heeft
even wei gemeend te moeten bedanken, zooda! het bestuur
zich nog niet geconstituee,d heeft.
'S-GRAVENHAGE. Volgens mecledeelingen in de Haagsche
dagbladen heeft ook de afd . Den Haag eene vergadering
gehouden, ter bespreking van het door uestuur genomen
collectief ontslag. Aigemeen bleken de leden van gevoe\cn
dat claar!oe geen term en aanwezig waren, terwijl in het
bizonder de heer Marcellus E,mants betoogde, dat het
Bestuur volcloende verantwoord was, nu het de meening
der afd. op de alg. vergadering verdedigd had. Eindelijk
liet het bestuur zich door Mr. J. E. Banck overhalen tot

Op Woensdagavond, 23 dezer, schonk mej. Titia van
Gelder, leerares aan anze Tooneelschool, een aantal gcnoodigd en het genot eener voordracht van het grootste
deel van den eersten zang van A-fei, gedicht van Herman
Gorter. Meer nag dan verleclen jaar konden de hoorders haar echt-artistieke, geheel mod erne voordr:lcht bewonderen, nu zij een gedicht gekozen had, waarvan de
klank en de stemming, met uitzondering van een paar
stro?hen aileen, volkomen door haar lieftijk, zuiver, maar
ook licht en hoog, niet zeer vol en diep orgaan konden
worden weergegeven. Zcldzaam zuiver de klinkers uitsprekend en hun de volle klankwaarde gevend -- voornamelijk de a's, e's, i's, ie'S, ui's, u's en ij's; de diepe
oe en 00 kon mas~ie\'er zijn - wist zij het vers voar
ons oor te doen opklinken, evenwel zorgend de hoogte
en laagte der klanken te wijzigen naar den algcmeenen
toon. de stemming c1er ~trophc, z()odat in dit gedicht de
wazige teederheid van den Mei ook d;lar bewaard bleef,
waar de dir:hter in de schaduw donkerder tinten gebruikt
had. Diezelfcle stemming bcwaarde zij oak in het rythmus;
n u eens de lettergrepen latende voortschrijden met I uchtig
huppelenden tred, dan met een gewonen slap. straks met
een plechtig slcpenden maatgang. Zonder te zing-en of te
cadanceeren. maaktc zij de poczie tot muziek, onk door
het luchtig aanraken van het rijmwoord. dat -- zonder zich
op te dringen _. nooit voor ons oar veri oren ging. Ell
terwijl de voordraagster het innerlijk gevoel nooit meer
toegaf dan de toon van het geheel verdragen wilde,
maakte die zelfbeheersching juist de innig teed ere momenten van het gedicht te intiemer van stemming. 't Geheel
der voordracht klonk als het geftuit van den jongen in
den <lvondstond - lOoals de dichter het zich wenschte;
en zoo hij tegenwoordig ware geweest, hij lOU zijne vertalkster zeker niet minder gehuldigd hebben dan wij het
ten slotte deden.
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Als een vreemdeling in eene groote stad. Hij moet een
bezoek brengen ell kent den weg Iliet. Een inboorling zal
hem elien wijzen en voert hem in eene boehtige lijll duor
straten en stegen . Die weg valt den vreemc1eling vreemd.
Maar in plaats van te vragen, te waehtell tot hij den
aanleg der stad heeft leerell kennen en dus weten kon of
die vreemde weg de goede, zoo niet de eellig mogelijke
is, blijft hij plotseling staan en zegt tot zijn geleider: »Wij
loopen verkeerd - - want wij loopen niet in een reehte lijn!"
Een gek, die vreemdeling - he? - Althans een kerel,
die zich belachelijk aanstelt in het O(}g- van een »man met
gezond verstand!"
Wat niet belet. dat er een macht
van die vreemdelingen rondloopen in de hun onbekende
stad van de kunst. ZU veroordeelen, voor zij hebben leeren
kenllell en begrijpen.
Een vreemdcling komt in Amsterdam, welks bewoners
hun stad hebben ingericht met grachten en vaarten, ter
wille van de scheepvaart, en over die grachten bruggen
gelegd, voor voertuigen en wandelaars. Hier en daar hebben
zij die sluizen wat hoog gemaakt. Dat was voor de voetgangers wei moeilijk. maar voor de seheep~aart was het
onuntbeerlijk. Doch IlU komt de vreemdehng voor een
korten tijd in stad en klaagt over die hooge sluizen. Ja
nog meer, hij verklaart luid, dat men ze verlagen nioest.
omdal het klimmen op die hooge sluizen hem te moeilijk
valt?
»Wat blieP" zouden aile Amsterdammers uitroepen. Als
het bcklimmen van onze sluizen U te moeilijk valt, m'n goeic
man, ga dan maar weer naar huis. We willen weI graag
vrcemdelingen in ons midden zien - maar zij mocten zich
voegen naar onze behoeften, en wij kunnen geen rekcning
houden met de kortademigheid van den eene en de lamheid van den anderen vreemdeling!
Als niettemin die vreemdeling op zijn stuk blijft staan)
Dan zullen zij hem uitlachen, gezamenlijk, om zijn mallen
eisch, dat zij - wat noodig is voor hen - zouden opoffercn aan hetgecn hij wenschte voor zieh zelf.
Dergelijke vreemdclingcn loopen er bij massa's rond in
de stad dcr kunst, uit naam van hun kortademigheid en
lamheid, vergend dat de kunstenaars de hooge sluizell
afbreken, die zij lluodig oordcelden voor zich zelven.
Ik hoop, dat mijn beeldspraak duidelijk is en gevoeld
kan worden door icdereen. Dan zal men begrepen hebben,
hoe belachclijk het is - cell kunstwerk te veroordcelen
"oar men begrepen heeft, wat en hoe c1e artist heeft willen
uitdrukken - en dat het nog belachelijkcr is, van cell
eclzt artist te vergen, dat uit zijn ;verk een anderc stemming
zou spreken, dan hij onderging ten tijde dat hij bezig was
te seheppen.
Niettemin zien wij dit telkens gebeurcn. Vooral tegen.
over groote artisten, die zeer intense imprcssies van bizonderen aard ontvangen, en anders, fijner georganiseerd zijn
dan het gros hunner tijdgcllooten. Wij zien hoc men
hun werken losrukt van den dichter en van de omgcving
der vroegere wcrken, am het op zich zelf te gaan beeritisecren, even als of zoo'n werk een kindje is door den
ooievaar gebracht, in plaats van het gewroeht van llet
innerlijk, voortontwikkel end leven dcs kunstenaars. En
omdat zij niet hp.bben nagegaan hoe het geworden is, be·
gr~ipen zij ook niet waarom het zoo en niet anc1ers geworden is - en niet anders worden kon.
De taak der kunstkritiek is niet meer hetgeen zij vroeger
was. Toen hield men zich aan absolute uitspraken naar
de wclten der schoonheid, wetten niet afgeleid uit de slot-

sommCll eeller n<Luwgezette \\'aarneming van de vuurtbrenging. maar vastgesteld na generaliseering van de indrukken der genieter,;. Men wilde objectlef zijn, en absoluut
tevens; met de subjeetiviteit van den voortbrenger mocht
geen rekening worden gehouden en die van den beoordeelaar zoovcel mogelijk onderdrukt. Onze tijd, die bij
de studie der natuur de leer der evolutie ontdekte en tot
grondslag van wetenschap maakte, heeft ons oak geleerd,
de wording der menschelijke daden en ver~ichtingen te
beschouwen als het gevolg eener samenwerkmg vall oO.rzaken. Wij begrijpen thans ook, dat een kunstwerk Illet
maar iets toevalligs !S, een kostje volgcns een bepaald
recept door den kok klaargemaakt tot unthaal der gasten.
Wij weten, dat het 't voorbrengsel is eener samenwe~killg
van een complex van oorzaken. een lever.d orgaIllsme,
dool den kunstenaar geconcipieerd onder de inwerking van
illvloeden van buiten. En wij stell en der ernstige kritiek
tot taak, ons te verklaren hoe die invloeden bij hun werking op de persoonlijkheid des kunstcnaars het werk hebben doen voortbrengen; ons te zeggen hoe het geword<:n
is en Wilt het is .
Een verklaring, een kenschetsing, een rangschikking, die in
haar soort ook weI een beoordeeling is, doch niet in dell
absoluten zm der vroegere vonnissen. Te minder nu wij
geleerd hebben. ook achter de k.~itiek de persoo.nlijk.heirl van
den beourdeelaar te zoeken. W1J weten. dat zlJn Ultspraak:
»dit of dat is moDi of leelijk!" niet meer beteekenis heeft,
dan: »dit of dat is mooi of It:elijk voor mij!" en het den
lezer blijft overgelaten te beslissen of dit ook zoo is voor
hem. Als een criticus beweert: in een tooneelstuk moet
alles duidelijk zijn, en kan de onzekere gehei.mzinnige-. symboliek niet toegelaten worden I"~ -- of wei: »dlt drama IS o.r:begrijpelijk, het heeft geen slot" ~nz, .d.an zeg~ dat voor zlJn
lezers eigcnlijk niets meer dan: 'lk entlcus. mls h~t g.ev~el,
noodiCT om onder de bekoring te komen van die gehelmzlIlIllge
symb~liek; ik begrijp het stuk niet, ik vind dat het geen slot
heeft!" - En al staat hij hierin gelijk met het gros van het
publiek, dan bewijst dit nag niet, dat hij gelij k heef~, of. het
recht had van den kunstenaar te eischen, dat deze zlJn fiJner
gevoel, zijn stemming, zijn inzich~.en lOU verzaken ter wille
van den vaak groveren aanleg zlJner beoordeelaars.
Eigenlijk gezegd is in dit alles al bitter weinig nieuws.
Het is zelfs al tot vervelens toe herhaald. Maar dc oude
denkbeelden omtrent kunst en kritiek zijn altijd zoo taai, dat
men ze moet fijnhakken voor ze als onbruikbaar worden
terzijde cyezet. Wat er ten onzent met De wilde Eend gebeurd
is, heeft "'het bewezen. Daarom yond ik het nuttig, nog eens
te zeggen, waar het op staat.
Toen men bij ons te lande over Henrik Ibsen is gaan
sprekcll, hebben velen zich tot het kennisma~en met enkele
zijner werken bepaald. al naar de gelegenheld of het toeval
ze onder de oogen bracht. Meestal waren dit de voortbrengselen van den laatsten tijd, uit zijn derde p~.riode,
producten, ontstaan na een halve eeuw levensstnJd, na
een groote krachtsinspanning van d.~~ kunst~naar, en d.us
berustend op het fundament van ZIJIl ervanngen en <lIJn
vroecyere stemmincyen. Elk nieuw werk kenschetsend een
'" stadium in '"zijn voortschrijdende innerlijke ontwl'k kenieuw
ling; geketend aan de voorafgaan.de en. een kiem in zich
bevattend voor een volgend. DesIllettemlIl achtte men het
voldoende, wanneer men elk werk als op zichze1f staand
beschouwde, .mnder zich de moeite te geven van eene
studie der voorafgegane, en eene klare voorstelling te hebben
van des dichters ontwikkeling, van de wijzigingen in zijn
willen en kunnen. En als men - wat natuurlijk was aldus den dic.hter in de uitingen van zijn zieleleven niet
kon begrijpen, c1an maakte men zich er af, door te verklaren, dat deze niet te hegrijpen waren. Of weI, men
maakte er den dichter een verwijt van, dat hij werken
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voortbracht, jie niet gehecl te begrijpen waren wnder de
kennis der vroegere. Dat was ook indenlaad iets ongepermitteerds van hem. \Vaarom niet telkens zich geheel
losgerukt van zijn verleden?
En ook dz'/ hield men niet in het oog: Henrik Ibsen
wortelt in zijn volk en in zijn tijd. Hij vereenigt, ab elk
buitengewoon man, in hooge mate de ingeboren eigen·
aardigheden zijner natie: doorzettende wilskracht en scherpsnijdend verstand tegelijk met een zeer levendige verbeelding,
die blind maakt v~~r de realiteit en neigen doet tot in-beeldbrenging,tot symboliseering. Realisten en dichterlijke fantasten,
koelnuchtere menschen en dwepende ijveraars. - Maar hij
is ook een man van zijn tijd, gerijpt in het midden dezer
eeuw. to en aile hoofden zoo vervuld waren van nieuwe
denkbeelden over den staat en de maatschappij en d,e
natuur die zij willen gaan toepassen, dat zij ze zelfs als ze
kunst maakten ze niet van zich konden zetten. Zij konden
geen ongeamalgameerde kunst geven, hun denkbeelden,
hun wetenschap, hun droomen moesten zij er ir, leggen .
Daarom konden zij ook geen z!liver artistiek werk gaan
maken, voor die »tendenz-jacht" ten einde was. Oak
Ibsen is aan die invloeden van zijn tijd niet ontkomen;
al staat hij vouraan in den strijd, hij strijdt toch ook mee,
zij het aileen; hij helpt de toekomst voorbereiden, door de
vragen te stellen, welke nevels moeten verscheuren; hij is
toekomst zelf niet. Zelf heeft hij het uitgesproken in een
toespraak, voor eenige jaren in N oorwegen bij een banket
gehouden: Het tijdvak waarin wij nu leven, is nog het
nieuwe niet; het is slechts een besluit van het oude, waaruit
zich )"let nieuwe moet ontwikkelen. Hij gelooft aan de
nadering van een tijd, waarin de politieke en sociale rienk·
beelden in hun tegenwoordigen vorm zullen ophouden te
bestaan en uit beiden een eenheid groeien zal, die V()orioopig
de voorwaarden van het levensgeluk der menschen in zich
hesluit. I-iij gelouft aan eene samensmelting van poezie,
wijsbegeerte en godsdienst, tot een nieuwe kategorie en
levensmacht. Omdat hij niet gelooft aan de ecuwigheid
onzer ideal en is hij een pessimist, maar hij is idealist tevens
omdat hij aan hun vermogen tot voortplar,ting en ontwikkeling gelooft. Hij voorspelt de geboorte van .het derde rijk,"
waarin de waarheid en de schoonheid, het recht van den
geest en dat van het vleesch, Christendom en Oudheid,
zullen samensmelten. Het derde rijk, het rijk der zan,
hetwelk hij ziet komen, 't welk hij heeft helpen voorberei·.
den, maar dat eerst zal worden geboren, wanneer de levenslust haar rechten herneemt, de vreugde en de blij·
moedigheid zullen wederkee:-en in de harten der menschen,
om ze te adelen!
De levensvreugde en de blijmoedigheid, doch die aIleen
kunnen inkeeren in de harten der menschen, wanneer
hun gcweten vrij is van aile schuldbesef.
D{lt is het ideaal, waarheen de dichter zich op wil
werken; waarheen zijn veriangen zich uitstrekt. maar 'twelk
hij aileen zal kunne;l bereiken, wanneer hij aIle oude
kleeren van zich afwerpt, welke hem belemmeren in het
gaan. Den top van het ideale kan hij slechts naderen in
het plechtig, vlekkeloos hllogtijgewaad van eene reine zie!.
En zoo wordt elk zijncr werken eene daad van zelfbevrijding, van eigen loutering. Want de gedachten en stemmingen, die hij eenmaal van zich heeft afgezet in beelden
buiten hem, ze zllIlen hem niet meer hinderen, noch zich
aan hem opdringen.
Het is in De wilde Eend dat hij nog eenmaal p;ericht
houdt over zijn streven naar een ideaal, naar een ideaal
v<ln waarheid en oprechtheid in het menschelijk leven.
En hij ziet hoe dat ideaal wordt tot een abstract begrip
voor den hooggestemden mensch, wiens leven niet geadeld
is door de vreugde. Gregor \Verle heeft eene sombere jeugd
en een lang eenzclvig leven achter zich. Daardoor is hij in zich
zelf gekeerd, somber, achterdochtig en - leenspreukig ge-

worden 1) . Hij ziet zijn ideaal niet llJcer in het leven, hij
weet het niet pasklaar te maken voor de menschen. En
hoe eerlijk en voortreffclijk zijn bedoelingen ook zijn mogen,
in de toepassing faalt hij en lLij gaat er bij ten onder.
Want niet die ijveraars, die zelf het gellik niet gekend hebben, ell aIleen de abstracte waarheid najagcn, zullen de
lllenschen zijn die het nieuwe tijdperk helpen ter wereld
hrengen, - de reine vreugde des levens moet de waarheiel steunen. En dlC is juist zoovelen landgenooten van
den dichter, oak hem zclf te vaak, gelLeci en ai vreemd;
zij zijn te streng, te Calvinistisch, te somber, en zoo zij
zich daaraan willen onttrekken vervallen zij - als majoor
,,\1 ving (Spoken) en de uude Werle - In het andere uiterste
en leiden een leven vol uitspattingen. Dit aUes is de dichter echter eerst langzamerhand bij voortdurende zelfontwikkeling gaan gevoelen, en z~jn Wilde Eend is als de afsluiting van dat groote tijdperk zijns levens, waarin hij zelf,
als Gregor, zondigde dom eenzijdigheid. Doch al valt, met
Gregor, het ecne ideaal -- het idealisme blijft ongerept
omdat de dichter weigert zich over te geven aan het cynisme van Dr. ReIling, die de mensch en voeden wil met
leugens, ze laten wat ze zijn, en hun geloof in zichzelf. al
is 't valsch, wil in stand houden, zoo het hen slechts gelukkig maakt. Dit laatste oogmerk is het kind van ReIling's
meegevoel met de menschen, in wier midden hij is blijven leven - en het is de vereeniging van dit meegevoel met Gregor's
drangnaar loutering, welke wij in het volgend drama, Roslilers11O/1Il, in den teergevoeligen hervormer Rosmer zullen weer·
vinden. Met hem vangt het tijdperk van's dichters leven
aan, waarin hy tot rust zoekt te komen en zich ten volle
bewust wordt van de behoefte der menschenziel aan blijmoedige schuldeloosheid. Maar niet zoo aanstonds kan
men zich die eigen maken; het verleden blijft nog zijn
schaduw werpen over het heden, de vaag van den somberen nacht is niet plotseling verjaagd door het warmgeel
zonlicht van den blijden dag. Oak Rosmer vindt de rust
nog niet in het leven; hij moet mede ten offer vall en.
De verzoening m en met het leven komt eerst over den
dichter als zijn De Vrouw der Lee gaat schrijven.
Dit alles zijn geen fantasien, noch de moeilijk gevonden
sleutel van diepzinnige raadsels. En nog minder van de
zlJde des dichters een met helder bewustzijn en klaar
opzet neergeschreven geloofsbelijdenis.
Hij is inderdaad niet - wat zoovelen in hem willen
zien -- een man, die stukken uitdenkt om er een moraal
in te prediken. Was dat zoo, hij zou geen menschen,
maar abstl acties, verstandelijk in elkaar gezette tooneelpoppen gemaakt hebben, wier geheim men op hun gezicht
kon lezen. Er ZOIl geen duisterheid wezen voor zoovelen.
Maar Ibsen schrijft - hij zelf bekende het - onder den
invloed van eene stemming. die plastische uitdrukking vordert . Dikwijls is echter het resultaat werkelijk geheel anders
dan de stemming, die hem tot scheppen dreefi zijn punt
\'an uitgang en het bereikte einde loopen ver uiteen, als
droom en werkelijkheid. De droom, dat is de onbepaald
golvende stemming, die hem vervulde; de werkelijkheid is
bern het dichtwerk, en eerst in latere dagen, wanneer hij
zelf vrij en lweI tegenover zijn arbeici staat, ontdekt hij
zelf het verband tusschen zijn werk en zijn leven, welk
verband hem eerst ontging; en hij ziet het losstaand
drama als een enkel moment in zijn geesteEjke ontwikJ) In een der beoordeelingen van Dr wi/de Eend dezer dagen werd
den dichter als cene inconsequcntie verweten. dat hij, die dokter Stock·
mann laat zeggen: .de sterkste man tc,. wereld is hij die het meest
aIleen staat," Gregor Wcrle's kracht jaat vernierigen door de een·
zaamheid! Alsof niet dr. Stod,mann slechts beoogde zich af te schei·
den van de partijen, maar juist zich wil blijven wijden aan zijn arheid
ill de maatschappij~ gesteund door de liefde en instemming der zijnen.
terwijl Gregor. het huiselijk geiuk heeft gemist, zijn leven lang en
buiten den familiekring is opgegroeid. Dus heel iets anders.
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keling. - Nanw hiermee hangt de wijze samen waarop
een werk bij hem ol1tstaat. [-J ij keft geheel aileen met
de persollen van zijll drama, die hiJ wil leeren kennen.
En dat is geen gemakkelijk werk, het gaat langzaam en
moeilijk. Meestal maakt hij dri<.: vormen van zijn drama'S,
die in de karakterteekening vrij vee I van elkander afwUken.
Bij de eerste nitwerking van zijn stof is het hem of hij
zijn personen slechts kent van een sp<lurwegtochtje - de
eerste kennismaking is geschied, men heeft over ditjes en
datjes sam en gesproken. Bij de tweede bewerking ziet hij
alles veel duidelijker, en hij kent l'n mellscilcn 'lIs na een
samenzijn op een badplaats, vier wekell lang: de grondtrekken van hun karakters kent hij en hun kleine eigenaardigherien heeft hij opgemerkt, maar een vergissing in
de kern van hun wezen is nog niet uitgesloten. Eindelijk,
bij de derde bewerking, bereikt hij de grenzen van zijn
Kenvermogen, hij kent zijn persollen door een intiemen en
Iangdurigen omgang, zij zUn hem tot vertrouwde vrienclen
gewurden, die hem geen teleurstelling meer kunnen bereiden; woals hij ze dan voor zich ziet, zal hij ze altijd
zien I).
Het b duidelijk dat vooral De wilrl~ Eend is ontstaan langs
dezen weg der transformatie. Wij zien er inderdaad den
dichter wor:itelen met zijn personen, hen nopend alles te
bekennen omtrcnt hun zijn en hun wording. Van die
wording wil de dichter vooral alles weten. En het is
juist daarom, dat hij zich zijn person en eerst voorstelt in
eenigszins schemerachtig-e verhoudingen, die opgeheld-erd
moetell worden door de lamp van het \erleden.
Hoe
meer wij vernemen van hetgeen er vroeger gebeurd is,
des te seherper treden - voor ons als voor den dichterde person en in het juiste licht. Wij zien een laagje vernis
van hen afnemen en weer een, door de wrijving, waarin de
dichter hen met zijn andere personen br:!llgt; en zijn drama
wordt dus tot een groot stuk onpartijdige en teekenachtige
analyse van het bestaande en het wordende onder den
invloed van het zich inmengend gewezene.
Het bovenstaande heeft ten doel, voor wie leerden belangstellen in den dichter ell zijn werk, een paar aanwijzingen te geven, die hen in staat mogen stcllen een juist
inzicht in hem en zijn werk te krijgen, en hem naar
waarde te schatten. Na al hctgeen in de dagbladen over
De wilde Eend geschreven is, kon een inhoudsopgave weO'blijven - het bovenstaande bleef, naar ik vermeen, la;g
niet overbodig.
Over de vertooning van het stuk door de KOIl. Ver. he!
Nederlandsch Tooneel behoef ik evenmin in bizonderheden
te treden. Zij gaf in het geheel blijken van ernstige stu die
-en van een streven om - in navolging van de NOJa-vertooning - in dictie en decor de stemming van het werk
nit te drukken. Een dergelijk streven verdient lof en toejuiching, oak al bleken de drie artisten waar het voornamelijk op aankwam - begrijpclijkerwijze -- tegen een zoo
ongewone en zware taak, als hun was opgedragen, nog
niet bestand. Dit is niet hun schuld. even min 'lIs zij voor
hun ijver verdi end hadden dat de voorstellingen z66 slecht
bezocht waren. De oorzaak hiervan ligt weI waarschijnlijk
hierin, .
dat ,
het gezelschap der
Kon. Verecnio-ingin de
.
,
b
......
laatste laren en door repertOIre en door vu()rbereldmg dervertooningen het goede publiek van den stadsschouwburg
vervreemd heeft. Dat is te bejammercn. maar het is cen
feit - een gevolg vall het zich zelf straffende kwaad.
L. S.
I) Zie Otto IIra/uJl - in zijn Biographische Skizze ",')or de uitgaaf van A..-aiser ell Ca/t'/r7"t!r, vertaling Paul Hernlann.

ELLA. tooneelspel in 5 bedrijven, naar Werner's
roman GESPRENNGTE FESSELN, door Mevr.
E. Poons-Van Biene.
Dat de artisten bij de eerste voorstelling \'an Ella bijwijlen wanhopend-smeekende blikken naar het souilleurs-

hok wierpen, - dat het tooneel nu en dan »stond", zelfs
waar de een den ander in de rede moest vallen, -- dat
<tiles behoort tot die kleine ongelukken, waannede de
()ngunst van het lot zelfs de zorgvuldigst voorbereide opvoeringen bezoekt. Er zijn lieden, die claarin de rechtvaardige, straffende hand eener vertoornde M uze wiilen
zien, maar ik houd dat voor bijgelouf.
De directie van Het N eclerlandsch Tooneel mo["e het
voor haar geweten verantwoorden, dat zij mevro;;w De
Vries en den heer Spoor in zulke rolletjes laat optreden,
Ik zal de laatste zijn mij te verwondcren of te beklagen,
zoo de lust en de vreugcle aan hun werk niet in hun
gansche doen en laten merkbaar is
Ik wil claarmee niet
gezegd hebben, dat de hoofdrollen de moeite van het
memorie-werk waard zijn; - ik geloof integendeel, dat de
auteur beter deed zichzclve zulke dingen uit hoofd te
zettcn, dan ze anderen uit het hoofd te laten leeren.
Mevrouw De Vries evenwel hoort men in het eerste bedrijf,
in de expositie, het een en ander vertellen, \Vat de toe,;chouwer noodzakelijk schijnt te moe ten wetcn: zij is
tegenwoordig, als het stuk ter wereld komt, zooals de
baker het bezoek van den ooievaar afwacht - om dan
bescheiden te verdwijnen.
Het applaus, dat na bijna elk bedrijf de schouwburgzaal
deed davercn, en de stille tranen, die langs de wangen
ieekten. bewezen voor wie het niet mocht willen gelooven,
dat Ella een diepen indruk maakte. En geen wonder.
Die tcgenstelling tusschen de beide vrouwen, waarop het
toch eigenlijk aankomt, is zoo nieuw en zoo frisch! Het
is de tegenstelling van de wettige vrouw en »de andere",
van het proza en de poezie van het leven, van den plicht
en de zonde, van den krekel en de mier.
Als Reinhold Almbach aan Beatrice Biancona, die juist
zijn eerste compositie gezongen heeft, vraa&t: »Beatrice,
wil je mijn muze zijn?" antwoordL zij, alsof ze voor den
wethouder stond: »Ja!" En door aandoening overmand,
valt hij op een stoel neer en weeklaagt: »Ella, 0 Ella!"
Want men moet weten, Ella is zUn vrouw en de moeder
van zijn kind. WeI heeft hij dus red en om te zuchten:
0, was ik maar nooit getronwd,
Dan had het me oak nooit herouwd.

Zal ik den belangwekkenden inhoud van het drama op
den voet volgen? Laat mij hever uit dezen hof de fraaiste
bloemen plukken en die tot een geurige bouquet samenbinden.
Reinhold tot zijn vrouw: De macht, die de kerk je gaf,
heeft haar grenzcn .....
Zij: In naam van ons kind. blijf je?
Hij: N een, ik kan niet! (Reinhold all.
Zij: (met de eene hand ten hemel en de andere op den
rug): J emIt je nooit behoeven te schamen over je moeder,
zooals je vader doet. Dat zweer ik je, mijn Iieveling!
Beatrice tot Ella: U weet niet, wat wraak is, - binnen
een uur zal u het weten!
Reinhold tot Ella: Of ik breng je ons kind terug, M je
ziet mij nooit weer.
Ella tot Reinhold: Je hebt mij mijn kind teruggegeven, God heeft ons hereenigd.
Inclrukwekkend en onvergetelijk is het oogenblik, 'lIs
Beatrice, de verla ten minnares en weeze, Ella's kind in de
rivier werpt. De gewikste Jonas, een dubbelganger van
Jean Passepartout, werpt cell lijn uit en haalt het Imaapje
op het droge. Me dunkt, men zal in sommige kringen wei
een bijzondere \'oorliefde hebben voor die kinderrol: daar
is ten minste »ecn touw aan vast te maken".
Ik zou zoo gaarne rle auteur tot het inzicht willen brengen, dat het rlramatisecren van zulkc person en haar goerlen
smaak al te zeer compromitteert. Heeft zij ons dan niets
beters te geven dan rlien slappen grog van Duitsche sentimentaliteit"! Heeft zij zelve in het \even rondom zich en

in ;:ich »niets gl!zien en niets gehoord?" Haar .Dillettanten"
bevatten ten minste een belofte. het ~pijt mij tc ll10etcn
zeggen, dat Ella daarvan niet de vervulling heeten mag ..
Over het spel der artisten veel te zeggen zou m. i. onverstandig wezen. In 70ulk werk doen zij altijd te veel of
te weinig en niemand geeft de juiste rna at van zijn talent.
Het tweede bedrijf werd door mevrouw Holtrop kranigen mooi gespeeld;. zij stond daar Imizen haog boven den
tekst. Hoe mej. Lorje en de heer de fong hun ral anders
en beter hadden kunnen spelen, lOU ik niet weten. Vooral
aan figuren als die Reinhold heb ik een machtigen hekel.
200'n campomst, die U daar wordt vourgesteld als het
wonder zijner eeuw en wiens genialiteit weI bezien niets
anders is dan een voorwendsel om scenes te maken, in
den dub belen zin van het woorc!. Van Hugo, den zeeman.
gaf de heer Tourniaire een aardig type; alleen was het
jammer dat die diepe toon, waarmee hij inz<.!tte, niet werd
volgehouden.
Een schouwburg-bestuur, dat het ernstig meent met de
kunst, moest zulke stukken niet geven. Want er is niets,
wat de groote menigte der half- en kwart-ontwikkelden les sots c!epuis Adam sont en majnrite! - zoo van de wijs
en van het spoor brengt, als die looze, versleten vormen,
die het gevoel ~arodiceren en het gemoed in discrediet
brengen .
Men beweert, dat de ervaring dergelijke concessies geb!edt en Thalia, als ze verstandig is, 70e door de vingers
Zlet. Maar het bewijs moet nag geleverd, dat ons publiek
het beste op zijn best niet zou willen zien.
Vergis ik mij niet, dan zouden de vo!gende woorden
van Schiller, onder wier hoede ik mij tot besluit wil stell en,
gevoegelijk als motto kunnen dienen voor onze tooneelgeschiedenis van de laatste jaren:
»Es ist nieht wahr, was man gewohnlich behaupten
bart, dasz das Publikum die Kunst herabzieht: der
Ki.instler zleht das Pubiikum herab, und zu allen Zeiten,
wo die Kunst verfiel, ist sie durch die Kiinstler gefallen.
~as Publikum braucht
nichts als Empfanglichkeit, und
dlese besitzt es. Es tritt vor clen Vorhang mit einem
vielseitigen Vermugen. Zu dem Huchsten bringt es eine
Fahigkeit mit, es erfreut sieh an dem VersU:i.ndigen und
Reehten, und wenn es damit angefangen hat, sieh mit
dem Sehleehten zu begniigen, so wird es zuverlassig damit
aufhiiren, das Vortremiehe Zl1 fordern, wenn man es ihm
erst gegeben hat."
C. F. V AN D E R HOl{ST.

A. C. LojTrlt. - Uren met Shakespeare
(Hamlet-Shakespeare' s Hamlet en Bam's
Herstelde Vorst ._- Indrukken van Hamletvertooners) .- Leiden, E. J. Brill.
Friedrich Jfitterwltrzer - Hamlet.

Het is een aangenaam toeval, 't welk mij er toe brengt,
tegelijkertijd cen schriftelijke en eene plastisehe verklaring
van het vaak opgehclderde Engebche treurspel te bespreken.
De sehriftelijke in het boek van den heer Loffelt; de plastisehe door de aangrijpenc!e, hoogst artistieke uitbcelding
van den hoofdpersoon door den thans alhier vertoevenden,
grooten Duitschen tooneelspeler Friedrich Mitterwur7oer.
Het belangwekkende in de vergelijking van deze twee
verklaringen ligt lOowel in hun overeenkomst als III hun
versehil. Gelijk Mitterwurzer de afwisselende stemmingen
van Hamlet weer geeft, heeft ook den heer Loffclt getracht
zich vrij te houden van eenzijdigheid; en gelijk de eerste
ons een waarlijk levenden Hamlet toont, heeft de heer
Loffelt voor alles pagen te vermijden een Duitseh wijsgeerig-boekerig geraamte te laten zien.
Maar Mitterwurzer is een groot fijngevoelend artist met

een kraehtig nerveus temp e r~ment; en de heer Loffelt
kensehctst 7.ieh ;~elf als bladz . 29, waar !Iij zegt, dat hij .zijn
standpunt van nuehtcr criticus wil blijven belVaren !"
Deze laatste ' zinsnede dunkt mij inderdaad kenmerkend
voor de studies van den heer L. Die juist niet aantrekkelijke of nauwgezette wijze waar(lp hij hier zijn gedaehten
in woorden uiturukt (»een stanrlpunt bewaren ?" ) karakteriseert, met het woord ~nuchter", zoowel den stijl dezer studies
als de opvatting van het treurspel en zijn held. De heer Loffelt
heeft zieh geen uogenblik overgegeven aan de bedwelming,
waaronder nerveus-artistieke ternperamellten plegen te komen
bij hct genieten van een grunt kunstwerk; zijn pols schijnt
niet sneller geklopt te hebben, zijll zenuwen zijn niet aanaangedaan geworden. Gehecl .nuchter" volbrengt hij zijn
taak als gids door den doolhof (?) van Shakespeare's
treurspel, hij spreekt niet sneller, met warmte van uitdrukking; zijn phantasie, onder de prikkels van zijn stemmingen, toovert hem geen teekenar:htige beelden voor, die zijn
stijl versieren; als hij beeldspraak gebruikt, gesehiedt dit
met gedaehtclooze overneming van gangbare, maar ook
sterk afgesleten pasmunten. En .nuehter" blijft hij ook in
zijne sehildering van Hamlets persoonlijkheid, hij zoekt
hem te doorgronden met zijn verstand, 't welk al de woorden en beduelingen van den diehter overweegt en bepeinst
en hij is sleehts aangedaan geworden door de enkele uiter·
lijke hoedanigheden, welke overeen kwamen met zijn eigengeaardheid, »De heer Lotfelt" - aldus kenschetste hem
dezer dagen een bevriend beoordeebar - »mag zieh wegens zijn belezenheid, smaak, kenr(is, juist en weI gemotiveerd oordeel met de beste bllitenlandsehe eritiei op een
lijn stellen." - En hoor nu den heer Lotfelt over Hamlet:
hij spreekt voortdllrend van hem aIs den besehaafden
denker, den man van smaak en ontwikkeling en het zijn
deze uiterlijke eigensehappen van Hamlets persoonlijkheid,
welke hem blijkbaar het meest aantrekken; waarvoor hij oog
heeft, ja, meer nog, waarvan hij den glans helderder ziet
dan Shakespeare hem m. i. heeft kunnen en willen opleggen. Het is, of deze 16-eeuwsehe Prins een zoon was
van onze IQe Eeuw, met haar gymnasia en hoogere burgerseholen, opgegroeid in de Haagsehe litteraire kringen,
waar men met den tong smakt bij het den ken aan »besehaafdheid en smaak", inplaats van een 7000n der 16e
eeuw, toen de ijverige studie der klassieken en de aangenomen hoofsehe vormen nog niet bel etten, dat de
koningin graaf Essex voor heel het hof een muilpeer
toediende. En dat de heer Loffelt Hamlet inderdaad bekeken heeft met een H:lagseh-litterarisehen blik, bemerken
wij duidelijk, als hij genoopt wordt dieper in Hamlets
innerlijk te zien. Volkomen in overeenstemming met zijn
tijdgenooten en zijn orngeving, onder wie zelfs mevrouw
Bosboom- Tous.~aint, met al haar grootsehe visioenen, zieh
sleehts een enkel maal waagde aan eene persoonsbesehrijving met eene aanwijzing van het dierlijk leven, :larzelt de
heer Lo/felt, waar hij genoapt zou wezen de nauwkeurige
diagnose te geven van Hamlets innerlijk samenstel. Sprekend van zijn krankzinnigheid laat hij zich aldus uit: »men
moet die krankzinnigheicl niet opvatten als een stoornis in
de hersenen, maar als een ontstemming van Hamlets
wezen. .Hamlets hart, niet zijn he rsenen zijn krank." Wat
dit wezen is, 'twelk buiten de hersenen staan zou, daaromtrent verklaart hij zich niet verder. Ofsehoou hij niet
aileen Taine kent, maal zelfs den Dl1itsehen verklaarders
verwijt, zoo weinig van dezen Fransehman geleerd te
hebben, bespeuren wij geen oogenblik, dat Tainp-'s diagnose
van Hamlets zenuwziekte op zijn eigen bp-schOl1wing eenigen invloed geoefend heeft. De prikkelbaarheid van Hamlets verfijnd zenuwgestel heet bij den h eer Loffelt eenvoudig ti jngevoeligheid, de aandoenlijkheid zijner verbeelding,
die hem voor de werkelijkheid ongesehikt maakt en hem
buiten even wicht brengt, de geringe veerkraeht der zenuwen, die niet in spanning te houden zijn gedurende den
tijd die er noodig is om van het plan tot de uitvoering te
komen
van dit alles rept de heer Lolfelt niet. En dit,
hoewel de dichter zelf, zij het dan ook in de terminologie

Hamlet's
van de medische wetenschap zijner dagen
physiek leven met zijn moreele stemming In verband
brengt:
And you, my sllleu.·s, grow not instant old,
But bear me stilly up.
1. 5.
But I am pi;.:eon-liz'eI'd, and lack gall
To make oppression bitter.
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laat hij Hamlet zeggen. terwijl \Vij oak van. elders weten,. dat
Shake~peare dit \'erband, door de waarnemIng van zlJn elgen
leven, gevoelde en erkende. Zijn psych 01 ogle wa~, in haar
grondbeginsel, geheel in overeellstemming met de moderne
wetenschap.
Doch ook in andere opzichten toon! de studie van den
~eer Loffelt dat zij dateert uit een vroeger tlJdper~ van
hteratuurstudie. De schrijver heeft en den dichter, en het
tijdstip en de omgeving waarin Hamlet ontstoud, biJkans
geheel buiten rekening gelaten.
Hij hedt het treurspel
eenvoudig op zich zelf beschouwd. gelijk hij - volgens zlJn
elgen bekentenis het aanvankelijk den hootdpersoon
gedaan had.
Maar wat omstreeks r.et jaar I 87 0 ~ w~arIn
deze studie, naar ik "ermeen, het eerst gedrnkt is) blJ ()~s
te. lande nog niet de aandacht getrokken zou hebben, 1S
b~J het herdrukken van die studie in dit jaar een anachrolllsme geworden.
H et is jammer, dat de heer Loftelt niet gevoeld heeft,
hoe weinig wlk een overzieht van het treurspel als hij hier
gegeven heeft. in onze dagen meer van nut is. Toen hij
.~chreef, kon hij meenen dat het hij de onbekendheid met
Shakespeare, welke in die dagen bij ons te lande schijnt
geheerscht te hebhen, welkom zau zijn; heden ten dage
verlangt cie lezer, die een commentaar ter hand neemt,
meer eene artistieke historische ps)'chologische studie van
zulk een werk. Oak al blijven de vele juiste opmerkingen
vall een heer L., vooral ten aanzien van de andere person en
in het drama haar waarde behouden; in het belangrijkste
deel toont zijn studie meer sporen van ouderdom dan voor
het genieten op dit oogenblik wenschelijk is .
Dat ik dit alles thans juist zoo sterk gevoel, is het gevolg der herhaalde kennismaking met de vertolking door
den kunstenaar Mitterwurzer van de titelrol gegeven.
Deze artist is thans bijna vijf en veertig jaar; zijn ge~talte is vol rijp geworden, zijn stern heeft geleden. Het
ldeaal van een teederen, jongen Prins, een uiterlijk fijn
besehaafden. smaakvollen Hamlet kan bij dus niet gemak~elijk nabijkomen. Maar hij bezit daartegenover juist die
lI1nerlijkc aanleg, die noodig is om ons bet physisch en
psychiseh leven van dezen droomer, dezen man der verbeeJding, deze nerveus-aandoenlijke natu~lr te laten zien.
Zijn eigen temperament is prikkelbaar, zinnelijk, elke
moreele aandoening zet zich hij hem om, gaat gepaard met
eene physieke sensatie; en zijne conceptie van de personen. die h~i voor te stellen heeft, is rbarmee in overeenstemming. .-\ Is wij zijn verpersoonlijking van de Hamlet
zien , ge\'oel en wij aan ons zelf de oorzaak van Hamlet's
aarzeling. Aanvankelijk droomerig. in zichzelf gekeerd, verzonken in zijn droefheid over den dood ~.ijns vaders, onder
den indruk van den spoedigen hertrouw zijner moeder.
wordt hij geheel geschokt door de verschijning van zijns
vaders geest. Het evenwicht aan zijn zenllwleven is geheel
verbroken, ontzet en geheel verstijfd staat hij bij de toespraak van den geest. en als deze heen is, kost het hem
moeite zich op de been te houd~n, niet ineen te zakken.
Om te verbergen wat er in hem omgaat. windt hij zich op
tegenover Horatius. hij himpt, ontsteld, trillend, samen, bij
het vernemen van de geheimzinnige stem van den geest
en als de eed gezworen is valt hij, gansch ontdaan in de
arm en van Horatio; - huiverenrl wikkelt hij zich in zijn
mantel en gaat heen, angstig nag eens rondziend of de
verschijning wei verdwenen is, in zichzelf Iluisterend:
»The time is out of joint. 0 cursed spite,
That ever I was born to set it rig-ht."
De indrukken van dien verschrikkelijken nacht verlaten

hem niet meer; maar in plaats van zijn zenuwen te prikkelen tot daden, is hun veerkracht er nag meer door versl~pt. Hij peinst over het gehoorde, en ziet telkem weer
dle verschijning voor zich in »nare droomen" .- het ontstemde speeltuig van zijn ziel kan bij de aanraking met de
lage, gemeene werkelijkheid anders niet dan wanklanken
voortbrengen.
De aanhlik van den gluiperigen. bespiedenden Polonius
prikkelt zijn geest tot hatelijke sarcasmen - het is geen
werkel!jke aberratie van zijn geest als hij dezen hoveling
een vlsschhandelaar noemt. Hij weet heel goed wien hij
voor heeft, maar hij ziet hem aan, voor wat hij hem
schijnt: een man die handel drijft in opgehengelde visch, in
opgevangen geheimen van een ander. Tot deze metaphoren komt Hamlet als van zelf, onder den invloed van de
b~itensporigheid zijner verbeelding, en van zijn ontstemming,
dle vermaak vindt in het kwellen van de menschen op wie
hij zich moest wreken door eene daad. Telkens wisselt
zijn stemming; hij is tegenover Rosencrantz en Gllildenstern
vertrouwelijk en harteIijk, straks bitter en hooghartig; achter.dochtig met hen spelend; of wei hij vergeet hun tegen
woordigheid om zich een oogenblik te verdiepen in de
herinnering aan het visioen, of in eene zelfbespiegeling
over den mensch (een tijn!!evoeld trekje van Mitterwurzer
om bij die beschouwing: »what a piece of work is a man"
zich van de anderen, die dat toch !liet zouden begrijpen,
af te wenden om er een luid~ overdenking van te maken)
of bij barst uit in snerpende sarcasm en en wijst hen, in het
gevoel van zijn hoogere waarde als mensch en prins, de deur .
Voor de spelers is hij geheel oor; hij gaat een oogenblik
op in de herinnering aan vroeger gesmaakt kunstgenot, wil
zelf voordragen, maar blijft midden ill steken. Zijn gebeugen
is er niet helder genoeg meer voor, zijn brein is te veel
met andere dingen vervuld. Welke gedachten dit zijn, zien
wij als hij luistert naar de v()ordracht van den tooneelspeler :
het oogenblik van Pyrrhus' aarzeling, schildert zijn toestand
immers en als hij dan toeslaat ter volvoering van zijn
wraak, gaat Hamlet in zijn verbeelding mee en slaat ook
toe - als op den Koning. Zoo komt hij weer tot het
besef van hetgeen hij doen moest. En hij voert niets uit!
Den sleutel tot Hamlets aarzeling vinden wij nu geheel
en al in Mitterwurzers vertolking van den monoloog:
»0 what a rogue and peasant slave am I".
Die alleenspraak is een zelfstrijd, een kamp tegen zijn
zenuwen en zijn afdwalende verbeelding, hij wil zich stalen,
zich bepalen tot de wcrkelijkheid, niet meer zich verdiepen
in gcpeins - en hij doet het toch! Vol woede keert hij
zich tot zich zeit, slaat zich de vuisten tegen het huofd.
zoekt zich op te winden en komt eindelijk op een denkbeeld. dat hij dadelijk vasthoudt en uitwerkt, gelukkig dat
hij iets gevonden heeft o~ iets te doen, lOnder eigenlijk
iets te doen. Maar nu kan hij zich ook nallwelijks meer
hedaard houden, in afwachting van het resultaat van zijn
proefneming. Zijn overpeinzing over dood en leven is
slerhts een pauze, de ontmoeting met Ophelta -- waarin zijn
liefde bovenkomt, maar ook zijn wantrouwen in den mensch
en in de vrouw haar met scherpe prikkels slaat, zijn eigen
nobelheid haar laaghartig verraad op mannelijk bescher~
menden to on berispt, - brengt hem weer van streek. Hij
loopt gejaagd rond, onzeker wat hij doen of zeggen zal,
zijn prikkelbaarheid in telkens afwisselende stemming uitend.
En die overspanning neemt toe. zijn vrees of de proef wei
slagen zal doet hem te voren naar de tooneelspelers gaan
om hen nog eells de les te lezen, waarbij Mitterwurzer niet
kalm zittend doeeert, maar rondloopt, door zijn toon hen
onder het oog brengend hoe gewichtig het is, dat zij hun
werk goed volbrengen - een opvatting van dit tooneel,
zoo natuurlijk en echt dramati~ch en die het tevens met
de handeling wordt vastgeknoopt, dat men zich later niet
kan begrijpen, hoe eenig artist het ooit anders heeft kunnen doen.
Ook tegenover Horatio beheerscht Hamlet-Mitterwurzer
zicb slechts met 1110eite. Hij kan niet aJ'l.ders denken dan
aan het gewichtige oogenblik dat nadert; en wordt meer
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en meer opgewunden. Als de koning binpen komI, kan hij
zich niet eens dwingen tot een schijn van hoffelijkheid, hij
neemt minachtend een lo()pje met hem, maakt zich met een
scherp kort woorc! van hem ai, wendt zich dan tot Polonius, vermaakt zich even ten zijnen koste, vermaakt zich zelfs
met Ophelia, spreekt in bitter sarcasme van z\jn maeder,
legt zijn rouwmantel af, legt zich aan Ophelia's \'oeten,
maar kan er geen rust vineen. Interrupties van de toonee!·
spelers, korte ophelderingen, c!uidelijke strikvragen tot zijn
moeder, hij wart alles dooreen, lacht bijwijlen hardop, als
in een aanval van hysteric, beweegt het hoofd, het lichaam,
glijdt np den grond, kijkt den koning aan en dit alles in
eene zoo blijkbaar toenemende zenuwover~panning dataangenomen en echte waanziIl in ell,ander \ loeien. Eindelijk, claar
staat de koning op en vlucht weg, Hamlet hem achtema, buiten
zichzelf om zijn overwinning, Horatio omhelzend,alle voorzich ~
tigheid en vermomming bijna vergetend in zijn minachtendc
spotternijen tegen Rosencrantz en Guildenstern, die hem ten
slotte zoo nerveus maken, dat hij hen met heftigheid afwijst.
Zijn vlijmendc ironie begroet ook Polonius, met wien hij
speelt, in een snel tempo hem allerlei dwaashcdell latend
uitkramen. om eerst tot eenig zelfbezit te komen wanneer
hij voor het venster naar de maan heeft staan turen ell
zich tot kalmte brengend vour het onderhoud, 't welk hem
met zijne moeder wacht. Al deze tooneelen vormen te
zamen in hun monvement een meesleepend dramatisch
en belangwekkend psycholisch gcheel, waarin we duidelijk
gevoelen hoe Mitterwurzer bij alle studie en voorafgeganc
vaststelling der hizonderheden zelf onder den inclruk is
van den toestand en opnieuw schept. Dlt bleek vooral
duidelijk door de vergelijking van de tweede voorstelling
met de eerste. Bij de tweede was hij - onder den invloed
van de treurig slechte opkomst van het publiek -- alleen
met moeite in staat zich in zijn ral in te werken en zoo
gleed hij soms over kleinigheden heen, misten enkele gedeelten de echte spontaniteit en toonden andere de sporell
eener eenigszins moeilijke zelfopwinding, die dan zoo licbt
tot overdrijving overslaat.
De alleenspraak in het kabinet des konings drong zich
niet op door eenige ongemeenheid in de opvatting; zij
was echter jnist wat zij zijn moest, aldus op nieuw het
bewijs leverend, dat Mitterwurzer niet »op effect speelt.
Vol juiste verscheidenheid was daarna weer zijn gesprek
met zijn moeder. Aanvanke1ijk is Hamlet hartstoehtelijk,
scherp, hard: met zekeren wellust doorsteekt hij Polonius
en doorpriemt ook het hart zijner moeder, terwijl hij vol
edele verontwaardiging zijn vader tegenover zijn oom stelt,
jegens wien hij zich met toenemende heftigheid uitlaat.
Daar verschijnt op eens weer de geest. In eerbiedige
vereering en tegelijk weer met ontzetting valt Hamlet oJl
de knieen, hem onbewegelijk aanstarcnd, dim hem volgelld;
am na zijn verdwijning zenuwloos neer te zinken, en nu bekomen van den schrik - zijne moeder met den diepsten ernst toe te spreken, ee'n oogenblik zelfs voor haar
neervallend, om nag eens te rllsten tegen haar borst, zieh
te warmen aan den afschijn van llaar vroegere liefde, en
haar te vermanen, bij haar aan te dringen op belwering doch weer eindigend met vlijmende ironie, in
een weI wat al te snellen en niet genoeg voorbereiden
overgang. - De wreede geringschatting, waarmee hij het
lijk van Polonius behandelt, blijft geheel in overeenstemming met de wreedheid, allen zwakken mensehen van nature eigen.
Van het verdere dee 1 des drama's krijgen wij - door
de gebrekkige, tot bekorting nopende tooneelinrichting -Hamlet nog slechts in twee tooneelen te zien: op het
kerkhof en in het Paleis. N a al hetgeen hij heeft meegemaakt is Hamlet somber, droefgeestig, gestemd, in overeenstemming met de omgeving. Zijn ironie heeft nu haar
scherpen angel verloren; hij vindt het leven dwaas en klein,
maar mist nu geheel den moed zieh nag te verzetten.
Het weemoedig gelatene van den diepen toon, waarop hij
zijn: .In Bereitschaft sein ist alles I" tot Horatio zegt
Stoomdrukkerij van TH. A. VAN ZEGGELEN

(het toonee! met O,;ric is weggelaten en de bode de,;
Konings komt met zijn oproep to t tweekamp nog op het
kerkhof) teekenl zijn stemming in dit deel van het treurspel \~nortrefTelijk.
Eindelijk \'olgt de t\\"eeb.mp. Aal1\'ankelijk is deze Hamlet
onversc!ll11ig, cinch met iedere phase der worsteling wordt
hij meer opgewonden en geeft zich gehecl over aan het
prikkel end genot van den strijd. En under den in .'loed dier
bedwell11l1lg stort hij zich e\~en later. met waren hartstocht,
op den Koning. doorsteekt hem, werpt hem af \'an de verhevenheid en blijft zelf er op staan, trotsch gelukkig de
armen omhoog heffend -- met een die-pen Zllcht van vcrlichting, nu hij eindelijk zijn levenstaak volbracht heeft. Thans
kan hij rustig sten-cn I
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Het nadeel van eene z()() levende, plastische verklaring is
dat zij niet blijvende is. Juist daarom echter heb ik gemeend
goed te handelen door eenigszins uit\'oerig het spel
en de opvatting van Mitterwurzer hier neer te schrijven.
Maar ik kan niet nalaten mijn leedwezen er over uit te
spreken, dat men dezen kunstenaar, die onmiskenbaar genialer en mcer echt artistiek is dan Possart, Z()o weinig
IlCeft weten te waardeeren. Een dergeiijke misvatting van
het publiek kan niet blijvend zijn - het zal berouw krijgen,
als het te laat zal wezen.
In den loop der aanstaande week gaat hij ons weer verlaten, ik zon zoo gaarne zien clat hem nog, voor hij heenging, op ondubbelzinnige wijze bleek dat men hem -_. als
hij het \~olgend jaar ml)cht willen wederkeeren - de onverschilligheid van thans dubbel wenscht te vergoeden.
L. S.
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Het hoofdbestuur van het Nederlanelsch Tooneelverbond
hield den 2en dezer maand eene vergadering die ook ten
deele werd bljgewoond door de commissie van beheer en
toezicht over de tooneelschool. In hoofdzaak werd da~Hin,
wat de inrichting dier school bctreft, bepaald clat het nu ingetreden schooljaar als een tijdperk van uvergang zal worden
beschouwd, waarin een leerplan wordt voorbereid dat zijn
zwaartepunt zal vinden in het eigenlijk vakonderwijs.
De praktische oefening zal daarbij een voorname ral
spelen, waarbij mimiel: . plastic,.; en dansen meer op den
v(lorgrond treden; ook worden maatregelen voorbereid tot
het vestigen van een :lpplicatie-theater. [VIet de verschillende schouwburgbes1'.lren van Amsterdam en Rotterdam,
bovenal met den Raac . van Beheer der koninklijke vcreeniging Het N ederlandsc .. Tnoneel," die zelf daaromtrent cen
voorstel bij het hoofdhestuur heeft ingecliencl, zijn onderhandelingcn aangekno )pt en binnellkort hoopt het hoofe!bestuur zijn plannen t·· t rijpheid gebracht te zien.
BU al deze bestur '1 ontmoette het hoofdbestuur de
g-rootste welwillendheid en de meeste belallg-stelling.
Met belang-stelling vernam het hootdbestullr dat ele directeur der tooneelschool reeds beg-onnen is het gewenschte
Icervak ,.geschiedenis van het toonee! en van cle tOOl~erl
letterkllnele" te onderwijzen ell dat dit onderwijs vOllrloupig zeer vllldoet.
Zoolang de noodzakelijkheitl blijkt, zal ook van wege
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het tooneelverbond voorbereidend onderwijs en weI in een
tweejarigen cursus aan de school worden gegeven, waartoe
de drie voorbereidende klassen der vroegere inrichting worden teruggebracht.
Het hoofdbestuur wil ieder jaar aan de algemeene vergaclering verslag uitbrengen omtrent dat onderwijs en de
leerlingen, die het genieten, opdat over de noodzakelijkheid
der voortzetting geoordeeld kan worden.
Het hoofdbestuur zal een kort overzicht van cloel en
werkkrillg van het verbond uitgeven om claardoor te trachten nieuwe led en aan te winnen en de vestiging van nieuwe
afdeelingen te bevorderen.
Voor de vestiging van eene afcleeling »N ederlandsch Indie"
heeft het hoofdbestuur reeds onderhandelingen met invloedrijke personen op Java aangeknoopt.
Pogingen om op een drietal plaatsen in Nederland afdeelingen te vestig-en werden voorloopig niet met den gewenschten uitslag bekroond, doch zullen ter ge!egener tijd
worden herhaald.
Het hoofdbestuur besloot het nog niet door de algemeene vergadering aangenomen gedeelte van het gewUzigd
reglcment der tooneelschool te he#ien en in de eerstvolgende gewone algemeene vergaderi
ter tafel te brengen.
. H. JOOSTEN.
3 November 1889.
:c: A<!?cmeen secre/arz"s.
-- --- -- ~-;>

Nederlandseh Tooneelvnrbond.
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111 de laatste jaren IS de bciangstelling in het nationaal
tooneel in Nederland zeer lllerkbaar toegenomen.
'Vel kllnnel1 wij nog llip.t bogen op eelle oorspronkelijke
tonneclletterkullde. :Vlaar de tonneebpeelkllllst verheugt zich,
van de zijelc der spelers, in eene toewijrling, van den kant
,·all het publiek, in eene waareleering, die vroeger slechts
bij zeer enkelen werden gevonden.
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Voor een goed deel mag het 1\'ederlalIdsch Toolleelverbolld
zich de eer van dien vooruitgang toeeigenen. Het heeft er
veel toe bijgedragan om de sluimerende belangstelling te
wekken, den ongeoefenden smaak te ontwikkelen, de liefde
voor echte kunst bij artisten en publiek warmer en vrucht·
baarder te maken.
Onder de middelen welke de Vereeniging tot dat doel
heeft aangewend verdient de door haar opgerichte en onlangs gereorganiseerde, door Zijne Majesteit den Koning
zoo vorstelijk begunstigde Toollce/school in de eerste plaats
genoemd te worden.
Maar er blijft in de goede richting nog zoo veel te doen.
Het is wenschelijk, dat aile tooneelvrienden in Nederland
ter bereiking van het beoogde doel, verheffing van het nationaal tooneel, zich aaneensluiten.
Al te veel namen van kunst!ievende en gelettercle landgenooten ontbreken nog op de lijsten der leden van het
Tooneelverbond.
Velen, vooral op plaatsen waar geen schouwburg bestaat
en tooneelvoorstellingen zelden worden gegeven, zijn van
oordeel, dat het !idmaatschap van het Tooneelverbond voor
hen overbodige weelde is.
Dezen zij het aanbevolen in de eerste plaats te bedenken, dat zij, door dit lidmaatschap te zoeken, eene goede
zaak steunen, eene zaak, die, oak financieel, den steun van
vel en behoeft.
Bovendien kunnen zij op die wijze het optreden van tooneelspelers in de plaats hunner inwoning bevorderen.
Daarom is het wenschelijk dat op plaatsen waar nog
geen afdeelingen bestaan, afdeelingen gevestigd worden en
dat aile tooneelvrienden <'>f, zoo in de plaats hunner inwoning eene afdeeling bestaat, zich bij deze aansluiten, (Jf, zoo
dit niet het geval is, aan het bestuur eener andere afdeeling
of aan den algemeenen secretaris hunne namen opgeven,
nvereenkomstig art. 9 der statuten*)
D e jaarlijkscde bijdrage der leden bedraagt f 5.- . Zij
ontvangen daarvoor gratis een exemplaar van het tijdschrift
Ire! Tooneel, dat geregeld om de veertien dagen wordt uitgegeven en genieten bovendien het voordeel van tegen verminderden entreeprijs de ' tooneelvoorstellingen te kunnen
bijwonen die onder het patronaat der Vereeniging worden
gegeven en gratis die, welke nu en dan, door sommige
tooneelgezelsehappen aan hare leden worden aangeboden.
Afdeelingen zijn op dit oogenblik gevestigd te Amsterdam,
Rotterdam, Delft., Dordrecht, Gent, Gouda, Groningen,
Den Haag, Haarlem , 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Tiel, Utrecht.
De statu ten der Vereeniging, het Reglement der Tooneelschool ell proefnummers van He! Tooneel worden, op aanvrage, door den Algemecnen Secretatis toegezonden.
Uitgegeven door het Hoofdbestuur,
November 1889.
*) ART. 9 . »Zij die in een gemeente wonen waar geen afdeeling is
gcvestigd, en leden wenschen te worden "an de Maatschappij . lmnnen
zich als leden bij eene afdeeling hunner keuze of als algemeene leden
hij het hoofdbcstuur laten inschrij\'en. Hetzelfdc geldt yoor hen die
geen student zijn en wonen in een gemeente waar alleen eene studen·
tenafdeeling bestaat."

De algemecne Secretaris, D. H. Joosten, Singel 119 tc
Amsterdam, verzoekt afdeelingssccretarissen of belangstellenden, die exemplaren van bovenstaande nota wenschen,
zich daartoe tot hem te wenden .
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(Verslag van de Raadszitting van Donderdag 31 October).
(Cil he! da,!{blad: De Amslerdammer)

subsidie aan de Toome/school, deelt de heel'
dat hij daartegen groot bezwaar heeft.
Hij denkt anders over publieke vermakelijkheden, dan zijn
buunnan, de heer Alting Mees, die den vreemdeling wil
lokken door asphalt en theaters, twee verschillende glibberigheden. Hij wil die Tooneelschool aile eer en recht laten
wedervaren, misschien is het tooneel een voedsel voor den
geest, maar dan toch nog altijd een ongezond voedse!. Men
kan niet ontkennen, dat er stukkell geschreven zijn die
letterkundige waarde bezitten, maar dit doet er niet aan
toe, dit subsidie is een bewijs van groote eenzijdigheid;
want waarom worden rederijkerskamers, in !ielde bloeiende,
Christelijke jongelingsvereenigingen, vereenigingen tot verspreiding van romanlectuur ook niet gesubsidieerd? In
ieder geval is het een schande voor de rijke voorstanders
in den lande om dit subsidie te aanvaarden uit de zakken
der belastingschuldigen.
De heer AlIiJlg Mas erkent, dat hij in het bevorderen
van comfort en open bare vcrmakelijkheden zeer zeker een
middel ziet om 'yreemdelingen te lokken, die gaarne in een
prettige stad wonen.
De heer Ge1rilsen bestrijdt het subsidie omdat het wordt
gegeven voor vakonderwijs. Zoovcel vakken en am bach ten
missen subsidie, die in het maatschappelijk leven oneindig
nuttiger zijn dan het toonee!.
De heer Van Hall heeft in vier jaren tijds geen woord
gczegd over de subsidie. Hij doct het nu, omdat de heer
Heemskerk, die gekozen is om ecnige verscheidenheid in
den Raad te brengen, zich ook doet hooren. Buiten den
Raad is van diens geconstatecrde ergernis tegen het subsidie niet veel gebleken . Als de lIitspraak der kiezers een
maatstaf is, dan acht spr. dat hii toch zelf een voorbecld is.
Men schijnt echter tegen 't openbaar tooneel bezwaren te
koesteren, want het is hem bckend, dat vele ledcn van de
partij van den heer Hecmskerk in hun huiselijken kring
tooneelvoorstellingen arrangeeren. Tegen slIbsidien worden
in den regel bezwaren door den e'en of ander aangevoerd,
spr. wijst o. a . op de Quellinusschool.
Spr. moet ecl:ter opkomen tegen de beteekenis, die aan
de tooneelschool wordt gehecht. Zij is geen grappenmakerij maar een kunstschool, waarvan de burgerij thans genot heeft. De oud-Ieerlingen der tooneelschool zijn geengageerd in kleine theaters voor goedkoope prijzen to egan·
kelijk, en daar verheffen zij het peil van het toonee!.
Hij acht het dus geen schande voor de vereeniging
om dit subsidie te aanvaarden en herinnert met het
oog op die uitdrukking aan de woorden van den heer Hovy,
bij de behandeling van het ad res over de schoolwct aan
de Tweede Kamer, toen deze van Jail' en netjes sprak.
De heel' Berkel' is niet vijandig aan het tooneel, maar
hij acht dat boven het aangename het nuttige en noodige
moet voorgaan. Hij zal dus tegen het subsidie stemmen .
Een subsidie aan kinder\'oeding ware veel wenschelijker.
De heer Ho;,,)' is ook van dit gevoelen. Eerst het nut·
tige, vooral wanneer het aanger.amc zooveel aanstoot geeft.
Het peil van het tooneel daalt trouwens. Van klassieke
stukken hoort men weinig. De rijke heeren door geheel
het land kunnen best die f 2000 nog weI missen. Geen
andere stad geeft een cent. Gaat naar Edenburg en Glasgow,
zegt hij, groote welvarende steden, zonder stadsschouw·
burgen, waar de Zondag niet ontheiligd wordt, waarop door
Bij post
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bloei en welvaart Gods zeg'!n rust. \Vaarom moet Amsterdam dan aileen een subsidie geven voor een zaak. die
nationaal heet te zijn?
De heer Van Ni'erop acht de tooneelsehool geen zaak
van gemeentezorg; het subsidie is steeds verleend voor
een enkel jaar, zoodat men er nooit op kon rekenen. Hij
zal er tegen stemmen.
De heer Van O{[trop zal thans voor het subsidie stemmen geleid als hij is door de resultaten van .de tooneel~
school. Hij heeft de leerlingen zien opt red en m een fraal
stuk, dat zeker de heer Hovy ook gaame zal zien, in .lo.3~f
l'll
Dothan. Daar werd g-oed Hollandseh gesproken en
men hoorde tenminste ee~ natuurl\jken toon. Dat is weI
een subsidie van
2000 waard met het oog op de opvoeding van het volk. Men zegt, laten de ;ijke heeren het
zelf betalen, maar aile deze zaken komen m den regel neer
op de zakken van enkele personen.
Mr. De Vras zegt, dat men niet moet vragen of men
juridiseh gebonden is, maar het is toch een. ~raag of men
apropos van de begrootin;;. nu geen SubSIdle zal geven.
dat men jaren lang heeft gedaan.
Wij mogen hier bovendien niet vragen, zegt hij, of znlk
een uitgaaf aile riehtingen bevredigt, maar moeten traehten
te komen tot rechtvaardigheid en billijkheid, niet afvragende
welke richting men vertegenwoonligt, aileen erkenncndc
het algemeen belang. Dit is de eenige richting, die spr.
in dit college erkent en daarom deed de heer Van Hall
niet goed van anti-revolutionairen te spreken.
Men sprak ook van rijke heeren. Ook dezen. geven meer
dan het subsidie. De heer Hovy: een klein beetje.
De heer.De Vries. Mijnheer Hovy, waar gij u beroemt
voor uw seholen zorg te dragen. kwijten zij zich voor datgene, dat zij nuttig achten te zijn.
(De heer Hazy mompelt iets dat wij niet verstaan.)
Zij eerbiedigen, zegt de heer De Vries verder, hoewel
zij met u verschillen in hun opvatting,. hetgeen gij doet,
maar tappen geen hatelijkheden ten aanZlen van het streven van anderen. zij eerbiedigen uw bereidvaardigheid,
eerbiedig dan ook hun bereidwilligheid. En als gij dan
spreekt van vreemde steden waarop Gods zegen rust, dan
ontzeD" ik u het recllt aan te wijzen, op wien God zijn
zegenb laat neerdalen. (Toe/mdzingen /'n Raadzaal t!1Z Tribune.)
De heer Heemskerk wijst er op, dat men hier te doen
heeft met een uiting van kunst. De heer Van Ogtrop mag
zeggen, dat hij met genoegen Klan's en Roos/e heeft gehoord.
(Algemeen gelaeh).
De heer Van Hall: .lozej in Dothan!
De heer Heemskerk: Nu dan .lozif in Do/han.
De heer Van Hall: Vall Vonde!!
Op zijn best, gaat de heer Heemskerk voort, is het een
zaak, die voedsel voor den geest geeft, en in dergelijke
zaken maD" men geen partij trekkell voor de eene zaak of
de andere~ Mijnheer De Vries kent geen richtingen, volgens
hem z[m we maar een administratief college. Spr. gelooft
als regeering van Amsterdam iets meer te zijn.
Wanneer men zegt, dat het de bedoeling van de tooneelschool is, het toonee! te verheffen, dan verwijst hij
naar de stukken vol echtbreuk, die worden opgevoerd.
De Voorzitter merkt op, dat hier geen quaestie is van
het tooneel maar van de Tooneelschool.
De heer Hov)' verdedigt zich tegen de opmle van den
heer De Vries. dat zijn richting minachtend zou denken
over die van anderen. Hij heeft aileen aan willen toonen.
dat kunstmatige opschroeving van vreemdeling~n-verkeer
geen nut kan stich ten.
In stemming gebracht wordt de post 2 I 2 «subsidie tooneelschool" aangenomtll met 2 I tegen I.f stemmen.
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.De kuoBfeoaarB en de krifiek.
De laatste weken zijn, naar Hooft .gezeg~ zou h~b~en,
»warrig geweest van twisten ende melllgherl~I gcschnJf. --En dit alles tengevolge van de beoordeellllgen, aan de
voorstellingen van De wilde Emd bij de Kon. Ver. Het
Nederlandsch Tooneel ten deel gevallen, of, om de naaste
aanleidinCT te noemen. als een gevolg van de dagorder,
door de~ Raad van Beheer naar aanleiding van die
voorstellingen tot zijn artisten gericl~t. Daann to~~ heeft
hij niet aileen zijn tevredenhei~ betUlgd over. den IJvcr en
de toewijding, bij die gelegenheld d?or ?e arWit.e~ betoond ;
maar er tevens bijgevoegd dat hlJ dIe betUlgmg te eer
afleD"de om den onaanD"enamen indruk weg te nemen van
de bbeoordeelinCTen, welke de R. v. Ben. als uit onkunde
of noab minder b versehoonbare redenen afkomstig, qualifieeerde.
N auwelijks toch had de reda.ctie. van h~~ Vad.erland deze
daCTorder medegedeeld met de Homsche blJVoegmg; »arme
krtfiek I" of er ontstond in verschillende bladen, He! Vaderland de Arllhemsche Courant en de l'rfzddelburgsche COllrallt
een ' twistgeschrijf voor of tegen de kritiek, 't ~el~ zich
vooral cigenaardig kenmerkte door de anonymltelt der
inzenders. Zoo sehreef X. Y. in Het Vaderland van 31
October 1.1. een ingezonden stuk. waarin hij den Amsterdams chen critici, die op de vertooning van De Wzlde Eend
af te dingen vonden, voor de voeten wierp, dat zij dit
aileen hadden gedaan uit geraaktheid, omdat de R. van
Beheer nu ook een stuk van Ibsen was gaan opvoeren
zander hen, die zieh als leden der Tooneeive1eelligi1Z{[ daartoe aileen' bevoegrl achtten, te raadplegen, en dezelfde
X. Y. tegen een der heercn in het bizonder nog eenig~
beschuldigingen inbracht, welke verklaar.den waa;om. hlJ
het raadzaam had geoordeeld zijn stuk met met zlJn elgen
naam tc onderteekenen. Weer anders in de Amhemsche
Courant waarin een aan zijn eigenaardige uitdrukkingswijze
licht h~rkenDaar Amsterdamsch letterkundige den Raad
van Beheer onder zijn hoede nam, door te vragen of niet
zijn leden gerechtigd waren vonnis te vellen over hetgeen
door de Amsterdamsche kritiek te berde was gebracht,
wanneer men maar wist wat een onbeduidendheden en
verloopen hoogere burgerscholieren er onder die critici
schuilen; een stelsel van verdediging voor den Raad van
Beheer. waarover ik straks het mijne zal te zeggen hebben,
maar dat tach beter niet gevoerd ware door dien Amsterdamschen briefschrijver, die zelf, uit goedhartigheid, voor
menig persoon den weg in de joumali.stick h~~ft .geeffend
zonder zich vooraf te hebben vergcwlst of hI] met aldus
zelf der onbeduidendheid de hand reikte. En eindelijk
eene vriendschappelijke correspondentie in de lJfi~delburg
sche Courallt waarin·- in tegenovergestelden zm - de
houdinCT van' den R. v. Beheer scherp werd gecritiseerd
en het belachelijke er van in het licht gesteld~ met. eene
vermeicling van intimiteiten uit de tooneelgeschledems der
laatste tijden, waaruit we echter de ~erzekering ,,~et is ~en
openbaar geheim dat de heer Sdllmmel De Wzlde l~md
zelf leelijk vindt en het des ondanks al~. ge~l\Vongen (an,~
dercn beweren zelfs juist daarom opzettellJk) liet vertooncn
liever o'emist hadden. Zulk eene verden king moet men niet
uitspreken zonder te staven en dan nag liefst niet in cen
anoniemen brief.
Doell als van beide zijden de hartstochten zich doen
geld en wordt er gewoonlijk meer gezegd dan ~len, in ~al
mer stemmin rr, zou willen verantwoorden. Belde partlJen
en a - hebben hier gezondigd, laat ik cr
- sz" par/is
verder over zwijgen.
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Dc groote, de eenige vraag, die in dezen te berde
komt, is het eeuwigdurend geding tusschen de kunstenaars
en de hitiek.

22

Daar zijn er die meenen, dat de eersten zich te buiten
gaan wanneer zij opkomen tegen de uitspraken der kritiek.
Ik voor mij geloof dat dit onjuist is. Een afkeurend
oordeel, door meester kritiek uitgesproken, is allerminst
een vonnis, waarvan de veraordeelde kunstenaar niet zou
mogen komen in hooger beroep. Ieder oordeel blijft bij
slot van rekening louter subjectief. De criticus kan zich
in de bedoelingen van den artist vergist hebben. E en
acteur kan van eene ral eene andere opvatting hebben
dan zijn beoordeelaar - en wat deze dan, de schepping
uit zijn oogpunt beziende, mag hebben toegeschreven aan
een gemis aan vermogen om uit te drukken, kan eenvoudig het gevolg zijn van eene andere opvattmg van den
kunstenaar. Niets meer gerechtvaardigd in zulk een geval,
dan dat deze den lezers der critiek van zijn andere opvatting op de hoogte brengt en hun vertelt, waarom hij
meende die ral zoo te moeten begrijpen. Op zijn beurt
kan de criticus dan zijn stelsel met argumenten verdedigen
en blijft de !Jeslissing daarna aan den lezer, die natuurlijk
weer geheel subjectief oordeelt.
Verder intusschen kan de tooneelkunstenaar zelf niet
gaan. Over de wijze waarop hij zijn opvatting heeft vertolkt, staat hem zelf het oordeel niet, t'envoudig omdat
hem de spiegel ontbreekt, waarin hij zich zien kan. Ten
hoogste kan hij het brengen tot een besef of hij »er in"
is geweest, of hij voor zijn eigen gevoel geslaagd is. Maar
de indrukken der toeschouwers zijn nog de zijne niet:
't is mij meer dan eenmaal gebleken, dat een artist zich
zelf niet bewust was geworden van door aile toeschouwers
opgemerkte storende gebreken. Natuurlijk z~n die impressies der toeschouwers lang niet gelijk; zij verschillen naar
mate van hun artistieke ontvankelijkheid en beginselen,
hun kennis en eigen opvatting van het te vertolken werk,
hun beschaving en ontwikkeling, hun temperament, hun
tijdelijke stemming en wat ten opzichte van tooneeIspeiers, wier persoon niet van den l:unstenaar te scheiden
is, vooral meewerkt, hun sympathie of ant~pathie voor den
artist. De laatste is vooral bij den gewonen toeschouwer
een zeer belangrijke factor en het kost hem dikwijls een
groote zelfoverwinning de kunst van een onsympathiek
persoon te waardeeren. Werden dan ook al de mondelinge
oordeeivellingen der gewone toeschouwers eens opgevangen
en openbaar gemaakt, er zou voor heel wat acteurs en
actrices nog vrij wat anders te lezen worden gegeven
dan het scherpste wat ooit uit een "yergittpot" van een
critic us voor hen gevloeid is. J uist daaram is het goed voor
hen, dat er slechts critiek geschreven wordt door weinigen,
die onder het besef hunner verantwoordelijkheid zich weten
te hoeden voor een al te sterk toegeven aan impressies
van het oogenblik, en ook in het streven de verdienste
weten te zoeken en te vinden, welke zij in de uitkomst
gemist hebben. Met dat al blijft een beoordeelaar niet
minder onderworpen aan dezelfde invloeden als de gewone
toeschouwer; ook zijn impressies van eene vertolking zijn
subjectief. Maar het is zijn taak zich van de werking dier
invloeden rekenschap te geven, zijn indrukken te ontleden
en te verklaren, zoodat zijn lezers zich op hun beurt er
van kunnen vergewissen of zij zelf onder een gelijken
indruk zouden gekomen zijn.
Niet altijd evenwel laten de omstandigheden toe, dat
de beoordeelaar die ontleding weergeeft. Meestentijds vergunt
de ruimte, waarover hij beschikken kan, hem niet
uitvoerig te zijn. Hij wordt dan verplicht zijn indrukken
saam te vatten in enkele zinnen en uitspraken, welke dan
den schijn krijgen van eene absoluutheid, dien de criticus
niet gewenscht heeft en die verdwijnt voor den met den
beoordeelaar en zijne zienswijze bekenden lezer. Daarom
ook vind ik eene anonieme kritiek - tenzij heel uitvoerig
gemotiveerd waardeloos, en krijgt voor mij de kritiek
van een persoon slechts beteekenis wanneer ik hem eene
poos aan het werk gezien heb. Dan toch ben ik in de

g-cl egen heid geweest zijn indrukken te toetsen aan de
mijne, waar te nemen of wij op eenigszins gelijke wijze
kunst plegen te zien, na te gaan of hij een ernstig, artistiek
gevoelend, helderziend mensch is. BIijkt dit het geval te
zijn, dan zal ik, ook wanneer ik zelf eene vertooning niet
bijgewoond heb, kunnen gelooven dat ik er eene vrijwel
gelijke impressie van zou hebben gekregen en zijn oordeel
zal voor mij waarde hebben. Is dit zoo niet, dan lees ik
niet eenmaal meer wat hij schrijft, tenzij uit curiositeit en
ik zal er zelden anders dan de sehouders voor ophalen.
Als schcpper tegenover de kritiek op m~n scheppingen
(ook het wcergeven van zijn indrukken van een kuust\lierk
is evenzeer een creatie maken) denk ik er niets ander~
over. Aan het oordeel van wie ik tot oordeelen niet be\'oegd acht, hecht ik eenvoudig geen waarde. Hun lof evenmin
als hun blaam of spot kan mij bewegen. En zoo een afkeuring
van wie ik wel bevoegd acht me vaak Iced doet, ik denk er niet
aan dit den beoordeelaar kwalijk te duiden. Op mijn beurt
poog ik mij dan neer te zetten voor mijn werk als beschouwer om mij er van te vcrgewissen of inderdaad de
keerzijde zoo geheel anders geworden is, dan ik geloofde
en beoogde, toen ik bezig was te scheppen, aileen met de
voorzijde voor mijn oogen. Krijg lk, los geworden van
mijn werk als schepper. dan inderdaad diezelfde im pressie
als mijn beoordeelaar, dan ben ik hem er dankbaar voor,
nat hij mij het gebrekkige van mijn kunst om weer te geven
wat er in mij leefde heeft aangewezen, en ik neem mij
yoor te trachten nit te overwinnen. Vind ik daarentegen
dat wat waar was voor mijn beoordeelaar het niet is voor
mij, dan zeg ik tot mijzelf: »hij heeft ongelijk" en tenzij ik
er prijs op stel zijn lczers daarvan te overtuigen en dus
mijn zienswijze ga stell en tegenover de zijne. leg ik zijn
afkeuring naast mij neer, als was zij mij nooit bekend geworden. Zij deert mij niet meer. Meermalen is het mij
ook gebeurd dat ik zelf, nog beter dan iemand anders en
.eer iemand het gezegd had, me bewust was geworden van
mijn eigen tekortkomingen; dat ik er me bewust van was, hoe
omstandigheden, die ik niet veranderen k~n, me belet hadden die onvolmaaktheden weg te nemen; dat ik werk, wat
me zelf onvoldaan liet, af moest geven. En als ik dan
later openbaar of particulier me datzelfde hoorde toevoe·
gen wat ik mezelf al met leedwezen en pijn bekend had,
dan heb ik ook weI eens tureluursch gebromd: »Ja, ja, dat
weet ik weI, houd dat maar v~~r je," maar toch altijd
later mocten erkennen dat die anderen, die ik op dat onvolkomcn werk' onthaald had, zich hunnerzijds geheel tereeht over die tekortkomingen hadden beklaagd.
En de bevooroordeelde. de partijdige, kritiek? Zij is me
nooit anders dan profijtelijk geweest. Vijandige oogen zien
gewoonlijk heel scherp, nog veel scherper dan die van
welwillende vrienden: Men kent het verhaal van dien
Franschen acteur, die later verklaarde dat hij het meest
had geleerd van een criticus, dien hij eenmaal de deur
had uitgesmeten omdat hij hem lof kwam aanbieden voor
geld. Sints dien deed de beleedigde criticus anders niet
dan de gebreken van den acteur in het schelste licht stellen.
Deze was aanvankelijk woedend. Maar to en dacht hij
eindelijk: als die man week aan week den spot kan drijven
met mijn gang, mijn houding, moeten deze hem toch zeker
vat geven. En hij ging er op letten, vroeg zijn coli ega's
en ontdekte dat de criticus slechts had overdreven wat
indernaad waar was. Zoo kwam de acteur er toe zich
heel veel hebbelijkheden af te leeren, dank zij - zijn vijand.
Wanneer ik me voorstel, dat dit inderdaad de juiste
verhouding is tusschen den kunstenaar en de kritiek, dan
kan ik mij hoe langer hoe minder begrijpen dat de Raad
van Reheer er toe is kunnen komen dien bewusten dagorder uit te vaardigen, waarin geen van al de tegen de
vertooning van Dt Wzlde Eend gemaakte bezwaren wordt

weerJegd; gecn enkel argument \"JClrkumt en allecn bewcerd
wordt dat de kritiek berustte op domheid en boosaarciig
opzet.
De laurier - heeft Von del met artistieke voornaamheid
gezegd _..- wordt den dichter niet door den gemcenen hoop
toegereikt, maar van zulkclI die met kennisse ell zekcrheid
de kroon uitreiken en het snaterbekkcll cler ek~teren van
zwanezang onderscheiden1" En nu mage de briefschrijver van de Amh. Courant volkomen gelijk hebhen in 7.ijn
beweren, dat er onder de kritieksehrijvers in de hOllfdstad
zooveel snatere:1de cksters voorkornen, daar is vJCh geen
deskundige of artist, die dit met w'!et tc ondcrkennen.
Een kunstenaar. dic gevoel van eigenwaarde hecft, kan
zich niet gegncfd gevoclen door de uitspraken hunner
onkunde. noeh behoeft daartegen van »hooger hand" een
doekje voor het bloeden. Wat voor hem van beteekenis geweest kan zijn, was zeker aileen de slolsom van hen, die
er voor bekend staan, dat zij ill het algerneen en in dit
geval bizonder hct reeht had den van lllecspreken en oordeelen. Hebhen z!i aanmerkingcn gcmaakt op de vcrtol·
king der artisten. dan zijn die of lerecM of 1m om-eckle
gegeven. In elk geval kunnen 7.ij voor een 1:J'JlSt,,~ artist
sleehts aanleiding tot nauwkeurig zelfonderzoek zijn geworden, en zoo hij tot de slotsom kwarn dal zijn o)Jvatting
misduid of zijn vertolking verkcerd beoordeeld was. ware
zijne eenige voldoening tegenover het publiek gelegen in
eene ge11lotiveerc/e weerJegging van de gemaakte opmerkingen.
Maar eene apodietisehe verklaring van de heercn Schimmel
en van Sorgen. dat de eritici er niets van weten of partijdig
daargelaten dat zij die he(~len zelf
zijn geweest, kan weI een weinig belachelijk moest maken - voor zulk cell
ernstig artist, die het over de juistheid of onjUlstheid der
kritiek reeds met zieh zelf eens is geworden, - nooit
cenige voldoening en anders niet dan een uit de hoogte
toegebraehte beleediging wezen. Zij is aileen weldadig voor
kleine zielen, die zieh in slaap droomen met ijdeltuitige zelfverheerlijking en gelooven dat zij op slag ook het moeiL. S.
lijkste in hun kunst voortreffelijk doen.

Op dit oogenblik zijn onze lel':ers in staat gesteld te ge·
nieten van de zeer volmaaktc en afgewerkte kunstuitingen
van den karakter-komiek en Frits Reuter-vertolker Aug.
Junkermann. Zoowel zijn voordraehten als zijn creaties in
de meestal door hem zelf bewerkte stukken verdienell den
lof dat zij de werkelijkheid op eeht humoristische wijze
weergeven. Zij do en lachen zonder dat men er zieh over
behoeft te sehamen, want zelfs waar hij ecn figuur uit een
klucht laat zien blijft de adeur de natuur volgen. Zijn
meest bekende ereatie, ()lIkcl Brask, venlient inderdaad
den lof, van vele zijden gesehonken, en heeft ook in ons
land reeds velen tot vrienden van Reuter en Junk~rman
gemaakt.

JIpollo- Feesfen. *)
De Maatsehappij Apollo heeft haar veertig-jarig feest
gevierd met twee uitvoeringen in den Stads-Sehouwburg,
die harer in menig opzieht waardig zijn geweest en getoond
hebben. dat tereeht velen aan de oproeping tot toetreding als
donateur- tegenf6. - 'sjaars - hebbengehoor gegeven. En
wij hopen dat nog velen dit zullen doen en dit berichten
aan den heer M. Merens, Prins Hendrikkade, Amsterdam,
*)

Voor onze vorige allev. te laat ingekomen.
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die als Algemeen Secretaris yan den Raad van Bijstand
zich gaarne met de ()J1tvangst vall dergelijke bewijzen van
instcmming- belast.
Dc eerste aV')l\d is gewijd geweest aan de uitwoorclen van dcn heer
voering van eene C<llltate
H. Th. Boclen, muziek van den heer Benavente daama aan de vert'J()lIing van de /<'OIU-cJ/IlIIz/>(Tttlt.r, waarin
vlllJral de dames Ca/h. HrerslJI(7lIs (als me\'\'. Bernard) en
S. d.: /'rt'e.l' (mevr. Fourchambault) zich h()ogel~ik ollderscheiden hcbbell, en waartoe verder de dames Pallwe/sV01/ !JiC/le en .-1.
de I,CIt" .. als :\faja ell BIanchI' . ... en
de heercn D. flaspds. C. Sp(}or, C. 7.'. Sclwoll/WZ'1!1l cll
J~lILaltll (Bernard, Foun:hambault, Rastiboulois en Leopold)
hun gewaard(~erde medewerking verlecndell. nen twecden
av,.nd volgde op eenc fraaie muziekuitvoering Vriend Pdlz
met CCII verzekerden triumf voor de heeren W. van Zuylen
en ]. A. Veltman, :tIs Fritl': en den Rabbi, een verdienstclijk dcbuut van mej. Marie Grader als SU7.e en mevr.
AlhrclTt --Encrelman als Catherine. Dit eerelid der maats(·hapI)ij, dieo Imar door hcur jaarlijksche mildheid 7.00 ;r.eer
verplicht, wenl aan het slot der votlrstelling bij monde
van den heer Boelen die reeds cien vorigen aV0nd het
bcstuur van Apoilo op !tet tnoncel had gelllkgewenscht.
naar verclienste daan'oor, l':clfs in een vcrs, gehuldigd.
Bij gclegellheid van dit feest b bij de Erven H. v. Munster
een Gedenkboekje verschellen 't welk he!talve den tekst der
feestcantatc t{)oncelhcrinneringen 'als hijdral;e hevat van
R. Nessaaf. Verlnren en teruggevonden; C. Spoor. Een
schetsje uit den Heidellschen tijd; Marie Vinl·;. Mijn leuze
Mevr. All)I'l~gt-Engclll1an. W cderwaanlighcden: L. R. ].
Moor, Tcvn!denheid; lVIarglH~rite Albers·Jahn , Impression
d'un premier benefice; P. A. Morin, Herinnerillgell aan cen
winterr.ampagne; \"1. P de Leur, Een Kermisavo~tuur;
L. [lollwmeestcr, Uit mijne onuitgegeven gedenkschnften;.
L. J Veltman, Fragment utt »C,~cilia van Albana"; Henn
Albers, Hne ik zanger werd.
Dit bockje is it 2.') Cellt alom v~rkrijgbaar ten voordeele
der Maatsc:happij »ApPOLLO"

'(:(if de JIlaassfad.
Met instemming Ia;~cn wij het opstei van Mr. C. Bake
(pag. 10) ell ook ons komt hd v(Jor, dat de zoogenaamde draken niet zoo verwcrpelijk zijn als vclen meenen. Vooral nu
de Fransche sehrijvers hoofdzakelijk oppervlakkige kluchten
brengen, welke daarenboven in Parijsehen trant met allerlei
clownsgrappen worden opgesierd, die meer in het cafechantant thuisbehooren - stllkken naar den smaak van het
b es c h aafd e publiek, welke eehter het volk niet aantrekken en waarvan ook menig ander langzamerhand afkeer
krijgt _. zullen \Vij er de tooneeldireeti~s geen verwijt van
maken, wanneer zij ook het volk een dcel van hun repertoire
wijden en een flinken draak op\'oeren.
Wij zouden evenwel twee voorwaarden willen stellen. In
de eer;;te plaats, dat het stuk niet on7.edelijk zij. Nu, dat
is met draken zelden het geval; er wordt meestal zondcrling met waarheid en werkelijkheid omgesprongen, maar
de strekking is bijna zonder uitzondering zedelijk. Men kan
beweren, dat het gevaarlijk is Icugens te verkondigen n. I.
dat de deugd bcloond. de misdaad gestraft wordt .... men
latc het yolk dit kinderlijk geloof, men gllnne den mimieren man het genot een trotsche hertogin of eell sehrailpzllchtigen lord voor zijn oogen te zien veranderen. den
valsehaard te zien ontmaskeren, den moordenaar arresteeren. En laat dan de held - natuurlijk arm en verliefd wat onzin komen opsnijdcn .... hoor het donderend applaus,
wanneer hij aan het slot, gewroken en in eere hersteld,
zijn tecrbeminde in de arm en mag sluiten! Zou die geest-

drift. nadeelig werken, zou zij niet veeleer tevredenheid
kweeken?
Onze tweede vQorw;t<-lrde IS, dat er in de draken toonc"!len lIloeten voorkomen, waarin de meer Clntwikkelde
toeschouwer spe! bewondercn kan. Reeds vroeger is gewezen
op het karakteristieke feit. dat groote tooneelspclers soms
hun keus op zulke stukken laten vallen, omdat zij er in
vinden, wat z~j in vele nieuwere en betere missen, n.1. de
gelegenheid hun talent en in volle kracht te toonen. Men
denkc aan !(emz. Narcz:rs. Dmz CeS(/r de HazIIJl, de Kz"IIderroofster.
Door goed spel kunnen zulke drama's geadeld worder,. en zij hieden een goede gelegenheid het spel
van kunstenaars als Mevr. Beersmans, de Heeren Haspels,
Moor, enz. te geniPten, waar men de Ftllllllie Ilell 0z"ton ,
De ZOOI! z'an Coralie - voor het yolk onbegrijpelijk ell daardoor wellicht gevaarlijk - ook om andere redenen niet wil,
klassieken niet kan opvoeren.
Flet Geltez"1Il ,'mz een HlIItrrijtUl.'.!;-, dat met succ<~s door het
gezelschap van den Heer Alex. Faasscn wordt vertoond,
beantwoordt slechts ten deele aan de genocmde v()orwaarden;
daarb~j is de hanclelillg niet zeer boeiend.
De intrigue
gelijkt veel op eell politie-dossier; eerst een moord, daarna
de opsporillg van den schuldige, weinig bijwerk. Onverwachte wendingen, door het publiek van hoogere rangen
zoo gewaardeercl, wacht men vergeefs en in plaab van ccn
groote verwikkeling, worden in de verschillende tafreelen
kleine knoopen gelegd. welke de auteur zich haast weer te
ontwarren. Daardoor verflauwt de belangstelling en aileen
in het vrij han dig in elkaar gezette slottafereel was er een
zekere spanning bij de toeschouwers mcrkbaar. Ook het
weldadige komische element is in dit Engelsch product
zwak vertegenwoordigd.
Tot ons leedwezen biedt het spel weinig stof tot bcspreking; de rollen zijn van geringe beteekenis. Door allen
werd con amore gesp~eld, trouwens in zulke stukken een
dringende noodzakelijkheid; want nonchalance d. i. minachting Yoor het publiek, duldt het yolk niet, c'est lil son
moindre detaut I Wij zagen den Heer Moor, wien.-; stem
en uiterlijk de jaren tarten, maar zijn rol was te onbeduidelld om er over uit te weiden en voor vele toeschouwers
te klein om aan zijn eigenaardige gewoonten en stembuigingen gewend te raken. Onze eerste kennismaking met
den heer Erfman was zeer kort; deze bezit een gunstig
voorkomen en goede stem; na het eerste tafereel is hij
reeds vermoord! De grime van den Heer Van der Horst
mag geprezell worden; ook zijn spel scheen ons gemakkelijker dan vroeger.
Mevr. Van der Borden gaf Moeder
Guttersnype recht drastisch weer; haar lachen was evcnwel
niet schel genoeg. Als immer weerde Mevr. Van Korlaar
zich dapper; haar bescheiden. natuurlijk spel maakt steeds
een aangenamen indruk. Verschiliende spelers zij ton slotte
aanbevolen niet te dejtz'i.! te spreken, vooral de Heer Ruygrok maakt zich aan dit ellvel scbuldig, zijn stem klinkt
daanloor eentonig.

zeer goed, niet zelden uitmuntend, haar spel getuigde van
groot talent en ernstige studie, kortom: Mej. Roelofsen nog geen twee jaar aan het tooneel verbonden - mag
trotsch ;:ijn op wlk een zegepraal, Zij heeft het publick
verbaasd en in verrukking gebracht, ham N ora-vertolking
schijnt een schoone belofte voor een rnemvolle toekomst!
\Vanneer wij dit met ingenomenheid vermelden, willen
w:j er den wensch bijvoegen. dat het Mej. Roelofsen nog
v;tak gegeven zij partij te trekken van de lessen en wenken, van den artisticken stcun van hen, die de eerste opvaeringen van Ibsen's werk leidden. Zelfs nu - nadat
verschillende rollen in andere handen zijn overgegaan draagt de geheele uitvoering nog een bizonder cachet van
smaak en beschaving, dat voor een goed deel aan deze
tooneelvrienden te danken moet zijn.
Meer nog dan in Nora was dat het geval in Be/acheliike
lIo~/ sclie /ujfers; dit blijspelletje werd keurig gespecld en
de Heer Henri Poolman overtrof als lVIascarille onze
stoutste verwachtingen· Daarom hulde aan de artisten en
dank aan de mannen, welke zich belangeloos zooveel opoffering-en en moeite getroostten. Zal de schitterende uitslag van hun pogen hun schoonste belooning zijn, zij mogen aanspraak maken op de dankbaarheid van ieder, die
het weI ll1eent met ons tooneel.
.) November r8H9.
JEAN VALJEAN.
ontclekking brengt. Zij 'Wil het tragische in die ontwaking teekenen,
die de straf is voar haar vroeger leven in den poel van anoprechtheid en anzelfstandigheid. O. i. is de7.e apvatting veel juister clan
die welke zij in den aan yang huldigde. toen zij ook toonde voldoende
zeggingskracht te hehben. Maar wij erkennen dat zij thans in de
vertolking van haar opvatting opvatting wat te ver gaat, en te veel
RED.
wil geven van de juiste soberheid.

Nora is 3 I October hier opgevoerd en gaarne brengen
wij Mej. Aleida Roelofsen oprechte hulde voor de wijze,
waarop zij de verpletterend zware titelrol hedt vervuld.
De bewering, dat haar creatie niets te wenschen overliet,
zou gelijk staan met de bekentenis, dat men den omvang
van haar taak niet beseft en derhalve een hoogst twijfelachtig compliment zijn. :\let name het slottooneel is haar
te machtig, terwijl haar langzame voordracht de onvoldnende zeggingskracht en toonschakeering nog meer doet
uitkomen. I) In de twee eerste bedrijven was zij even wei
I) Onze geachte medewerker vergnnne ons de opmerking, dat de
wijze waarop mej. Roelofsen thans het slottooneel geeft, niet te wijten
is aan een gemis aan zeggingskracht, maar het gevolg van haar
op\'atting. Zij wil ten eerste doen uitkomen hoe Nora hier, langzaam
nit haar roes ontwakend, tel kens duidelijker begint te zien in haar
verleden en haar vroegeren toestand en tevens hoeveel smart haar die
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Een mijner lezers uit Rotterdam is zoo welwillend geweest
mij zijn belangstelling te toonen door mij, naar aanleiding
van een tekstverklaring in mijn Hamlet-studie, te wijzen
op eene afwijkende meening daaromtrent door den kortelillO'S overleden Dr. Riimenin, een bekend Duitsch Shakespe~re-verklaarder, uitgesproken. Het betreft den uitval van
Hamlet tegen Polonius in 't tweede hedr. 2e taf.: You are
a fishmonger. Volgens genoemden geleerde, stonden ten
tijde van Elisabeth de bewoncrs van visschersdorpjes en
vooral de handelaars in visch in een kwade reuk ten opzichte van hun zedelijkheid, en werden zij beschuldigd,
hun dochters, ja hun vrouwen te prostitueeren. De term
a fishmonger werd dus gebruikt in de beteekenis van »een
koppelaar".
Nu wil ik op gezag van genoemden Duitschen geleerde
"'aame aannemen, dat werkelijk die vischkoopers toen zoo
leelijk te boek stonden. 1k ben geen philoloog en maak
ook niet de mIl1ste aanspraak er op dit te zijn, maar ik
geloof daarom toch niet, dat Hamlet hier die term in dezen
ono-unsti"'en zin gebruikt. :\lij dunkt. wat hij er op volgen
laa~: »Then I would, vou were so honest a man" is er
geheel mee in strijd. Hamlet moge hier - gelijk ik het
opvatte een eenigszins gezochten gedachtenovergang
maken en satirisch met een dubbelzinnigheid tegenover
Polonius do en uitkomen, dat hij zijn bespiedingssysteem
duorziet - hij vereenzelvigt het wOOld fislllllOll{{er in de gewone. beteekenis zeker niet met die van koppelaar. Het
gezegde: »Dan wuu ik dat ge zulk een eerlijk man was,"
sluit dit uit. Hij stelt 71ll. den ruwen, maar oprechten
volksman tegen den sluwen, valschen hoveling. En mogelijk
is het zeker dat hij in het geheel niets meer er mee beoogt, en ik, ofschoon zulk een gedachtesprong in Hamlet's
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brein gemakkelijk geschieden kon, in zijn woorden te veel
heb gezocht. Mitterwurzer. wiens oordeel da,tromtrent ik
nag gevraagd heb, zei me, dat z. i. Hamlet niets meer be(logt dan op zijn barsche manier Polonius te uuen gevnclen
dat hij hem minacht. Ais ZOOIl van een zeevolk, dat de
zeegasten in eere houdt, kiest hij den naam \'an een ecrlijk
rondborstig slag van mensch en, om Polonius er mee te
vergelijken; bij voorbaat gevoelend dat de (lude heer die
gelijkheid zal loochenen, waarna hij van zelf de gelegenheid vindt hem te zeggen: nu dan wou ik dat je zulk een
eerlijk man was." - In ieder geval dunl,t het mij duidelijk,
dat Hamlet niet inderraad zoo ver buiten westen is, om
Polonius werkeliji, een oogcnblik VOLlr cen vi~chhandelaar
aan te zien. Hij weet heel goed, wren hij voor zich hee!t
en neemt cen loopje met hem.
N u ik toch aan tekstverklaring bezig hen, wil ik hier
meteen iets mededeelen met betrekking tot het zoo vaak
besproken antwoord, 't welk Hamlet den Koning geeft,
wanneer deze hem aansprcekt: "Tot u thans, mijn neef
Hamlet en mijn zoon" - "A little more thall kin, and
less than kind", laat Hamlet hierop volgen. - De heer
Kok vertaalt dit met: »Wat meer dan neef en minder uws
gelijke" -- de heer Loffelt legt het uit: "De familie betrekking (kin) moge door het huwelijk tusschen oom en moedcr
nader geworden zijn, Claudius en Hamlet nrschillen te
veel ill bloed, zijn te weinig suortgelijk (kind) om het woord
zoon te wettigen" -- Eerlijk bekend, blijft mij dit erg gezocht en weinig helder en ik gevoelde me daarom steeds
zeer geneigd om mee te gaan met de eenv()udige uitlegging, door Van Lennep den heer Knk voorgesteld, nl. dat
dit kz'lld identiek werd genomen met ens woord kind. Hamlet zegt dan: Ik ben meer dan uw neef (want hij is nu
de stiefzoon van Claudius) maar toch uw kind niet." En
nu wilde het toeval, dat ik juist voor eenige maanden hier
eene voorlezing volgde van den negentigjarigen Engelschen
Shakespeare-reciter Beaumont, die, oak deze plaats lezend,
het woord kind met de ivan het Duitsr:he kind uitsprak,
onder bijvoeging dat wij hier niet met cen Engelsch, maar
met een Duitsch woord te doen hadden, gelijk er ten tijde
van Shakespeare zooveel in Engeland in gebruik waren.
In hoeverre dit laatste werkelijk een algemeen verschijnsel is, vermeet ik mij al wcderom niet te beslissen. Zoo
er onder mijn lezers Engelsche philologen zijn, wilen zij
mij verplichten met eene inlichting hie rom trent. Ik deelde
de meening van den heer Beaumont aIleen mede, omdat
ik -- blijkt zij verdedigbaar -~~- haar zoo echt »verklarend"
vindt. Er is zoo niets gezochts in en zij heldert eene inderdaad lastige plaats ill den tekst volkon'en op,
Wat voor mij intusschen opmerkelijk blijft, het is dat de
duisterheid van Shakespeare's bedoelingen geen fout lijkt
in de oogen van wie haar in Ibsen berispen.
L. S.

SNIPPERS,
Daardoor gedekt ?
Men vestigt onze aandacht op een In[!ezondm stuk in het
IV'ieuwsblad voor }\eder/and van \\1oensdag 6 Nov., waarin
een ons onbekend man H. Jansen, naar aanleiding
yen de discussie in den Gemeenteraad over het subsidie
aan de Tooneelschool op de Iaagste wijze onze acteurs en
actrices en de leerlingen der Tooneelschool beschimpt en
beleedio-l en waarin o.a. niet meer of minder wordt verklaard dan dat zij allen niet kUllnen deugen omdat zij afkomstiCT zijn uit de onderste lagen der maabchappij en .ieder die
het volk kent en er onder leeft, weet, hoc tegenwoordig het
daaronder gesteld is met braafheid, rechtschapenheid, zedeIijkheid, matigheid, eerbaarheid en kuischheid!"

\Vij zullen ()ns niet vcrvaardigen eene dergelijke schimp
te weerleggen. Maar wij hebben flns afgevraagd, hoc het
mogeiijk "Nas dat eene reilactie, die eenig besef heeft van
de op haar rustende vcrantwoorclelijkheicl, zich niet ontzien hedt een dcrgelijk stuk op te nemen; en een rcclactic
van ecn vvlkscourant in haar kolflmmen het yolk zulk eell
slag in het aangezicht kan laten geven I
Het is waar de Redactie schrijft er onder, dat zij
door de plaatsing ervan natuurlijk niet te kennen wil
geven, dat zij het in elk (sic!) opzicht met den
inhoud er van ecns is. Maar zou zij inderclaad gelooven
dat zij daardoor gedekt is? -- \\"ij voor ons llleenen,
clat zelfs een met dell eigen llaalIl vall den inzender onderteekend stuk aan de verantwonrdclijkheid der redactie
onderworpen blijft en zij weI ter dege heeft te waken,
dat niet haar rubriek z'llgezollden stllkkoz tot een vergaarbak
van verdachtmakingen en beleedigingen worcle, die in Argus
of ASlllodr!e op haar plaats zouden zijn. De eer onzer
N ederlandsche journalistick wClrdt geschnnden, \Vanneer
zulk een artikel een plaats kan vinden in de klliommen
van een blad, aan welks hoofd de secretaris van den N ederlalldschen journalistenkring staat!

Braisne (l--I. de), ("ollrw: au mariage. Comedie en 3 actes_ /2.10.
Delaporte (S. J.), Lodm.' !ll,m'l. Drame en 3 aetes en
verso .
r r. 10.
Carre (Paul), Notre "''Per/oz"re. Poesies dramatiques, monologues, poesies diverses, comedies, etc. .
/1.90
Marot (G.) et T. Oswald, La oalld~ jaime. C()m(;clie etl
3 actes.
. / I. ro.
Bompar (G. de), et H. Duchez, Sacrifice. Drame en 5
actes.
. /1.10.
Busnach (W.). Le Chateau Yque'll. Comedie en I aete. /0.85.
Varino (L.), L' avocat iz"lIlirie. Comedie en r acte. . /0.55·
Verchin (A.), La faz'm, Un aete en verso
. fo·ss·
Chenevier, L'lncendie de l' Opera Comique de Paris et Ie
Theatre de surele.
' /1.9 0 .
Schaible (A. W.), Shakespeare, der Autor sez"ner Dralllt!Il./ 0.80.
Dukmeyer (F.), PIetro A retz"nO. Drama in 5 acten. /1.Idem,
Spun'us Carol"hus Ruga. Drama III 5
akten.
/ r. --Henzen (W.), KOllrad 7)071 Weltin. Trauerspiel III 5
Akten.
/0.65·
Harder (W.), Das Karlsruher Hoflheater.
fr.-·
Dietrich (C.), Eberhard. Drama.
/0.65·
Carel (G.), Voltaire und Goethe als Dra7llatz"f.:er.
/ 0.65·
Brand (j.), Thomas J11ii11zer. Ein Drama.
/0-40 .
Georgi (A. A.) Die Rache ist meill SChllllspiel..
/ I .- .
Hasper (L.), Goethe als Dramatiker.
/ 0.50 .
Pfahl burg (T. L. von), Wer ist Herr 1'1Il Hause? Lustspiel. /0·35·
Frick (Max), Rill Sifg de,- LIebe. Dramatisches Gedicht in
5 Aufztige.
. /0.65·
B1eibtreu (Karl), Der Erbe. Sociales Schauspiel in -+
Akten.
. /0/)5·
Strindberg (A.), Der Vater. Trauerspiel III 3 Aufziige.
Aus dem Schwedischen ueLertragen von E. Brause/0.15·
wetter.
/1. 65.
Grenier (E.), Theatre inUit.

Cladel (L.), //Anet"w. Piece en I acte.
] 1. 10.
Kok (P.), lIef Snikerlwrtje vall dell Hofraari. Blijspel met
\Veiss (J. ].). Le tluJnlre e! les moeurs. •
] 1.90.
zang in 4 tafereclcn. .
. ] 0.50.
Brunetiere (F.), Questiolls de er!tl~zte.
] 1.<)0.
,Simson & Co., Blijspel in 2 bedrijven. Naar het Engelsch,
Lemaitre (jules), R,Jv(J/tee. Piece en 4 aetes.
f 1.90.
door D. van cler Linden.
f 0.80.
Barriere (Th.) et E. Capcmlu, [,eO' fall.c· oon IIOIll Illes. ComeLoffelt, (A. C.). Cren met Shllkespeare.
. ] I.7 5.
dic en 4 actes. .
(1. 10.
Faquet (Emile), Notes Sltl" Ie TluJatre Crmlemporaill. l1.90.
Bauer (Henry), Une CO/luJdz·awe. Scenes de la vIe de
theatre. .
f 1.90.
Rautener (A.), Hermann lind ThltSileida. Dcutseh-nationales Drama in 4 Acten.
. ] 1.30.
~
Geiszlcr (W.), Ipht"genie z·1l Delphz". Ein Sehauspiel in 4Acten.
. ] 1.05.
Real (Max), Gra/ Areo. Trauerspiel in 5 Aufzilge. (o.Su.
Barteb (A.), Johann Chnstz·ml Glillther. Trauerspiel in
COSTUMIER.
5 Acten.
. ] I .30.
rIistoI'iques, de
ere de Fanl!aisie
Irrgang (G.), Die Wege der Lt"ebe. Lustspiel in 5 Acten. ]0.65.
Dietrich (C.), Eberhard. Drama.
. ]0.65.
~a.I'des I'obes etc
Couat, Arzs!opholle et l' ancieJlllt! COII/edie altique.
. / 1.90. ,
10, REMBRANDTPLEIN 10,
Barbey d' Anrevilly (J.). Le TMatre eontelilporain. Tome III.
0
/1.9 .
Thierry (E.), La Comedie frall(:at"se pendant les dm.,· sieges
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Borelli (Vicomte de), Aloise Cllar/zer. Un acte en vers
heroiques. .
] 0.55
Papier de Hollande
/2.75.
Dreyfu5 (A.), Le Kle'>hle. Comedie cn I aete.
/0.t)5.
Prat (j. G.), Sfrj/allic. Drarne histuriqllC.
(r.go.
Baker (H. 1-1.) The London slage. .
. /7.80.
Levertin (0.), Tealer och dralila l/Ilder Gudav 1// (Stockholm).
. .I 1.80
Graus (H.). Die Wllnder der Bii/lize. Mit Textabbildungen.

/1·3°·
Champsaur (F.), La gOll/llle. Piecc en 3 actes. Avec illustrations de Caran d' Ache.
· /1.9 0 .
Hugo (V.) Oeuzlres im!cliles. Drame. Amy Rouser!. Les
JU1lZeau:r:.
· /3.3 0 .
Mahalin (P.), Les jolies actrices de Rms. 5e Serie.
( 1.1)0.
Noel (E.) et E. Stoullig, Les all1uzlcs rill thdtitre e! de la
musique. 14e Annee. .
· /1.1)0.
Samson, /' Art thtJatral. N ou vellc edition.
· /[.9 0 .
SimOlls Mz. (L.), De oP!eidillg Olea liiOIl,'dspeli·rs. Opmcrkingen naar aanlciding der hervormingsplannen vum dc
Tooncelschool.
. /0.50,
Seipgens (Emile), Rooie fJ,znJles. Tooncelspel in 5 lJedrijyen. .
./ [.25.
Eme OIlt/oolJen·,zg. Blijspcl in 3 beclrijven, door T. lO.70.
Dort (Bram van), Str!/ri. Tooncclspel in ..J. bedr\jven. /0.7S.
Kroon Dzn. (H.), Truij"dclIIlln ell zlj"n ill!;/. TllOl1eelspei in
3 bcdrijven. .
/0.80.
Laurica, I¥are Vriendell. Touneelspel in ..J. bedrijvcll. /0.80.
Saan (De), Em Sllldshm·. Blijspel in .:! bedrijven. (0.60.
Dorjir-,"·oC"i<lIlIdC:III(}("rnlen. Kluchtspel in [' bedrijr. ./ (L~O.
Zijlstra (D. H.), Jt 1 i'ste III ill I. Toaneelstik yn -+ ihkomsten ..
/0·75
E:;kens Jbzn. (D.), D~ ,'errtl! A"/is!es Z'(I/l dell lIieIl71'''" (iI/de/"wi/zero Oorspr. blijspcl in I bedrijf.
· /o.UO.
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pEDEE L TE.

JAARGANG.

te handelen zoo als gij met Nora deedt en ook deze op
vele andere plaatsen in Nede rland te geven, met name
in de stenen waar afdeeJingen van het Tooneelverbond
zijn gevcstigu.
Aanvaardt, mijne Heeren, de verzekering onzer bijzonderc
hoogachting.
Namens hct Hoofdbestuur van het
1'\ ederlandsch Tooneelverbond:
(7U . .<:.) A. G. V AN HAMEL, Voorzitter.

De onderstaande brief wern door het Hoofdbestuur gerieht
aan de heeren Kreukniet, Blaaser en Bigot, direeteuren van
het Salon des Varietes, te Amsterdam.

J1Iiine Heeren.
Met bijzondere ingenomenheid heeft het Hoofdbestuur
van het N ederlandsch Tooneelverbond kennis ~ellomen
van het succes, door U en uwe jonge wakkere artislen behaald gedurende Nora's rondreis door Nederland. 11et
veel voldocning IlCeft het bemerkt, dat de samenwerking
tusschen U en de afdeelingf'n van het Verbond voor cen
deel tot dat succes heeft bijgedragen. Hebben de besturcn
dier afneelingen zich bcijverd, het patronaat ovcr de voorstelling van Nora te aanvaarnen, gij hebt van uwe zijde
getoond, door het bezoek voor de led en van het Tooneelverbond te vergemakkelijken, dat die medewerking door
U is gewaardeerd geworder,.
Bij gelegenheid der vijftigste opvocring van Nora i, dO(lr
U aan een lid van hct Hoofdbestuur verzocht, de afrleelingen van het Tooneelverbond voor de U betounde belangstelling te dankell . Het zij aan het Hoofdbestuur vergund, op zijne beurt, U dank te zeggclI voor lIwe welwillendheid. Het Hoofdbestuur spreekt daarbij dpn wenseh
uit, dat deze aangename en voor de kunst vruchtbare
verhouding tusschen uw gezelschap en het Tooneelverbond
moge blijven bestaan en bij v()ortduring vcel goeds moge
stich ten. Het zal er zich ten zcerste in verheuCTcn, zoo
gij er toe kunt besluiten om ten opzichte der zes" buitcngewone voorstellingen, door U te Amsterdam aangekondigd,

XIX e

D. H. JOOSTEN, S"cre!aa/·s.
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ftFDEELINGEN.

DEN HAAG. Het Bcstuur van de afdeeling Den Haag is
teruggekomen van zijn besillit om eollectief ontslag te nemen.
Aileen zijn in de plaats der Heeren E. Jacobson Servatius
en Stam, de Heeren Mr. der Kinderen en Mr. F. Strouben
gekozen.
De afdccling den Haag heeft ~ uitendien twee punten
bij het Hoofdbestuur ingediend on op den beschrijvingsbrief voor de Algemeene Vergacleri g te plaatsen, te weten :
1°. De wenschclijkheid om degdijk zangonderwijs aan
de Touneelschool te verstrekken.
.
2°. Welke maatregelen wil het I-Ioofdbestuur nemen om
tot uitvoering te komen van het volgend artikel uit de
Statu ten van het N ederlandsch Tonneel verbond :
»Het Ned. Tooneelverbond stelt zieh ten doel het bevorderen van de oorspronkelijke TooneelJitteratuur)"
'S-GR.-\VEl>:lL\GE.
De gisterenavond gehouden ledenvergac1ering van de afdeeling 's-Gravcnhage van ons
verbond was bestcllld tot het kiezcn van een nieuw afdecEng.;bestullr, daar het tegenwoordig bestuur in de vorige
vcrgadering cenparig ontslag had genomen. In den aanvang
dezer bijcenknmst herhaalde echter de heer mr J. E. Banck
zijn vcrzoek aan het bestllur om aan te blijven, althans

tot na de algemeene vergadering in het aanstaande voorjaar, opdat het bestuur kennis kunne nemen van de bij
het hoofdbestuur aanhangige voorstellen en regelingen tot
uitvoering van het jongste besluit der algemeene vergadering,
betreffende de Tooneelsehool. ?\ amens het afdeelingsbestuur
\'e rklaarde de voorzitter. de heer M. Hijmans van Wadenoijen, dat het na beraacl besloten had aan het uitgedrukte
verzoek te voldoen en dus voorloopig ZOLl aanblijven mel
uitzondering van den heer Taeobson Servatius, die periodiek
moest aftreden, en den heer mr. F. Stam, die geruimen
tijd in 't buitenland ging vertoeven. In hun plaats werden
alsnu tot bestuur~leden gekozen de heeren mr. H. Y\'. F.
Struben en mr. H. ]. Der Kinderen, die beiden de benoeming aannamen.
Alsnu was aan de orde de vraag of de afdeeling ook
purJten voor de besehrijving voor de algemeene vergadering
had voor te dragen. De heer mr. Banek wensehte ook
naar aanleiding van wijzigingen in 't ontworpen Reglement
voor de Tooneebchool, door de afdeding Rotterdam voorgedragen, de wensehelijkheid uit te spreken tot aanvulling
van het program van onderwijs met zang, met pianospel
en met Engelsch. Terwijl vrij algemeen het nut van zangonderwijs voor de jongelieden op de Tooneelsehool werd
erkend, woals de heeren Banek en Emants uitdrukkelijk
betoogden alleen in aansluiting met het thans reeds ~e
geve,l onderwijs tot vorming van de stem, en de vergadering zich met 14 tegen 2 stemmen ten gunste van het
uitspreken van dezen wenseh verklaarde. wenl ten aanzien
van bet pianuspel met I I tegen 5 stemmen besloten geen
vl'orslel vanwege de afdeeling te doen. Erkenncnde het
nut van muzikale kennis voor den toekomsligen aeteur
duehtte de meerderheid eehter, dat het onderrieht in muziek
speeiaai in piano~pel op de Tooneelsehool de jongelieden
te veel zou aftrekken van het nog veel noodzakelijker onderwijs en te veel tijd voor oefenil1g- in beslag zou l:emen.
Oak gingen in dit debat stemmen up, o. a. van mr. Van
S"rneren Brandt, (lm te waarsehuwen niet de leerstof te
zeer nit te breiden, omdat men toch niet al datgene zal
kunnen ondcrwijzen, waarin een acteur wellieht cellS zijn
bedrevenheid zal moeten tuonen .
Het Engelseh werd bij acclamatie wensehelijk geaeht aan
de Tooneelschool te worden onderwezen, voornamelijk
omdat Franseh en Duitseh er reeds nu worden geleerd elI
de uitspraak van Engelsche woorden, die veelvuldig voorkomen, vaak zeer te wensehen overlaat. De taalstudie in
aile vreemde talen moest - dat was men eens - vooral
gericht zijn op het versehaffen vall een goede uitspraak.
Omtrent de opheffing van het internaat, mede een wenseh
door den heer Band;: geuit, onthield men zich van het
eloen van een voorstel. AI erkende men, dat thans het
int::rnaat duur is, toch han men bezwaar op de opheffing
aan te dringen omdat het noodzakelijk kan zijn niet aileen
voor leerlingen uit de provineie, maar ook voor diegcnen
uit Amsterdam zelf, die men uit hun omgeving wilde
verwijderen .
Later zal het Reglement vanzelf nader in de afdeeling
ter sprake kamen.
Duor den heer Cremer werd voorgesteld en door de
vergaderillg besloten op de beschrijvillg-spunten de vraag
te brengen: welke maatregelen het hoofdbestuur denkt te
nemen om uitvoering te geven aan het in de statu ten om·
sehre\'en onderdeel van zijn taak, n.!. om de oarspronkelijke tooneellitteratuur te bevorderen, terwijl mr. Bake mede
aallgaf een vraagpunt in lwever het Tooneelverboncl werkzaam zou kunr.en zijn em het volkstooneel te bevorderen,
n.1. goede stukken uit te kie;:en, die bizonder de lagere
klassen trekken.
Aan 't einde der vergadering decIde de seeretaris, de
heer Van der Tol mede, dat de heeren Kreukniet, Blaaser
en Bigot te 's Hage een zestal stukken zouden opvoeren,
onder toezieht van bekende letterkundigen ingestudeerd,

en dat de leden der afdeeling met een dame tot die voorstellingen toegang wuden hebben tegen verminderden prijs.
:\Icn sehrijft ons uit DELFT. Op de Vrijdag IS November jongstleden gehouden leden vergadering van de Afdeeling Delft van het N ederlandseh Tooneelvcrbond, deed de
Voorzitter de mededeeling, dat Prof. Dr.] an ten Brink
zieh bereid \'erklaard had, eerlang voar de leden der Afdeeling op te treden .
De rekening en verantwoOlding van den penningrneester
werd aecoord bevonden. Tot lid van het bestuur werd in
cie plaats van den heer Huijsinga, die bedankt had, gekozen de heer J. M. Fiirstner, die deze benoeming aangenomen heeft, terwijl de aftredcnde bestuursleden, Dr. C.
J. Vinkesteijn en H. P. i\laas Geesteranus herkozen werden.
Ten slotte werd door den afgevaardigde verslag uitgebracht
van het verhandelde op de algemeene vergaderingen van
15 ,\Iei en () Juli. Het bestuur is dus nu voltallig en samengestcld als voigt:
J. Post van der Burg, Voorzitter; Dr. C. ]. Vinkesteijn,
Onder- Voorzitter; Mr. C. F. A. Milders, Ie Secretaris;
H. P. Maas Geesteranus, Pcnningmeester; ]. M. Fiirstner,
2de Seeretaris.
Vit AMSTERDA~I vernemen wij de aangename tijding,
dat Prof. G. A. v. Hamel, zieh alsnog de benoeming tot
bestuurslid dezer afdeeling heeft laten welgevallen en, op
verzoek van zijn mede-bestuursleden, het Voorzittersehap
dezer afdeeling heeft aan vaard.

Onlangs, den avond van 5 November, vierde »het Huis
van Moliere" een rouwfeest.
Maar sleehts zelden gelijken de rouwfeesten der kunst
op een Iijkmis. Luider dan het gevoel van smart over het
geleden verlies spreekt meestal het gevoel van fierheid bij
de herinnering aan het kostbaar bezit, het gevoel van
dankbaarheid bij de gedaehte aan de geestelijke erfenis
door den doode aehtergelaten. Ook ditmaal was de uitvaart niet eene teraardebestelling, maar eene apotheose.
Bestraald door het sehitterend \'oetlieht, dat zoo dikwijls
heeft geschenen op de levende beelden door zijn kunst
geschapen, stond op het tooneel der COllledie /rallrrzise, het
borstbeeld van den pas gestorven meester, van Emile Augier.
Eerbiedig hadden de vertolkers dier kUlIst, de meeste geIdeed in het kostum dat zij in een zijner stukken drag-en,
zich geschaard om het fraaie marmer door Franceschi gebeiteld. Palmtakken en lauwerkransen werden op het voetstuk nedergelegd, en de oudste der soeietaircs, Ie ooyen de
la Coml~ die, droeg vol aandoening de breede, klankrijke strofen voor van] ean Riehepin, waarin den gestorven tooneel diehter de ImIde van vertooners en publiek, van vertolkers
en vereerders, gebracht werd. Emile Augier werd pleehtig
opgenomen in de roemrijke doodengalerij van dezen tempel
der dramatische kunst. Voortaan zal ook zijn heldere, fijne
kop, die door enkele trek ken aan Hendrik IV herinnert,
in ~1arl1ler gehuuwen, den foyer van het theatre franc;:ais
verSleren.
Salut .. .. Dans les lauriers. les palmes et Ie Iierre
Voici ton franc visage et ton sourire altier.
Ta place ctait marquee au foyer de Moliere,
Sa maison soit la tienne, ~l toi, son heritier!
Het is niet te verwonderen dat reeds in de eerste strofe
van dit dichterlijk huldebetoon aan Emil~ Augier gebraeht,
de naam van Moliere genoemd werd. Van aile moderne
fransehe tooneeldiehters is er niet een wiens talent, bij aile

oorspronkelijkheid, zoozeer aan den grooten blijspeldichter
doet den ken als het zijne. Dezelfde soberheid en dezelfde
kracht in den stijl, dezelfde scherpte van oll1trek in de
teekening der karakters, dezelfde fijllheid in de satire,
dezelfde af keer van aIle on waarheid, dezelfde hooge opvatting van het blijspel. In een enkel zijner geestige stukken
moge Pailleron den meester der 17e eeuw op zijde streven,
door zijn gewnde »verve comique" moge Labiche u doen
denken aan den dichter van George Dalldin en Le mUecill lJlalgre lui. niemi'.nd verdlent meer »Moliere's erfgenaam"
te heeten dan Emile Augier.
Reeds bij zijn eerste optreden trof die bijzondere uvereenkomst tllsschen den leerling en den meester, al was
het destijds meer nog cloor den vorm dan door den inhoud van zijn werk.
In 1844, het jaar van Augier's debullt, was het bijna
vijftien jaren gel eden dat tusschen het klassieke treurspel
en het roman tisch drama de groote slag geleverd was.
Dit drama had, door ook aan het komisch element in zijn
excentrieke verwikkelingen een plaats te gunnen, de grenslijn tllsschen treurspel en blijspel willen uitwisschen. Maar
die vermenging der beide bestanddeelen was al te kunstig,
te weinig natuurlijk geweest; het komische was niet veel
anders geworden dan het grateske. En terwijl het romantisch drama zclf bij het publiei< een gevoel van vermoeidheid wekte, waardoor het succes der treurspelen van Ponsard voldoende verklaard wordt, was oak het verlangen
ontwaakt naar een modern, letterkundig blijspel. Scribe's
tallooze werken, met hoewel kUilstvaardigheid oak in elkaar gezet, waren te conventionneel in hunne karaktcrteekening, te banaal bovenal in hun stijl, om dit verlangen
te kunnen bevredigen.
In die dagen, den 13 en Mci van genoemd jaar, voerde
het Odcon een blijspel in verzen op van een vier-en-twintigjarigen dichter, den kleinzoon van Pigault-Lebrun. De vrienden van den auteur, onder welke Theodore de Banville
vooraan stond, juichten de uitvoering uitbundig toe, en het
publiek schaarde zich aan de zijde cler jo)ngelieden. Men
sprak over niets anders in de letterkundige kringen. De
leeraren der lycees staakten soms hunne lessen, om brokken uit La Cigue aan hunne leerlingen voor te dragen.
Emile Augier werd de held der salons en wierp zich in
d3t vroolijke Parijsche leven, dat voor een jong dichter,
dien het succes bekroonde, zoo velerlei belooningen, aIle
even uitlokkend, in voorraad heeft.
Het was bovenal de Iosse, realistische teekening en het
sobere, krachtige vers dat de gemoederen had veroverd.
Een jeugdig Athener, Clinias, door de laffe genietingen van
het leven tot Ievensmoeheid gebracht, en twee oudere vrienden, cynische pretmakers, die zich om den affoop van hun
Ieven weinig bekreunen, had de dichter ten tooneele gevoerd. En tegenover die »blases" had hij het zoetste,
liefelijkste wezen geplaatst dat eenc dichterlijke verbeclding
kan scheppen, de zestienjarige Hippolyte, een Grieksch
slavinnetje, uit Cyprus weggehaald door baldadige Cretensers. Eerst wordt het meisje door Clinias aan zijn vrienden
aIs speclbal toegeworpen. Zij mogen haar beide het hof
maken. Aan hem wien het gelukken zal haar minnaar te
worden belooft Clinias, die zoo straks den giftbeker dnnken
zal, zijne nalatenschap. Maar Hippolyte - wier beeld u
aan Moliere's Melicerte of aan zijn Psyche doet den ken.
huivert van den ruwen to('ln dezer loszinnige hofmakers.
Clinias, door de lieve verschijning bekoord, geeft het
meisje hare vrijheld terug, doch wil eerst nog een ander
spel met zijne vrienden drijven. Hij draagt hun op haar
ten huwelijk te vragen en belooft zijne erfenis ab schadeloosstelling aan hem dien zij zal afwijzen. Nu yerandert
echter ook het spel de hebzuchtige vrijers; elk van beit:e
tracht de voorliefde van het meisje naar zijn mederninnaar te doen overhelien. Want meer dan haar bezit
lokt hen Clinias' vermogen.
Doch Hippolyte's hart

behoort den jongen man die zacht en goed your haar
geweest is. Op het oogenblik dat hij den giftbeker aan
de lippen zet, verneemt Clinias het geheim der kleine slavin,
en, door hare liefde met het leven verzoend, zal hij aan
hare zijde, in het zonnige, stille Cyprus, de heldere levensvreugde zoeken, die het woelige, weelderige Athene hem
heeft ontnomen.
Frisch, geestig en 105, in eenvoudige, krachtige verzen.
waren de twee bedrijven van dit idyllisch blijspel geschreven.
Maar toch kon er nog moeielijk aan gedacht worden, den
schrijver om dezen eersteling ab een modern en Moliere
te begroeten. Daar hij zieh bij den dichter van Lucrece
had aangesloten, noemde men hem liever den Musset van
Fonsard. Scheen deze de hoogepriester te zijn eener
nieuwe kunst, die men, in nuchtere tegenstelling tegen
Victor Hugo, »l'ecole du bon sens" noemde, aan Augier
werd in dezen pseudo-klassieken tempel de ral van Eliacin
toebedeeld.
Maar zelf drnng hij spoedig, in de richting van Moliere's
voetspoor, vooruit. Het Theatre franc;:ais, dat later ook
La Cigue overnam, vertoonde reeds in November 1845
Un hOlnme de bien. Hier was eene studie ondernomen
van het geweten. Een soort van mod erne Tartufe, doch
een die bovenal zich zelven bedot, was in FtJine gcteekend.
Dc poging wa3 loffelijk, maar zij mislukte. De opvoering
was een cchec voor den dichter. De stof was nog te
zwaar voor zijn jonge krachten. Eene abstractie, geen
levend type had hij in beeld gebracht.
Emile Augier ondervond ditmaal hetzelfde wat Moliere
overkomen was, toen hij, na het succes der Prtldeuses
ridicules, zijn Don Garde de lllavarre bad doen opvoeren.
Maar, evenals Moliere door het onderwerp dat hij in dit
mislukte drama had aangevat, voortdurend vervolgd werd,
en geen rust yond voordat hij het, gedceltelijk althans,
nag eens wedel' in zijn iHzsanlhrope, ell ditmaal met meesterIijk talent, had behandeld, - zoo heeft ook het beeld
dat in Un hom me de bim den schrijver voor de oogen
had gezweefd, Emile Augier niet losgelaten voordat hij
het, twintig jaren later, in Maitre Gu(irin ten voeten uit
heeft geteekend.
L'Az'enlunere, dat drie jaren later volgde, was in zijn
primitieven vorm niet veel anders dan eene navolging
van de oude Italiaansche comedie. Ook nu nog, in zijn
ni~uwe gestalte, heeft het stuk hier en daar de sporen van zijn
oorsprong bewaard. Don Annibal, een van Coquelin's meest
beroemde rollen, doet altijd den ken aan den Matamore eener
verouderde kunst. Maar toch heeft dit drama, en niet aileen
ter wille van de fraai gebouwde, krachtige verzen, met
recht een eereplaat verworven op het vaste repertoire der
»Comedie francaise", De ral van Donna Clorinde zal altijd
voor eene kunstenares als Croizctte eene zeer begeerde rol
blijven.
Bovendien heeft die rol een blijvende beteekenis in het werk van Emile Augier. De dichter laat hier
de courtisane optreden als rie rustverstoorster van het
vreedzame familieleven. Maar zij is voor hem meer nog
het zedelijk slachtoffer van hare eerluoze en gewetenlooze
handlangers, het slachtoffer oak van de mannen, .c!ie zij
alle heeft leeren verachten, omdat geen enkele haar kan
beheerschen, - dan de doortrapte bedriegster van verliefde grijsaards. 'Wanner zij het tooneel verlaat, mag de
onschuld haar de hand reiken, want zij vertegenwoordigt
het berouw. En toch, dat berouw geeft haar niet het reeht
am te blijven. Zij moet heengaan, het hoofd buigend
onoer de vernedering, verjaagd door den eenigen man dien
zij zou kunnen liefhebben. omdat hij haar meerdere is.
Later, in Le manage d' O(l'illpe, schildert Augier wederom -. ditmaal in eene zllivere moderne comedie - het
beeld der courtisane. Hij heeft haar berouw, hare zucht
naar rehabilitatie, haar verlangen om in reiner sfeer te
aclcmen, om in eervoller kring te leven, nog sterker gemaakt. Hij heeft haar zelfs dOell opnemen in den kring
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der gehuwde vrouwen. Maar de wereld wordt haar spoedig
te eng, te benauwd. Zij verlangt terug naar het bandelooze
leven van vrneger. Zij heeft »la nostalgie de la boue ."
En, schoon niemand haar verjaagt, gaat zij zelve heen,
omdat hare natuur haar het blijven onmogeliJk maakt.
Er bestaat dus verwantschaD tusschen deze beide stllkken.
In een o]Jzicht vormen zij ~elfs met elkaar eene te~:en
stelling. En die tegenstelling wordt vcrklaard door de
groote gebeurtenis welke de comedie van 185':; van het
half-fantastische blijspel van 1848 scheidt, - de opvoering
der Dame allx CllmJlias, van Alexandre Dumas fils,
in 1852. Men weet dat dit beroemde werk, dat eene
ware revolutie in het leven riep op het gebied der dramatische letterkunde, het sein gaf tot eene overdre,'ene
rehabilitatie der courtisane. Mocht men al gemeend
hebben, dat de dichter van Dona Clorinde naar de zijde
van zijn vriend Dumas zou kunnen overhellen, in Le man'age d' Ob'lIIpe toonde Augier, dat hij aan de tegenovergestelde zijde zijn standplaats gekozen had, En dat hij zelf
de beteekenis van die houding gevoclde, bleek genocg uit
de woorden waarmede Lebrun in 1858 het jeugdige Academielid welkom heette onder den koepel van het Institut
de France. Dat verzet tegen de leer van de reinigende
kracht der liefde, dat ruwe woord »la nostalgie de la boue"
werd, bij gelegenheid der receptie van Augier als opvolger
van de Salvandy, door den woordvoerder der Academie
franr,:aise bijzonder geprezen en door het uitgezocht publiek
luide toegejuicht.
Men wist trouwens reeds, dat Emile Augier er de man
niet naar was om de passie te idealiseeren, zelfs niet om
het recht der passie tegenover het stille gel uk der plichtmatigeliefde te bepleiten. Hij had het duidelijk doen uitkomen in een zijner meest populaire werken, Gabrielle,
dat in December 1849 door de Comedie fran~'aise vertoond
was geworden. Hier was aan aile jonge vrouwen gepredikt,
dat de verleidelijke droornen der overspelige liefde louter
hersenschimmen zijn, dat de eenige liefde die wezenlijk
bevredlgt in het stille, vertrouweIijke huwelijksleven te vinden
is. Emile Augier heeft zich later wei eens ietwilt verlegen
gevoeld tegenover het groote succes van Gabrielle. Hij vreesde
bijna al te braaf geweest te zijn En het valt niet te ontkennen, dat men de idealen van een zoo jong dichter weI
wat wilder zou wcnschen, Maar, welk yoorbehoud men
oak mocht willen maken tegenover de strekking van het
stuk, nooit kan deze critiek iets te kart doen aan de artistieke waarde van Gabrielle. Met slechts vijf person en en
eene dood-eenvoudige intrige vult de dichter vijfbedrijven,
zonder dat de belangstelling een oogenblik gaat kwijnen.
N aast de boeiende geschiedenis \'an Gahrielle's gevaarlijke liefde, leveren Adrienne en haar belachelijk jaloersche
echtgenoot de vermakelijkste komische tooneeltjes, En toch
wordt de poczie van het geheel door dit komisch element
in geen enkei opzicht gestoord . Het stuk is, in weerwil
van zijn romanesken inhoud, in den tnon van het blijspel
gehouden. Dat dit den dichter gelukt is, daarvan ligt de
oon:aak, aan den eenen kant, in de realiteit zijner karakter·
teekenipg, aan den anderen kant, in de soberheid en de
kracht zijner "erzen. Nu en dan zou een weinig meer poczie
in der. vorm niet geschaad hebben, Onwillekcurig denkt men
aan de keurige wijze waarop een Franc;:ois Coppec zulk
een onderwerp in dichtvorm zou hebben behandeld. Maar,
Emile Augier gevoelde zich b(wenal leerling van Moliere,
en de klank van onderscheiden verzen, de keus van menige
uitdrukking. de toon van enkele tooneeltjes, bewijzen ten
volle dat hij, bij het dichten van Gabrielle. vervuld was
geweest van Moliere.
~ Toch betreedt hij eerst dan geheel en al de paden
waawp de groote blijspeldichter hem was voorgegaan,
wanneel' hij, in 1854, in collaboratie met Jules Sandeau,
f-e gClldre de ]Ilollstcur Poirier, dat onvergankeIijk meesterstuk,
door de tooneelspelers van het Theatre franc;:ais laat op-

voeren. Met dit blijspel had Augier aan de echte, onvervalschte karakter- en zeden-comedie haar modern en yorm
gegeven. Dat hij thans voor go cd het \'ers verying door
eell klankrijk, gespierd en geestig proza, b~wijst, dat hij
den omvang van de eischen dier mod erne comedic volkomen besefte. I.e gendre de 11[ollsimr Poirier d,)et u onwillekeurig denken aan Le bourgeois genlil//(JI/lllle, gelijk
.1ftlUrc Gueri" u het beeld van Tarllll~ voor den geest
roept, Maar tevens, welk een verschil tusschen de eenvoudige, bijna schetsmatige teekening van llfollsieur ./ullrdm'n,
en de schildering van het veel gecompliceerder karakter
van Jlfonsimr Poirier! Moliere geeft u een reeks meeSterlijk bewerkte tooneelen; het drama is bijzaak. Augier's
satire ligt juist in het drama dat hier wordt afgespeeld.
Dat Augier zijne meesterwerken geschreven heeft kart
na de J uli-monarchie en in de eerste jaren van het
keizerrijk, komt soms al te duidelijk uit in de keuze van
sO"Ilmige personnages. Niet dat men voor iets ter wereld
het beeld van den Marquis d' Auberive uit Les ~l1rontes,
dit aardig type van den gentilhomme de l'ancien regime,
zou willen missen. Het gemompelde »creve societe" van
dezen markies zal even klassiek blijven als het hero'ieke
»va te battre!" van Antoinette Poirier en het welsprekende
»efface I" van Bernard uit Les FOllrchaJJlbault. Maar men
moet erkennen. dat de politieke partijcombinaties waarvan in de eerste tooneclen van Le fils de G/bo)'er sprake
is, een publiek dat aan dien strijd vreemd is geworden,
niet meer kan boeien. Zoo heeft ook Jl,fadame Caveriei,
in weerwil der drarnatische waarde van het stuk, veel van
zijn beteekenis verloren. ~inds de echtscheiding in Frankrijk
heeft opgehouden een vraag,;tuk te zijn.
Augier schijnt dikwijls onder de indruk te zijn geweest
van toestanden en gebeurtenissen uit zijne onmiddeIlijke
nmgeving. Zoo was de hoofdpersoon van het stuk dat
thans jJ,faUrt! C;Uenil heel, oorspronkelijk de uitvinder der
zoogenaamde »statilegie", de kUllst om kinderen in korten
tijd te leeren lezen, cene onderneming waarbij Augier's
familie geldelijk betrokken was geweest. Gelukkig is, ongemerkt, niet Desroncercst, de uitvinder, maar Guerin, de
(lorpsnotaris, de hoofdpcrsoon van het stuk geworden.
Thans is deze cumedie een van de beste tegenhangers van
Moliere's stllkken die Augier heeft geleverd.
Had hij in hoofdzaak den grooten blijspeldichter slechts
na te volgen, zijn tijd droeg hem oak de taak op geheel
nieuwe typen te creeren; en hij heeft grepen gedaan in
de wel'cld der speculanten en der letterkundigc bohemes
die uitnemend gelukt !Dogen heeten. Vernouillet, en bovenal
Giboyer, uit Les ejfrolltrJs, blijven ollvergetelijk zelfs voor
hem die dit stuk enkel heeft kunnen lezen. Wie het
\'oorrecht heeft gehad het te zien vertoonen, die zal de
Giboyer door Got gecreeerd nooit uit het geheugen gaan.
Het is niet b0 toeval dat de naam van Got hier genoemd
wordt naast dien van Emile Augier. De loopbaan van dezen
tooneelspeler is innig verblmden met de letterkundige
carriere van den dichter. Op hem, den Giboyer, den MaItre
Guerin, den Poirier, den Bernard, heeft Augier altijd kunnen
rekenen, evenals Sardou rekenen kan op Sarah Bernhardt,
met dit verschil aileen, dat Augier llC)oit, gelijk zijn geestige
confrl~re, het stuk aan de artiste heeft opgeofferd.
Ook
het talent van Barre, die \ioor rollen als die van Verdelet
~n Fourchambauit geknipt was. is Augier altijd zeer te
stade gekomen; en nadat deze acteur zich yan het tooneel
had teruggetrokken, klaagde de dichter er dikwijls over, dat
men zijne sl ukken niet meer opvoerde, omdat men ze niet
naar eisch bezetten kon,
Het is niet te bewonderen dat men. bij gelegenheid van
des dichters plechtige uitvaart in de comedie franyaise, tegelijk
met L' A7'wturi,)re, ook P/uiiberte heeft opgevoerd. In dit
tooneelspel heeft Augier. na La Cigue, misschien het beste
gegeven wat hij als dicltler geven kon. Welk eene geestige
en poetische bevalligheid in de teekening van het meisje,
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dat zich voor leelijk heeft leeren houden, en dat eindi:;t
met in ieders oog, zelfs in dat der sticfmoeder, die h:ur
altijd iaa~hartig heeft behandeld, aIlerbd;:uorlijkst tc schijncn.
\Velk eene oorspronkelijkheid in bet tooneei waarin Philiberte, die den man dien zij liefhad heeft afgewezen, omdat zij !let niet mogelijk acht dat iemand haar begeeren
kan om haar zell'e, tot de overtuiging van hare bekoorlijkheid gebracht wordt door een lichtmis, die haar ruwweg voorstelt zijne maltresse te worden. Stralcnd van vreugde
geeft zij op den onbetamelijken voorslag bescheid met den
uitroep:
Vous voulez .... vous m'offrez .... d'Gtre votre maltresse ?
Het woord krenkt haar niet, want zij denkt aIleen aan
Raymond, die haar zijne liefdc hceft beleden, maar aan
wiens bekentenis zij geen geloof heeft dun'en sla:ll1. En
wanncer Talmay, de lichtzinnige hofmaker, zijn voorstc!
herhaald heeft, geeft zij de verklaring van hare opgewc!lldenheid door eien anderen uitroep:
.... 0 bonheur! Raymond ne mentait pas!
En nu mage de critiek van oordeel wezen dat hier en
daar in Plli'liuerit: het vcrs dichterlijker had kunnen zijn, dat
een Musset of cen Copp6e zlllk cell pOdisch persoontje,
vooral in de gesprekken met hare zuster, zueter woorden,
bevalliger wendingen in den moml gelegd zau hebbell,
Augier vergoedt ruimschoob dour vlugheid van dialoog en
geestigheid van repliek (vooral daarin is hij een meester)
wat in zijne verzen aan teederheid en welluidendheid gemist wordt.
Dat hij een tooneebtuk met buiteng-emeen talent in
elkaar weet te zctten, hecft hij in bijl~a al zijne werken
bewezen, niet het minst in zijn laatste, J.es 1'llItrc/ul1Jluauit,
dat nag onlang5, den avolld v,)or zijn sterfdag, te Amsterdam zoo luide werd toegejuicht. iVIi:;schien is het
keerpunt der handeling
w"nneer Bernard vernecmt
tbt Fourchambault zijn vader is, en hij tevens tot
het be~ef komt dOlt hij dien man met zijn geld cn
zijn persoon helpen moet al te fijn aangcgevcn. De
kunst van den touneelspeler moct hier den dichter te hulp
komen, om het publiek duidelijk te doen begrijpen welke
overwegingen Bernard's gczinclheid Z'.l() plobeling doen
oms!a:m. .Maar ligt hierin niet j uist een uewijs voor het
echt dranHtische van des dichter" talent) Hij schrijft niet
om gelezen, maar Olll vertoond te wurden; sober, maar
trcfknd zijn de woorden die hij, in de groote momenten,
den speler in den mond legt; hij rekent daarbij op het
accent dat het spel op die woorden leggen zal.
Toen Abraham Dreyfus, ten behoeve eener conference
die hij te Antwerpen moest houden, aan Emile Augier de
vraag deed: "hoe maakt gij uwe tooneebtukken)" loell
antwuordde de meester: »ik weet het niet: cUes se font
toutes seules."
Het beste bcwijs dat dit antwoord meer was dan eene
aardigheid, is weI dit, dat hij soms, waals in Jlfaitre
GuJrill, een anderen weg uitging dan hij eerst gewild had,
en zijne stllkken, als zij eens vlJltooid waren, gaarne aan
de critick zijner vrienden en zijner vertolkers onclerwierp.
Niemand luisterde bij eene repetitie aandaclltiger naar de
opmerkingen en de bezwaren der tooneelspeIers dan
Augier. Zonder moeite gaf hij aan die bezwaren gehoor,
en nooit is hij teruggcdeinscl your eene revisie van zijn
wak. Zelfs voor bct ourdeel van het publiek had hij de
grootste defere:ltlC. En toen hem bleek, dat I.e Il1Ilrillg.:
d' O{J'IIlPe de koelheid van het publtek bij de reprise el'enmin als bij de ecrste opv,)ering overwinllen knn, zeide
hij tot een zijner vrienden: »Het spijt mij en het verwondert mij, maar het publiek zal wel gclijk hebbell."
Sints 187~ hceft Emile AlEj'ier niets nieuIVs meer aan
het tuoncel gege\'en. Hij vree:;de mi:;,;chien »encolllbrant"
te zullen worden, zuoal:; Scribe geweest was. \Vcilicht
gevoeldc hij :~ich oak niet kr:lchtig genoeg meer am in
het kalme genre, waardoor hij de dramatische satiren van

vrneger jaren had vervangen, iets te lcveren dat hooger
stOlle! dan Jfadame Ca,'cdd en Les FUltcllamo,lIt/t. Toch
verwijlden zijne geclachten altijd, tot het laatste toe, in
het llUis van l\loli2;re. Op zijn steribed vroeg hij aan
Dumas, die hem bezocht: .\Vat doet men in dc Comedic
fran<,~aise ?"
Dumas kon ten antwoord geven: «Men speelt er nag
altijd Alailre Guerin voor eivolle zalen." Inderdaad is
deze comedic, gelij k men weet, een cler »pieces a succcs"
van het tentoonstellingsrepertoire geweest.
En 7.eker zal nag menigmaal, zoulang het llUis van
:\Iolicre bestaat en het aan zijn naam getrouw blijft, op
die \'faag: »'Nat duet men er?" het antwoord kunnen iuiden: »~fen vertoollt cr het echte fransche blijspel; gisteren
was het l\luliere, morgen is het Emile Augier."
\Vant, in welk opzicht de critiek of de eischcIl eener
nieuwere kUIlSt zijn roem oak mogen verkleinen, dcze eer
zal hem altijd moeten gelaten worden, dat hij de traditie
van dat blijspcl hecft gehandhaafd cn voortgezet.
A. G. VAN HAl\IEL.

Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel.
Amst.,

22

N ovembcr 188<).

All/ice!

Ge vraagt me eenige letters schrifc, waarin ik mijn indrukken moct mededeelen van Henrv van Meerb::kc's
CeZ'rzar z'oor Oor/oo ell de v'~rtoonin(Y V:d~ dit oorsproilkclijke
blijspel in 5 bedrijven 01' den St:clsschollwburg, door de
Koninklijke Vereeniging »het N ederlandsch Tooneel".
Ik wil gaarne aan U w vcrzock vuldoen, maar stc! V()orop
dat ik het stuk ben gaan zien zonder eenig vermaeden tc
hebben, dat ik zou geroepen worden urn cr in 't openbaar
rekellschap van af te leggell en dat ik de »oj)Voering" bijwooncle al v:Jt')r <) dagen. lk verkee,- dus niet ollder de
'~unstigste omstandighedcll \'oor het schrijvell eener beoorJeeling.
Ik begaf mij met opgewektheid naar het Leil.k.:he Plein,
want it;: IwesLercle wel eenige goede vcrwachting van hetgeen ik zou te zien ell te humen krijgen. Immers de
auteur had in zijn ecrsteling, die hij llict VOilr vertooning
had bcste::rncl, zouvec! aanleg en vcrnuft verraJen cloor het
satiric!;: schetsen van toestanden, al viel er op de scenische waarde van zijn »l\IinistrieCle Cri:-;is" dan oak nug al
\Vat af te ding-en, dat thans met rccht lllocht gehoopt
worden op iets veel beter, daar ditmaal weI bij de COI1ceptic op de vertooning gerekend was, en de fouten, vweger
opgemerkt, ongetwijfeld tot leering wuden gestrekt hebben.
In mijn hart was ik de Verecniging dankbaar voor de
goede daad, die zij verrichtte.
Wat mij van k voren aIleen niet beviel, was de tite!'
Van den schrijver is hij niet, wist ik; die had zijn werl;:
- gelijk uit den tekst ouk cluidelijk bleek - »Casus Belli"
gedoopt. Zeker uit \TeeS, dOlt de aanplakbiljetten niet tot het
publiek zoud'~n s;neken, was hiervan g~maakt »Gevaar voor
Ooriog". Kan men iets lec1ijkers bcdenken, d:iI1 gevaar
'Juor . ... VJor oorlng) l\1aar dit wil ik lbarlaten, al is een
mooie titel lang nid van ondergeschikte beteekenis.
Hoofdzaak is in allen geval het stu\;:. Ell dit? Eerlijk
gezegd vicl het me tegen. Niet, dat ik het slecht yond,
inte:;endeel, ik heb me k'Jstelijk gC:Lll1l1seerd, in den IlIctbanal en zin V,L11 het woord. l'har het is geen slilk. Herlry
van Meerbekc is als tCJ'1ncdschrijver niet vooruitgegaan,
ja, heeft .t.;ct<JoI1Li de ei-;dlCll van het touneel no:; lIiet tc
kennen. Daardoor IlCeft hij geen bijv~ll verworven bij het
publiek; blecf de gulle bch weg, die bij ZOQ Il1cni:;e scene
had moeten wecrklinken; tooade men zelfs geen beIang-
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st<.;llili~ 1Il de persol1en die optradcl1 en de t0estanrlen,
waarlJl tlit geschietltle. Alles blecf te vaag. al te schehachtig; de karakter~ waren niet af. de ver..;chillende be>
drijven vormden geen van allen een slot, en het gehecl
ging uit, zonder dat er een eind aan was.
Ik vind het zeer prijzenswaard. dat men den ongetwijreltl
talentvollen schrijver zelr hecft willen doen zien en voelen,
wat hem ontbreekt en waar z:jn fouten schuilen. Dat is
zeker het beste middel am een jong en veelbelovencl, pasbeginnend auteur op deugdelijke \Vijs te helper:. Niets leert
beter dan eigen inzicht. Maar, Henry var: .\Ieerbeke is
jui~t niet meer wat men »jong" noemt, en hij is met Gevaar
voor Oorlog aan zijn Iwade stu!':' Ik verbeeld me, dat de
Raad van Beheer hem grooter dienst had geclaan, wanneer
hij hem voorar oj) de leemten had gewezen, clie in zijn
stuk zoo duidelijk opgemcrkt worden, en hem desnoods
met raad en daad bij de verbetering er van had ter~ij
gestaan. Dan ware hij zeker voor een betrekkelijk echec
bewaard gebleven, en zou de vac!erlanclsche litteratuur met
een oorspronkelijk tooneelstuk in waarheici verrijkt zijn
geworden.
Ge begrijpt hieruit, am icc. ciat niettegenstaande aile
aanmerkillgen op de aangeboden vrucht gemaakt, die mij
haar niet mooi voor het oog en niet geheel rijp voor den
smaak deden vinden, ik er toch eene gezollde kern in
heb aangetroffen. \Ve hebben hier ontegenzeggelij i;: met
een auteur te doen, die onder de N ederlandsche dracnatici
verre na niet de rninste is en die wel degel~jk, als de geiegenheid hem geschonken wordt, nog eenmaal met iets bepaald goeds voor den dag kan komen. Hij verraadt opmerkingsgave, geest, satirieken luim, oorspronkelijkheid, talent.
Van niet aile kan dit, ongelukkigerwij,;. getuig-d wl)rcien.
Hij g:l voort op d~n 1l1geslagen weg, bestudeere de ei,;chen
van het taonecl, en d~ verwachting op hem gebuuwd, zal
niet beschaamd worden.
En de vertooning) Ik heb geene enkele critiek gelelen.
maar wei met vcr,;cheiden person en erover gesproken.
Men yond ze niet luchtig genoeg; het ~tuk had mccr als
eene mod erne Fransche comedic moeten gespeeld worden,
niet Z00 ernsti~ opgevat zijn. !\Iet name werd mij Morin
genoemd als een, die den geest dezer "fumisterie" niet
gevat kld. 't r" lllogelijk, dat de eerste opvoeringcn deze
uitspraak \\"ettigclen; maar ik wil gulwcg bekennen, clatjuist
de vertooning mij bijz:mder voldaan heeft. Misschien hebben
hij en de andere artisten den raad van de geschreven critiek
opgcvulgd, en was de voorstelling, die ik bijwoondc, losser
dan de vorige. Ten minste van stijrheid en deftigheid
heb ik niets gcmerkt. reder was even vlug en, ik zou
haast zeggen. dartel. lVIevrouw De Vries was prachtig. Haar
herhaald »foci !" in dc ecrste acte kon in toon niet verbeterd worden; op de bridsccne was geene aanmerking te
maken, en ieder tocschouwer moet volkomen overtuigd zijn,
(bt zij volstrekt geen lust had om "in de lucht te vliegen."
N.last, niet nit haar, noern ik Van Do lIZ III elm , die ecn koso
tcI.jken intrigcc:rendcn diplomaat heeft gcleverd, ZCll) uitstekend vall grime. als we dit altijd van hem gewoon lijn.
P.lCtji(.!'S d,c' Blicr was ook goed, al yond ik hem niet zoo
typlsch ais in dele rul wei kon, en Scllltlze beviel mij het
best in 't eerste bedrijr. Dc knccht van Verene! was
\Vensma afgekeken: c'est tout dire!
Dc andere acteurs kan ik niet aile arzonderlijk noemen,
want ik heb geen lust het prograll1'na af te schrijven. Ze
kweten zich met lierde van hunne taak. Dc jongere dames
ll1untten nit door alleraardigste toiletjes, die haren smaak
eer aandoen.
\Vat ik aan te merken heb op dc ruh·erdeeling. betrert
allee:l :\ I w. lI"ltroj>. Men late haa r toch geene ill.<,'rJlliler
spelen. Dat is haar werk niet, evenrnin al.; V,l11' i.\Iej.
Gradcr. Dc carriere van de eerste wordt beclorven, als
men haar uit het emplooi brengt, dat zoo duicielijk uit
haar spreektj de 10Jpbaan der andere - die ditmaal wei

niet als z'1Z,.<.;,!lZlte optrad - even7.cer belemmenl, al,; men
ha;tr niet als dramatische artiste wil p()lIsse,~rcn.
I k hoop, amice, clat ik met eleze in haast verzamelde
indrukken, niet te zeer bcneden uwe verwachtingen ben
geblevell, en teeken mij gaarne
U w steeds bereicl willigen
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BOUBERG WILSON.

~~and-l0fieafre ~e6rB, \7an L.ie~.
Maandagavond IS deler was de schouwburgzaal der
Gebrs. Van Lier gevuld met een zeer titlrijke scltare, opgekomen om, na haar arwezigheid van eenige maanden,
Mevrouw Anna Riissing-Sablairollcs weer op het tooneel te
begroeten, al was het dan ook nu bij een ande:- gezelschap.
Zooals men \\'cct, had de Kon. Ver. Het N ederlanclsch
Tooneel gemeenLl, aan het verzoek harer Haagsehe abonnes
am Mevrouw HJissing weer aan haar gezelschap te ver·
binden, geen gelwor te moeten geven. \Vij hebben hier
de recienen, die tot dat besluit geleid hebben, niet te beoordeelcn, lllaar kunncn all~cn verklaren, dat wij het voor
beide partijen hetrellren. lVIevrouw Russing was in deze
omgeving opgegrueid en behoorde daar thuis, meer leer
zeker dan bij het Holland,;ch gezelschap van de Gehrs.
Van Lier, sints elit laatste bijkans gcheel is ingericht op de
vertooning van drama's en van dusgenoellIde salonstukkel1
weinig wcrk maakt.
Hoc dit zij -- wij hebben het genoegen gehad Mevrouw
Riissing deze wee!;: weer te mogen zien in een stuk van
Birch-Pfeifkr, dai echt ouderwetseh was en in slecht Hullandsch vertaald, maar in eene rol, die Itaar als aan het
lijC geknipt was. Zoo wei de dartele vroolijkheid als ele gemoedsaandopning z~jn door haar vertolkt op eene wijze,
die t'Jonde clat haar arwezigheid haar juist niet geschaa(l
heert: ook al was het bij die eerste voorstellin::; merkbaar,
dat zij ziclt in haar nieuwe omgeving nog niet prcc:ics thuis
gevoelde. Van die omgeving roel11<:n wij gaarne l\Ievr. Ellenberger om h:lar trefTelijke creatie van ee:le stevin-e boerin;
terwiJ'1 \Vii iVIevwlI\V \Vesterhoven met meer ,,"enl~"'en ZOllden gezien en gehoord hebben, wanneer zij zich minder er
op toelegcle eene IJcrrJemcle kunstzuster t~ copieeren. Van
de heeren hebb~n zich de H I-I. Veltman en Tartam! onderscheiden. Delar wij slechts een gedeelte dc:r vl)orstellin.c;
hebben kunnen b!jIVollen, wagen wij on, niet aan eene
meer gedetailleerde beschouwing er van.
o
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$a1011 deB VariefeB.
Na de revue /y'aar rim Ri!ldloren, die clcze week hare
55e opvoerin; beleeft, zijn in dit schouwb,lrgje ee:l volksdrama: Greta, de Tuovt'lmrc.I'. .Vora, cell D(litsch(~ kl ucht
Ea'li;kt! XaakuMrlrllCillers en eindelijk het elrama Jl,lrlll cr,'n
lJee/den van Barrierre en Thiboust gespeelcl.
\Vas het te laat am er nog in ons vorig nummer melding
van te makell, ik wil toch niet verzuimen te gewagen van
dc laatste .Vora-voorstclling op 8 deze,·. Zij was de vijftigste voorstelling in ons land van clit ZCl~ druk bc,;proken
treurspel, - trenrspel: want al sterrc de houfdpersoon niet,
claar ligt veel tr:tgisch in haar I()~ - Ecn kenmerkend
\'crschiinsel indcnbad, als men zich hcrin:lert h,)e vclen
clit stl~k VlH)r het t(lonecl O;l~(~schikt ell een do~)d drama
hcbbell gl!nocmd. :\I~ar g,~ h.vlt m')ctea ZiCll, Iwe avond
aan avolld talloozc onb~\':lllgell t"e:ichl)L\",\'ers in lIit schouwburgje zijn l;:omen gr:!lieten V:l1l de v()orstelling, die wei
niet gelijI;: \\":lS aall die der Tooneelvereeniging, die in
dc vertolking zeker zwakheden vertooncie, waarvan de hoofd-

rol door mej. Roelofsen wei met toenemende vermogen
gespecld is. waarin de heer Rooyaards zeker eene hoogst
verdienstelijke creatie van Helmer gaf, maar die toch als
gehecl, naar terecht is opgelllerkt, duidelijk bewees dat zij
allerminst clnor volrijpe arti,;ten gedragen went Hoe des
niettemin de indruk zoo diep was? Omdat de artisten
allen waren doorgedrongen in de bedoelingen van den
auteur; omdat zij zich tot de hoog,;te taak gesteld hadden
het werk te vertolken, zooals de dichter 't gezien had,
omdat zij talent en liefde meebrachten tot hun t<lak, omdat
het een werk was vol leven, dat macilt oefende over hen
zelf.
Daarom dan ook mocht de vijftigste voorstelling van Nora
terecht tot een feestavond worden. Voor de leden der
Toonee:vereeniging, die hier eene schoone vrucht van al
hun opofferingen gerijpt zagen, nu bewezen was dat zij niet
aileen voor een publz'c d'eltte. maar oak voor de menigte
gearbeid hadden. Voor dat lid dezer vereeniging, wiens
raac1gevingen tot het eerste welslagen der voorstdlingen
zooveel hadden bijgedragen en die bij de nieuwe instudeering andermaal nuttige wenken had gegeven: de krans, den
heer J. H. Rossing donr de artisten vereen!, pleitte voor
beiden. Een feest \'001' de artisten zeker, die met fierheid
konden terugzien op cell ernstige wijding van hun talenten
aall en door een ernstig kunstwerk: de hun gereikte bloemen
en kransen waren als teekenen van erkenning voor hun
kunstzin en ijver zonder uitzondering welverdiend. Voor
de directie van het Salon des Varietcs, die de aangename
ervaring had opgedaan, dat - ten spijt van pessimismetische beschouwingen - cell ernstig streven naar het idcaal
in de kunst niet aileen ·zedelijken steun maar ook geldelUk
voordeel verwerft: er moge reclame zijn gemaakt voor .Vol'a,
als de vertooning van het drama' den toeschouwers geen
nieuwe en diepe indrukken had geschonken en yoor zich
zelve gesproken had, zou de stem der reclame zeker niet
gebaat hebben. Een feest - het is niet mijn schuld, dat
ik zooveel deelgenooten or te sommen heb - va or ons
Verbond, waarvan bijna aile afdeelingen in betrekking
hebben gestaan tot de voorstellingen van Nora, welks
hoofdafdeeling elien avond de gast was der directie: de
wederzijdsche dankbetuigingen der heeren Kreukniet en
D. E. Joosten voor de door directie en verbondsafdeelingen betoonde samenwerking deden goed, omdat het steeds
aangenaam is te ondervinden dat onze afdeelingen niet
enkel welwillendheid ontvangen maar ook stcun verleenen
kunnen. Voor onze school, die van het bchaalde succes
zeker zich ook een deel mocht tneeigenen. Voor den
dichter eindelijk, die per telegram zijn dank overbracht
voor het verrassend bericht dat daar in dat onbekende,
maar verwante Holland zijn kunstwerk zoo hooge waardeering yond.
Misschien is die laatste gedachte de heugelijkste van
allen, waartoe die vijftigste Nora·voorstelling aanleiding gaf.
Wij N ederlanders mogen lang vreemd zijn gcble\;en a:m
een der eerste dichters van on zen tijd, wij beginnen onze
schade, al is het laat, in te halen. Nlet langer is de naam
van Henrik Ibsen ten onzent onbekend en dus oak zijn
arbeid onbemind. Men leest en bespreekt hem, men valt
hem aan of verheft hem - hoe dan oak. de invloccl van
zijn persoonlijkheid blijft ons niet llIlthouden. En claar de
onbeduidendheid dOQr zijn hand slag op slag in het aangezicht krijgt, wordt de verpreiding zijner werken tilt een
heugelijk feit omdat die rnede mod helpen om onze eigen
letterkunde en tooneelspeelkunst te zuiverell van de oppervlakkige onbeduidendheid en ze staal te brengen in het
bleeke bloed.
Onze lezers weten. wat voor dit jaar de beteekenis is
van het gezelschap in het schouwburgje: - Het aangevangen speelsei;wen vormt er een tijdperk van overgang

tot de stlchting van een grled ge<ll'ganiseerd t,te(ilrc
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Als ik dit zeg, bedoel ik hiermee niet; dat bij eell goed
georganiseerd gezelschap ter vorming van jongere artisten
(lUderen niet op hun plaats zouden zijn. lntegendee!.
Juist voor zulk een troepje van jrmgeren, wi en de ervaring nDg ontbreekt en die nag moetcn tasten en zoeken,
is het een geluk, als het enke1e meer ervaren darres en
heeren telt. die hen in het vuur leiden, die raad weten
te geven en willen ge\'en, die, zij het in eene bijro!. het
stuk met llinke schouders hclpen dragen. Dames en
Heeren, die zelf jOllg genoeg zijn gebleven om gaarne
met andere iongeren saam te werken en die, zich bewust
van hun eigen waarde, hoog genoeg staan am dien iongeren
hun succes niet te benijden. Artisten, wien het wezenlijk
ernst is met hun kunst en die niet de slaven zijn van
gemakzucht of slellr.
Maar wat aan zoo'n gezelschap niettemin voor aile,;
noodig blijft, 't is hetzelfde wat voor elk gezelschap
onmisbaar is: eenheid en iFtistieke deugdelijkheid van
leiding. Het betreden van den moeilijken weg moet
worrien verlicht door vriendschappelijl;e raadgevingen, die
op fOil ten wijzen en dc artisten helpen in het ontwikkelen
van nag sluimerende krachten. Door de keuze der stukken
en de rolverdeeling moet niet aileen naar eene veelzijdige
maar ook naar geleldelijke vonning worden gestreefd; en,
zoo geldelijke uitkomsten zeker berekend rnoeten worden,
mag aan de winstbejag niet meer worden opgeofferd dan
strikt noodig is - en dat zal weinig- blijken te zijn, Voor
sleur en onverschilligheid bij de instudeering moet gewaakt
worden, en ai kan niet aan elke voorstelling de ernstig-stc
wrg worden gewijd, er moet toch altijd naar het bcste
worden ges1.reefd.
Ais in onze jongeren de zucht tot
studie en zelfontwikkeling niet vc'JOr alles levendig blijft, is
het met de toekomst ollzer kunst treurig gesteld.
Dit ideaal-programma eischt Iliet te vee!. Dat cr in het
Salon des Varietes dit jaar pogingen worden aangewend
om er meer punten van na te komen dan in het vorige
jaar, is heugelijk en wordt door mU hoog gewaardeerd,
maar dit mag niet bel etten nu en dan te doen homen wat
nog onvervuld is geblevcn, en weer voor een volgend jaar
te doen staat. In dit overgangtijdperk zal het gehoopt
\Vel~lagen der zes voorgenomen extra-voorstellingen zeker
vall groot gewicht worden.: dnch ook de andere voorstelIingen mogen niet worden over het hoofd gezien, en ook
hICrvan moeten de tekortkomingen aangeteekend.
Een der straksgenoemde stukken Grdll de T007JeJZares
hceft rnej. Anna Beukers de gelegenheid gegeven cens te
laten zien wat zij in het drama vermag te gevcn. De
haar toevertrouwde rol was halsbrekend genocg; zij vereischte hartstocht, breedheid van dictie, groote zelfbewustzijn om de gezwollen taal, met beeldspraak overladen, om
te zettcn in waar gcvoe!. Eene dergelijke wi aan eene
jonge artiste toe te vertrouwen is eene nuttige beproeving
harer krachten, wanneer bij de instudeering dier rol al
het mogelijke gedaan is om haar hcur taak te vergemakkelijken; zoo nict, dan is het eenvoudig halsbrekerij. En
naar hetgeen ik van de eerste voorstellingen vernomen had,
scheen het dat mej. Beukers inderdaad den hals gebroken
had. Gelukkig voor haar, hoewel jammer voor de wangunstige die zich over dien va I reeds luicle en (of) in
stiite verhellgden, stond Ai nog heelhllids op: bij de vierde
voorstelling, die ik Lijwoonde, iiet zij zien, dat zij inderdaad
~cho()ne gaven bezit, maar ook cenzelfde gebrek als haar verc1ienstelijken partner, dcn heer Mulder cigen toonde te zijn :
gemis aan zclfbcheersching en natllurlijkheid . Haar stem
ging mee met het valsche pathos der woorden; haar handbewegingen volgden, Hier konden leiding en eigen volharding arbeid vinden, die, nam ik hoop, in den loop van
het seizoen, zeker ni-"t zullen llitblijven; voor haar zoo
min als voor den heer Mulder en voor mej. Aug. Poolman.
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wie bU haar tooneel ervaring, routine en ingeboren gaven
niettemin oefening van dictie en vOrlning van haar tot
eentonigheid neigend gcluid niet genoeg- kan aanbevolen
blijven.
N a de ,Yom wachtte den vertooners van elit stuk eene
geheel andere taak, de vertolking van ,1fal"lIleren Bee/den,
het bekenele drama Vdn BarrIere en Thiboust. Een vroolijken
opgewekten raisonneur had de heer Pool man, een drama·
tischen jonge-minnaar de heer Roo~iaards, mevr. Poolman
een droefgeestige moederrol, mej. Roeloftsen - de l;:oudcoquette vrouw der halve wercld voor te stell en. En dit
in een stuk, waarvan vroegere modelvertooningen in de
herinnering lagen; wadrin Suze Sablairolles en mevr. Frenkel
de plaats vervlliel hadden, thans mej. Roelofsen aangewezen .
~iet zeer oordeelkundig, o!1getwij feld, want het temperament
van deze jonge actrice leent zich niet voor koele terughouding; zij kan, voorloopig, noch eene coquette, noch eene
cocotte op de planken vl)or;;tellen -'- ecne mislllkking was
dw; te voorzien en is ook niet uitgeblevcn. Zoo te waardeeren viel het pogen, om zich te dwingen tot koelheid, het
vermogen 0111 die te bedekken onder verleideJijke mallleren
ontbrak. In de toekum;;t zal de directie wei doen. een
dergelijk tochtje in een onbekcnd land niet te laten ondernemen zonder gids, althans ilonder voorafgaande gelcgcnheid tot nauwkeurige studic ter ori(~nteering.
Beter heeft zeer ileker de heer Royaards het er af gebracht. Blijkbaar is hij meer ()p zijn ge'l1ak in eell karakterrol dan in eene jonge ro1. Toch heeft hij er zieh
weten in te werken en in de dramatische oogenblikken het
noodige vuur weten te brengen. Nu en dan zelfs te veel;
ook in de gebaren, terwijl zijn stem hem juist niet altijd
volgen wil. Mevrol1w Pool man wist in den go eden toon
te blijven en had zich een treffenden kop gcmaakt, en
de heer Poolman won door zijn verve, zijn luim en
humor terecht aller waardeering. Hij is een dier artisten
van meer ervaring zooals ik ze straks teekende; hij heeft
aileen te waken teg-en eenige zucht tot stemuitzetting om
in hct hoogcumische vee I voortrcffelijks te leveren.
Kluchten als Eerhik,? zaahvaarnelileTs vall en niet bepaald
in mijn smaak. T{Jch zag ik enkele bedrijven met genoegen. De heeren Pilger en Ludolph, maar voornamelijk
de eerste, hebben twee goede karikaturen laten zien en
als de hllngerlijder Zippe wist de heer Bigot, zonder overdrijving, een welge,;laagd type te lcveren. Dc h<:'~r van
Biene, die in Greta reeds getoond had dat hij in forsche
rallen veel verdieastelijks kan leveren . bewees dit oak in
dit stuk bij zijne creatie van cen werkman. Hij heeft
zich echter voor te groote ruwheid in aeht te nemen. Als
de heer Mulder zorgt voor eene duidelijke zuil'ere uitspraak kan hij, bij zijn prijsel~iken ijver en aanleg. een
werkelijk goede jonge wi worden.
L. S.
,Jf
;'V'°lllilli- M~

Voor de leden onzer afdeeling werden 5 dezer opgevoerd
van Dumas fils en Suzanlle van Tan c. de Vos.
Het succes was gering. Wij erkennen he't volmondig, te
meer omdat de aanmerkingen, door een deel van het publiek
van dien avond gemaakt, niet de schrijvers treffen, maar
aileen hen, die ze ten beste gaven. Suzanlle blijft een verdienstelijk tooneelspel, ook al w<lagt een enkele criticus een
nijdigen aanval op het ,)orspronkelijkc werk, dat de vuurproef
heeft duorstaan en waarvan zijn bcklVame. gestrenge voorganger met vecl lor gewaagde. Alphollse blijft een meesterstuk van karakterteekening, techniek en taal, ook al kwam
de geheele afdeeling haar afkeurenrl. oordeel over het »gemeene stuk" uitspreken. Het zou Don Quichotterie zUn,
deze stukken uitvoeriger te willen verdedigen j rest aileen
de vraag of zij voor een voorstelling als de onderhavige
geschikt waren. Bij een afdoende beantwoording dezer
Alphonse

vraag zouden wij moeten wijzen op ware en srh~l/l-zedelijk
heid, op de be'icha ving en de ontvankelijkheid voor kunst~enot. welke men mag ondcrstellen bij leden van het
Tooneelverbond , op de schaarschheid van nieuwe stukken,
op de treurige richting van den mode-smaak te Rotterdam,
enz. en7..
En waartoe zou het dienen) lets nieuws is
over deze kwestie moeilijk te zeggen en on dank is's werelds
loon, dat weten de bestllursleden onzer afdeeling zeer goed .
Afphllllxe wera beter ge,;peeld dan ;:'uzaJllle.
De titelrol
van laatstgenoemd stuk is, naar wij meenell, destijds voor
Mej. Jeanne De Groot geschreven en Mej. Vink verschilt
met haar te veel van temperament en aanle.g, dan dat haar
spel gehcel zou kunnen bevredigen. Terwijl Mej. De Groot,
ware xij aan het tooneel geblcven, een verdienstelijke
tragedienne had kunnen worden, ligt de toekomst van Mej.
Vink elders en wij betreuren het oprecht, dat deze innemende actrice zoo dikwijls voor haar weinig passende rollen
moet vervullen, waaronder haar welverdiende rep uta tie
allicht 7.al lijnen. Als gewoonlijk speeldc zij ook nu weer
met groote toewijding.
De dankbare rol van Jeanne vraagt eenvoudig,ongekunsteld spel en Mevr . lonker deelameerde. Daarbij schijnt zij
geen overgangen te kennen tusschen opgewekt en droevig
spreken; zij vervalt bijna altijd in een dier uitersten en
springt zelfs met groote behendigheid in denzelfden volzin
van het eene op het andere.
Bij een eerstc optrcden
maakt dit effect, dOell de true, als wij het zoo mogen noemen, verveelt spoedig.
Wij hebben Mevr. Jonkers III verschillende stukken
nauwlettend gadegeslagcn, maar kan :1 en tot ons leedwezen
nog niet den schat ontdekkell. wei ken het gezelschap in
haar heette verworven te hebben. In salonstllkken schijnt
z~ het minst op haar plaats, terwijl haar kleine Jestal te
een imponeerend optreden altijd zal bemoeilijken. Het
Vlaamsch wordt door deze actrice reeds met eenig succes
bestreden; dit wijst op goeden wil en van harte hopen
wij, dat de overwinningen van Mevr. Jonkers zich spoedig
verder zullen llitstrekken en zij in aller oogen haar sporen
zal verdienen.
In de hartstochtelijke gedeelten van zijn rol was de Heer
De Vos het zwakst; de bespiegelingen, de l)llware stellingen
opdoemend in een door onreinc lietde aangetaste ziel,
werden veel beter llitge~proken. Zijn alleenspraak hadden
wij even wei liever minder geacccntueerd geilien; de woorden moeten hem als het ware van de lippen glijden, want
Maurits is te verstandig, om bij nadenken niet spoedig
het valsche zijner reder.eeringen te ontdekken. Zou de
onderstelling gewaagd zijn, dat de fout eenigszins school
in de omstandigheid, ddt de auteur zelf die ral vervulde?
De schrijver meent natuurlijk zijn arbeid door en d.oor te
kennen, maar soms ontdekt de speier er schoonheden in,
welke den auteur onbekend waren; soms zal de schrijver
verwonderd moeten toestemmen, dat de opvatting van een
rol, afwijkende van hetgeen hij zich voorstelde, veel juister
is. Samenwerking tusschen auteur en acteur bltjft het
ideaal, maar in vele '1pzichten komt het ons wenschelijk
voor. een hoofdrol in het stuk van een tooneelspeler niet
door hemzelf te doen vervllllen, maar het karakter te onderwerpen aan de frissche. onbevooroordeelde studie van
een anderen, zij het ook minder begaafden acteur. Wij
durven niet beweren, dat het verschil in dit geval groot
lOU zijn gewecst, maar wilden deze opmerking niet achterwege houden, waar wij geroepen waren enkele woord.en
over Suzanne neer te schrijven, over eene proeve. die nog
steeds op herhaling wacht. Misschien wil de Heer De Vos
ze in overweging nemen.
De opvoering van A IpllOll S( was beter dan voor twee
jaar; het spel van Mevr. Beersmans en den heer D. Haspels
is meesterlijk gebleven en de Heer De Vries Dleek met
reuzenschreden vooruitgegaan. Op zijn Octave viel weinig
of niets aan te mer ken: zijn spel was zekerder geworden
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en het geheele karakter werd met groote overtUlgmg geteekend. Mej. Vink verving Mevr. Burlage, welke voor
Raymonde minder geschikt was.
Bet kinderrolletje werd middelmatig vervuld; dit was
een achteruitgang bij de eerste opvoering- hier ter steele.
In 1882 vermeldde het programma Jongej Uifr(JLl w Pauline,
die met bizondere intelligentie speekle. Dezelfde debuteerde in I ~87 hoogst verdienstelijk in VOOrilalllt! Ven'e!z"llg
en thans reeds zegt Mej. Pauline Beersmans het tooneel
vaarwel. Haar loopbaan is te kort geweest. dan ciat zij
een bepaalde leemte zou kunnen achterlaten, maar aangezien zij, naar onze meening. wel deug::!elijk talent bezit,
doet het ons ieed haar heengaan te moeten vermelden.
Verrassingen blijven echter mogelijk; wellicht kunnen wij
spoedig haar terugkeer medcdeelen.
In de Wilde Jac/zt van Fulda trad Mej. Marie Faa'isen,
dochter van den Heer Alex. Faassen, voor het eerst hier
ter stede op; zij zal, naar wij hooren, gedeeltelijk de rollen
van Mej. P. Beersmans overnemen; onze beste wenschen!
Wij vermelden dit aileen als »historisch feit" en willen
Mej. Faassen natuurlijk nog niet met op- of aanmerkingen
lastig vallen. Laat zij eerst goed poolshoogte nemen;
daarna spreken wij elkander nader.
De Wzlrie JaeM is tameltjk amusant. vooral wanneer de
hoofdrollen zoo goed vervuld worden als thans door Mej.
Vink. de Heeren D. Haspels en Chrispijn. Drie denkbeelden worden als intrigue broederlijk dooreengehaspeld;
het leven in den goeden, (mden tijd --- de reis per dili·
gence - wordt geprezen boven het gejaagde stoomen den sneltrein - van heden; op nieuw moeten wij leeren,
dat het ware geluk niet op bals en partijen te vinden is;
en in de derde plaats zien wij, dat het geen aanbeveling
verdient een beroemde vrauw te r.uwen; Of men laat zich
de lijdende partij van Ie man' de l1fadarne welgevallen, Of
men tracht met koortsachtigen ijver eveneens beroemd te
worden. poor de verwarring van deze gelijksoortige. maar
niet gelijke motieven, uunkt ons de moraal wat troebel en
aan de zucht naar een zoogenaamd bevredigend slot schrijyen wij het voornamelijk toe, dat het stuk, in het derde
bedrijf op eene goede hoogte gebracht, daarna zoo pmmerlijk zakt en in een laffe klucht eindigt. Die moeite om
goede ontknoopingen te vinden! Labiche noemt ze hoofdzaak I) en Ibsen laat den toeschouwer vaak aan den rand
des afgronds staan, of eindigt met een vraagteeken. Dit
kan juist en waar zijn, maar de meeste Duitsche blij£pel·
schrijvers gebruiken een een voudiger recept en meenen
de ontknooping reeds gevonden te hebbpn, wanneer de
draden der intrigue samenkomen in een reusachtigen pot
gelei. Smakelijk eten!
16 November 1889.
JEAN VALJB.AN.
I) Tant gu'on n'" pas In fin de sa piece, or. n'en a ni Ie commencement, ni Ie milieu. Ce travail est evidemment Ie plus lauOIieux;
c'est la creation, l"accouchement.

SNIPPERS.

Em verdz"end z elw!/t?
J

Wij ontvingen uit Rotterdam eene Korte oesc/lOlIzuz"II,!! der
te,?C1lstri/dige reemsz'lin vall de SIIZIlIlI1Il 7'1111 jail C. de Vos
Z'oorkol/lC1lde liz de A~ Rot!. Crt. van 6 Augustus 1883 en 7
l'vovemoer 1889. woaJiJall de plaa/sillg al5 11l,!!e::onden stuk door
den Hoofdredaeteur del' z'trmeld. Courllllt geweigerd werd aall
Coenraad l\ "ederZleell.

In deze beschouwing, die ondanks haar langen titel inderdaad zeer kort is, geeft de schrij\'er uiting aan zijn verba zing
over het verschil in de beoordeelingen, die van het tooneelstuk van den heer de Vos voor 6 jaar en nu in genoemd
blad zijn gcgeven. De heer N ederveen doet een aanhaling
van de gunstige kritiek van den heer Haverkorn van Rijse-

wijk tegenover eenc andere uit de beoordeeling van den
heer Pisuisse, welke laatste zeker geheel strijdt met die van
11l83. Toegevend, dat hier een ander verslaggevcr aan het
woord wa~, aeht ue heer Nedcrveen juist daarom de houding van bedoeld blad nog vreemder: .Immers, het hecJt
"in zakc kun5t een »dcskundigc". Deze zwaait uit de hoogte
»zijn staf als een vrijmac:htig desjJoot; prijst. laakt, condem»neert al naar de stemming van den critlcus. Welnu, hoe
»grillig die beoordeelaar ook moge zijn, men mag toch aan»!lemen, dat hij op kunstgebied de beginsclen der N . R. Ct.
»voorstaat, en in die richting verslag geeft van de opgevoerde
»tooneelstu kken.
»Hoe is dan de zonderlinge tegenspraak te verklaren, die
.hier werd aangetoond?
.Zulk een tegenstrijdig oordeel in een invloedrijk orgaan,
»gelijk de N. R. Ct. te dezer stede ongetwijfeld is, moet uit
»den aard der zaak zeer ontmoedigend werken, niet allU:n
»OP den bekwamen tooneelschrijver, maar ook op de Directie,
"die blijk geeft het goede en degclijkc te willen, doch wier
»belangen zeer zeker benadeeld worden, wanm~er het blad
»dat de kunst heet toegedaan te zijn, uit een onverkl'iarbare
.Iuim of gril, h"den afkeurt, wat het gisteren uitbundig heeft
»geprezen."
\-Vij geven opzcttelijk de woorden van den heer N ederveen z('li1der verkorting weer. Allereerst omdat wij onze
lezers gaarne in staat willen stell en te vernemen, wat deze
heer tcgen den criticus van de N. R. Ct. aanvocrde. Het
audt" et al/erem par/em IS ons een heilig voorschrift en daarom betreuren wij het, gelijk we er ons over verbazen, dat
de Red. der N. Rott. Cour .. gemeend heeft zijn artikcl niet
de moeten opnemen.
Waaram dit niet geschied is, begrijpen wij inderdaad niet.
Het zou zulk eene voortreffelijke gelegenheid zijn geweest,
om den heer N ederveen met het groote publiek te leeren,
hoe men critick moct lezen en be~rh0uwcn. Vvij hebbcn
juist in ons voorlaatste nummer daarover ge7.egd wat wij
hier ~Iechts zouden kunnen herhalen. We zouden dan toch
moeten verdaren, dat een kritikus niet is een vrijmachtig
despoot, teLzij door de schuld van het publiek dat zijn
uitspraken opvat als een open baring ; maar dat hij oordeelt
»naar zijn stemming" in verband met zijne litteraire neigingen en oJ1vattingen. J uist omdat die indrukken zoo
persoonlijk en subjectief zijn , kan er van vaste beginselen
eener dagblad-redactie op kunstgebied geen sprake zijn. Wij
zot.:den willen vragen, of het den heer N edervecn nooit
gebeurd is, dat hij na zcs jaar nog maar half mooi of zelfs
leelijk yond, wat hij eerst bewonderde; en zoo hem dit
nooit overkomen is, zou het niet onze schuld zijn, wanneer
we aan zijn artistieke gevoeligheid gingen twijfelen. Wij
willen wei bekennen, dat we allerminst gaarne nog alles
onderschreven, wat we voar vier, zes jaar lieten drukken.
Het is ons meer clan eenmaal gebeurd, dat de kennismaking met nieuwe letterkundige voortbrengselen of beschouwingen ons inzicht omtrent vroegere werken aanmerkelijk wijzigde. Een criticus, die onvatbaar zich toont voor versche indrukken, die niet voortdurend zich ontwikkelt en vernieuwt.
raakt eenvoudig bij zijn tijd ten achter, als de reaction air in de
politiek. Zijn poging om den stroom tegen te houden, kan aileen de persing bevorderen en ourzaak worden dat de golven
van het artistiek leven over zijn hoofd heengaan. En een
dagblad verkecrt in een gelijk geval. De redactie heeft
zich natuurlijk ervan te gewissell of de artistleke vorming
en eerlijke onbevangenheid van ltaar referent beantwoorden
aan de hoogste eischen. Voor het overige moet zij hem
vrijlaten, en mag zij de verantwoorclelijkheid op den criticus
laten rusten, die dient te weten W~lt hij schrijft en waarom.
Maar, zegt de heer K ederveen, zulk eene onzekerheld is
ontmoedigend voor den schrijver en de directie. Wat den
eerste betreft, kan de heer N. gemst zijn. Ook auteurs
ontwikkelen zich, en dikwijls overkomt hun zelf veel sneller
dan anderen, dat zij hun vroeger werk vewuderd vinden;

eveneens dat zij er deugden in ontdekken, welke hnn
vroeger ontgaan waren. Maar in ieder gevaJ stell en auteur
en directie, door een werk van zes jaar geleden weer op
te duen vueren, dit opnieuw bloat aan het vunnis val'
het publiek; en zoo dit nu <lllders vonni,t, hcbbcll zij geen
recht zich op het vroeger uordeel te bel"tleper.. Zij zullen
toch immer, zelf het werk weer met frisch oog bekeken
en zich vergewist hebben uf het stuk zich nog in een
gelijk licht vertoont, dan weI verbleekt is.
\Vij maken deze opmerkingen heel in het algemeen.
en niet aIleen ten opzichte van dit bizonder ge. al
De
vraag, wie der twee beoordeelaars Susanne juist beoordeelt.
kunnen wij uit den aard der zaak niet in hoogste ressort
beslissen. Dit toch bestaat in ,>geschillen van beoordeeling"
niet. Wij voor ons zouden. met eenige wijziging natuurlijk,
de twee npinies tegel0k willen onderschrijven. Wij kunnen
hijv. de karakterteekening in Suzanne m;,·t den Heer H. v. R.
zeer gelukkig noemen en toch den Heer P. gelijk geven,
dat de hoofdpersonen met hun tirades vervclend zijn. De
Heer De Vas laat ons o. a. zeer juist zien, hoe een oppervlakkig ontwikkcld en met zichzelf ingenomen man die
wat liefhebbert in de kunst en zichzelf heel buitergewllon acht,
als Mr. Maurits v. 0., denkt, spreekt en handelt. Dat is een onmiskenbare verdienste, die Llijvencl zal wezen. Maar nu kan de
een zulk een man interessant vinden en de ander hem vervelend noemen. Dit hangt af van ieders persoonlijke geaardheid,
van het licht, waarin men hem ziet. Vandaar de mogelijke verschill en in de indrukken van bezoekers. En zoo gebeurt het
vaak, dat een buitenstaander een geheel tegenovergestelden
indruk krijgt dan de auteur heeft willen geven. We herinneren hoe Jules Lemaltre kortelings aantoonde waarom in
tEIl'al1gh'e van Dumas fils niet de Sepmonts maar dr. Remonin verdiende doodgeschoten te worden en niet Catharina de deugd reprenteerde. Dumas heeft dit bestreden.
maar vast uit te maken is dit niet. Wat gee I ziet bij eCIl
gewone gasvlam, schijnt wit onder een gasgloeilampjc. Het
licht! dat is alles, in de werkelijkheid en in de kunst - ell
blijvend is aIleen, wat niet verbleekt onder de middagzon
der werkelijkheid.
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PEDEELTE.

II.
Ingevolge verzoek van den Voorzitter op de Algemeene
Vergadering van 6 Juli I I. hebben ondergeteekenden. afgevaardigdcn der Afdeeling Rotterdam, dc eer aan de
welwillende aandacht van het Hoofdbestuur te onderwerpen de volgende amendementen, opmerkingen, enz. op het
Reglement voor de Tooneelschool I):
Art. 2 a. Zan g moet noodzakelijk worden onderwezen.
Reeds herhaaldclijk is hierop aangedrongen; maar meestal
werd dan gewezen op het onderwijs in stcmvorming en
uitspraak, dat evenwel in die lecmte niet voorziet. Een
groat gebrek bij de meeste tooneelspelers (00k bij oudleerlingen der school) blijft, dat de ~tcm te klein, te benepen is. Men schijnt nog niet algcmeen overtuigd van
de onmisbaarheid van een vol, klankrijk orgaan (waaraan
toch b. v. Sarah Bernhardt hoofdzakelijk haar roem te
danken heeft); men schijnt uit hct oog- te verliezcn, dat
het onderwijs in den zang vcel kan bijdragcn tot het vergrooten en verbeteren van de stcm. On!. de groote kuns!
van ademhalen wordt door zang het best aang-elecrd. en
dat dit hoognoodig is, bl('ck nog duidclijk bij dc laatste
examens.
Tevens wenschen onciergeteekenden 1<' \Tagcn, nf he t
I) 'Vellicht zal men zich ,·erwonneren. clat ook getornc! wordt Ran
artil.elen. wdk" onveranderd uit het vorige reglcmcnt zijn oYergen,,men. Niet o\'erhodig schijnt het daarom in herinnering tp hr!'ngen,
dat de Afneeling Rotterdam destijns Ran lIe vaststelling van dat
reglement niet heeft medegewerkt.

1889.
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onderwijs in stemvorming en uitspraak, gelijk
hct thans gcgeven worcit, met vaak ontaardt in een aanieen~n van kunstmallg (d. i. unnittuurlijk) spreken, zooals
het yak vmcger vaak werd genoemci. Hiervan leverden
de laatste exam ens bedroevcnde staaltjes.
Bij de talen wcnschten zij het Eng e I s c h opgcnomen
te zien en nadrukkeJijk vermcld: .d c v r e e m d eta len
hoofdzakeliik tcr wille dcr uitspraak". Het
moge a<lrdig zijn, op open bare uitvoeringen de leerlingen
gedichten en frilgmentcn nit klassieken in vrecmde talen
te hooren voordragen, het nut is vrij ltwijfelachtig en de aandachtige toeschouwcr zict bij zukc vertooningen mcer
dressullr dan nuchten van studie.
ria nos p cl wordt in menig modern tooneebtuk vereischt en daamm is eenige kennis althans zeer aan te
bevelen.
Rij schermcn en andere pla~tischc oefeningen behoort
f.: y m n a s tie k afzonderlijk ell wei in de eerste plaitts genoemd. Het s c he rm en, voor den tooneelspeler wenschelijk, hchof)rt daarentegen geheel tot plas!ische oefeningen,
waarbij men dan met evenvecl recht afzonrlerli_ik zou
kUlll!Cn vermeldcn: te paard stijgen. doodvallen, enz.
(Taalkundig.) Wanneer men Lj mstuumnaaien speciaal
meldt »voor meisjes", moel biJ schermen (wannee r ciP.
afznnderlijke vermelding geltandhaafd hlijlt) wei "vo () r
jon g e Jl s" gezet worden ,
Arl. 6, nimH' . (Taall;undig.) A an de Tooneelschool
70 ij n vcrhonden, enz.
Tegen schrapping va~ het artikcl,
als overbodig (niet de zaak, maar hct artli-rl), zouden
ondergeteeke;ldcn p:een bez\\'aar hebben.
Ari. 7 en 8, Hceft het Hoofdbestllur er aan g-cdacht,
dat dc toe\'oeging wijziging van Art. 15 d(~r St;ltllt~l1
noodig maakt J
Nif't overgcnmJlen is het t\\'eede lid van genocmd art. IS
o\'cr het aftrcden dcr vijf dllOr de AIg Verg, hennemde
leden . Dat tweedf' lid moet nog worden l1\'ergeJlCl11lf'1l
ab derde lie! "an Art. K, l{eglelllcnt. ()f. in plaats van
A rt. I ell ~, worde opgennmen'
artikf'l. Illidendc:

cen

"Het beheer en toezicht oyer de TooneelschCJol is op»gedragell aan de Commissie, ingesteld bij Art. 15 der
"Statu ten.
»Deze Commissie is van aJle hare werkzaamheden \'er»antwoording schuldig aan het Hoofdbestuur. Zij OCI1(Jtl11t
"jaarlijks uit haar midden cen Voorzitter, Vice-\' (J()rzitter
»en Secretaris, van welk~ bcnoemingen zij kcnnis geeft aan
»het Hoofdbestunr.
»Bij het ontstaan eener vacature in ham midden, geeft
"de Commissie daarvan zoo spoedig mogelijk kenllis aan
»het betrokken college".
Ali. II, laalsle alillCa, geeft te groote macht a,111 het
Hoofd bestuur; verhooging van het eindcij fer der begronting zou het desbel reffende besluit der Alg. Verg. geheel
illusoir maken. Intusschen kan de noodzakelijkheid van
tusschentijdsche verhooging van een of meer posten zich
werkelijk voord()en. Van die mogclijkheid zijn echter
uitgezonderd de jaarwedden van dell directeur en het onderwijzend personeel, die uit den aard der zaak vom een
jaar eens voor goed worden va~tgesteld.
Zou het daarom niet aanbeveling verdienen, in plaats
van de tegenwoordige laatste alinea van Art. I I te lezen:
»Overschrijving van den eenen post op den anderen kan
»door de Commissie van B. en T. geschieden, onder goed»keuring van het Hoofdbestuur. In dringende gevallen
»kan het Hoofdbestuur, op voorstc! der C()n1'nissie van
»B. en T., besluiten tC)t een verhoogillg van Cf~n of meer
»posten, door welke wijziging wonlt gebracht in het eind»cijfer der begrooting, mits het op zooclanig besluit de
»goedkeuring vrage en erlange van de Alg. Verg.".
Art. 15. De jaarwedde van den Direr:teur moet
door de Alg. Verg. vastgesteld en elk jaar gevoteerd worden. Dit is ook trouwens de gebruikelijke gelegenheid
om eventueel een votum van wantrouwen uit te hrengen,
n.1. door het bcdrag te verminderen of af te stemm en.
In elk geval legt men zich door vaststelling llij ben (leming
op ol1verantwoorclelijke wijze een blok aan het been,
Art. 27 a.
Tusschen d a t z ij en met v r u c h t dient te
wordeningelascht: naar het oordeel derCuInmissie
Art. 29.
Achter »drie gedelegeerden der C. v. B. en T."
voegen: »geen leden van het Hoofdbestuur"_ Anders zau
het kunnen gebeurell, ciat het Hoofdbestuur door vier
leden vertegenwoordigcl was (vergelijk Art. 8), wat tach
stellig niet de bedoeling kan zijn.
Tevens stellen ondergeteekendcn voor ook e eng e nee sk un dig e in de Commissie op te Ilemen. ten einde de
candidaten te onderzoeken.
Art. 34. Beter ware te lezen: »ten overstaan der in
»A,rt. 2C) genue1l1de Commissie van Onderzoek en in te»genwoordigheicl van genoodigden."
Art. 35. \Vaarom zijn de her-examens (die Art. 35 our!
toch kcnde) uitgesloten?
Het dunkt onclergeteekenclen juister, in plaats van: »op
»voorclracht" te lezen: »na voorlichting", of: »op advies,"
Art. 36 d. Dc bedoeling is niet duidelijk. Waarom zou
dezelfde leerling niet twee Jaar achtereen, b. v. den eersten
prijs voor blijspel mogen behalen? Een verbod zou op
hen. die bij vorige gelegellheden prijzen behaalden, ontmoedigencl kunnen werken.
Arl. 37. Ond~rgeteekenden achten het ondoenlijk een
dergelijk artikel in het reglement op te 11cmen, al 'begrijpen zij wat er aanleiding toe gar. Gesteld, dal een Afcleeling voor een leerling de kosten van zijn verblijf aan
de school geheel of gedeeltel~ik bestrijdt, dan zal zij claaraan meestal de voorwaarde verbindel1, dat deze Icerling na
het verlaten der school zich in de ecrste Jllaats aanbiedt
aan het door tlaar aangewezen of aan te wijzen gczelschaJl.
Zulk een compromis zou dan onmogelijk worden) Ell
waarom? Dc geschiedenis hecft trouwens afdoende bewezen hoeveel zulk een verbod baat.
In elk geval deugt de redactie nie!.

AI'''. .i!J ell ml.-ele andere. lou het niet duidelijker zijn.
zoo achter: »de Commissie" wenl geplaatst: »\'an Beheer
en Tllezicht?"
Art. 41 lot ill met 44. \\'enschen ulldergeteekenclen te
doen \·en·allen. H et \Vertheim-fc mcls zal uit den aard der
zaak aangewencl wordell tut ele doeleinden. waart"e het
gestich t is en dczc kunnen, zuo nOlluiQ;. te bckwamer
Jllaatse -_. lliet 1!l het Reglemcnt der S(c: houl
wordell
vermeld.
Eene toelage
als b. v. aan :--Iej. Roelofsen \'erleencl _.
is altijd mogclijk, maar moet uitZllIlGering blij\'en. In het
algemeen kan het niet oJl den weg van het Tuoneelverbond liggen, aan de leerlingen geldelijl;c ocimll1ingcn te
schenken, daargelatcn dat de financii'n het meestal zul1en
verbieden.
Arl. 45.
N a aanneming van het voorstel-Amsterdam
nu de vuorbereidende klassen waarsr:hijnlijk zullcn.
althalls kunnen, blijven - komt het (Jndergeteekendcll
wenschelijk voor, dezp. iets nader te omschrijven. Een
geschikte oplossing dunkt hun, aall het eillde van het artikel te vocgen: »vDIgens de grondslagen bij afzonderlijk
reglement \'astgesteld," en in een afzondcrliJk reglemellt
een overzicht van het c. q. op de voorbereidellde klassen
te verstrekken onderwijs te gevcn.
Of zouclen daardoor deze klasscll - het lloodzakelijk
kwaad Ie veel worden gclegitimeerd? Dc beantwoording dezer vraag laten ~ij gaarne over aall de prudelltie
van hel Hoofdbestuur.
Dc Afgevaardigclen der Afdeeling Rotterdam ler
Algemeelle Vergadering van () Juli I i3i3C).
(get.) Dr. G. l'EKELHARINC.
( » ) JEAN BROWNE.
Rotterdam. Augustus 1889.
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[Evenmin als ten vorigen jare werel ons ook 1lI1 een
Ex. van elit Verslag tocgezonden. zoodat \\ ij ons <ius ll10eten
tevrcden stellen met c)Verncming van een uittreksel uit cell
der dagbladen. Wij merken elit op, opdat mell niet aan
ons opzet wijte, zoo er in dit o\'erzicht aileen sprake hlijkt
te zijn van de geldelijke uitkomsten, de houding der kritiek en
het aantalmalen dal de artisten opgetreclen zijll ; en niet word t
uitgeweid cwer hetgeen door de samenstelling van het
repertoire en de varmillg der artisten VDor de kunst gedaan is. Deze passagp.s zullen zeker ill het oorspronkclijk
Verslag lliet on tbreken en wij zoudell ze. als de belangrijkste, zeker he'oben opg·enomen. Doch nu is OIlS dit tnt
OilS leedwezen Oil !l1ogeliJk]
Aall het Dagblad De AIIISIl'rd,lIl1l11fr ontleellen wij thans
het volgende:
Door het weg\'allen van cie jaarlijkschc uitkeering aan
het Rotterdamsch Tooneclgezelschap, door het in\'(Jeren
van bezuinigingen en door het van tijd tot tijel volgen vall
den smaak van het gewollc schouwbllrgpllbliek is het gelukt,
het saldo dat gedurende een reeks vall jaren cell n{tdeelig
was, in een vciordeelig te doen verkeercn.
\Varen de Zomen'oorstellingen niet bijzonder ongunstig
geweest, wat hoofdzakelijk toegeschre\'en mag worden aan
1IIt1/m,'e onder de klasse van persollen, die gewoonlijk het
veelvuldigst die voorstellingen bijwonen, en tevens aan den
buitengewonen reislust van vele' anderen, -- het voordeelig
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saldo zou het hoogste ;(ijn, dat ooit in het voor5poedigst tocht, cen tijd lang gepredikt, de uiting van een beleedigd
jaar der tweede Vereeniging, opgetreden in het Theater aesthetisch gel'oel of van een er~ernis. uit andere minder
van Lier. wenl behaald.
verschoonbare redenen ontstaan? \Vij wenschen hp.t niet
De \Vintervoorstc\lingen tc Amsterdam brachten bruto te onderzoeken.
in I H8H/ Sq op / H()8.:;o.20, de Z •.lInervoorsteliingen daarenAan de spitse der critici toch be\'inden of bevonden zich
twee ollzer vmegere medewerkers, mannen wien in den
tegen wierpen in I8Si':!/ 89 ~Iechts / ,)098 , R .~ l /~ af.
De netto-opbrengsten "an al de vor >r>;tellingen in IH88/ !)q wcrkkring. dien zij bij on7.e Vereeniging jaren lang vervulgegeven waren als voIgt : te Amsterdam 254 voorstellingen den, ruimschoots de gclegenheid gegeven was, vee! te voo rkomen. Wij vragen CJIlS af. waarom hun tintelend vernuft
/54816.fJC)I/ 2' te 's Hage 60 vllorstellingcn / 2.';771.721 /2'
ciders (ll voorstellingen / 1,:;'137.40, al7.0o 384 voorstel- en hun scherpziend oog thans de fouten ontwaart, waarIingen in 1888/ 89 / ()Ol 26,132 tegclI 384 vOJrsleli ingen in tege.l ;:ij zelf eells geroepen waren te waken, maar waarVllor zij ons niet wisten te behoeden. Commentaar achten
1887/ 88 / 77467.50, .derhalve in het laatste jaar meer
wij overbodig."
/ 18658.32.
Waren de ontvangsten in den zomer gclijk ~eweest aan
Van de artisten traden op de Dames : Mevr. Theo.
die van het vorige jaar, dan zou "at sal do nog bijkans Frenkel-Bouwmeester, 177 keer; S. de Vries. 181; Chr.
( 101m hooger geweest zijn dan hct nu bedraagt. maar ook Stoetz, 173; Chr. Poolman, 289 ; S. Pauwels-v. Biene 151; A.
dan nog .- en daarop clicnt wei de aandacht gevestigd Riissing-Sablaim\les, J I ,); W. Schwab-WeIman, 178;
zou<ien wnder de subsidie Zijner Majestcit ell de bijdr<lge S. Verenet-Dusault, 15,); Mejuffrouwen Marie Lorje, 279;
van cleelhcbbers van p. m . ./ ()OOO de uitgaven niet kunnen Juliette [(oos, 121; Sophie Bos, 22C); Mevr. Holtropzijn bestreden.
van Gelder, 2 (); de heeren : L. Bouwmeester, 203 keer;
Na eene buitengcwone afschrijving op den inventaris, P A . Morin, 2.)4; C. H . R. Spoor, 214; Jacq. de Buer,
bedraagt het voordcelig netto saldo in 1888/ 8<) f 1IOfJ5. 16 I Iii; J. de Jong. 243; C. C. v. Schoonhoven, 21<); E. J. J.
terwijl in I8H7/R8 vcrloren werdI 76q.421/:!, dus een ver- B. Tourniaire, 216 ; C. J. Schulze, 27 1; C. P. J. Clous, 307;
schil van f 1 8ri7C) ..i81/:! ten gunste van het laatste boekjaar. A. Ising Jr" 182: J. P. C. Meynadier, 151; H. Schwab,
In 18H8/8q leverde dan ook iedere voorstelling in door- 284; A. van Zuylen, 205; G. C. Verenet, 222.
In de wiust- en verliesrekening is het saldo der balans
snede netto op /2on.,V., in 1887/88 slechts /201.74, alzoo
in hct laatste specljaar / -t8.58 meer.
ad l I 106S.I() tegenover de verliezcn ad /841 I I J)(JI/2 ge.. Het moge bij vc\en der buitcn on zen kring staanden, zoo steld, in afwachting van hetgeen met het eerstgenoemde
I.egt de Raad van Beheer tot de cteelhebbers, een gansch cijfer te zijner tijd zal geschieden.
nict blijdc verwolldering wekken, dat wij 7.Oolang stilstaan
Het is eene pijnlijke herinnering, dat tegenover dit batig
bij de matcriceie voordeelen door onze Vereeniging III het saldo ad f I I ,0bS. r{) staa n niet aileen de verliezen dier
afgeloopen tooneeljaar behaald, terwijl de journal is tick. door Vereeniging tot een gezamenlijk bed rag van )84, I I I .bb l / 2 ,
middel van een drietal veelgelezen dag- en weekbladen, maar ()ok die der eerste V ereenigin:~ indertijd gelikwidet:rd
zoo dikwijls hare stem tegen het aesthetisch gehalte van met een nadeelig saldo van ( 58,600, die der tweede met
de v\)(lr~tellingen onzer Vereenigplg verhief. Gij, mijne eeu nadeelig saldv van /25,<)oo.5C), te zamen ) 16~ , .:; 12.25 1/ 2'
heeren, die meer dan woorden over hadt voor de Nederlandsch::: Tooneelspeelkunst, gij . die, het bezielend voorbeelcl van onzen geeerbiedigden koning volgend, haar wist
te stell.nen door belangrijke geldelijke offers. gij zult v\)orzeker mt~t OilS de mededeelingen van den fillancicelen toeMen schrijft ons uit Middelburg:
stand, althans voor het tegenwoordige, met te meer beDe Afdeeling Middelburg v. h. N eder\. Tooneelverbond
langstclIing volgen, waar het bestaan van den schouwburg
had zijne leden op Vnjdagavond I,r:; NO\'ember genoodigd
te Amsterdam en 's-Gravcnhage, welke idealistische beschouwingen oak elders worden gehoord. afhangt van een op het hooren van Lettcrkundige Voordrachten van den
Heer F. van der Goes uit Amsterdam.
cijfer.
De heer van der Goes verstaat de kunst van leggen, en
"Treurig moge dat schijnen, maar 1.(;0 is de toestand en zc')()
laat
lIiets verloren gaan van hetgeen de schrijver geeft.
zal die blijven, zoolang gecn subsidie van Staat of Stall der
Ons voldced het best eenige tooneelen uit .. Formosa"
Kunstinstclling vcrzekerd zij".
»Maar de zorg VOl)T den mateneclen wc\stant\ behoeft van Vacquerie, welker groote dramatische kracht tot volle
voorzeker het strcven naar verbetering van het ~ehalte der uiting kwamen, en de kerkerscene uit "Faust", die met
,
voorstellingen niet uit te sluiten, \Vij beweren' Jan ook, aangrijpend gevoc\ werd gezegd.
Het was cell ongelukkig toe val dat de Kerkerscene op
dat dit niet is geschied.
~'ormllsa moesl volgen en deze inspanning bleek voor de
.. Zeker grenst het aan de onmllgelijkhcid, J8-l vonrstelstem
van <len Heer v. d. G. wat groat; door dit7.elfde
\ingen, woals wij ons gedwongen zagen tc geven. tot in de
kleinste details zoo voor te bereidcn als het mogelijk 7.011de toeval bleef tot sommiger spijt de voordracht van ,. Voor
zijn met cen ticntal, zooals cenige voorstanders ()nzcr Too- de liefste" van Van Eeden achterwege.
Voor een ontwikkeld publiek, dat gemakkelijk Duitsch en
nec\;;peelkunst zich VIJornamen, of voorncmen, te doen .
~Slaagden zij of wilen zij slagen en onze beste wen- Franseh kan volgen, zijn de voordrachlen van den Reer
schen verzellen hen! - dan zullen zij, vreezen wij , toch van der Goes cen gront genol.
niets blijvcnds kunnen stichten en geene praktische uitkomsten verwerven, daarzij zich verplaatsen' in een ideeelen
toestand, die van den reeclen .in a\le opzichten bijna afwijkt. Dit zou hun blijken. wanneer zlj besloten eell eigen
g-ezclschap van artisten om zich heen te verzamelen in
plaats van, zonals hunne bcdoeling is, de nO(ldi~e krachten DE LOSBOL. Treurspe\ in 4 bedr. naar het Enge\sch van
W. H. PINERO, door J. T . GREIN.
te leenen bij de bestaande Schnllwburg-directies.
Het is nu al ee111ge jaren geleden. dat de Kon. Ver.
»Maar gevcn wij gaarne toe, dOlt ()Jue v'l;)rstellingen de
volkomenheid missen, welke ze onder andere omstan· een geiiefkonsd stuk van het moderne Engelsche repertoire
digheden 7.outien kunnen bereiken, tegen eene beom- ten tl)Ol1eele . bracht. Maar NelV il/aJ lind old Acres vercleeling als haar van cen zcker deel der verslar-gc"ers te mucht onc\e: r den Hollandschen titel Hallde/ann ell Adsbeurt valt, moeten wij onze stern verheffen. Is ')de kruis- locr;lltm lJns publiek maar matig te boeien. De oorzaken
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waren niet moeielijk aan te wijzen. Het motief van het
stuk, dat als IWltSlwerk !liets beteekende: de strijd tusschen
de rijke parvenlle's L~n den verarmenden adel Ilad weillig aalltrekkelijks voor een volk ab het oll7.e, dat den adelnauwelijks
kent en niet, als de Engelschen, ondanks aile democratische
neigingen, met eerbied opziet tegen de vertegenwllordigers van zijn roem en zijn tradities. Daarbij kwam, dat
de auteur,; ruimschoots hadden toegegeven aan de niet
minder nationale voorliefde voor woordspdingen en de
vertaalster geen kans had gezien, die in onze taal over te
brengen. Zoodat die gedeelten van den oorspronkelijken
dialoog, die den Engelschen ten minste, »roars of laughter",
ontlokten, ons publiek nog geheel onverschillig lielen.
Sintsdien had - bezin ik mij weI - de nieuwere Engelsche dramaturgie de Kon. Ver. nog maar eenmaal aan
een kermisstuk geholpen : De ZUver-Koning, dat echter al
evenmin vol deed aan den smaak van ons publiek. Niettemin bleek zij bereid, op voorstel van onzen te Londen
vertoevenden landgenoot, den heer T. T. Grein, andermaal
een proef te nemen en weI met een comedy-drama, dat in
Londen zelf een buitengewoon succes beleefd had. De
schrijver, W. H. Pin.ero, was daar eveneens zeer bekend als
een der weinige Engelsche dramatisten, wier werken zich
een vaste plaats op de planken hadden weten te verschaffeol.
WeI waren die niet eens altijd oorspronkelijk: ook Pinero
toonde zich ijverig in het bewerken van Fransche en
Duitsche stukken, als AIaisoll neuve van Sardou (Mayfair),
Der Bibliothekar van v. Moser enz. En al was hij zelf geen ar·
tist maar eenvoudig een handwerksman, een handig technicus,
dit juist kon aanleiding geven tot de verwachting, dat een
zijner succesfull drama's ten mimte op ons gewoon publiek
werking niet missen zou.
Gaat men van The Profligate de handeling en de bewerking daarvan na, dan zou men kunnen zeggen dat er vom
die verwachting inderdaad red en bestond. De schrijver
hee!t het geval genomen van een jongen man, Dunstan
Renshaw, die veel geprofiteerd heeft van de wereld. Bij
den aanvang van het stuk, staat hij intusschen op het punt
te gaan trouwen met een jong en rijk meisje Leslie Brudenell, dat in hem een soort van heilige aanbidt. Maar nog
lang geleden heeft hij, onder een valschen naam zich verbergend, een ander meisje Janet Preece, verleid en sedert
verlaten. Zij komt hem in Londen zoeken en het toeval
brengt haar op reis in aanraking met de aanstaande vrouw
en den schoonbroeder van haar verleider. De jeugdige
WIlfred geeft haar het adres van een sollicitor, die wegkwijnt in stille vereering voor de bruid, en juist op het
oogen blik dat deze trouwt, verp.emen wij en die sollicitor het geheim van the profligate. De sollicitor raakt in
tweestrijd tusschen verschillende plichten, daar het verlelde meisje hem opdraagt haar verleider op te sporen.
Zijn edelmoedige liefde voor de jonggehuwde brengt hem
er toe, haar geluk in elk geval tijdens de wittebroodsweken te sparen. Maar de dramatische Voorzienigheid
kruist zijn plannen en brengt de verl~ide en de gehuwde
Jonge vrouw door een nieuw toeval in Italic samen. De
liefde, door den broer der jonge vrouw voor de arme
verlatene opgevat, noopt haar tot eene bekentenis van haar
schande, zonder dat een der beide vrouwen weten, wie
de veri eider was. Het jonge vrouwtje vermoedt echter dat
het een vriend is van haar man; hem zelf verdenkt zij
toch aIJerminst, zij houdt hem voor een heilige. En in
dien waan drijft zij zelf de verleide tot eene openlijke
aanklaeht. Maar niet tegen den vriend; ze treft den man.
en aldus ook haar eigen geluk.
Dit is het hoofdmoment van het drama: Illet veel zorg
en naar aile voorschriften van de effectleer voorbereid en
uitgevoerd. En niettemin miste het op ons publiek iederen
avond zijn effect I
Stelt men een onderzoek in naar de oorzaken, men komt
er het eerst toe te wijzen op de uiterst vage karakter-
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teekening. De auteur IlCeft verzuimd ons en zijn losbol
en diens jonge \TOU\\· in hun innerlijk samenstel te verklaren. \Vij zien hen samen trouwen en later gelukkig
zijn; maar we kunnen niet met hen meeleven, omdat wij
te weinig van hen weten. De schrijver heeft aileen aan
de uiterlijke voorbereiding aile zorg besteed; de innerlijke
motiveering ontbreekt. Waarom zij zoo gevoelen en handelen (indien men het handelen noemen kan) verne men
wij niet. Maar zoo dit in een soort van noodlotsdrama als
dit ook wellicht onnoodig heetell mag, dan moet de schrijver
dubbele kunst besteden aan de schildering van hetgeen zij
gevuclen en den ken en ons elit \~eergeven in mooie gevoelde taal - hetzij dan proza of poezie. En die misten
wij hier geheel.
~iettemin IlCeft dit stnk in Engeland zoo tallouze opvoerillgen beleefd!
Mij komt het voor, dat dit minder vreemd lijkt, dan men
oppervlakkig ziende moet meenen. Het Engelsehe volk
is ongemeen ontvankclijk voor het effect van het /tllhdmil"chc
het huiveringwekkend geheimzlJ1nige; zijn grootste acteur
van den tegenwoordigen tijd, Henry Irving, dankt zijn roem
misschien weI het meest aan zijn v.ermogen om de ontzetting voor de tusschenkomst van bovenaardsche maehten
uit te beelden. Het echt Engelsche melodrama be rust op
»ghastly effects", spook- en geestverschijningell, en zoowel
in zijn Christmas Carol als in zijn Barnaby Rudge, om
maar twee te noemen, heeft Dickens deze op meesterlijke
wijze gebruikt. Ofschoon verzwakt, in overeenstemming
met de mod erne omgeving, is de trek van dit huivering·
wekkend geheimzinnige ook weer te vinden in De Losbol:
De tegenstelling in het eerste bedrijf, tusschen de huwelijksplechtigheid lJUiten en de onthulling op het tooneel het luiden der klokken, het afgebrokene der handeling;
dan de omsluiering- der twee vrouwen met het web van
het ons bekende geheim; het tooneel, waar de jonge vrouw
zich llmtrent den als veri eider aangewezen man vergist;
vervolgens in het vierde bedrijf, het tluisterend gesprek der
twee vrouwen terwijl de jonge Will - beschenen door rood
haarrbmur - ligt te slapen, het half licht, waarin het tooneel wegkwijnt -- dit alles zijn effecten, die op ons publiek
al niet sterk mogen werken, maar die het Engelsche aangrijpen.
En er is nag meer, wat de verschillende uitwerking ginds
en hier verklaren kan. De auteur moge zijn personen
niet scherp geteekend hebben, hij mocht daarbij rekenen
op de aanvulling door de vertolkende artisten. Allereerst
wat de dames betre!t. Daar komen in het eerste, Illaar
voaral in het tweede bedrijf enkele tooneelen Yoor, waarin
de jonge vrouw ·- zoo banaal mogelijk - haar liefde en
toewijding voor haar eehtgenoot uitspreekt. Welnu, de
Engelsche artisten verstaan als geen ander de kunst, der·
gelijke banale bekentenissen met zulk een liefelijk~ stem,
vleiende gratie en liefkoozende teerheid te zeggen, dat zij
ophouden banaal te schijnen; vJoral voor de toehoorderes~en, wier sentimentaliteit van die der Duitsche Backfissche
aileen hierin verschilt, dat ze minder overdreven, maar
meer kwijnend is. En dit languissante geliefkoos is voldoende om het publiek voor de persoon in te nemen, zoo,
dat aile verdere karakteristiek overbodig wnrdt.
Eenigszins anders is het met de mannelijke artisten gesteld. Hun kracht ligt meer in het markeeren en typeeren,
een nationale eigenschap, die wij alweer bij Dickens en zijn
illustrators zeer sterk sprekend vinden, evenals bij oudere
en nieuwere drail1atisten: She rid a n (School far Scandal),
Robertson (~o(t"et.)', Cast), James Albery (Two Roses)
etc. Een blik in een der jaargangen van het ge"illustreerde
tijdschrift 1 he theatre of van het eveneens »verluchte" jaarboekje Dramatic Notes van Au s tin B r ere ton is voldoende
om te kunnen waarnemen, hoc vee! werk de Engelsche
acteurs, en actrices zelfs, van dit typeeren maken. En ofschoon ik het ten aanzien van Pin e r 0 's The Profligate
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niet met zekerheid zeggen durf, meen ik te moger. verondersteIlen, dat bij de vertocming in Engeland de vertolkcrs
den twee voornamsten mannelijke personen het water- en
melkachtige zullen ontnomen hebben, dat bij de N ederlandsche vertooning het stuk aIle kracht ontnam.
En hier nu kom ik we~r op cen der moeiEjkste vraagpunten,
dat zich hier in onze tooneelwereld onophoudelijk voordoet en
zai biijven voordoen, zoo lang ons repertoire in hoofdzaak aan
vreemde litteraturen ontlecnd is. Moeten die vertaalde stukken
gespeeld worden in den stijl van het oorspronkelijke? Ik voar
mij geioof van wei- ten millSte waar het te vertolken drama
zelf zich door sprekend nation ale ei(5enschappen onderscheidt, en deze bij de overbrenging behouden zijn.
Blijft nu die vertalking niet in overeenstemming met het
werk, dan ontstaat er cen tweeslachtigheid, een verschil
tusschen het drama en zijn vertolking, twelk den inclruk
bederven moet. Doch wordt niet aldus het vreemde karakter van het uitheem~che drama te sterk geaccentueerd,
om voor ons publiek het meeleven met de personen en
de handeiing mogelijk te maken? Ik erken. dat de vraag
der ernstige overweging waard is. Maar ik geloof ook,
dat wij moeten onderscheiden. Wij, N ederlanders, zijn
door allerlei omstandigheden cosmopolieten geworden en
onze reizen en onze lectuur hebben ons met vele vreemde
landen van nabij bekend gemaakt. Met enkele zijn wij
zeifs zoozeer vertrouwd geworden, dat het ons weinig
moeite meer kost geheei met hen mee te leven. Zoo met
de Franschen, Duitschers en Engelschen; eerst in later
tijd, door de litteratuur, ook met de Noren en Russen,
doch met de laatsten natuurlijk in minderc mate. En in
dat opzicht be staat er tusschen onze artisten en het gewone
publiek weinig verschil. Waar dus het laatste aan het
nation ale van enkele volken al te vreemd is, zijn de artisten het ook. Dezen zullen er dan oak niet in slagen
meer dan een zeer vage teekening van die vreemde menschen te geven, en hun uitbeelding zal van de ftauwe
notie der menigte van die vreemdelingen maar weinig
kunnen verschiIlen. Doch iets anders met personen uit
de omliggende landen. Ons HoIlandsch pub lick weet van
Engeland en de Engelsche eigcnaardigheden zooveel, dat
de artlsten gerust mogen laten zien al wat zij zelf er van
opvingen; ja meer nag, wanneer zij dat niet doen, zal
het gemis aan nationale typeering de toeschouwers hinderen. De vreemde toestanden in het drama do en het
onmiddeIlijk aan Engeland denken; en het gevoelt zich
niet op zijn gcmak, wanneer het in die Ellgeische omgeving
gewone Hollanders rond ziet loopen. Zelfs waar een bepaalde handclende persoon nauweiijks iets karakteristieks
Engelsch in zich heeft wil men er iets van het type in zien,
dat in zijll voorsteIlingen van die Engelschen conventioneel
is gewonlen.
Aan onze artisten zeker een zware eisch! Zij moeten
niet aIleen karakterstudies maken en hartstochten weten tc
vertolken; zij moeten ook hun nationale eigenschappen verwisselen met die van een ander volk! Een te zware eisch
onmiskenbaar, wanneer men hem wilde doen gelden in volle
gcstrengheid. Maar al heeft niemand het recht,' te vorderen, dat ollze artisten vandaag zuIlen kunnen causeeren
ais een Franschman ell morgen typecrcll als eell Engelschman mell mag, men moet nu eenmaal, door de omstandigheden gedwongen, vragen, dat de artisten de algemeene uoties van ons publiek van de hoedar.igheden der
vreemdelingen tegemoet komen.
Het is geen vonnis, dat ik vel, aIleen eene verklaring.
die ik zoek, \Vanneer ik als mijne meening uitspreek, dat
de vertooning van De Losuol gewonnen zou hebben door
scherper typeering van enkele roIlen. De heer de Jong
was, als de hoofclpersoon, de heel' de Jong en eell
Hollander: al erken ik dat de figuur uiterst vraag is geteekend, ik geioof toch dat er iets meer 10sboIligs, \tl te
brengen ware geweest: een Iichtzinnig, luchtbartig man,

maar als dergelijke naturen in den grond goedhartig, en
voor eene jonge vrouw meer aantrekkelijk dan de sentimenteele, brave sollicitor, dien de heer Clous voorstelde
met een Engelsch type, doch - naar het mij voorkwam, wat al te sentimenteel in zijn smart. 't Is mogelijk, dat
de auteur het zoo gewild heeft; voor mijn gevoel was de
stemming der eerste akte voar een Engelschman wat erg
onmannelijk week. De hecr Schwab gaf den teerhartigen
lobbesachtigen jangen minnaar niet onverdienstelijk weer;
hij miste echter in uiterlijk en kleeding het daudy-achtige
van zulk een Engelschen jonkman. De heeren van Schoonhoven en van Zuylen brachten wat humor in de eerste
akte, de laatste toonde weer eens wat er van een klein
roIletje, goed opgevat, te maken is. De heer Holtrop, die
zich een goed masker had gemaakt, legge zich vooral toe
op de verdere vorming van zijn orgaan; hij viel met zijn
scherp geluid vrij sterk uit den toon van de gesprekken
in de eel'ste akte; een toon die echter zoozeer door de
droefgeestige stemming van den heer Clous beheerscht
werd, dat ik bijna was gaan gelooven dat ook hier de een
oi andere leider de hand in het spel had gehad om den
artisten »de bezicling te ontnemen" - Van de dames vond
ik mevrou w de Vries recht op dreef; zij leverde een zeer
vermakelijke type van de hooghartige fashionable Engelsche dame - Mevr. Pauwels speelde haar Deniserol van
het verleide jonge meisje met al den dee- en weemoed,
dien zij bij het spreken met gedempt geluid weet te vertolken; mevr, Holtrop zou zeker meer genoegen van haar
vertolking bcleefc! hebben, wanneer men haar cr op gewczen had, dat enkele partijen mecr languissant gelicfkoosd dienden te worden. Zij had nu en dan icts zcer nuchters in haar toon en vergat oak, bijv. in het vierde bedrijf,
haar stem te bedwingen, waar de situatie duiclelijk een
flldsterm vereischte. Haar gelukkigst moment was het slot
van het derde beclrijf, waar de auteur, ell' sitIJiitip \lid
meer meester, aan de artiste overliet de smart »stom" te
vertolken mevr. Holtrop deed dit zeer wel~prekcnd.
Van Mej. Lorje kan ik anders niet zeg-gen, dan zij dat aan
haar roIletje vrijwel het relief gaf, dat het vereischte. Het
trof mij echter, dat ook de dames in het algeheel er zoo
weing Engelsch uitzagen. Misschien, in verband m~t de
hooge oHers die het afwissclend repertoire reeds nu voar
haar toil etten vordert, een al te zware eisel!.
L. S.

~alon

des

Dc eerste der zes abonnementsvoorsteIlingen in het Saloll
des Varietes gegeven, behoort thans tot de geschiedcnis.
Bij het vele, wat er in de dagbladen van gezegd is, heb
ik zoo herhaalde malen het cigenlijk karakter dczer voorsteIlingen miskend gezien, dat het mij wenschelijk schijnt,
dit voor alles nog eens duidelijk te teekenen.
In de laatste jaren had de bchoefte aan een goed ingericht theater des jewlPs zich meer en meer doen gevoelen.
De vruchten van het onderwijs aan onze school schenen
niet te kunnen rij pen, zoolang voor onze jongcren slechts
de gelegenheid bestond, om llf zich te verbinden aan een
der groote gezelschappen, waar men hun (naar de verldaring dcr mannen van de praktijk) slechts weinig gelegenheid tot ontwikkeling kon bieden <'>f aan een der andere,
waar zij veel te spclen kregen, doch dc leiding en de tijd
tot studie ontbreken blecf. Waarom hct wenschelijk bleck
een gezelschap te stichten, waar hun de gclegcnheid zou
worden verschaft zich te ontwikkelcll onder eene bchoorlijke
leiding.
In ons vorig nummer heb ik uitvoerig vermeld, hoe de
directie van het Salon des Varietes bezig was, de stichting
van zulk een gczelschap voor te bereiclen.
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In werkelijkheid blijkt, ik deed het al uitkomen, van
deze verhouding tusschen het in wording zijnde theatre
(ks jeunes en de andere directies nog niets dan het tegendeel. Aile oorzaken hiervan na te gaan, voerde mij ongetwijfele! te ver van honk. Alleen enkele wil ik in 't kort
vermelden of bespreken. In houfdzaak zijn toevallige omstandigheden er schuld aan, dat -- gelijk bij de meeste
kwesties in ons kleine landje - persoonlijke invloeden zich
hebben do en gelden. Het streven der directie van het
Salon des Varietes naar het verbeteren van het gehalte
harer voorstellingen in de keuze van stukken en voorbereiding had sleun gevonden bij enkele critici, die tegenover
de eerste gezelschappen zieh steeds zeer streng betoond
hadden. Uit den aard der zaak en naar billijkheid stelden
zij aan dit gezelsehap van jongeren minder hooge eischen,
en juichten een ernstig streven toe, ook al konden de uitkomsten hen in absoluten zin natuurlijk niet bevredigen. Z(')O
hechtten andere direeties zich even wei aan den schijn, als verborg dit meten Illet twee maten, in stede van een erkenning
der practisehe tucstanden en der zelf gekozen leuzen, opzet
om hen tc benacleelen; en waar eenmaal die indruk bestone! Illoest tclkenmale, wanneer die critiei verzuirml hadden
het betrekkelijke der waarde van hunne conclusies nadrukkelijk
te do en uitkomen. die schijn versterkt worden. En nu
wilden de omstandigheden, dat de directie van het Salon
des Var. juist met enkele dezer critici te rade ging bij
Schijnbaar was men nu al een eind weegs waar men
het vormen harer pi annen, Een zeer natuurlijk verwezen moest.
Doell inderdaad begonnen de moeilijkheden nu eerst schijnsel, maar dat voor de andere directies, die in deze
reeht. Het halfslachtige cler situatie wreekte zieh onmid- critiei - ten onrechte - vijanden meenden te zien, aallleiding kon worden om ook die directie te gaan beschoudellijk.
wen als een vijand en gevaarlijk concurrent. Wat zij
Gingen de zaken bij ons te lande, ztJoals elders, waar
cen zoo belangrijke kwestie in de tooneelwereld zich voor- alleen zou kunnen worden, wanneer de andere partij eene
deed, de stichting van eell oefeningstheater voor jongere kloove ging uitgraven, die nooit had moeten ontstaan, en
artisten zot.: op andere wijze tot stand zijn gekomell en waartoe zeker niet aan deze zijde de eerste spade in den
grond is gestoken.
bev:Jrderd zijn. De Staat -Dc verhouding tusschen de kritiek en de direeties! -Doch wij weten nu eenmaal, waaraan we ons te zijnen
Zij is juist deze week ter spraak gekomen in het jaarveropzichte te houden IH.!bben.
slag der Kon. Ver. Het N ederlandsch Tooneel ~ - Wat
De tooneeldirecties.
Ik moct mij in de waarneming de[ verschijnse!cn al zeer de Raad van Beheer voor grieven tegen haar heeft, leest men
bedriegen, wanneer ik onwaarheid spreek door te zeggen, elders in dit numrner. Ik zal deze niet ontleden. »Als twee
dat het tot stand komen van dit gezelsch'lp door de andere kij\'en hebben beide ongelijk", zegt het spreekwoord. W cldireeties met een zekeren onwil ja naijver zeIt's IS beg-roet. licht, wil ik toegcven, is ook door de kritiek gefaald, voor
Ook vall den kant der oudere artisten, (gelukkig niet van zooverre zij bij het stell en harer hoogste eischen niet altijd
all e) werd cbarheen met scheeven blik gekeken. Ratiuneel vergelijkend rekening mag gehouden hebben met hetgeen de
ware het tegenovergestelde geweest. Voor de bestaande omstandigheden ollvermijdclijk maakten. Doeh kan dit reden
zljn om alle schuld te werpen op haar? Moet niet, your wie
dirccties kon er, in zooverre als zij zelve het ernstig mecnen
met de kunst, alleen aanleiding wezen om met ingenomen- eerlijk het beste bereiken wil, de aanwijzing van tekortkoheid te begroeten de wijrling van een kleinen schouw- mingen prikkelen tot verbetering? Alle kritick leide tut
burg aan de vornling van artisten, die later leemten in hun onvermurwbaar streng zelfonderzoek. En geen schild make
eigen gel:elsehap zouden kunnen aanvullen en dan tot op Illen van »omstandigheden" zonder het voornemen en ernzekere hoogte technisch en artistiek ontwikkeld waren. Ook stig streven om ze ten spoedigste op zij te zetten, Wie den
zou te!l aanzit;1l van het repertoire zulk een gezelschapje I prikkel def eigen onvoldaanheid niet meer gevoelt en door
den ancieren van groot nut kunnen wezen. \Vaar deze. , den wierook der zelfgenoegzaamheid zich laat bee!wclmen
die noodzakelijk groote recettes tot dekking hunner ko,ten is verloren en sterft weg. De gevaarlijkste mcnschcn, zei
rnakcn moeten. zich weinig kunnen inlaten met proefne- dezl:!r dagen de heer \Vertheim in de Eerste Kamer, zijn
mil:gell, lOuden die in dien kleineren schouwburg gemak- de tevredencn Al werel het wekken der kritiek uit dien
kclijker te wagen zijn. Dc noodzakelijk geworden vernicuroes der tevredenheid zelfs een nijdig wakker schrecuwell,
wing van het repertoire kon den stoot ontvangen van daarhet blijft, voor wie gevaar liep bedwelmd te raken, een tot
uit. l\Ien zou d~lar kunnen waarnemen, welke werking die dankbaarheid stemmende redding.
stukken van hct toonee! afdoen en nagaan in hoeverre zij, door
de krachten der grootere gezelschappen gesteund, zich yoor
001. bij de voorbereiding der abonnementsvoorstellingen
een grooter publiek en in breeder omlijsting beloofden deden zieh »om:;tandigheden" gelden, die het te verkrijgen
staande te houden. Ook zau het publiek daar gewend kun- resultaat moe:;ten benadeelen.
De billijkheid vordert ze
nen worden aan de waardeering van werken, die het ander:; niet buiten rekening te laten. Maar de kritiek heeft daarbij
nog niet scheen te kunnen genieten. De moreelc en tot taak op dat nadeel te wijzen, om levendig te houden
zooveel mogclijk - geldelijke steun vall de andere clirec~ies het be:;cf, dat ze nooit te machtig moeten worden en hun
was daarbij echter natllurlijk oll()lllbcerlijk, tcnzij die steun invllJed beperkt tot ele zwakste kracht.
van elders gc\:onden werd; door een subsidie of d,):)r
Een der eerstc V<L1l deze: »om:;tandigheden" is onmisabonnementen. Het laatste echter liebt in de i:J.atste plaats. k~nbaar het tjrle!ipc dc:r gesehlJnk,~n leiding. Zal deze
\Vaarom, dat zeg ik zoo straks -- omdat het van gewicht
worden, wat zij dient te wezen. dan behoort zij blijvend
te zijn in een hand. Gelijk ik reeds in het vorig nummer
is voor mijn bespreking van den be:;taanden toestand.

Als een der voorname middelen hiertoe was, na de
bijeenbrenging eener kleine kern van bell)vende jon~e
krachten, omge\'en en gesteund door eenige oudf're arti,;ten, het plan gevormd om in den loop van het seiwen
een zestal buitengewone voorstellingen te geven. Buitengewoon, omdat de keus der stukken met zorg zou gesehieden,
met het oog op de artistieke en technische ontwikkeling
der kunstenaarsbent; buitengewoon, omuat men althans voor
de instudeering van die stllkken trachtte eene leiding te
verkrijgen, welke men voorshamls nog niet blijvend kon
maken.
Zonder geld evenwel geen Zwitsers. Bij voorbaat moest
men zeker zijn, dat de kosten voor die voorstellingen zouden gedekt worden. En daar men niet ton berekenen of
de opkomst van het gewone publiek daartoe voldoende
zou zijn. werd omgezien naar den steun van dames en
heeren, op wier belangstelling in het beoogde doel men
meende te mogen rekenen.
Die steun werd door inteekening op de zes abonnementsvoorstellingen verleend; en de directie kon, in overleg met
de heeren, die zieh bereid hadden verklaard het toezieht
over die voorstellingen op zich tc nemen, aan den arbeid
gaan.
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deed uitkomen, is m.i. de a~nheid van de leiding »a thing
devoutly to be wished" - Wat clit jaar, bij wijze van overgang geschiedt, blijft tot (lP zekere hoogte stukwerk. Het
optreden van enkele der led ell der Commissie van Advies
als leiders der voorbereiding voor die enkele voorstellingen
staat te los van de gewone wijze van arbeiden en in de
weken, dat er voor die voorstellingen gestlldeerd en gerepeteerd wordt, kan die tijdelijke leider zlch met de a~Re7lleene
vorming der artisten ten aanzien van spel en dictie weinig
inlaten en moet hij zich bepalen tot enkele opmerkingen
daawver. Zeker zou dit bezwaar zich veel mindel' uoen
gelden, wanneer al die voorstellingen stonden onder toezicht
van eenzelfde lid dier Commissie. Er zou dan langzamerhand eene harmonie van bedoelen en willen ontstaan tusschen hem en de artisten, die alles wat naar schoolschheid in de vorming zweemCll kon, weg zou nemen. Ongelukkigerwijze is dit voorhands niet mogelijk, zoolang de
leden dier Commissie ook nog aan andere zaken hun tijct te
bested en hebben. Zij moeten elkander dus afwisselen, en
dan ieder -- in den aanvang althans, voor iedere I'oorstelling als opnieuw beginnen. Doch ditzelfde gemis aan
eenheid van leicting kan, gelukkig, toch ouk weer nuttig
werken voor de artisten. Zij komen aldus in aanraking met
verschillende inzichten en meeningen en worden er ctllS toe
gebracht zich nauwkeurig er rekenschap van te geven,
of deze alle uok juist zijn vuur hen. Terwijl door verdeeling der opzettelijk onderling zeer verschillend gekozcn
stukken onder de leden der Commissie, de verscheictenheid
in het karakter der stukken in overeenstemming kan blijyen met de mogelijk onderling afwijkende inzichten der
leiders.
Zooals gczegd is, heeft men, ter verzekering van de gel·
delijke uitkomst, abonnes zoeken te verkrijgen. En dit
zoeken is vinden geworden. Dankte men dit alleen aan
de belangstelling voor de jonge artisten? Of ook aan de
zucht naar het zien van nieuwe, minder bekende stukken ?
De Commissie van Advies geloofde aan het bestaan van
den laatsten faetor. Meer nog, z~j moest er aan gelooven,
omdat diezelfde zucht haar plannen diende. Tot varming
der artisten, begreep zij terecht, is een goed repertoire
onontbeerlijk. Ter bestrijding van conventionalisme in het
spel, moest dit ontbreken in de stukken, welke men ging
vertoonen. Kunstwerken zonder onze gewone conventies!
Maar die juist vormden het »nieuwe repertoirB" door vel en
met verlangen te gemoetgezien. Aldus voegden verschillende
oorzaken zich bijeen om de commissie te leiden tot eene
proefneming met dat nieuwe, juister. met clat minder gewone, althans voor zoover de beschikbare hulpmiddelen dit
zouden toelaten.
Doch ziehier het doode punt der spiraallijn: de te vermen acteurs behoefden »goede stukken"; de »goede stukken"
gevormde acteur;;. Zou niet de vertooning met te zwakke
krachten juist de zwakheid dier krachten en der stukken
doen uitkomen? Stond het niet te vreezen, dat men heiden kwaad zou doen in de oogen der toeschouwers?
Wanneer ik de eerste der abonnements-voorstellingen
wets aan hetgeen beloofct is, en hetgeen gewoonlijk in dezen sehouwburg, zelfs ir, andere, gegeven wordt, dan kan
ik anders niet zeggen, dan dat zij lofwaardig was. Het
gekozen stuk: He! On weer, van den Rllssischen sehrijver Ostrovsky, was eene vertooning volkomen waard
en dit zou ik durven volhollden al ware de indruk ervan
zwakker geweest dan hij was.
De vertooning zelf gaf
blijk van studie en toewijrling der artisten en del' directie, in het algemeen; van werkelijk talent in het bizonder.
Men moge de leiding den eersten avond »te veel" bespeurd
hebben, dat was het eenvoudig gevolg van het vele vreemde,
waaraan de arti;;ten zich eerst nog geheel gewennen
moesten. Zoolang zij te den ken hadden aan fouten en
aanwendsels, waarop hun gewezen was, om ze niet te

maken, konden zij ziclI nog niet »geven;" en dachten ZIJ
er niet aan, dan kwamen ze werkelijk v~~r den dag. En
er vic 1 uit den aard der zaak heel wat »tc "eel" of "te
weinig routine" te verhelpen.
Geen wonder dat deze
eerste voorstelling nog alles behalve een ,modelvertooning"
was, wat zij ook niet beoogde te zijn. Maar wat voor
het oogenblik. binnen den zeer korten tijct van samenwerking van leider en artisten samen kon worden tot
stand gebraeht, was gedaan, en in het bizonder toonde
mej. Beukers. d<l.t de onnatuur en declamatie, die haar
Greta ontsierd hadden, gelukkig slechts <~an den buitenkant zaten. Ook was men er in geslaagd, trots de beperkte
hulpmiddelen, aall het uiterlijk der vertooning althans die
zorg te besteden, als noodig was Olll het plastische deel
der vertooning In overeenstemming te brengen Il'et het
innerlijke.
Maar is er daarum reeht wectervaren aan den schrijver
en zijn stuk) Was de vertooning een artistiek geheel en
heeft zij dell indruk gemaakt, ctien het stuk had kunnen
tnaken, wanneer aileen werkelijke artisten het hadden gespeeld op een groot, met alle hulpmiddelell toegerust
tooneel?
De 'lard van het gezelsehap cter jongeren sluit, daargelaten of dit alles in den meest absolnten zill bij ons of
ergens bereikbaar was -- de mogelijkheict hiervan va.n
zelf Ult.
Doeh is daarmce gezegd, dat de kenze \'an dit stnk
werkelijk niet te rechtvaardigen was?
Het antw()ord op deze vraag is van helang v(Jor de
toekomst. Maar het zou tweeledig moeten zijn. Allereerst met het oog op het publiek en den sehrijver, dan
met het het nog up de artisten zelf.
Mij dunkt ten aanzien van het publiek kunnen wij
gerust zijn. Of de abonnes ziJn werkelijk eenstcmmig met
de Commissie en komen a.llereerst om met eehte belangstellende tegemoetkoming en ontvankelijkheid de junge
artisten aan te moedigen bij elken stap in de goede
richting; Llf zij komen met de hoogste eischen. wier vervulling hun intusschen in het minst niet is toegezegd. Zij
die in het eerste geval verkeeren, zullen zich over cte
voorstelling van He! Onweel zeker niet beklaagd hehben;
de anderen zijn toch niet te bevredigen.
En vall
wie tusschen beiden in stonden d. i. wie kwamen om het
stuk, heb ik vernomen, dat hun belangstelling daarin door
de vertooning niet verzwakt is. Enkele gedeelten mogen
ook door de wi verdeeling, wat zwak en lang gebleken zijn,
van 'l.ndere hadden zij een diepen indruk gekregen. En
to en later het eerste tafereel van het derde bedrijf geschrapt was *), is het stuk en de vertooning door het gewone schouwburgpubliek van Zaterdag, Zondag en Maandag
met veel ingenomenheid begroet. De schrijver is dus niet
»mishandeld".
En de artisten? 't Is waar, hen te doen medewerken
tot een voorstelling, die in haar geheel niet aan de
hoogste eischen kan voldoen, mag, naar de meest absolute
kunstopvatting, verkeerd heeten, omdat het hen zou
kllnnen in den waan brengen, dat het bijkomstige even
voldoende is als het goede. Maar dit gevaar is werkelijk
denkbeeldig, zoo lang zij slechts hun eigen Ollvolmaaktheid
bhjven gevoelen, En juist dit zullen zij doen, wanneer
zij hooger moesten reiken, dan hun armen noglang waren.
Deed men hen dan rei ken naar iets werkelijk goeds, dan
zou de ontwaakte begeerte om dit te bereiken hun een
prikkel geven tot verdere zelfvolmaking in de goede richting. En die prikkel heeft, naar ik vermeen te mogen zeggen, de medewerking aan de vertoonin'g van He! Onzvecr bij
eenigen althans zeker wei achtergelaten.
L. S.
.,) DaaTQver was reeds dadelijk gedacht. Maar men meendc den
abonnes het stuk onveranderd te moeten voorstellen.
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INGEZONDEN
VOLKSSTUKKEN.
l'1-fijllheer de Rerlar!cllr.

Aanstunds zijn er twee maanclen v()()rbijgegaa:', sinds
C. Bake in bet TO(JI1eel een artikcl p];utste, waannede
ik het volstrekt niet eens kon worden. Nil dit artikel op
de jongste Afdeelingsvcrgadering albier weer ter sprake is
gebracht en de Heer Bake. zijn Jenkbedden verder llntwikkelcnd, den wensch heeft geuit, dat het Hoofdbestuur
de productie van volksstuk ken ZIlU bevorderen, nu kar. ik
niet langer aarzclen. u een korte tegenspraok te doen tt,ekomen van hetgeen mij ~'oorkomt onjuist te zijn in de
llpvattingen van bovengenoemden schrijver en spreker.
Ik wil daarlaten, dat Goethe gezcgd heeft: »de kunst is
er niet voor het gepeupel". DaCir de kunst soms priesters
in de laag~te klassen. »gepeupel" in de Iwogstc kringen
vindt, moet Goethe's »Pi'.bel" iets anders wc;"en dan
Bake's »volk."
Evenwel, laatstgenoemde heer had ons wei cens mngen
zeggen. WClt hij eigenlijk onder »het volk" verstaat.
Wat nu zijn artikcl aangaat, vraag ik: waarom lOU een
toonecl pas ~'ioerl.·elijk llfll/()n,u71" wezen, wallneer .Iul btzoekl!ll
~h.

VillI rim schouwbwg als em IluII(l[c oil/spanning ;'oor lie! vol/':
kcm wordell bescholtiod.J " En waarLlm moet het negentiendeeeuwsche N ederlandsche volk »ririders, roovers, !delliedm,
poor/ers, II eldell , l'erraders. gC.I'clU/aklf. jOllkvrollWt'II Ie zim
kr(iien .j" Behooren de beschaafderen. die in een schouw-

burg wat meer zoeken dan ontspanning (een ellendig wo()rcl,
dat gclijdelUk naar de tingl-tangl's voert) niet tot de natie?
Zijn de hedendaaggche mensehen mt wogcnaa1l1de salonstukken per se van »lIl1tsklts Ifll patcholi~Cllr" r/I!(}rlroi:ken
»lekkerll!jt'Il" 71011 »/rj'ans(hl'
bedol1Jell I/lflgCIl?'

tool/cell.·oks"

7',1Ii/,

,>Ollgr:<" J/l(/t

('1/

Het komt mij voor. dat <Ie groote eenzijdigheid van dergelijke meeningen bij eenig lIa<lenken ge111akkelijk genocg
in het oog springt; mCiar IIU blijlt de wenseh liver aall
het adres van het hoofdbestuur.
Ik zal mij van harte verhellgen ill een ruime prudul'tie
van echt Hollandsche vulksstukken en niets ;"al 1l1ij aangenamer ;"ijn dan te mogen zien dat de Tonneelsehool
ook aan het yolk van den Beer Bake zijn tooneelspelcrs
leveren kan. Met den inholld van het artikcl: »het radicalisme en het touncel" (2Q Aug. I 88!)) steIn ik <Ian ook
gaarne in. Toch acht ik het onnoodtg vlloralsnog in de
aangewezen richting iets te ondernemen en heb ik veel
meer symp<'..thie voar het streven van dc Tooneelvereeniging
of de jury van de Heeren Kreukniet, B1aaser en Bigot.
dat aan andere eischen tracbt te voldoen.
Opbeuring van on., Tooneel is altijc\ de lellw geweest
van het Tooneelverbond. Om tot deze tJ/,beuriu!.t te komen
moet men de oorzaken op.,poren van de hoijlli/t.i;' en nll
is het mij onmogelijk daartoe te rekenen: gcmis aan belang·
stelling van »het volk." Integ-endeel zijn het juist de
beschaafderen. die zich allengs van (I\1S Hollandsch toonecl
hebben afgewend en moet m. i. het Tooneelverbond iTachten te voorzien in de artiestieke behoeften van deze ~tal1('len.
Bet volk heeft r". zUn natillnale stukken, die I.ct tel kens
weder gaat zien (als de Amstenlamsche jongen. l~Usbrecht
van Amstel enz.) 20. zijn vertaalde, door ~ ederlandsche
tooneelspelers vert,Jlktc. werken, waaraan het zoo trollw
blijft, dat m->ll ze verhollandscht Zllll kllnnen nocmen.
(De voddenraper van Parijs. Lazaro cle veehoeder ell;".',
Het beschaafdere publiek heeft niet aileen geen vast
repertoire; maar gaat nog altijd bij voorkeur vreemde tooneelspelers in vreemde producten bewonderen. Ligt dit
nu uitsluitend aan het anti-nationale. dat op on;"ere hoogere kringen zulk een leelijken stempel drukt)
Ik geloof van neen.

Hoc slecht de Hollanner uit de hetere kla~.;en in den
regel zijn eigen taal Il1lJge spreken. hoe plomp hijzelf vaak
in ;~jjn manieren 1l10ge wezcn, er bestond, tot korten tijd
gel eden, wei reden vonr zijn bcwering, dat on;"c tooneelspelers voor beschaafde toeschouwers ongenictbaar werk
leverden. Hierin hecft dc Tooneelsclwol gelukkig verano
dering g~bracht; maar than,,; '1I1tbreken ons nog de stukken
voor een natiuna;J! repertoire. Bebben wij nu aileen te
kiezeli tltssshen ollvocdzame. van patcholigeur doortrokken.
werken cn stukken, waCiruit de negcntienue-eeuwsche beeren
en dames geweerd ;"ijn? Volgcns de voorstclling van den
heer Bake wei; Ilaar lI1ijnc mecning ntet.
\Vaaroll1 wuden oak wij op het gebiecl der 7.Ougenaamde
salonstukkcn (0111 van karakterstttkken, intrigestukken, tragedtC's en;". niet te spreken) geen oorspronkelijk riekenden
arbeid kunnen leveren, aangenaam voor »gezolll.le en onbedorvcn magen?"
E,'rst wanneer onzc goer! ol-lgeleidc tuoneelspelcrs \'an
,Iergelijke stukken een repertuire tel' vertplking wilen vinden.
zal het recht ons gegeven zijn te bogen op cen nationaal
toonce! en zal de mogelijkheid ons geopend worden al de
N cdcrlandschc belangstelling te winnen, die thans voor
N ederlandsche kunst verloren gaat.
Het ledental van OIlS tooneelverilond is nog al1ijd te
klein in verhouding tot de graotte van ons volk. Niet
door de prodttctie van volksstukken zullen wij propaganda
maken vour ons docl; maar wei door het schrijven van
werken, waarill het beschaafclere deel van de natie belang
kiln stellen.
Het tooned is de spiegel van het nationaal karakter.
\Vanneer een natic er zich zelve niet van hp.t hoofd tot
de voetell ill ontwaart, dan is 't omdat het haar van hoven
of beneden aall karakter ontiJreekt, Bij ons schuilt de
fout in het iJnvenstel, daaroll1 wil ik Iliet met den Heer
Bake eerst aan het olLderstcl onzc krachten wijden.
:MI\RCELI.US EM ANTS.

Ir)
Ann den Heer

fACOB B.\TAVIER

.

s.s.I.I.

I\;. weet niet of gij 't u nllg herinnert --. 't staat me ;"elf
llIaar Hanw voor den geest - dilt wij onlangs aan dkalHler
zijn vo()rge!;~eld. Men heelt me toen niet uw qualiteiten
upge!;()mcl en te voren was ltW naam -- tot mijn schande me nog onbekend. Doeh nu de heer V. d. Goes u tie eer
heeft waardig gekeurd. van u een artikel ill Dc Nieuwe Gids,
ons eenig literair tijdschrift. op te clragen, moet ik tot het
besluit kotr.en, dat gij mede behoort tot dien kleinen kring
van uitverkorenen, wien de eenige knn:.twaarheid geopenbaard is, of waarschijnlijker, rlat gij er naar aspireert daarin
te worden opgenomen.
En (lit is, wat mij aanleiding geeft u op mijn henrt eentge
regclen te wijden. Wei niet in dat zelfde tijdschrift. want
dit is. als het allerheiligste. voor mij, ongewijde, gesloten.
Tk mnet mij tevreclen stell en met eene plaatsing in een
orgaan, dat - om met een ouderwetsche keuken-beelclspraak
een bekende waarheicl te zeggen - »van den hazen peper den
haas en den peper (d. i. mp.dewerkers en geld) mist" en dus
bijkans te 'l'ering is om nog nwe aanrlacht te verdienen.
Ik zal intnsschen zorgen. c1at u een nllmmer wordt tLlegezonden.
\Vant ik wil door n gehoord worden. Gij verkeert op
dit l)()gcnblik in een tijdperk van nvergang. V,loralsllug
zijt gl~ slechts de metgezel van's heercn v. d G,)e~ vermaken en hij neemt u mee naar bet Victoria-Theater in
den N es, om er u «den welhaast eersten komiek van N ederland", den heer Soltzer, te laten bewonderen. En oLlk
naar de voorstellingen van . ,,"ora en Hd Oll'loeer. Die laatste
zijn wei nict 11l1ltlSf!flt, en heel niet vermakelijk als de grappen
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van den hr. Soltzer in den N es; en wie bovenal van dergelijke
Want met Het 'On weer is het preeies zoo gegaan. "Men
dingen houdt, moet zich, als het gros der uitgaande amster- priist de tentoonstelling van's lands zeden of de beschavende
rlamsche jongelui, bij die voorstellingen vervelen. Doch niet strekkz'ng(?) van deze schilderij", vertelt de heer V. d. Goes
deze verveling aileen is het, waarvan uw vriend u spreekt. Hij alweer en wil u diets maken, dat dit de, eigenschappen
rloelt op een voornamer verveling, als van iemand die te waren, die men (welke men?) in Het Onweer geprezen heeft.
hoog staat om zich af te geven met dingen »uit de keuken" Van het mooie in de teekening der strijdende en lijdende,
mystiek gestemde Katarina, rept hij u geen woord. van het dilettantisme.
Dat thans op deze »voorname verveling" uwe aandacht Waarom niet? Aileen am u te doen gelooven dat al
gevestigd wordt, wettigt mijn veronderstelling, dat gij dingt die anderen, die iets moois in dit drama gevonden hebben,
naar 'een plaats ill den kleinen kring der Iitteratoren. Maar artistiek stompzinnig zijn en hij aileen het weef! - Pas
ik vrees, dat ge niet al het gewicht beseft, van den over- op Uw neus. Een' ingewijde zou hij het niet lappen. Die
gang. die u te wachten staat. »Een enkel sonnetje op een weet, dat zij die Het On weer uitkozen als hij die het verc:afe.ehantant.zangeres, zooals dat van mijnheer Boeke taalde, van den schouwburg geen ethnografische tentoonindertijd". denkt ge wellicht - »en ik ben er!" -'- Mis! stelling noeh een leerschool der beschaving willen maken.
De broedersehap stelt nag een eisch.. Gij moet, om van Dat zij Het On weer kozen, omdat het, zonder de hoogste
tijd tot tijd ook kritiek te kunnen schrijven, het geheim kunst te zijn, toeh veel meer artistieks heeft dan de geleeren kennen van den trant der Iitteratoren. En het u wone maakstukken. Dit alles moet de heer v. d . Goes
gewijd artikel van def!. heer v. d. Goes heeft ten doel uw ook weten. Maar hij stelt zieh, om u te begoochelen, aan
seherpzinnigheid op de proef te stellen. Als ge het voor ernst als August de Domme.
opneemt, dan bewijst ge nog in lange niet rijp te zijn
Zoo zou ik kunnen voortgaan met U voor nog meer
voor het tijdschrift, Gevoelt ge daarentegen dat het een dingen te waarschuwen, waaromtrent de heer v. d. Goes
fumisterie is, een strik, aan uw en anderer onervarendheid U tot zijn zelfverheffing en Uw beschaming zoekt te verlakken. Hij vertelt U, als ik mij weI herinner, dat de mensehen
gespannen, dan zijt ge gered.
En ik wil u helpen er fe komen. Waarom ik daar d.e voorstelling van Het On weer voor een kunstuiting van
zoovet<1 belang in stel, zeg ik u strakjes. 't Is genoeg, dat 'vrij hooge orde hebben uitgegeven, en verzwijgt u, dat hij
ik het goed met u meell. Luister dus: Pas op en laat u had meegenomen naar een voorstelling. die was aangeu niet beet nemen. De heer V. d. Goes wil u om den kondigd ' als eene eerste proeve om een kleine schaar van
tuin van zijn grappigheid leiden en u meteen overbluffen. jonge artist en een paar stappen vooruit te brengen op den
Twee neigingen van enkele 'der broeders, die graag den moeilijken weg der kunst, en waarbij gerekend was op het
Alcibiades uithangen en den Mefisto spelen. Hebben zij onderscheidingsvermogen der belangstellenden, om te
geen hond om hem den staart af te snijden, dan steken waardeeren wanneer bleek van een kleinen vooruitgang,
zij zich in het narrenpak van gemaakte deftigheid en pogen een pogen tot het afieggen van leelijke hebbelijkheden en
den .Schuler van de wijs te brengen. Dit kunstje moet het doen van iets dat naar het mooie geleek. Hij verge ook leeren. Maar dan moeL ge eerst zorgen, dat ge zuimt u opmerkzaam te maken op wat er, ondanks het
niet zelf van de wijs gebraeht wordt. En hierbij wil ik u later overdreven intentioneele, mooi was o.a. in de Nora
van Mej. Roelofsen, en, opdanks zwakheid hier en overgehelpen door een gratisgesehonken waarschuwing.
De heer V. d. Goes spreekt u over de voorstellingen bleven onnatuur daar, van een ander mooi was in de
van Nora en Het On weer en de menschen, die ze bezorg- Kalharzrla van mej. Beukers. Ook heeft hij er u niet op
den: Hoor je die luidjes roepen en schreeuweu. Ze gewezen, dat' het meerzelfoverwinning kost en meer op»denken en zeggen dat ze ,bezig zijn echte kunst te maken. offerende liefde voor het sehoone vordert, om met belang»Ze roepen over Nora en Het Onweer en vertellen dat stelling naar die voorstellingen der. jongeren te komen
»dit kunstwerken zijn. Ook' fiuisteren ze elkander in, dat luisteren, dan een uur te gaan zitten laehen om de reeht
»de voorstellingen van die drama's eene vrij hooge orde van vermakelijke grapjes van den heer Soltzer; nog meer, om,
»kunst veri egenwoordigden. Maar, let nu eens op! Ik zet met het bewustzijn van te arbeiden vooreene misschien
lOOp allemaal den hoed van mijn wijsheid; hokos, pokus, verre toekomst, die voorstellingen t.e helpen voorbereiden,
dan in een vlaag van verveliug er in een artikel den
»plakus! ik Iicht hem op; en wat ziet ge? - Niets!? »En nu hier in dien kijkcr van eehte kunst! - Wat ziet draak mee te steken.
Maar missehien doe ik hem hier onrecht en ligt in dit
,.ge? Soltzer en zijn ereaties! Juist I Wat blieft? alles geen boos opzet tegen u. Misschien meent hijinder»Weet ik heO"
Maar dit alles, Bataafseh gezel van 'sheeren V. d. Goes daad dat ge de plaats, waarnaar ge dingt, meer waardig
vermaken, is juist een han dig spel met Uw onervarendheid. wordt, door te gelooven, dat »het beste van een rommel'A knowing one - zooals de Engelschen zeggen - zou dade- boel" meer van uwe aandaeht verdient dan het eerste,
lijk snappen, dat hem iets voorgegooeheld werd. Hij zou, nog onvolmaakte pogen naar iets goeds. D.aarom zal ik
als de heer v. d. Goes hem was aangekomen met de niet verder , gaan en u de beteekenis van Ibsen en Osredeneering: »Men hemelt Ibsen op om zijn menschen- trovsky als artisten zoeken te verklaren. Het zou u, zoo
kennis, de juist;heid zijner karakterteekening of het gea- het u overkwam daarin te gaan gelooven, wellicht zijn
waardeering en de begeerde plaats onder de Iiteratoren,
vanceerde zijner maatsehappelijke denkbeelden; maar dat alles maakt den artis,t niet" - hem spottend gevraagd (dat zijn de heer v. d. Goes, een of twee uitverkorenen
hebben: »Maar, m'n goeie man, wie heeft dat ooit z66 en de heer v. d. Goes) kunnen kosten. En juist dat
beweerd? Immers niemand. Dat weten de anderen wou ik voor alles verhinderen.
Want - en nu ga ik u zeggen, waarom ik u zooveel benet zoo goed als jij zelf. Die gooeheltocr met je wijsheidshoed lijkt dus op niets!" En wanneer de,' heer langstelling betoon - juist als ge in dit kringetje zult zijn
v.d. Goes nu verder had laten volgen, dat aileen dan de opgenomen, heb ik uwe hulp noodig. en' na den dienst
Noorsche dichter artist had mogen heeten »wanneer hij dien ik u hier bewezen heb, zult ge me zeker dien wederaangrijpende tooneelen van huiselijke ellende deed ~ien, dienst niet weigeren.
Er staat ons namelijk iets verschrikkelijks te wachten.
maar dat hij dit niet gedaan heeft" ..- dan zou diezelfde
Tot nu toe hebben de literatoren, d. i. de heer V. d. Goes,
persoon hem eens a.an den arm gestompt hebben om hem
te vragen: Of hij gedurende het tweede en de eerste helft zich nog wei eens uit neerbuigende goden-welwillend~eid
van het derde bedrijf van Nora geslapen, dan weI te veel de verveling getroost onze pogingen gade te slaan en zich
aan Soltzer gedacht had". - Daarom, mijnheer Batavier, dan later daarvoor sehadeloos willen stell en door het bijwonen van onze kleine vermaken. Maar nu dreigt hij,
zie uit uw oogen!

dat als we ons ook maar iets inbeelden, de literator<!n
zich toornig van ons zullen afwenden. Er VClor te waken,
dat het eerste ons heel en al niet overkomt, is, ge gevoelt
het zelf, eene onmogelijkheid. Het \'Ieesch is zwak en
zelfs wie geen redactell~ van de N. Gids is, heeft zijn
ijdeiheid. En als wij die toonen zal het aallschijn der
vertoomde literatoren zicll van ons afwenden, en zullen
wij uitgesloten zijn van de gemeenschap met de moderne
Europecsche beschaving! Hoe zullen wij aldus het ellendig
leven bestaan!
Daarom doe ik een beroep op Uw menschenliefde. Nc'lg
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U w naam niet opgenomen onder die der medewerkers
van het tijdschrift en gy kunt dus zelf beseffen wat
het zegt, buiten de ZOIl te leven! -- Vergeet, als gij
bil1nen zijt get red en in den tempel, de daar buiten smachtende zondaars niet, en zoek het hart van den Dondergod
te verteederen, dat hij zijn aanschijn niet afwende van hun
lOvermaken". Kan het anders niet -"" ze zullen een offer
brengen en trachten een verbintenis te sluiten met
Hollands aanstaanden en"sien komiek.
L. SIMONS

Idem
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var, Salfo, waarbij de vertolking der titelrol voor mevr.
Frenkel een triumf en voor het oor en oog der toeschouwers een' feest was, onbesproken blijven. Wordt dit
treurspel, naar we hopen, dit seizoen nog eens gegeven,
we zullen de gelegenheid om er over te spreken, dan
zeker aangrijpen.
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XIX e
INHOUD:
Nora, door J. Vl'iesendorp Jr. -- '[lit de Maasstad. door Jean
Vailjean. - In het Salon des Val'ietes, door M. 13. Mendes da Costa. L. S. De strijd am het bestaan ... - Necrologic. - Nieuwe Uitgaven.

j'JORA.
De algemeene aandacht, voornamclijk door de keur der
schouwburgbezoekers aan Ihsen's meesterwerk gewijd, cen
aandacht die al mocht zij zich verliezen ill een afkeurt:nd
vonnis. ~teed~ Illet eerbied gepaard ging. moge het weltigen, dat hier opnieuw een beschouwing voIgt:
Bij de beoordeeling van Nora heeft men zlch. voor zoover wij er kennis van hebben kunnen nemen.'. geI?laatst op
het standpunt der kunst en op dat der zedehJkhcld. D,lartoe had men het recht en het was waarschijnlijk ook plicht.
Het stand punt, waarop de schrijver van Nora zich geplaatst
heeft, is o. i. echter een gehecl andcr en wij meenen oat elit
zoo weI uit het stuk blijkt, als door de opvnering t) is teruggegeven, wellicht on bewust.
Het stui< is naturalistisch.
De volgende besd:()uwingen zullen vclen onaallgenaam
stemmen, namelijk hen. die ten aanzien vall Nora in
»illusie" verkeeren .
Het naturalisme heeft zich zelf het grootste nadecl herokkend door ele behandeling van het »vuile." Dit wordt
cyelukkiCY O'emist in Nora, m,mr daClrom i,; zij niet minder
~en »pati~nt," al openbaart,. ha,ir lijden zich. onk in cen
aangenamen vorm. "Spoken ' werd genucmd III de N. R.
T

?c!

1) Wij \\'ijzen hier op het bijten door ~()ra op
ijzerdraacj oIel'
bloemen va or den kerstboolll, het knijpen In haar l"Igen vlllgers, het
nerveuse spel met de sajet vun haar bol'duurwerk en haar oogopslag
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C. geniaal en walgelijk, Nora zou ~Iechts kunnen heeten
geniaal en treurig.
In de kllnst wordt de natuur nagebootst.
T:! r C ~ :~ lt i)Iil~t:~L:J . ,~~ . . !\.- li::i.t~~l, bO\T,IJ. "Ie ~~i..lil~~, lloch
komt ueze laatste der waarheiel te Ilabij, wordt zij naturalis tisch, dan bestaat er bij velen een gevoeligheid. die deze
richting in de kunst doet afkeuren. Daar is iets onlogiseh in.
De naturalistisehe beschrijving van een roos kan ons
meer bueien dan de geidealiseerde. Deze laatste is per se
onwaar. \V\j breken geen lans voor het gemeene, maar
wanneer het lage wordt geidcaliseerd dan begaat men t7lW
f<luten : men verlustigt zich in het onedele en stelt het
bovenelien onwaar voor.
Nora is zeer waar en omdat niet de geheele waarheid
werd O'cO'cven, is cr plaats opell gelaten voor de illusie.
Het
~an Ibsen gelukt naturalistisch te zijn, zoncler dat
dit in het (log valt.
Op eene VrollW als ,Yom verlieft men.
VolO'cns Ibsen is dat ecn fout.
stell en er pri,is op vooraf te verklClren, dat niet het
doel deze r rep'clen is eell illusie te verstoren, ook met,
terug te kOllle~' op hetgcen reeds in versehillende tijd.sehr.iften en bladen uver Nora we rei gezegd, de belangnJkheld,
zoowcl van ht;~ stuk als van de op"oering, billijken een
be,;chou\\'ino' van een ander stand punt dan het gewone.
Het ~tuk" is dit ovcrwaard, l1loge het er bij winnen!
Nora is psychisch gecxalteercl. Terecht zegt ~e heer d. 1.
in de D. C. "N ora heeft gebreken meer verbreld onder de
vmuwen dan men zou den ken."
Dit geldt teven;; van ele
ongcstelclheid, die de grondC!OTZaak is dier gebreken. Heeren medici ll10gen deze diagnose vcrbeteren en g~a:ne
crkcnnen wij, dat er reden. beslaat om. aan e~~1 onJUIste
diagnose te denken, eenvollcl1g omdat WIJ leel~ zlJn. Doeh
hoe de ongestcldheid heeten mage, de opvattmg verandert
niet.
Dat Ibsen elit drama uit het naturalistische oogpllnt beSChOllWd wil hebben blijkt uit de aanwijzing dat Nora's
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vader haar hereditair heeft belast I). Helmer weet dit, hij
zegt het o. a. reeds in het eerste tooneel 2): »Cij zijt een
zonderling wezentje. Juist zooals uw vader . . . . Het
zit in 't bloed. J a, ja, zoo iets is erfelijk, Nora." Nora,'
»Ach ik wenschte weI dat ik meer vall papa's eigenschappen geerfd had." Nora weet vermoedelijk nid, wat haar
vader was, immers in het II bedrijf 4e tooneel zegt zij
dat »boosaardige menschen in de eouranten over papa
schreven en zij hem schandelijk belasterden 3)." De levenswijze van Nora's vader was van dien aard dat zijn betrekking bedreigd werd, en haar moeder is zeer kort na Nora's
geboorte overleden (bIz. 46). Noch Helmer, noch Nora
begrijpen het gewicht van deze omstandigheden. Dit is
in de eerste plaats verpletterend juist, de meesten toch
huldigen de theorie van den vrijen wil, doch in de tweede
plaats is dit gebrek aan inzicht bij Helmer en Nora noodig voor het verband van het stuk. Ontbrak deze trek,
dan zou Helmer zijn vrouw of deze zich zelve van den
beginne hebben traehten te genezen (moraJiter: te beteren).
Doch het wil ons voorkomen, dat het de bedoeling van
den schrijver is, dat het publiek dit zou weten niet aileen,
maar bovendien geen enkel oogeublik zou uit het oog
verlit'zen. Van daar dat het temperament (niet karakter\
van de hOLlfdpersoon zoo krachtig is gesehilderd. De afwisselende kinderlijke opgewektheid en ernstige droefheid.
die de rol zoo zwaar maken, zijn door het geheele stuk
volgehouden. De hevigste expansze vinden wij physzsch in
de uitvoering van de tarantella en psychzsch, op bIz. 25,
waar, na het eten van een paar bitterkoekjes, de uitroep:
~alle duivels!" voor den dag komt, eell uiting, die zoowel
Dr. Rank als Mevrouw Linde verbaast.
De hevigste depressie openbaart zich op het oogenbJik 4)
dat Nora de 3 I uren telt, die haar overblijven om nog te
leven. Dit »vreemd humeur" treft men aan bij elke vrouw,
wier lijden verwant is aan dat van Nora. WeI is waar is
een heel enkele maal de stemming gemotiveerd, rloch
meestal niet. Het is een der karakteristieke eigenschappen
van Nora en van haar lijden, het pene oogenblik zus te
zijn om plotseling weer zo6 te worden.
Voorts treffen wij bij de patiente aan een ziekelijke neiging tot het snoepen van bitterkoekjes, tot kooplust en verkwisting t;) met de daarmede steeds gepaard gaande geldzucht 6); neiging tot liegen, gebaseerd op angstgevoel,
aangroeiend tot neiging tot zelfmoord. Deze beide zijll min of
meer aan elkander verbonden en komen voornamelijk aan
den dag tegenover Helmer, juist dengene voor wien de
patiente het minst angst moest hebben en die het meeste
recht heeft op haar vertrouwen. Eindelijk - overprikkelde
fantasie 7) gepaard met voorliefde tot alcohol, in den vorm
van champagne, met lust tot nachtwaken 8).
Ibsen heeft ons de uitersten van deze afwijkingen bespaard
en terecht. De zwakkere vorm, waarin het lijden van
Nora zich openbaart, heeft voor mannen iets aantrekkelijks.
Zeer veel aantrekkelijks voor een pedant als Helmer. omdat
zijn meerderheid daardoor mogelijk wordt, bijzonder veel
aanlokkelijks voor een man als Dr. Rank, omdat hij zelf
ziek is en zijn neiging tot Nora dus ()ok ziekelijk. Deze zeer
zeker, had kunnen weten dat N ura ziek is. Doeh dlt heeft
Ibsen niet gewild, oak ab'eer omd,lt dt'ze gelleesheer den
weg had kunnen wijzen aan het kinderliJke vrouwtje en het
stuk dan niet had behoeven gesehreven te worden. Bovendien komt hij niet aan huis als dokter 9) en een verliefde
arts stelt geen diagnose van de beminde vrouw, omdat
verliefdheid dit verbiedt. Dr. Rank's houding is dus gemotiveerd.
N oem den wij zooeven het lijdell van Nora een zwakkeren
I) Vertaling door Henrica, zie o. m. bIz. 48, 57 ;59, 95. 2) BIz. 6.
") BIz. 77.
.) Rlz. 3.
6) BIz. 4, 5.
7) BIz. 20.
8) Biz. 75.
9) BIz. 13.

3) Biz. 53.

vornl, het is toch ook z66 geprononceerd, dat er aan het
lijden zelf niet te twijfelen valt. De aangrijpende pointe
van het stuk is de tarantella en deze op zlch zelf reeds
»akelige" dans wordt voor het voetlicht gebraeht.
Hier grenst de afwijking aan waanzin.
Het stuk is hiermede echter niet overladen, hoewel wij
wet en dat Nora, dezen dans (een versehijnsel dat optreedt
ten gevolge van den beet eener giftige spin) tweemaal I) uitvoert, de eerste maal oogenblikkelijk na een depressie, de
laatste maal volgens Helmer zelfs »wel wat al te realistiseh"l!)
Al werd ons het pijnlijke feit, dat Nora behagen sehept in
de bedwelming van dezen hysterisehen dans, niet bepaald
opgedrongen; als wij, na herhaalde lezing het stuk overpeinzen, hindert het 011S, dat zij deze opwekking bij elke
oefening moet hebben genoten, even wild, wellicht onstuimiger dan wij het gezien hebben. Dan ook ondervindt onze
illusie den pijnlijksten schok, want die vrouw is -- moeder.
Met dezen solo-dans wordt ons, evenals op enkele andere
plaatsen 3) een blik gegund in het sensueele leven dezer
vrouw, waarover wij hier niet verder mogen uitweiden.
Is het dus niet te loochenen dat Ibsen hier een ziekteverschijnsel heeft willen dramatiseeren, dan moet men verbaasd staan over de virtuositeit waarmee dit is geschied.
Alles wijst bij Nora op de verschrikkelijke ziekte, die onbekend zooveel slachtoffers telt, de ziekte onzer nerveuse eeuw.
Of Nora veel beweging neemt in de open lucht, zich
baadt, of haar eetlust goed is en of zij lijdt aan hoofdpijn,
weten wij niet. Ibsen had ook daaromtrent nog details
kunnen geven en ook omtrent andere zaken, waarnaar
gewoonlijk slechts de geneesheer vraagt.
Hij liet dit zeer te recht achterwege, omdat hij daardoor
de grens, die wij tot heden aan het drama stellen, zou
hebben overschreden. Ook bespaart Ibsen ons een diagnose van de kinderen. Deze zijn echter vermoedelijk gezond en wij vreezen dat hier om der wille van het aesthetisch w'!heel, inbreuk is gemaakt op de wetten der erfelijkheid.
Kinderloosheid ware wellieht uit een naturalistisch oogpunt juister geweest. Doch de sympathie, die Nora moe!
opwekken bij het publiek, zou daarbij zijn ingeboet. z66
ziekelijk als Dr. Rank. is de leek niet, dat hij den eersten
avond den beste verlieft op een vrouw, die sukkelt en daar·
am ook moest de auteur Nora houden buiten aile specifiek
medische beschouwingen.
OpmerkcliJk is het dat de vrouwen niet zoo geneigd zullen zijn met Nora mee te gaan. Figuren als deze, die mannenharten stormenderhand veroveren, staan bij haar medezusteren niet hoog aangeschreven. Deze beoordeelen haar
dan ook veel juister, getuige mevrouw Linde.
Wij behooren nu eenmaal tot de andere sexe en daawm
zien wij door de vingers dat Nora is: onlogisch t), onoprecht
en dom, dus onbeduidend.
Waarom trekt zij ons dan aan?
Het hooge woord wil er hier ter plaatse niet uit.
De juistheid waarmede Helmer is geteekend is heerlijk.
Ceen enkel ander man dan deze zou met Nora een
huweJijk hebben aangegaan. Denkt hem iets minder dom
en de toestand van Nora wordt d,)or haar aanbidder doorzien en (wij voegen er gaarne bij: helaas!) ongeschikt bevonden voor den eeht. Nag dommer en Nora zou op hem
een indruk gemaakt hebben, die iemand bang doet zijn
voor een vrouw.
Nora zou hem waarschijnlijk dan ook bedankt hebben.
V<)oral te wd.arc\eeren is de soberheid, waarmede Ibsen
is tewerk gegaan. Niet als Lij Zola adt'mt het geheele werk
al'ena/le gelijk in L 'Assommoir iedere bladzijde naar alcohol
riekt.
1) Biz. 74, 82. ') BIz. 85 . 3) O. a. bIz. 107. loB.
2) lie de voorrede van Dr. S. J. Warren.
3) BIz. 6i.
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N een ! N ora is de eenige. die aan de gedramatiseerde
ongesteldheid lijdt en daardoor is ook alle licllt op de
hoofdfiguur gevallen.
Dat Dc. Rank, Krogstad 2) en Nora aile drie zelfmoorclgedachten koesteren is misschien een overbodigheid, doch
bij Nora hadden wij dit element niet gaarne gemist.
Gebrek aan moed, deze trek, even juist als aile andere
eigensehappen van Nora. doet haar van de poging tot
zt;lfmoord afzien, omdat? - Helmer toevallig binnen komI.
De zelfmoord van Nora zou het stuk verlagen tot een banaliteit. leder zou beseffen dat dit slechts een afgesleten
en onwaar middel zou zijn geweest om het scherm te
kunnen doen vallen.
De stemming van Nora in het laatst "an het derde bedrijf is zeer afwijkend -- en geen wonder!
Zij doorleeft een crisis.
Het bal met de tarantella en de champagne z:jn achter
den rug. Nora heeft gedanst en gedronken met de gedachte aan zelfmoord.
Zij heeft zich blootgesteld aan den strijd tusschen haar
depressie en de kunstmiddelen, wijn en dans, om die te
verjagen.
Zij heeft het laatstc uur veel geleefd.
Nu voegt zich aan haar overprikkeld gestel nog toe het
p. p. c. van Dr. Rank en de brutale ego"istische houding
van Helmer.
Zoo, psychiseh en physiseh, afgetobd, gebeurt dan toeh
het wonder bare : zij heeft een helder oogenblik.
Doeh het is de helderheid van een lijderes.
Het oogenblik van klaarheid, van buitengewone klaarheid des geestes, dat zieh in vele gevallen van verstandsafwijking voordoet.
Ook in dit, haar eerste helder oogenblik i) is NtJra niet
normaal.
Zij blijft min of meer delireeren.
Helmer houdt haar dan ook voor krankzinnig 2), doeh
hij mist natuurlijk den tact haar dit te verzwijgen. Onhandig in hooge mate sterkt hij aldus Nora in haar voornemen
om hem te verlaten, en als de waanzinnig-verklaring geen
uitwerking op haar heeft, beproeft hij het met koorts. 3 ).
Evenmin deze poging, als zijn mislukt pleidooi: dat niemand
zijn eer opoffert voor haar, die hij liefheeft, kunnen Nora
terughouden.
Ware Helmer een man geweest met eenige kloekheid,
hij zou toegepast hebben wat in een dergelijk geval het
eenige is: dwang.
Doeh dat durft hij niet - de nul.
Hij blijft dan ook passief tot op het laatste, totdat Nora
weg is, dim rijst een plotselinge hoop in hem op, doch
wij vreezen, dat Helmer in zich zelf teleurgesteld zal
worden.
Wij kunnen Helmer, noch Nora z60 denken, dat zij
voor elkander ;.mllen zijn, wat Nora zich daarvan voorstelt.
Prognose is altijd gevaarl~k - maar Helmer houden wij
voor ongeneeselijk.
Nora niet.
Deze illusie heeft de auteur ons gelaten.
Maar als Nora »geheel normaal" terugkeert tot haar man,
dan moet de afstand nog grooter zijn dan bij hun afscheid.
Dan wordt Helmer als echtgenoot van Nora eerst recht
onmogelijk.
Het ongunstigste geval, dat wij ons denken kunnen en
dat, met het oog op haar gestel, niet onwaarschijnlijk mag
worden geacht, is, dat Nora, door de bl1itenlucht, de koude
of het duister bevangen, zeer spoedig terugkeert en aanschelt aan haar eigen woning.
Zij zal haar echtvriend, in een dol-woeste bui van opgewektheid, zeggen dat zij hem een lesje heeft willen geven
en andere wartaal spreken, om zich, uit gebrek aan moed
') Blz.

100.

2)

Biz.

103.

3) Blz. lOS.
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om het goede voornemen uit te voeren, met hem te verzoenen.
Beiden moeten daardoor de achting voor elkaar verliezen en de dcgeneratie zal haar verwoestend werk voltooien.
Het gl1nstigst verloop is wei dat Nora in haar vroegere
woonplaats rust vindt en genezing.
Maar of de kuur haar zoo zal veranderen, dat zij genoeg
moreele kracht zal bezitten om, Helmer naast zich duldende. een goede moeder te zijn, voor de zoo slecht gepraedisponeerde kinderen van Helmer en haarzelve, dit
mogen w~ betwijfelen, doch de beslissing daarvan, kan eerst
later worden gegeven door haren arts f). Hopen wij het
beste!
En de moraal?
Vermoedelijk klinkt deze vraag na hetgeen vooraf is gegaan vreemd. Doeh als geijkte term moge zij hier verklaarbaar zijn. De moraal zal immoreel schijnen in de
oogen van de idcalisten.
Wij wenschen haar geheel voor rekening van Ibsen te
laten, doch het sch~jnt ons toe, dat hij - laat het dan om
der artistieiteits wille zijn onbewust - door Nora tot ons
zegt: Stelt de diagnose van uzelven, van uw aanstaande
ec:htgenoote en van uw beider voorgeslacht. Doet dit, of
kunt ge het niet zelf, laat dit dan doen door een ander,
met het oog op uw eigen huiselijk geluk en om der wille
van uw nakroost.
Verwoest een dergel~ke levensopvatting veel illusie, dan
staat daar tegenover, dat zij dit door waarheid en degelijkheid kan goed maken.
BAARN, October 1889.
J. VRIESENDORP JR.

B)er:erssferel.
Op 10 dezer ging bij de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten voor het eerst Eva, drama in vijf bedrijven van
Richard Voss, schrijver van Napoleon, het vorig jaar hier
opgevoerd. De intrige zou voldoende stof kunnen leveren
voor drie of vier drama's, ja het heeft bijna den sehijn,
alsof bedrijven van verschillende tooneelspelen eenvoudig
aan elkander zijll geregen, zoo weinig valt er op eellheid
van handeling en logi~che karakterontwikkeling te roemen.
Desniettemin durven wij Eva een belangwekkend stuk
noemen en hopen wij, dat het belangstelling zal vinden.
Trouwens de weinige toeschouwers volgden het stuk bij
de eerste opvoeringen met gespannen aandacht en riepen
na hel derde en vierde bedrijf de vertooners verscheidene
mal en terug.
In het eerste bedrijf hooren wij, dat Graaf Duren
(J. Haspels), ten einde zijn fortuin te herstellen, vele gezeten burgerlieden in een gevaarlijke mijnspeculatie heeft
gelokt. Rekenende op zijn eerlijkheid en bekwaarnheid,
droomen de aandeelhouders nog van gouden bergen, terwijl de zaak bijna hopeloos staat. Diiren wordt krachtig
gesteund door Hartwig (D. Haspels), een rechtschapen,
eenvoudig man, die hem blindelings vertrouwt en z~n
vrienden tot deelneming in de Eva-mijn heeft aangemoedigd.
Ecn telegram brengt de noodlottige tijding, dat alles verloren is; Diiren wil het verzwijgen, maar zijn dochter Eva
(Mevr. Jonkers) maakt de ramp bekend. Een tumult
voIgt; de seherpste verwijten worden den graaf en Hartwig
naar het hoofd geslingerd en na een korte woordenwisseling wordt ook de verloving verbroken van Eva met Elimar
Holm (Chrispijn), dien zij zielslief heeft, maar die haar
niet begrijpt. Een vrij effectvol expose.
--~~-~

') Het bericht, dat eenigen tijd, nadat dit opstel gereed was, de
ronde deed en waaruit bleek dat het model voor Nora verblijf had
gehouden in een gesticht va or zielsziekten, he eft ons natuurlijk niet
weinig in onze opvatting versterkt.

N ad at haar vader een einde aan zijn leven heeft gemaakt,
is Eva met Hartwig gehuwd, niet nit Iiefde, maar am hem,
die door iederecn wcrd verlaten en gehoolld, te trnosten
en te sterken. Dit huwelijk uit nobele berekenillg is Eva
tot een ondragelijk juk geworden; zij hlijft zich een vreemde
gevoelen in den burgerlijkcn kring van haar echtgcnCJot
en kan Holm niet vergeten. Haar sr:hoonmoedcr (Mev!'.
Beersmans), een stroeve, gestrenge, doch rechtvaardige
boerenvrollw, schimpt op »de prinses", \'erwijt haar voortdurend de schande van haar vader en verbitterl E\'a het
leven nog meer. In zulk een gemoedstoestand ziet zij
Holm weer, die na een korten strijd de zege behaalt.
Maar Eva wil oprecht zijn; alvorens zich over te geven, zal
zij haar man aIles bekennen. Na afloop van een hlliseIijk
feest - ter gelegenhcid dat Hartwig heeft tcrugbelaald, wat
bij de mijnspeclliatie verluren was, (schrillc tegenstelling!) deelt zij hem alles mede. Zij kan niet l;mgerHartwig's
vrouw zijn, zij nam hem uit medeJijden, maar nu mocten
zij scheiden, zelfs haar kind zal zij afstaan, zij Ilwet Holm
toebehooren.
Met groote onbeschaamdheid verwoest zij
daarmede zijn huiseJijk geluk en haar schoonmoeder . . .
geeft haar gelijk. Dit is zeker wei een der grofste fouten
in de karakterteekening. Had de moeder Eva's heengaan
begunstigd uit ego'istbche licfde voor haar lOOIl, dien zij
aIleen wil beminnen, had zij het gedaan om weer meesteresse in huis te zijn, het zou kunnen slrooken met haar
karakter en wij zouden er vrede mee moeten hebben.
Maar neen, plotseling toont zij zich ook van de Nora-leer
doortrokken, zij beaamt de fraaie stellingen, welke hva
haar echtgenoot in het aangezicht sJingert. ' Dat is onwaar.
In het derde bedrijf vinden wij Eva en Holm, hangende
het proces tot echtscheiding, terug, maar de hartstocht van
den laatsten (dien wii onverwachts als een Jiederlijk sujet
leeren kennen) is reeds bekneld en terwijl Eva hem aanbidt, tracht hij haar over tc halen tot haar man terug te
keeren.
Door een vroegcre minnares (Mevr. Codingbl
wordt de rampzalige vrouw ingeIicht om trent het karakter
van haar afgod; ook Tonia werd \'erleid en verstnoten, zij
zal zich dooden. Holm lwert terug, Tonia vlucht in eell
aangrenzend vertrek, de revolver ligt op tafe!. Eva verwijt Holm zijn laaghartig spel en eischt, dat hij zal zweren haar te zullen huwen. Hij weigert en verklaart hnonend zich niet verantwourdelijk voor hctgeen gebeurd is.
Radeloos \'an smart en woede blijft Eva aandringen en
als hij blijft weigercn, grijpt zij het pistool en d<)odt den
ellcndeling.
Na een gevangenisstraf van drie jaar zal Eva untslagen
worden, doch zij vreest die vrijheid. De boetedoening is
vol bracht, maar de schuld blijft. Waar zal ze heen? Waar
vindt zij een thuis? Behalve Tonia heeft elkeen haar vergeten en verla ten. N een, zij vergist zich. Haar kennissen
vergeven ha.ar en Hartwig vraagt, smcekt haar hem weer
te volgen. Zij gevoelt zich daartoe niet waardig, maar
bezwijkt eindclijk voor zijn alles verloochenende liefde. Tusschen haar Illall en haar schoonmoeder, omringd door
haar vrienden, zal zij weer in de maatschappij tredell. Dc
hemel heeft het anders beschikt, het einde van haar gevangenisstraf zal het einde van haar leven zijn. De boeien
zijn ge~Iaakt, gedragen door de vergiffenis der wereld zal
Eva als een engel ten hemel stijgen, daarboven zijn gcnade
hooren verkondigen.
Na zulk een inhoudsopgave zal de lezer wellicht lllet het
stuk tevreden zijn, al zal hem de \'feemde ~prong van het
derde op het vierde bedrijf niet oIltgaan; hij wete echter,
dat wij veel vergoelijkt hebben, ved groote en veel kleine
[outen door de vingers gczien, welke wij breed had den
kunnen uitmcten. Ook zouden wij er ons vlugger kunnen
afmaken, b. v. door te schrijven: Het drama is cen vreemdsoortig samenraapseltje, combinatie van cen bedrijf genre:
Faillz'sst:1llm/, cen met een flauwen nagalm van ,II/ura, cen
thuisbehoorend in een Fransch echtbreuk-drama en een

sentimentecl slottafred zonder handeling, maar met veel
tranen, bekroond door de slotwoorden van La dame aux
call/a/as.
En ook deze uitleg zou voldoende gemotiveerd
kunnen worden.
De waarheid ligt o. i. in het midden en waar de meeningen zoo verschillend kUllnen zijn, behoeft het geen verder betoog, dat Eva een belangwekkend drama is, geIijk
wij begonnen te zeggen.
Het vierde bedrijf redt llOofuzakelijk het stuk, dat in de
eerste twce bepaald sleept; toch mnet men zich afvragen,
of Eva de plichtvcrgeten echt.genoot (:n llloeder, het recht
hecft um zoo op te treden. Dat tuch wil de schrijver,
naar het slot te oordeelen, ons <lpdringen. Zij spreekt
tot het beleedigd rechbgevoel der toeschouwers en oogst
daarvoor applaus, maar is zij niet schuldiger dan Holm?
Had zij het reeht het vrijwillig opgenomen huwelijksjuk
af te werpcll, haar echtgennot in ellen de te dompelen, rampzaliger te maken dan hij ooit zou geweest zijn, wanneer
zij hem nimmer haar hand had geschonken uit medeIijden )
Zou het niet juistcr geweest zijn, de behandeling, die zij
van haar minnaar moet ondcTvinden, te teekenen als de
vergelding voor haar mi~stap? Het antwoord op deze vragen kan n. i. niet twijfelachtig zijn, maar uit een zuiver
dramatisch oogpunt beschuuwd, is deze scl~ne, ofschoon
conventioneel en in een ancieren stijl dan de rest geschreven, verdiensteIijk.
De zware titelrol was aan Mevr. J onkers toebedeeld en zij
heeft zich flink van haar taak gekweten. In ~et eerste bedrijf was haar spel opgewekt en beschaafd, in het tweede
gOlf zij o. i. onvoldoende den strijd weer tusschen liefde en
plicht; door krachtiger voordra.cht zou deze mat geschreyen scene waarsch~inlijker kllnnen worden, nu mocht de
overwinning van Holm dien naam bijna niet drageno Ook
in het derde bedrijf wa~ haar houding zeer passief,
Wij
en het pijnlijke tooneel werd er niet betel' op.
stippen als verdienstelijk gezegd aan, haar aarzelend: ik
geLoo./ dat he! m'l mcdeliidcn was (in antwoord op de vraag:
WaarolJl 110111 je mij dan, al.r je me /lief lief/wd!?) haar
forsch: z,l"arle, z>t°cl'seli;'ke ure7l, moarill iii je had kUlI1zell halm,
waar zij haar lijden schildert, maar haar spel miste vaak
dc noodige kracht en b()venal eenheid. WelJicht spaarde
1\1 cvr. Jon kers zich vour de groote tooneelen in het derde,
daar althans wllekerde zij met haar gaven en wist ons te
doen medeleven met de zwaar beproefde, tot het uiterste
gedreven Eva; daar verloor haar stem grootendeels het
eentonige, (aan het slot zelfs het sissende der s, seh, z's)
daar yond zij kreten van toom en smart, welke in het gemoed grepen, uitingen van een gefolterde zieI, die in onze
harten weerklank vonden; kortom daar behaalde zij een
triomf, waarmede wij haar van harte gelukwenschen. De
gelaten smart, de angst bij het bezoek van Hartwig, de
zalige blijdschap aan het slot werden eveneens verdienstelijk weergegeven. Gaat de partij, in het geheel genomen,
boven haar krachten, Mevr. J onkers heoJt de warme toejuichingen, welke haar ten deel vielen, ruimschoots verdiend.
Het zou bijna cen beleediging zijn, wanneer wij tegenovp.r Mevr. Beersmans onze eischen niet hoog, zeer haog
stelden; toch weet deze kunstenares ze bijna altoos te
overtreffen. De oude vrouwenfiguur, welke zij als de moeder van Hartwig leverde, staat boven on zen lof. Beloofde
reeds het gesprek in het begin van het tweede bedrijf een
voortrefleIijke vertolking, zagen wij in haar: je Iiloedcr bliJft
loch, na den twist met zoon en schuondochter weer een
dier fijne trekjes, waarmede Mevr. Becrsmans anze harten
stormenderhand weet te veroveren, aan het slot van het
derde bedrijf, waar zy haar ZOQn beduidt, dat een grauwe
lJ1usch niet past bij ZOO'1t moot' gowZRul kaJ/arz'epopjc, waar
zij met een: lk zou wei eens willen :dell, wie het je be/etten
zou, Eva verlof geeft afscheid te nemen van haar kind,
daar zoeken wij vergeefs naar woorden, krachtig genoeg
om onze bewondering uit te drukken. Zulk een zelfbe-
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wust optreden, zulk een upgaan in de per~oon, die zij \"l)()rstelt, zulk een mecsterschap ovcr stem. houding· en gebaren,
is wel het hnogste, dat de kunst kan te genictell gc,·en;
daarbij vcrbleckt veel, wal ons straks nug verdicnstelijk en
voldoende toescheen.
Mevr. Coelingh was een goede Tonia. In den aanhcf
wellicht \\'at te rau\\' , droeg zij haar lijdell~gcschiedenis
overigens in gocdell toon voor; zij zurge echter v()or een
zuivcre uitspraak. \Vij zoucien dele nauwgczette, hcschci.
den actricc gaalIle cens in een umvangrijkc rol zien optreden; haar ijver staat ons borg. clat zij zich de ondcrscheiding waardig zou tOllllen.
Het Illag een waagstuk heeten dc terug~tootelJde wI
van H(llm te vervullen; de Heer Chrisp~jll wist cchter de
walg·elijke zedeloosheid en brutalcn uvt'fmocd van dien
Don J U3n zoo goed te dekken met een masker van I:ynische kalmte en beschaafde nonchalance, oat de figuur
allesziwi aannemelijk werd. /o()r zijn spel in het vi~nle
bedrijf verdienl hij grnoten lot; zelden hebben wij hem
zoo goed gezicn. In het tweedc llliste hij de llooC\ige
overreoingskracht; OJl)k zijn kostuullI bcviel ons tncn niet.
Opnieuw IlCeft ele H e(~r Chrispijn getoollo wat hij kan,
wanneer hij mil. Laat h~j dan ook slteds willen. (was bij
de tweede o]lv()erillg hier ter steoe de ambitie reeds vcrdwenen:l) en stecds zorgen rolvast te zijn, bij de meeste
act curs eell onmisbare factor vo(,r g()ed spe\.
Wij 1110eten den Heer D. Haspels dankbaar z~jn, oat
hij zich heeft willen belasten met de onoankbare partij
van Hartwig, voor welke hij bovendien te oue! is: \Vie
had haar trouwens anders kunnen vervllllen na het vertrek
van den heer Tartaud? Het spel van den Heer Haspels
kon ons ditmaal echter weinig behagen: vooral de wijze,
waarop hij meende het gauche van Hartwig te moeten
doen uitkomen, scheen ons zonderling en maakte bij de
feesten in het eerste en derde beclrijf een geheel anderen
imlruk dan bedoeld werd. Zijn :.~rime, bij de eerste opvoering minder gelukkig gekozen, was bij de volgende beter.
De kleine rol van Graaf DUren werd door den Heer J.
Haspels fr3ai gespeeld. de advokaat yond in den Heer van
Kerkhoven een onvoldoenden vertolker.
De echtparen SchOller, Hempel en Braun zijn in het
stuk totaal overbodig; Duitsche schrijvers hebb·en er nu
eenmaal geen slag van bijfiguren onmisbaar te doen schijnen en willen ze toch niet als overtullige ballast over boord
werpen. In Ez'a werden ze goed weergegeven; de dominee
van den Heer De Vas was zelfs zeer verrnakelijk. W~j pro- .
testeeren evenwel tegen het onn()odig belachelijk maken van
zulke personen en mecnen, dat men moet trachten de overtuiging van anderen te eerbiedigen. al kan men haar !liet
deelen en in geen geval mag spotten met ',vat hun heilig
is. De kerk miskent ill haar verblinding vaak het tooneel;
moeten de kunstenaars met zulke kleine middelen daarvuor
wraak nemen?
r 5 December 18Sg.
JEAN V ALJEAN.

In

fief. Salon des \7ariefes.
J

Amice,
In zeven en een half jaar heb ik me niet bezondigd aan
't schrijven van tooneel-kritiek. De laatste maal, dat ik 't
deed, heeft cen der artisten, met wien ik toen persoonlijk
bevriend was, flmdat ik in mijn onpartijdigheid zijn spel
had afgekeurd, onder de wourden »zie, woveel geef ik er
nu am", voor mijn oogen die kritiek verscheurd. ::;eoert
heb ik van dat wed: steeds gewalgd.
En nu vraag jij me am je te helpen en je de indrukken
mee te deelen, die ik opdeed b~ de tweecle abonnerncntsvoorstelling in 't Salon des Varietes op l\1aandag 16 dezer.
Coed. Ik zal je niet verlegen laten. Maar van het flauwe
nastukje Dosia zeg ik niet vee!. Dat loont de moeite niet.

Juffrouw Pool man zag er met dat al snoezig uit, en had in
het eerste beorijf een snof:zig toiletje aan, en speelde snoezig, en huilde Gok sn~)ezig; Illaar ze moet, als ze huilt,
niet altijd met de vijf vlllgl'fS uitge~trekt eer,t 't eene oog
dro()g wrijvcn en dan 't andere; laat ze O( ,k cens ecrst 't
andere ()og nemen en dan 't eelle. V crrler m[)et ze ook
er om oellkell, dat een rol Iliet hesta,lt uit allcmaal brokjes,
Illaar cell geheel is, ()f althan;; behuort te zijn. V onr een
grant deel intusschell heeft aim oat gebrek aan eenheid de
hollandsche schrijfster schuld. Hl::t stukje is, z(loals je weet,
getrokken uit een rolllan van Grcvilie.
De andere
TOlIen zijn niels.
AI was dus het slot ,'an den avrllld minder verkwikkelijk,
toch verlict ik den SCIWllWburg in vee 1 tevredener stemlIling
dan lla de cerste ,t1),Jl1nell1Cnbv(Hlrstelling. Of dat wellicht ten deek kwam, duor dat 't er iets minder erggetocht
heeft? Of ounr dat ik onder SlJlI7Jtl bijkans voortdurend, zij
't dan (luI. IllP.t eelligcn wrevc1, heb zitten schuoden ,·,m 't
lar:hen om de f'Tappcn van den hr. 1\ )·)ll11an? Of door dat
ik h(;( '·<)()rrccht IH~\) genolcll I'an md rk dame, die naast
mij zat. aller<langellaamst ondpr de (;lltre-,lCtes te praten
()ver stuk, sJlel enz.? [k ,,·ect 't nie!! maar zeker is lid, clat
:::;,'<ml1. de piece d(~ n~sistan('c van de v()()rstellillg, mij maar
Illatig hedt ge\)oeid kngev()lge van het bi.ikans volkomen
ITem is aan intrige ell hartstocht.
'" Niet dat ik in en l{rlTlske (ZUI) is de Illiorsche titel van
het stuk) geen schitterenoe kwaliteiten vind, die bewijzen
dat Bjiirnson meer dan allcdaagsche talenten !Jezlt: maar
oeh. wij, manllen .... <)f laat ik uit vo()[zichtigheid zeggen:
ik man, kan nu eClll1laal niet onpartijdig ()ordeelcn in
de quaestie door den schr\j vcr opgeworpen. - 't G'1at toch
maar niet aan, dat ik zou tuegeven, dat geen rechtschapcn
vrouw mij tot man zou willen hebben alleen omdat ....
nu ja, .s'chW1l1ll11t driiuer.
nllS :-:ivav;]. ITplijk !ycvcn ill haar l1tnpi('i~ll, d<1t nooit!
En AlP De h~mel u~\I"are me: dat heer heeft 't nu ook
al juist md een getr' ,mnie vrouw ilangelegd ~n bovelldien, Svava zegt 't zelf, met nag negen en negentlg anderell
amoureltes gehad. En Ries? N een, die kr~jgt ook geen
gelijk van me; want cds hij zich niet met ecn vrouw tevred~n
kon stellen, hao hij jong-gezel moeten bhjven, zooals lk,
'11 doe ik 't dan ook om heel andere redenen. Maar, mevrouw Ries, v,.)()r O;I~ heb ik respect; ten minste ik kreeg
't tijdells't laatste bedrijf: want daarvoor maakte mevr. Poolman door haa!' kleurloos spel op mij niet oen minsten indruk.
\Vat hao clat andcrs kunnell 7-ijn, als die actrice overal
zoo IIp haar plaats was geweest 'lIs in clat tooneel met
Sv'lva, waar zc vertelt hoeveel ze in stilte heeft uitgestaan
door de ontrouw van hilar man, en als Svava dan vraagt
waarom ze clat geheim hield, op een toon, die uit 't hart
kwam, antwourdt: »en als ik het nu eens had gedaan om
rnijn kind te sparen"! Maar och, al .het voorafgaande was
koud en eentonig en, wat erger IS, met door en door begrepen. Om maar cen voorbeeld te noemen: in 't eerste
bedrijf als ze zit te lezen terwijl haar man en dochter o~er
de moraliteit debatteeren, had mevr. Poolman 't pubhek
moeten laten zien door haar stil spel, dat 't debat slechts
schijnbaar haar geen belang inboezemt, ja weer nog, d.at er iets
aan de hand is tusschen haar en haar man. BJiirnsons
schuld is dat Hiet, hij heeft in dit opzicht althans getoond
bedreven te zijn in l'arl de fa preparation, en hij heeft
bovendien juist oe rol van mevrouw Ries bijzonder fijn
oaeteekend·
. , mi)·n buurvrouw van Maandag-avond was daar
oak (lVel· ui t.
Jammer intusschen dat 't stuk van Bji"irnson zulke groote
fouten heeft!
Als 't eerste bedrijf uit is, zijn we eigenlijk al net Z?O
ver als we aan het cinde van het derde en laatste Zl)n
zullen. Svava heeft duidelijk gemerkt dat haar uitlierkoren
Alf een liaison heeft gehad met een getrouwde vrouw. M~t
haar principe;; kan ze hem, wat er ook gebeure, nOO1t

nemen. Ze wil immers 'smorgens niet wakker worden naast
een beest. Toch waren er menschen, die onder 't slottooneel
zeiden: »'t loopt nag op een huwlijk uit;" mijn buurvrouw
heeft het gehoord. En nu zegt Sarcey nag: »het publiek
heeft altijd ge!ijk"!
En vind jij nu dat Bjiirnson de quaestie eerlijk heeft behandeld?
Dat had hij gedaan, als hij tegenover Svava
had gesteld niet een schijnheiligen vuillak, maar een flinken jongen, die, ja, weI ereis uit is geweest, maar overigens
den naam verdient van fatsocnlijk mensch. Dan toch had
Bjornson ten minst~ rondweg antwoard moeten geven op
de vraag of niet bU de inrichting van onze maatschappij
voor jonge mannen uit den netten stand de gelegenheid
tot het ooen van een vleeschlijken miss tap op moreel gebied oneindig veelvuldiger is dan voor vrouwen, en of zulk
een misstap hun dan niet moet worden vergeven.
En wat nare figuur heeft hij van dien Alf gemaakt! Den
eersten keer, dat deze na hun verloving Svava hezoekt, heeft
h~i al haast om weg te komen.
Als hij tcrugkeert, staat
hij, in tegenwoordigheid van zijn meisje, vis-il-vis van den
man, dien hij tot rom heeft gemaakt; en met al zijn schijnheiligheid weet hij zich zoe) weinig te bedwingen, dat
hij zich terstond verraadt. En !ladat hij zich dan aan 't
slot voor zijn doen heel kranig heeft v~rdedigd, krijgt hij
van Svava een slag in 't gezicht. Dat 't den heer Royaards
is gelukt den door den schrijver zoo stiefmoederlijk bedeelden jongen minnaar nog eenige sympathie bij het publiek
te doen erlangen, pleit voor hem en va or zijn beschaafd
spel, lIiet voor Bjornson.
Ook de dialoog dunkt me zoo zedepreekachtig, zoo weinig pakkend; men neemt er zoo weinig van mee naar llUis;
een erg platte aardighp.id in 't gesprek tusschen de twee
vaders, eli dan de inderdaad ko~telijke vergelijking van 't
huwlijk bij een waschinrichting voor mannen, dat is alles.
Maar wat heeft 't stuk aan den anderen kant een boel
mooie tooneeltjes! Daar heb j~ dat tusschen Svava en den
bedrogen echtgenoot (met lofwaardige ingetogenheid door
den hr. Mulder gespee!d); vourts de opkomst en wals van
de bruidsmeisjes met den koddigen Peter; het gesprek tussche:: de twee vaders, en later dat tusschen de twee moeders; en eindelijk, waar ik 't straks al over had, 't aandoenlijk toonee! tussc:len moeder en dochter. Als men dat
alles te zien en te hooren krijgt, en goed, heeft men geen
reden tot klagen. Maar 't was niet alles goed.
Over de artisten nu verder nog dit.
Van het echtpaar Christensen beviel mij de vrouwlijke
helft, mej. Pseudo-Brandt, 't best, althans in spel en zeggingskracht; even wei mag ze op het punt van grimeeren wei een lesje ncmen bij haar heer en gemaaI. den hr.
van Sprinkhuijzen; maar 't was alsof schmink en baard,
overjas en hooge hoed dien anders lang niet onverdienstelijken artist volkomen verstijfd hadden. Hij mag oak weI
wat minder onduidelijk praten; dat viel erg op, vooral omdat hij tegenover den hr. Pool man stand, die de benijdbare gaaf bezit van steeds en altijd te worden verstaan.
Ja, ja, die Poolman, wat was hij komiek! 't Werd me
af en toe benauwd. Niet't eerste bedrijf; d{lt was goed,
heel goed; maar 't tweede! Jongens, dat lachen van 't
publiek is zoo gevaarlijk voor een artistieke natuur, als de
zijne. Al meer en meer heeft hij zich er toe laten verleiden om nog komieker te doen, tot 't eindelijk in 't
derde bedrijf al te komiek werd; en de scene, als hij vrouw
en dochter op zijn manier tracht te troosten door ze al 't
moois te laten zien, dat hij voor ze he eft meegebracht,
viel totaal in 't water. Ries moet zijn iemand ab Brigard
in Froufrou; de hr. Pool man gaf ons ten slotte te zien
een idiootachtigen vader uit een duitsche posse. Van harte
wensch ik dat deze artist in 't bovenstaande geen zucht tot
vitten zie. Hij weet zelf dat ik zijn talenten zeer hoog
acht. Aileen maar wat meer zelfbedwang, en hij is er.
En nu, juftrouw Roelofsen. Haar eerste opkomst was
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kranig. »Dat IS Svava" dacht ik. En behoudens enkele
oogenblikken. als ze, half door Bjornsons schuld, wat erg
preekte, bleef ze kranig tot aan 't laatst van 't eerste bedrijf; - toen echter was bij de woorden »raak mij niet aan"
haar houding bepaald leelijk. In de tweede acte, was ze
veel minder op dreef; ze was er niet in. Maar, als juftr.
Roelofsen een artistiek temperament heeft, en dus den
invloed ondervindt van haar medespelers, moet het toen
reeds te komisch spel van den heer Pool man belemmerend
op haar hebben gewerkt. In 't laatste bedrijf rehabiliteerde
ze zich, althans in de reeds tweemaal genoemde scene met
haar moeder; ook het slottooneel beviel me vrij wei van
haar, al had ze wat meer afwisseling in haar toon kunnen
brengen en wat minder theatraal kunnen staan en ademhal en; verder had ze haar handschoenen niet zoo vroeg
moeten opnemen; als die bij de hand op tafel hadden gelegen, en zij ze dan als 't ware bij impuls had gegrepen,
was 't effect grooter geweest. Maar alles saamgenomen
mag ze tevreden zijn.
Ook bij deze voorstelling was
artistieke leiding merkb".ar, maar 't succes, dat juffr. Roelofsen behaald hecft is het hare. »Dat meisje wordt wat"
hoorde men na aftoop 't publiek zeggen; en Sarcey zegt
»het publiek heeft altijd gelijk". Het z~j zoo!
t. t.
A'dam
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Arme Daudet - wat heeft men u hard gevallen! Uw
!licllw drama is uitgemaakt voor ouderwetsch en melodramatisch.
De scene met het vergift en dat doodschieten
van uwen booswicht -- 't is, zlloals ge het zelf bekennen
moet, d'EnIlcry, d'Ennery van het zuiverste water. Ook
hebt ge, dus wordt u verweten, den aanhangers van Darwin's leer het schromeltjkst onrecht aangedaan; en dat
aileen om door cen sensatie-makenden titel zooveel meer
geld te maken!
En welbeschouwd is uw ZDogezegd drama er eigenlijk
geen. .De tooneelen hangen aan elkaar als .droog zan~ en
uw afkeer van de ouderwetschc formules, dIe u den phcht
oplegde iets goeds in het nieuwe te geven, heeft u er aileen
toegebracht een drama te schrijven, dat uiet nieuw en niet
goed is.

***

Laat ik eerlijk zijn en bekennen, dat ik na de bijwoning
der eerste voorstelling in onzen stadsschouwburg, een soortgelijk vonnis over uw werk heb geveld.
Maar daarna is mij de brochure met uwe verdedigende
voorrede in handen gekomen. Tnen heb ik begrepen, wat
ge hebt willen zeggen en wat ge gezegd hebt, En mijn
eindindruk is geweest, dat ge toch zoo slecht nip.t zijt, als
waarvoor men u uitgaf, en uw arbeid, zander een meesterwerk te zijn, meer de aandacht waard is, clan de kunstvaardigheid van uwen landgenoot Sardou en de sophismen
van den begoochelenden Dumas.

* **

In Paul Astier hebt ge den vertegenwoordiger willen
teekenen van een deel van het geslacht, dat thans tusschen
de dertig en veertig jaar valt. De eerbied voor het geloof
en de moraal, door de voorouders gekweekt, hebben deze
jongeren afgelegd als een oud-modisch geworden overjas.
Ze zijn te lang van snit en belemmeren te zeer de beweging. En die moet heftig en snel zijn. Deze ma:~nen :-villen vooruit iI'. de we reid en zij komen er: omdat ZlJ cymsch
en brutaal zijn' niets meer ontzien' aileen leven voor zich
zelf, en in hu~ trots alle andere ~enschen voor niets goed
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heid heeft uitgestort en die hij voor ons heeft uitgebeeld
in een zacht gouden Iichtglans.

achten dan hun werktuigen te zijn. Het geluk dier anderen is
hun niets; zij spelen er mee als met een sneeuwbal waarmee
jongens de glazen ingooien. En anders houdt hen niets
meer terug dan een restje van de overgeerfde vooroordeelen: een flauw besef van hetgeen zij hun maatschappt<lijke positie verschuldigd zijn - en de vrces voor de wraak der
aardsche gerechtigheid. Met den hemel hebben zij afgerekend;
hun opvoeding en ontwikkeling heeft hun niet het geloof, maar
de wetenschap vanral de wetenschap der natuur leeren achten;
Haar hebben zij afgeluisterd wat wetten die natuur beheerschen; en nauwelijks is hun eene uitspraak ter oore gekomen, die in hun kraam te pas komt, of zij haasten zich,
haar tot leus te kiezen en toepasselijk te verklaren op het
menschelijk bestaan. Dat Darwin geleerd heeft, hoe in de
natuur de sterkste noodzakelUk den zwakke .moet vernietigen, is hun welkome aanleiding om te verkondigen, dat
ook in de menschelijke samenleving de zwakke moet wijken
voor den sterke: dus de laatste niet beter te doen heeft
dan den zwakke' te gebruiken en daarna te vernietigen.
Een afschuwelijke drogredeneering, die al het hoogere in
den mensch en al de winst van eeuwenlange, beschaving,
d.i. oefening in zelfbeheersching, miskent, en hem gelijk
maakt met het redeloos dier - een redeneering, die Darwin zelf zou verworpen hebben met verontwaardiging en
waarvoor niet hij, maar hun verdorvenheid aansprakelijk is.

***

Ais drama is De Str~'d om hd Bestaan niet saamgesteld
naar de regelen der kunst. Geen verwikkeling, eene eenvoudige handeling: een schildering van Astier's omgeving, tot achtergrond voor zijn figuur, afwisselend
met de teekening van zijn daden en het verhaal zijner
gedachten en gevoelens. Hoe Astier zich zoekt los te
maken van de oude hertogin, die hij huwde om haar
fortuin, maar wier fortuin hij verspeelde; welke laagheden
hij begaat, welke listen hij gebruikt, tot welke misdaad
de ondervonden tegenwerking hem prikkelt; hoe hij eindelijk los wordt van dien band en zijll doel: het sluiten
van een nieuw huwelijk met eene schatrijke parvenue,
bijna bereikt; maar in zija triumf gestuit wordt door een
kogcl uit den revolver der wrekende gerechtigheid - dat
is het drama - een al zijn veelheid, voortgestuwd naar
zijn einde door den drang van het noodlot, waarin Daudet
gelooft, als een ouderwetsch moderne, of een nieuwerwetsche oude. Maar is niet elke nicuwc overtuiging ten slotte
eene oudere in nieuwen vorm?

***

* **

Toen Daudet dit type ontwierp ontleende hij de voornaamste trekken aan hem bekende person en. Hij verzekert
het, en een dergelijk type is zoozeer het noodzakelijk wanproduct van den gang onzer ontwikkeling, dat wij aan het
bestaan niet mogen twijfelen.
Aileen een groote vraag rest ons: Is Paul Astier inderdaad he! type van he! geslacht zijner evenouderen? Heeft
de hedendaagsche natuurwetenschappelijke overtuiging, hebben het rationalisme, het naturalisme, het absolutisme, anders
niet gekweekt dan zulke monsters?
Die vraag mag gelukkig ontkennend beantwoord worden.
En daarom hebben wij het recht, Daudet te verwijten, dat hij
niet het bizlJnder kenmerkende van Paul Astier deed uitkomen. Heeft aileen zijn vorming dezen avonturier gemaakt
tot wat hij is, of is hij dus geworden door zijn aanleg, die voedsel zocht en vond in het door de eeuw geschonken onderricht?
Dat laat Daudet onbeslist - en dat is een fout.
Niet aileen ten opzichte van die eeuw. Zij zal toch
haar loop voltooien en de vruchten van het veri eden
tot wasdom en rijpheid brengen. Maar het meest jeeens
de kunst. Z~in Astier is al te zeer een type, cen aftreksel van eigenschappen van vele person en. Geen wezen
met een volkrachtig persoonlijk temperament en karakter,
zooals men van een kunstenaar als Daudet verlangt.
Ook kunnen wij datzelfde zeggen van de twee vrouwen,
die Paul's slachtoffers worden. Minder wat zij zijn neeft
den auteur bekommerd, dan wat zij gevoelen en ondervinden als liefhebbenue, zwakke menschen. En dit juist,
dat zij liefhebben en zwak zijn, heeft hem het gemoed in
beweging gebracht en zijn eigen. liefde en meelijden voor
hen opgewekt. En in die teerheid voor hen heeft hij ze
geteekend; laten zien hoe zij zich opofferen en hen laten
zeggen hun groote liefde, hun smart e.l hun vergiffenis.- Zoo
als aileen een dichter het kan.
Lydie Vaillant, die zv:ijgend den dood zoekt. als het
haar bhjkt hoe Astier's huichelarij haar heerlijke Iiefde
bezoedelde; de hertog-in Padovani, die hem alles ten offer
brengt, \\at haar dieroaar is. ell dot)[ zijn sleehtheld aileen
het teeder m~rlclijdell eener moeder voelt ontwaken; Lydie's vader, die in zijn blindheid zich gelukkig waant op
het oogen blik als zijn argwaan het meest gereehtvaardigd
is; Lydie's minnaar, wiens zenuwaehtige onbeholpenheid
met de fijnste gevoeligheid gepaard is, dat zijn de vier
personen, over wie Daudet den stroom van zijn teeder-
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Het belangwekkend drama van Daudet is tegelijkertijd
in twee van onze schouwburgen gespeeld. De Kon. Ver.
die het eenige dagen na Gebrs. van Lier, »opbracht" beschikt uit den aard der zaak over een person eel dat van
een zoo vol bezet stuk een tota;t\ betere vertooning moet
kunnen geven dan dat van de mededingende directie.
Toch zijn, bij het laatste gezelschap, twee roll en beter
vertolkt. Dc heer Tartaud bezit cen forscher, mannelijker
voorkomen dan de heer Clous; hij beweegt zich gemakkelijker en wcet in zijn to on het CYlllsme van Astier beter
weer te geven. De heer Clous verdient zeker lof om den
ijver, dien hij toont ook in het afleggen van hebbelijkheden; zijn spel stond, in het tweede bedrijf, op eene hoogte,
die hij nog weimg bereikt had. Maar hij is te »salon"aehtig. om ons den juisten indruk van Paul's persoonlijkheid te geven. Het brutale, forsche, dierlijke van dezen
worstelaar ontbrak. Vooral in het vierde tafereel, waar de
auteur Astier wil voorgesteld zien met zijn ontbloote, gespierde armen en losgerukt overhemd, met brutaal cynisme
het verhaal doende van Lydie's beproefden zelfmoord. Wij
zagen ook niet hoe Astier's ontstemming voortdurend
taeneemt, zoodat het vinden van het fteschje vergif
hem een oogenblik eene uitkomst lijkt en de gedachte
aan een maord bij hem op kan komen. Dit voorbereidingstafreel mistc nu, ook door een te Iangzaam tempo. aIle
kleur en beteekenis en viel dus uit het gehee\. Trouwens, ook de heer Tartaud. al gaf hij meer dan de heer
Clous, bleef hier beneden den eisch.
Ais de hertogin Padovani heeft mevr. de Vries den eersten avond door haar Juist gevoeld, ingetogen spel, zich
weer eens van haar bestc zijde doen kennen. De strijd
voor zij zich weer aan Astier overgeeft, en de oogenblikken
van moerierlijke teerlerheid in het derde bedrijf waren door
spel, houding en tnon voortreffelijk. Haar mededingster in
het Grand-Theatre, mevr. W ester hoven, was in 't tweede
bedr. veel te zwaar - wowcl in dietle als spel - in het
vierde werd dit beter en had zij gelukkige momenten. Het
beste bij haar was eehter het slot van het 4e taf., als zij
Maar zij moet haar leelijke Dordtsche
Astier bespiedt.
uz"s en ,:/,s door zuiver N ederlandsch vervangen.
Ais Lydie Vaillant en haar vader gaven mev. Holtrop
en de heer Bouwmeester heel muoie tooneeltjes, die door
mej. de Leur en den hr. Verhagen moeilijk konden
geevenaard worden. Maar de zenuIVachtig verlegen jonge
man, Lydie's minnaar, dien de heer Smith in het GrandTheatre te zien gaf, was eene creatie; de heer de Jong gaf
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verdienstelijk type. Al overdreef de heer Smith eenigszins in het slot van het derde bedrijf, toen hij zelfs .krom
stond",dit neemt niet weg, dat hij, om de spanning der zenuwen
in Antonin Caussade zoo intens en voortdurend te kunnen
weergeven, een artist van temperament moet zijn. Het is te
hopen, dat hij welrl.ra meer dergelijke overwinningen zal
kunn~n behalen.
Er komen in dit stuk zooveel person en voor, dat ik er
niet aan kan den ken van allen iets te zeggen: maar mej.
Lorje heeft van de trotsche, kocle, ryke erfgename zulk
een goed type gemaakt, dat ik haar althans niet onvermeld mag laten, - mevr. Riissing speelde, den avond dat
ik het Grand-Theatre bezocht, met eene nonchalance, die
het mij moeilijk maakt iets anders van haar te zeggen,
dan dat zij de parvenue zeer sterk deed uitkomen. In
beide vertolkingen van het drama was bij de rolverdeeling er !liet op gelet dat Lortigue, de secretaris van Astier,
een jong man van 23 jaar moet zijn, vertegcllwoordlger
van een volgencl geslacht, dat zich om niets meer bekommert.
Elk naar de mate der ongelijke krachten, hadden de
beide directies veel zorg doen besteden aan de monteering. De mise-en-scene van het laatste bedrijf rammelde
echter wat op het Leidscheplein, zoodat het pakkend
moment, waarin Vaillant den revolver koopt, verloren ging.
e~n

L. S.

Partheenau (!'vI.), Die Taube von Hellas oder del' Trz'umph
der Clzemer. Lustspiel in 3 Aufzligen.
. f oAo
Parthenau (M.), Die Tiiclzler des lIfzllz'olLrlrs. Lustspiel in 5
A ufzligen. .
. f 0,65
Kiiberle (G.), Dlls Drallgsal del' deu/schell Schaubiillile f 1.30
Stude (H. von der) und J. Hennicke, Das Lessillg/lzeater
ill Berlin. ?lIit Tafeln.
...
f 1.80
Lienhard (F.), Wdtrevolulioll. Soziale Tragodie.
/ '1.Das [/Ilreclit illl Recht. Ein Volksdrama in 5 Aufzligen f 1.50

ADVERTENTIEN.
... --.----~----~--------

a..•••
W. ..
N.··············1
MULI)ER,

~

:
•

I:.

COSTUMIER.

~tyle ~

(!oshumes rIishol'iques, de
~al'des l'obes ehe

de Fanhaisie

I

i......................I.
10,

REMBRANDTPLEIN

10,

AMSTERDAM.

NecJ:7oIo~ie.
Te Antwerpen is dezer dagen plotseling overleden de
heer L. J. Kettman, regisseur aan den schouwburg aldaar.

NEELMEIJEH'S I{ann
~l· ~t I kt

De
Kettrnanhetis, laatst
als zoodanig,
ook Tooneelisten
hicr te lande en
werkzaamheer
geweest;
bij de Ver.
dc :
eerste Vereeniging Hd Netlerl. Y()olleel. III 1879 Icgde h i j ,
' I:.
zijne betrekking bij deze Vcr. neer, lladat hij bewezen had
voor zijn uiterst omvangrijke en moeilijke betrekking in vele
opzichten de vereischte hoedanigheden te bezitten. Ook
IS preferent boven aIle andere Inktsoorten,
had hij zich als auteur, onder het pseudoniem Floris van
hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrygbaar.
Westervoort, do en kennen, zoowel door rythmiesche vertalingen van drama's, als door oorspronkelijke stukken en eell
roman. Zijll minnespelen »De brandwacht en zijn liefje," etc:
hebben zich vooral in Belgie eene groote populariteit verworven en zijn heengaan is \ioor dell Antwerpschen schouwburg in het bizonder een groot verlies.
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,,\7olkB "fooneeC
Onze opmerkingen over het verleenen van subsidie aan
de tooneelschool, in verband met het bezoeken van de
schouwburgen door de volksklassen en de burgerij, hebben,
gelijk onze lezers zich zullen herinneren, een polemiek uitgelokt tusschen de heeren mrs. C. Bake en Marcellus
Emants.
De heer Bake had (in atlev. I) als zijne meening te
kennen gegeven, dat het tooneel meer nog dan thans een
beschavenden en veredelenden invloed op het volk moest
oefenen. Op dit oogenblik denkt men nog te veel aan de
hoogere standen aIleen en vergeet de kleine lieden, die
geen behagen kunnen scheppen in den muskus- en patcholigeur der Parijsche salonstukken. Wat hun noodig is,
zijn vaderlandsche stukken, die de heldendaden van het
voorgeslacht vertoonen; klocke, mannelijke taal geven, ell
geen fiJngesponnen redeneeringen, gcestige paradoxen of
zoogenaamd wijsgeerige bespiegelingen.
En die wat te
zien geven ook; waarin ridders en poorters, heiden en verraders voorkomen; met mannen en vrouwen uit het volk ruw, maar ook luimig.
Tegen dit betoog is nu in No. S de heer Emants opgekomen, vooral nadat de heer Bake in de vergadering onzer
Haagsche verbondsafdeeling de wensehelijkheid had uitgesproken, dat het Hoofdbestuur van ons Verbond de vertooning van dergelijke volksstukken ;wu bevorderen. Dc
heer Emants meende, dat op dit oogenblik de groote
menigte genoeg naar den schouwburg gaat, doeh juist de
meer beschaafden er moesten worden heengelokt. En voor
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dezen zijn stukken als de heel' Bake wenscht, iuist nie\ begeerlijk; terwijl diens kenschetsing; van dc; salonstukkell
zeer eenzijdig mocht heetcn . De heer Ernants zou dan
001. juist deze soort van stukken gaarne door onze N ederlandsche schrijvcrs zien voortgebracht in de hoop, dat daardoor onze hoogere standen zOllclen worden georacht tot
meer belangstelling in het nationaal toonee!.
Thans zendt de heer Bake (ms een wederwoord, met
eene uitnoodiging tevens aan OllS ad res, om ook onze mecning
te doen kennen. Wij doen e1it laatste graa.£i, omdat het
onderwerp ons in lercssecrt, vooral in verband met hetgeen
in de iaabtc tijclen in Duitschland over het vlllkstlloneel
verhandeld wordt. 001. komt het ons voor, clat beide heeren het hoofdpunt in kwe5tie niet zeer scherp heboen aangewezcn en hun debat, door wederz~idsche afwijkingcn, vrij
onvruchtbaar dreigt te worden.
IV! aar hooren wij eel'st mr. Bake:
Mijnhcer de Redacteur.
Mijn ingewnden stukje, reeds geruimen tijd geleden in
He! Tonnec\ gcplaatst, IlCeft in een der laatste nummers
van dit blad een artikel uitgelokt va ,!en Beer Marcellus
Emants, rlat ik natuurlijk met groote elangsteIling gelezen
heb.
De Beer Emants verkbart, cIat hij het met mijne beschouwingen volstrekt niet eens heeft kunnen worden, en hij voert
daartegen cell en ander aan, dat stellig zeer de overweging
w:lard is, doch dat mij niet overtlligd heeft van de onjuistheid mijner opvatting, althans wat de hoofdzaak betreft.
Gaarne erkcn ik dat mijn stukje, eenigszills overhaast geschreyen, niet gehecl van onzijdigheid is vrij te pleiten, dat ik
mij welIieht wat sterker heb uitgedrukt clan noodig was, en
ik geef hier de stellige verzekering, dat ik gccnszins als
verdediger heo willen optreden van die soort van stukken
welke men dra/.:rll plcegt te noemen : de zenuwen te schokken
is nooit het c10el van de tooneelspeelkunst, en het onware
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en onzinnige zal in mij althans nimmer eenen pleitbezorgcr
vinden.
\Vat is het doe! geweest dat ik met mijn ingezonden
stukje beuogcte?
Geen ander clan clit, clat ele Sclwuwburgbestmen meer dan
thans er oj) n1<>chten letten. dat het tuoneel niet uitsluitend
moet strel;ken ten bate cler hoogcre standen, maar dat
ook de groote massa des volks in den sclwuwburg een
middel h;t lcerin[!" en vermaak moet kunnen vinden. Echte
volksstukken, li~fst oorspron];(~lijke, zijn daartoe noodig en
al worclen zulke stukken ()ok nu niet geheel op het
repertllire gemist, door de bcste onzer tooneelgezebchappen
worden zij \<)eh. naar ik rneen, slcchts bij uitzondering
gespeeld.
Goede salonstukken heb ik geenszins in den
ban willen doen; <)ok de fijl~cre smaak der meest bcsehaafde
standen IlCeft zijne rechten en ik zie niets liever, dan dat
onze tooneelschryvers de vaderlallll:;ehe lctterkunde met
stukken verrijken aIs Glanors Cz'<~"lltlil of :\T ulder's Jo(iaz'ereO/l~'"i71<:" ','(lIl Sid/mdiik, al kunnen ook aIleen de meer
untwikkelden die ojl den rechten prijs stellen. Doeh weI
aeht ik het bedenkelijk dat het Fransche echtbreukdrama
hoe verdienstelijk de vorm en hoc geestig de dialoog
vaak moge wezen
met zijne slappe mnraal, zijne
geringsekltting van het huwelijk, zijn gebrek aan zcuelijken
ernst, ojl ons N ederlandseh Tooneel den ~,'hepter zwaaie.
Kunst mag niet moraliseeren; maar lll;lg zij dcmoralisceren ?
heb il; gevraagd" ~\Iijn antwoonj is en illijft ontkennend. Doeh
het is bier de pl'l:lh niet daanl\'er Hit te weiden. Daarom
aileen cli!: als het \Vaar is, wal F. van der Goes in het jtmgste
nommer vall De /l/ieIt7f)(: Gids heeft geschreven: Kunst is het
vermaak van de beste mensehen -~ clan moet men ook toegeven, wat Alberdingl; Thijrn eel;S gczegd hecft, dat het (ll1zedeli ike (wk onschllon is: want wat aall de heste mensch en
'Tq~nak vers('haft bn niet in strijd zij" md hur. zcclclijkheidsbesef. Het is die bedorven lucht, welke ons uit vele
Fran,;chc salunstukken tegenknmt. die Illij van "muskus- en
patchouligellr" heeft doen spreken; en nu gcl-lOfi!;. dat de
zoogenaamcl minder beschaafcle standen onzer maatschappy
beter de ongezonde strekking dier stukken gevoelen, dan
de verstandelijk (maar niet altoo5 zeclelijk) llleer beschaafden.
De opvalting van het huwelijk is, goddank, bij Dns eene
andere, dan in de meeste Fransche romans en tooneelstukken, en ik zouc.e het oogenblik beklagen, waarin (ms volk
in die geestesvruehten zijn eigen aard en zyne eigcn zeden
weerspiegeld zag.
In ccn opzieht ben ik het met den Heer Emants volkomen eens: wij hebben behoefte aan oorspronkelijke stukken ;
welnu !aat het dan salonstukken zijn, waarmede ()n~e tooneellitteratuur begiftigd wordt; maar dan ook stukken, die
eeht Hllllandsch gedacht zijn, 7'olkse,~"enc stukken (om een
woord V,ll1 Johan \Vinkler te bezigcn), stukken IV,tarin wij
ons zelve en onze huiselijke en maatsehappelijke tocstanden
herkennen, stukken gezond van zin, en voor den \\'erkelijk
besehaafden. Oll\'erbasterc!en N ederiancIer een lust om te
hom"en en te zien,
Mag ik hier eindigen met eene aanhaling uit een Duitseh
werkjc, dat in den lo,)p dczes jaars het licht gezicn heeft, en
welks gezwollen stijl niemand mag weerlllluden van den
lezenswaardigen inhoud kennis te nemcn? [-let is getiteld
Xur Atslhclik des IJIOdCl"lICIl Elltrmtr:/i.- Dml/l(/s; de schrijver
is Karl Goldmann. Dc woordcn, die ik bedoel, vindt men
op bladz. 5. t:
»Das Theater hat ja nieht allein die Aufgabe Zll unterhalten, sonliern es soil aueh als Biidungsanstalt wirken.
Der groszen l\lenge gegeniiber vermag is dies aber nm clann,
WOlll

alil(

1I11t!

gedie;;me Volkssllhke

ZIi1

D<7rsldlllllg

gl'/(/II/-{Cil.

Die Tendenz des Volksstiickes muss cine gesunde und
sittliehe sein, im Volksstiiek muss tiefer Ernst mit kernigen,
herzerfrisehenclen Volkshullltlr abweehseln. Gec!ankengang,
Sprache unci Charakterisirung muss in vornehmer unci doeh
echt volksthiimlieher Weise behandelt werden; alles was

das Volk fiihlt lind denkt, strebt und wirkt, worliber es sieh
freut und leidet, all dies soil wahr und ungekiinstelt, stets
treu der Natur naehgebildet, dargestelt werden."
28 Dec. 1889.

1\1r. C. BAKE.

GCl/ellle Heel' Ba/.·e!

U is zoo vriendelijk mij uit te noodigen, ook eens te
zeggen wat mijn gevoelcn is om trent het gesehilpunt tussehen u en den heer Emants. II.. doe dat met genoegen.
al wil ik mij niet ontveinzen, dat hetgeen u van mij vraagt
juist niet zoo lieht uitvoerbaar is.
\'/ant, oprecht bekenc!, begrijp ik niet met volkomen duidelijkheid waarover u eigenlyk aan het redetwisten is. Over
de vraag of het Tooneelverbonc! het opvoeren van volksstukken moet bevorderen, dan weI of hct 't schrijven van
oorspronkelijke werken dient aan te moedigen? Over de
waarde der dusgcnoemdc salonstukken voor de meer besehaafden cn van de historische drama's voor het volk?
Over de moraal en de kunst? U zult me moetcn toegeven, dat al deze kwesties en nog meer cloor U even vermeld zijn, zoodat het moeilijk wordt te bepalen, welke de
voornaamste is. En al wil ik wel beproeven voet bij stuk
te houden, beloven kan ik dat in dit geval nie!.
U wilt stukken voor het yolk en de heer Emants \'oor
de hoogere klasscn; U \'erwerpt e1e »salonstukken" en ele
heer Emants de »e1raken". Ecrliik bekend. is de onder~cheiding en afseheiding lllij allcrininst duidelijk. Bedllelt
\\ met salulIstukken voural die, waarin de hoogere klassen
del' samenleving optredell met hun door overbeschaving
physiseh, !l1oreel en aesthctisch bedorven gezondheid? Mensehen, Vdn een prikkelbaar zenuwleven, die zoo zwak en
:;lap geworden zijn, dat strijd teg-en hunne neigingen hun
,mlllOg-elijk ;s en zij een tnegeven daaraan tot moraal verlleffen in ecn woord: de mensehen van den jongen
Dumas?
Of weI verstaat U onder salonstukken die met
kunstig ineengedraaide Ycrwikkcling, waarbij de mensehen
lloppen zijn en het eenig versehil tusschen hen in hun uiterlijk
iigt? Of ook drama's, waarin al de gevallen van eehtbreuk
met cyniseh I"ernuft uitgeplozen worden? Dan heeft u volkolt1en gelijk. Dergclijke ongezonde kunst kan niet genoten
\Vorden door de groote sch,lre vall minder ontwikkelden, wier
~eest niet verfijnd. wier zcnuwen niet overprikkcld,
wier
billijkhcidsgevncl (is dat iets anders dan bet zedelijkheidsbe\\'u~tzijn ?) no:!; niet bedmven is. En dat is gelukkig:. "Vant
diczelfde schare is J1l1 vatbaar gebleven voor nieuwe indrukkcn;
,~\j brengt naar den sehouwburg eene groote ontvankelijkhcicl
Inee voor on\'crvabehte impressies en zij - door geen litterarisehe vooroordee!en belemmerd om de dingen te zien zooals
ze zijn -- zij zal ons helpen de kunst zuiveren van onnatum en gemaaktheid. Vall de du:;genoemd ontwikkelden
\"erwacht ik weinig, tenzij dan van de weinigen, dic het
inclcrdaad zijn. Al mijn ervaringen van den jongsten tijd
hebben mij tot ele slotsorn gebraellt dat zij, die iets nieuws
willen ge,-ell, stclln moclen zoeken bij onzen mieldelstand
en klcine burgerij, cn niet bij tic klasse, die de heer Ernants
",Vll' alles naar den sehou\\'burg wil lokken, 't Is waar,
\'an de eerstcn zal gcen dwang uitgaan om dat nieu\\'e;
zij ncmen hct sleehte en oude vaak voor even goede munt
:;an: maar aIleen omdat hun de oefening ontbreekt om
l.un indrukken tot nauwkeurig bewustzijn tc brengen
De
'"oornamen echter zijn, over 't gelleel, "uor het cell !loch het
;mder on t"<lllkclij k; \\'a t frisch, nieU\,' en mach tig is wijzen
zij af, llmdat hct hun .smaak" en hun vooroordeelen kwetst
-- en ik zie in clen wel1sch ,"an den heer Emants weinig
meer dan eene utopie. Laten we niet kunstmatig die \'oornamen zoeken te lokken en te winnen; laten we - zou
ik willen zeggen ~ geen onderscheid maken tusschen
ltetgeen we voor dit of dat publiek vertoonen. Maar tracht
\"oor alles eehte, ware, sehoone en groote kunst te geven,
kunst die tot het oor en het oog, die tot het gemoed, tot
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de verbeelding spreekt; die de toesc:houwers slaat met diepe
impressies z[)odat zij niet ollverschillig naar huis terugkeere.ll
en cell sc:houwbllrggang t,)t meer dan cell lIitspanningstuchl
wordt. Niet om tc leeren of te n~rbcteren 111IJclen wij hCI~
i()kken, maar om hen te d, len L(eniden - want wie dat heeft
gedaan met heel zijn zicl, 'hij hecft geJcnd en is beter
geworden dan hij was.
Als de gelegenheid hiertoe gegeven wenl, zou het aan
toesehouwers niet ontbreken (wat hebben de halfvoldoendc
Shakespeare-voorstellingen in onzen Stadssehouwlmrg geen
volk getrokken; hoe stw,)mt dit lIiet tel ken male toe, \\'anneer het rekenen kan 0)) diepe cmoties, van zuivere zoo'vVillen de voornamen dan
weI als van vabehe kunst!)
voor deze kunstuitingen nog 'onversehillig blijven - welnu
tallt pis POUT eux! Dan zuBen wij den vrede gaan sluiten
zonder hen!
Hetzelfde vraagstuk is in de laatste tijden v()oral in Duitschlalld druk besproken. OLehll(Jn daar veelmcer dan bij ons aan
»groote kunst" gedaan wordt en het klassiek r6pertoire (w_ o.
de stukken van Shakespearc) zclf:; in de kleinere steden
wordt vertoond, is men er met de bestaande toestanden
weinig tevreden_ Voor een deel mag dit worden geweten
aan dcn sleehten illvlocd der eruarmelijke, lIallwe Possen,
die het publiek gewennell zich met het onlloozelste te vermaken. Dergelijk prulwerk, door de gcwone kritiek met
een vergoclijkend : »het schaadt nid en verma:lkt" flauwhart:g in bescherming gcnomcn, is zekcr niet ge;,chikt 1m! den
schollwburg in het lcven des yolks de plaats te do en innemen, die hij moet beslaan; en de avonden, met de
aansehouwing dier klllchten do()rgebracht, zijn eerst recht verloren_ Zij gcvell geen vermaak en geen kunst; en hoe meer
dit kinder-repertoire hct tOllneel bcheerseht, des te meer
laten de voorstellingen na, de hoogere wijding aan de
gees ten en gell10ederen te geven.
Verlangend naar iets beters -- is men er toe gekomen
hier en :laar »volksschl1l1wburgen" te stichtcn. Dit zijn
biz<mdere inrichl:ingcn, in den bOllW zoo)wel vall de zaal
als van het too11eel afwijkend van dien der gewone sehouwburgen, ell ill den aard (kr vert()oningen min of meer zich
aansluitend bij de hekende A.:J1merg:luer-Spielc . •\Tuor het
yolk door het velk" 1uidt de lens der oprichters . Da<"rum
zijn de zalell, in den trant van den \Vagner-schouwuurg te
Bayreuth ingericht CII gcsclilkt tot bcrging van een zcer talrijk
publiek; is het tooncel lIlet een vaststaallden bOllw v<Jorzien
zonder afwisscIcnde dCc'()r~, tenzij -- ten hoogstc - met
varieercnde, gesdlilcknk achtenloekclI, op de wijze als
men te ;\'Ii.inchen \'our (Ie Shakespeare-\'oorstellingen in
zwang heeft gebracht, lI1aar nu hier bovenal ter vennij<ling
van onkosten aange\\'(;nd. Dc ;:tllkken, tot heden toe upzettelijk gesehreven_ vert, )(111 en een bepaald godsdicnstig (of)
patriottiseh karakter; zij \\"<lrden uitgev()erd door (hllcttallten, zoowel \'oor de lwufdpcrsonen als voor de koren, onder leiding evenwel van cell bevoegd toolleelm<Ln. Dll()r
eene dergelijke deelncming van het publick :Ian de uitvoering tracht men dit el!rste onder den indruk te brengell, dat
het een deel van zijn eigen ik en eigen !e\'en vour zich
vertoonen ziet, en aIel us ecne in tielller betrekking tusschell
de toesehouwers cn de vertolking te verkrijgen. En de
medewerking der muziek moet ten slottc aan cle vertllllning die plechtige wijding geyen, welke in de vroegere
middeleeuwen van de uitl'oering der ll1ysterie~pelen uitging.
Een dusdanig pllgen ve;-dicnt <lngetwijfcld de aand:J('hL
Al zien wij het artistick \-crkeerde in het stre"ell dllidclijk
genoeg: de opzettclijk geschre\'en "ge\egellheidsstllkkell"
zullen Z'lO licht sleeht wlJrdcn als o.a. het fecsbPcl clllO;Herrig voor de oJlening van het \'olkstheater ill \Vurm,;
gemaakt; de vertoll11ing duor dillctanten zal meest gebrekkig
zijn, en het llitslniten \'an dcc<)J' ontnce!nt de H!rtlloning
de plastische schoonheid - - elit alles mag ons niet belettcll
am deze voorkeur voor goede volkstheaters te prijzen ell

als een teeken des tijds op te merken en te overwegen.
Het is voor den beroepsacteur en direeteur een bedenkelijk \'erschijnsel, wanneer anderen tot zulk een streven
komen. het is eene waarschuwing voor beiden om te zorgen, dat hun sehouwburg' zijn invloed op het yolk niet
verliest. Ook onze direeties wilen weI doen, wanneer zij
dat bedenken en de behocfte aan eene hoogere kun st tegemoet komen voor het yolk zieh van die behoefte bewust wordt.
Bedrieg ik mij niet, dan verkeeren we oak bij ons in een
tijdperk van overgang en begin t de vroegere belangstelling
in het to on eel te verdwijnen voor lauwheid en on versehilligheid. Een tijd lang heeft men zich tevreden gesteld
met de verzorging van het uiterlijke der dingen: beschaving
van spraak en manieren, verdrijving van onnatuur, verfraaing van costuums en accessoires. Dit is een nuttige
voorloopige arbeid geweest, maar men mag d{dlrna allerminst blijven rusten. Het komt er nu op aan, het innerlijk,
de kunst, te kweeken - de artist en van toewijding. het
geheel van wijding te doordringen_
Het is niet louter mode-zaak, dat men de muziek en
vnoral elc groote klassieke mllziek, steeds hooger in eere
gaat houclen_ De uitvoering van eene symfonic of een oratotorium brengt den lllodernen toehoorder in eene stemming,
die zijn vonTOuders in de kerk zochten. Naar Goethe's
opmer-king kan de kunst met de wetenschap den godsdienst vervangen; vuor velen mod zij dit in onze
dagen ook doen en het geheimzinnig verlangen der zielnaar
een gewijde stemming van hooge heerlijkheid bevredigen.
Dc dr:unatische kunst behoeft daarom evenwcl niet opzettelijk patriottisch of rcligieus te zijn. Zij zal dit cillor zich
zelf wczen, als zij werkelijk hooge kunst geeft Your allen:
de voornamen en het vollL
L S.

Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel.
RICH. VOSS

en

(Vt!liaitilg vall

zlJne ALEXANDRA.
W.

c.

-'Vicuzven/.:lIl1lp.)

De heclendaag-sche Dllitschctooneelletterkunde telt in de wereldlitteratuur nog weillig Illee, Al mugen cllkcle oppervlakkig
ziende, denkende en sehrijvende auteurs de vaardigheid getoonel hebben om g()edll1,)edige tooneel- en blijspclen te
maken, die zclfs in het bllitenland een groot tooneelsucees
bclecfd hebben, de Duitsehers zelf, die eenig arti~ti-,k llnderscheidingsvermogen bezitten, zijn van deze uitkomst allerminst de dupen. Zij weten en erkennen, oat hun dramatisehe
letterkullllc van unze dagen weinig beteekent. Vooral die,
welke men in de sehouwburgen lecrt kennen. 'vVant in geen
land ter wereld worden cr zooveel stukken llitgegeven, maar
niet gespeelcl, als in Duitsehland. Men llCeft er d:'lar your
dat soort dan aok een bizonderen naam uitgedacht. »Buchdramen" is niet aIleen een Duitsehe term, 't zijn ook specifiek Duitsche dingen.
Deze »Buehdramen" zijn allereerst. historische treurspelen
in rijml(J'lze jall1ben, door lcer;lars en hr)(lgleeraars geschrevcn, n1<!est met het (Jog up den wedstrijd um den Sehillerprijs Stukken, ()l'gel'lild lI1et echte, onvelTabchte, banale
rh(;turiek. slechtc naj,()ubing van den meester, die oneindig
lIleer dan zijn grodtere tijdgenuot G'-'lth;! de eigenaardige
VO()rk'!llr \'an zijn V<l]k llitge,;pn>ken, lIlaar ook tevens gestijfd
hecft. De indued \-an Schillcr op schrij\-ers en acteurs is
even langdurig als vcrderfelijk geworden.
J)it !aatste blijkt tell dllidelijkstc, zooclra we gaan letten
op het andere gedeelte der BlIch-llramen, die Duitschland
rijk is. Stllkken, voortgekoll1en uit de groep auteurs, die
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zich das Jimge Deutschland noemt. Want deze schrijvers
hebben zirh niet tevreden gesteld met het veroordeclen der
gewollc tooneelletterkunde. Zeh'en zijn zij aan het werk
gegaan en hebben een reeks van stukken voortgebracht,
waarin z~ merg en pit voor slappe brei zochten te geven;
kracht en energie in opvatting, karakterteekening en uitdrukking nastreefden en vewr alles minder eonventioneel zochten
te zijn. am dit doel te beter te kunnen bereiken, kozen
ook zij liefst een historische stof en trachtten die zoo streng
1l10gelijk te behandelen, terwijl zij tegelijk verband met
vragen van den nieuweren tijd zochten. Maar noch de
meest vruchtbare (en tegelijk lJdelste) van deze jongeren -waarvan er inmicldels reeds dieht bij de veertig komen
_. Karl Bleibireu, met zijn historische drama's in proza:
,,'vV cltgericht" en» Weltuntergang"; zijn litterarische: »Byrons
letztc Liebe ," en »Seine Toehter", zijn sociaal: »Volk
unci Vaterland" -- noch Conrad Alberti met zijn sociaalhistorisch drama: Brat, noch Detlev Vall Lilz"encroll met
zijn drama's, treur- en tooneelspelen (»Knut del' Ilen-," »Der
TeuJd ill Palerlllo," »die llferowinger" Arbeit Adell") noch
VVzlhel7ll Wallo/II (Grafin Pusterla," treurspel) hebben tot nu
toe, omlanks hun vaak zeer heftig beschuldigende voorreden en brochures, zclfs maar cen hun ncr stukken ten
tooneele zien brengen , En alleen Emst VOIl Wildenbrucll,
die van verre en Richani Voss die meer van nabij tot cleze
groep van strijders in betrekking staat, hebben hun handteekening bij cle theater-agenturen in eere weten te brengen.
Hun stukke n gelden op de markt als geldswaarctig, gclijk
die van Heyse, Lindau, Blumenthal, von Moser, Schiinthan, Stahl en . . . Kadelburg.
Evenmin als van de jongere Fransehe auteurs, die in
het theatre·libre een toevlucht zoeken, valt het gcmakkelijk
van deze Duitsche oppositie-groep algemeen geldende
kenmerken aan te geven. Ten minste positieve. Wat hen
meest vereemgt is hun afkeer van de banalitciten der
Lindau's en Moser's c. s. Daartegenover, ik zei het reeds,
zaekcn zij kernachtigheid, kracht en kleur. Maar de een
door nauwgezetter navolging van de werkelijkheid, de ander
door het gemocd en de verbeelding vrij te latcn wcrken.
Bij de eersten vooral is eene bizondere voorkeur tot de
N oorsche letterkunde merkbaar; zij bewonderen Ibsen en
Bjornson en trachten hen na te volgen, zoowel in hun
streng-ethische opvattingen en wereldbeschouwing ills in
hnn realistische kleinschildering en beknoptheid van zegswijze. De andere helft der groep staat, meer of minder
bewust, onder den invloed van Schiller: dezelfde kleurige schildering van personen en gebeurtenissen, dezelfde
warmte van gevoelsuiting en bloemrijkheid van taal vinden wij ook in hun werken. Tegenover de banaliteit van
anderen jagen z~ naar effect, en hun »kracht" leidt vaak
tot verkrachting van eenvoud en waarheid in k~rakterschil
dering, in de situaties, bovenal in de taal. Als hun personen
hun gedachlen gaan ontboezemen, draven zij hoog den
Pindarlls op; hun ros zweeft op de vleugelen der fantasie,
beeld aan beeld dringt zich aan hen op, en zij halen zoo
ruim en gemakkelijk adem, dat ze niet aan het eind hunner
aaneengeschakelde, ineengewrongen, met adjectieven opgevulde zinn en kunnen geraken. Niet alleen bij 7Jon Wz'ldenbruclz vindcn wij al die uiterlijke franje, die versieringen,
zander welke onze Helmers (en hoevelen voor en na hem?)
zich geen »dichtkunst" den ken kon, ja die voor hem het
wGzen er van waren. Ook Alberti, wiens karakterontleding
wat diep er gaat, en WIens teekening krachtiger is, toont
zich een groot zondaar. Ais Thomas Miinzer (Brat) met
zijn adellijke geliefde spreekt, kan hij zijn zielsverrukking
niet meester worden voor hij aldus zich heeft uitgelaten:
»Wie berauschelJd der iippige Duft der Friihlungsnacht
hereinstriimt? Ist 's nicht, als lage ein Wonnenebel iibel
der g-anzen Natur? T("int der Linden Flustern dir nicht
wie ~in seliges Hochzeitslied entgegen, und fahren auf des
Mondes weichen Strahlen nicht Geister des heimlichen Gliicks

zur Erde nieder! - Gerlind Wze dort die silbeme Wolke
festgesogen am Haltpt des Hri'rse~l[ebirges hri'ng/. so lass lIlz'rh
Itlll,i:\'!ich fest all de/nell Lz'ppm lui'ngen, lmd del' Ewigkeit enl.!.;e{{entrriumell." En Gerlincl toont zich deze Swaanenhurgsche beeldspraak niet gansch onwaardig, wanneer zij
hem, om wat reden doet er niet toe, even later toevoegt:
"So w~irst du eine Flamme, die fern am Himmelsrand
Liber ein::: Sumpfe tanzt, oder ein brennend Stud: von einer
fernen Welt, das fallend durch den Aether saust und meint,
die Welt in Gluth zu setzen, indess es die Erde beruhrend
klaglich verlischt" - Men ziet, banaal gewoor.. in hun uitdrukkingswijze zijn deze r6e eeuwsche gelieven niet en de
schrijver heeft voor het zeggen dezer zinnen op langademerige vertolkers uit de Meininger school moeten kunnen
rekenen. Toch is hiermee de adem van Gerlind niet uitgeput. Straks zal zij, als haar vader haar beletten wil
M Linzer te volgen, eerst recht losbarsten :
»Nun denn - hier, nehmt mich, bindet mich! Fiihrt
mich in's Verliess! Aus der Tiefe meines dunkeln Gefangnisses, hungernd und dusternd, will ich hinauf zum Himmel schreien, dass es die Musik der Engel ubertOnen soIl:
so liebt ein Vater seine Tochter! Bergt mich klaftertief unter
der Erde, walzt Berge iiber mich, die einen Sintfl.uth nicht bewegen kann, legt dreifach Erz urn die Riegel meiner Thur, das
kein Blitz vom Himmel stark genug ist, sie zu schmelzen er ·(d. i. MUnzer) wird doch die Felsen und klammern
sprengen ! Er dringt zu mir, und findet mich, und fUhrt
mich mit sich fort, auf den Platz, der seiner wurdig ist,
und von dem ihr ihn niemals zuruckhalten werdet." En
zoo nog een zin verder!
Deze uitbarstingen in eene andere taal over te brengen is
gladweg onmogelijk. Zij zijn nog alleen denkbaar als voortgebracht door een yolk, dat »maathouden" en »natuurlijk
blijven" wellich t met aIle militaire dressuur nooit leeren
zal en in de kunst meest pleegt alles te overdrijven, aan te
zetten, aan te dikken. Maar ze teekenen bovendien de verjongende litteratuurbeweging, die ze het leven schonk, als
machteloos in het wezenlijk artistieke, omdat ze valsche
woordenpraal voor echte gevoelsuitdrukking geeft. Door
deze beweging is ook Richard Voss voortgestuwd. Lees
zijn Weh den Besiegten en ge zult erkennen, dat hij niet
voor Conradi behoeft onder te doen in overdrijving van
taal en beeldspraak. Alles is bij hem uiterlijke versiering:
op sterk effect berekende kleurmengeling. Zijn stukken
rammelen als de oleografieen in de kamers der kleine burgerij, Wat hij ziet is het oppervlak der clingen; en het
uiterlijk zijn der menschen. Hun echt innerlijk leven blijft
hem overborgen onder het schreeuwend bloembed zijner
rhetorica; van de uiting van hun gemoedsaandoening hoort
hij niet den klagenden ofblijruischenden golfslag, maar hij
ziet aileen het schuim dat overblijft. Dit ook geeft hij weer.
Oogenschijnlijk lijken de door hem ons voorgestelde wezens
op mensch en ; wat zij doen schijnt het noodzakelijk gevolg
van hun karakter en de omstandigheden; wat hun overkomt
een onvermljdelijke beschikking van het lot. Maar blaas
weg het schuim, wasch af de kleuren en wat vindt ge? mummies, poppen, die hij aan touwtjes trekt; en in wier
overspannen doen en zeggen ge den man herkent, die op
dit oogenblik, ongelukkig zeker, in een "Heilanstalt" ter
kalmeering van zijn zenuwgestel vertoeven moet. En eerst
toen hij onder den invloed der Noren geraakt is, heeft hij
zichzelf den dwang opgelegd om nauwkeuriger te zien en
nauwgezetter weer te geven. Zijn Eva, hoewel hier en daar
al te duidelijk een nabootsel van Een Faillzssemenl en Nora,
hoewel oppervlakkig in de studie der twee hoofdpersonen,
is helder water bij het troebele vocht zijner vroegere stukken.
Ale;t:andra, het drama 't welk thans door de Kon. Ver.
vertoond wordt, is het zonderling voortbrengsel eener fantaisie
die de ding en opvangt en teruggeeft als een gebogen spiegelglas. Alles is verwrongen, scheef van verhouding en onduidelijk. Alexandra, de hoofdpersoon, is het kind van een
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paardrijdersfamilie, waarin de zedelijkheid zoo welmg vasten
voet heeft gewonnen, dat haar vader er van door gaat en
haar moeder met lage bedoelingen or de schu()nheid harer
dochter speculeert. Niettemin is dit mcisje op Iii-jarigen
leeftijd nog 7.00 onschuldig, dat zij het argeloos slachtoffer wordt van eell 23-jarig baron. Zij heblJen eigenlijk
elkander lief, naar het schijnt. Maar de vrecs voor zijn
moeder, eene vrouw van strenge beginselcn, brengt hem er
toe, haar geld tot lossing te doen aanbiedcn. Zij wcigcrt
en vertrekt.
In ellende rondzwervend, schenkt zij het
leven aan een kind. Maar als zij zieh indcnkt in de
treurige toekomst, die de kleinc wacht, ontstaat bij haar de
wensch, het kind liever te dooden. Nog l!er zij dit mct
bewustzijn do en kan, geschicdt het door cen noodlottig
toe va!. Zij valt in zwijm. het kind van haar school. zij er
bovenop. Zoo wortlt ze gevonden en beschuldigd var, killllermoo rd. Omdat zij illderdaad vroeger den wil heeft gchad
om het tc dooden, bekent zij zich schuldig en worut,
trots de welsprekendheid van haar vcrdedigcr, tot 7 jaar
rrevangenisstraf veroordeeld. Deze, door haar schoonlteid
gevangen, zorgt gedurende dien tiJd voor haar opvoeding,
er op rekenend dat zij hem later zal willen huwen. Dueh
zij heeft andere plannen Zij wil zich wreken up haar
vroegeren verleider, door met hem te huwen en hem eerst
daarna er mee bekend te maken dat ze onder haar ecllten
naam, -- dien hij niet kent - eene geV<l.llgene is geweest. Dit
zondcrling wraakplan, niet duidelijk het kind van Alexandra's karakter, brengt zij ook ten uitvoer. Dc baron
heeft berouw en haar nog in stilte lief; als zij hem voor het
eerst na 7 jaar spreekt, weet ze, zander hem rekenschap
te geven van 't geen zij al dien tijd was en deed, hem te
bewegen haar voor zijn moeder te brengen. De oude
barones, vrouw van cen streng reehter, is zelf zeer streng;
de bekentenis van haar zoon grieft haar smartelijk, maar
zij wil rechtvaardig zijn tegenover Alexandra en begroet
haar ten slotte, eveneens zonder afdoende inlichtingen in
te winnen, als haar aanstaande schoondochter.
Gelukkig is nu echter alleen de jonge man; de oude barones
wenscht Alexandra in stilte naar de maan en deze zelfraakt
geheel van streek. Levend naast die eerwaardige oude dame
komt zij onder den invloed der deugd; ook sehijnt haar eigen
iefde voor den ve:-Ieider weer op te vlammen en haar verteederrl gemoed huivert terug voor de beoogde wraak. Zij weet niet
hoe zieh te houden - wat veel menschen met zull. een
karakter daar-je-geen-houvast-aan-hebt overkomt. Ze wil
maar liever weg en zich verdrinken. Doch de oude barones, gewaarschuwd, wil haar niet laten gaan. Zij vreest
onbillijk en hard te zijn geweest en weld nu alles goed
te maken door zelf de hand van Alexandra in die van
den baron te leggen. Terwijl op den achtergrond de
lichtjes van den kerstboom heilig flikkeren, knielen de
twee verloofden, voor· het souffleurshokje, pleehtig op den
grond en ontvangen den moederzegen.
En wat nu? - Midden in haar geluk ('t blijkt nu opeens dat ze toch gelukkig is) krijgt Alexandra nog op dien
eigen Kerstavond bezoek van haar verdediger. Deze beveelt haar aan, haar verloofde alles te zeggen, doch komt
haar meteen iets vertellen van een revisie van haar proces,
waarbij zij ditmaal onschuldig is verklaard (gelukkig
dat zij niet ter daod veroordeeld was!) Alexandra,
blijkbaar en begrijpelijkerwijze nu een beetje met de
moraal van haar pasitie in de war, besluit liever niets
te zeggen.
Maar zij heeft gerekend buiten den »verrader" van het stuk een houtvester, die haar van
jongsaf liefheeft en nu, meester van haar geheim, dat wil
gebruiken om de verbintenis met den baron onmogelijk
te maken. Dit lukt hem: Ais de barones hoort, dat
Alexandra haar kind heeft willen dooden, wijst zij, den
wil voor de daad nemend, haar het gat van de deur.
Alexandra wil evenwel nog eerst hooren wat haar verloofde
zegt en vertelt hem haar toestand als dien van eene andere.

Haar berekening faalt even weI. Dc baron, die ee.st
egu"ist genoeg was UIIl haar met zijn kind aan haar I()t
over te laten, verklaart nl! ook, dat mcn zulk ecne
vruUII", die haar kind wildc dO(ldcn, niet huwt. Dit antwoord is vOln Alexandra, wier vmegere hartstochtelijkheiel heelellal cillor opiumgelJruil. verd wenell schij Ilt,
voldoendc. Zij wrijft hem Iliet onder den neus, dat hij llJch,
minsl gcnoll1en, ~!ven schuldig is - zij oncicrwerpt zieh,
gaat naar haar kaml!r, necmt daar een dusis opium in,
komt terug I)P het tOlJlleel in de vOl)r zelfmo()rdenaressen
gebruikelijke wit.te jap()ll, legt zich neer up de canape, IlCeft
visiocncn, llOort den kerstzilllg \·an een kinderl.our, richt
zich op, ziet zich den hemel llpenen, vall dan klakkeloos
neer op den grunt! - en haar verioofde, die niets van hetgecn
er gebeurt. hoe dUlJrzichtig ()()k, schijnt te begrijpen, op
haar - Gordijn!
Aldus dit zondcrling samenstel van <Yebeurtcnissen ell
c!l"ecten Z()lH kr levenrle mcn~chcJl .- al1~en (~en type (de
oude barones)
maar schabl()ncn-figuren, die, in het
oorsproll kelijkc. zcer rhctoriseh en in de vertaling of bcwerking nog niet gcheel natuurlUk praten. Er zijll ill het
stuk cnkele mUllicnten en tooneelen, waarin Alexandril ons
waar lijkt; maar elit elankt zij dan nog meer aan Mevr,
Frcnkel dan aan den auteur. Onze kUllstenares heeft de
wi gespecld zooals die is: met vele oogenblikken waarin
haar spcl en dictie echt waren; mct andere, waarin zij
(althans den eerslen avoml) de kleis gebruikte. Het gcheel is do()r haar sjJel in waarde gestcgen; ecn geheel is
de figUllf echter nict kunnen worden. Erg maoi was het
spreken over haar kind in dc eerste aktc; maoi haar hClUding tegenover de banmcs, ondcrdanig; tach zclfbewllst;
mooi vall ldank (hoewel vreeselijk slecht van rythmus) het
zeggen van 't vers (:le akte) en wonderlijk mooi het steryen, met dien techniscit zoo voortreflelijkcn val. Onduidelijk daarentegen in cie derde aIde de teekening van
Alexandra's gemoeclstoestand; hier vooral sprak cle kleis
erg mee. Mevrouw de Vries heeft cen mooi, waardig
type van de barones gemaakt; hcel gelukkig was de
uitdrukking vall haar trots en vreugde over haar zoon
(2e bedr.)
Daar de heer de Jong zijn rol onverwachts
heeft opgenomen, wil ik hem er geen verwijt van maken,
dat hij zoo dikwijls uit den toon raakte -_. hij was echter
meer rolvast dan de dames, die nog al floclderden met
den tekst. Maar waarom staat hij zoo dikwijls met de
handen gevouwen tegen de borst?
Van de bijpersonen had ik den heer v. Scitooniloven, hoewel
de advocaat vaag geteekend is, graag wat natuurlijker
hooren spreken; de hcer v. Zuylen had echter zijn ral
niet zoo heelemaal in oudbakken stijl hoeven te spelen.
Zijn overijver nadcrde nu de grens van het belaehelijke.
De heer Verenet had een goed type van een dokter
gemaakt, die in 't derde bedrijf even opkomt. Maar
hij had wei kunnen zorgen, die paar woorden prompt te
kennen.
De tooneelinrichting van 't tweede bedrijf was zeer gcslaagd; die Illet den kerstboom rammelde wat; de gansche
voorstelling leed onder de naweecn der influenza.
L. S.

Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien en
wcgens ongesteldheid van enkele spelers is in den gmoten
schouwburg Het lrm/ste 1f)oord nog niet gesproken, maar
doet de directie enkele goede bekenden weer eens opvoeren.
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Is de aanleiding te uetreuren, het heeft zijn goede zijdell,
het publiek dl" kennismaking te doen herniellwen met :;tul,ken, wclkc dour de inncrlijke waarde of weI do(}r de gacl\..:
bezetting reprises verdienden, maar gewounlijk na vier "I'
vijf opvoeringen onmeedoogend in den d01lfpot worden
gedaan. Heeft hijna elk theater in het bllitenlanrl zijn n',pertoire-stukken, welke icder ,eiz()en eenige millen mcl
succes worden gespeeld, in ons landJe hcbben slechh
zeer weinige tooneelwerken zich een blijvende p];I;,ts wetel1
te veroveren. N aar onze bescheidell meening zOlldcll de clirecties wei iets mecr kllnnen docn om dcn smaak van het
publiek te leidcn,de gmobte schuld schuilt n. i. cehter uij
de toeschouwers, die steeds iets nieuws verlangen, zelfs al
hebben zij het zoogenaamde oucIe nOl)it gezien, terwijl ve1cn
nog niet kunnen ucscfTcn, dat versehillende stllkken IJclangrijk gcnoeg zijn IJIl1 vcrscheirlene millen gezien tc worden.
Dc kllnst is in de eerste plaats t'Jch niet mode - ;lrtikcl :f}ok!er Klaus, die naam u(}ezell1t vertrouwen ill en Vrijtb:c;
was de schouwburg redelijk goed bezet, \"ooral wanneer men
in aanmcrking nccmt, dat een grnot deel der bevolking lijdt
of denkt te lijden aan een ziekte, zn()als cr. v(JIg-en, Lubuwski, ieder jaar vijf il tien worden uitg·evI>nden. Laehell is
gemnd en de patientcn yan den Heer D. Haspels zij:1
er stellig betcr aan toe clan zij, die met griep (If zoogenaamde influenza geplaagd. den werkelijken <lnkter cnnslllteerell.
Het blijspel is onderhoudellc1, wellicht e!~n hectje scn(ill1entee:;l,
eell heetje l)uitsch, maar lliemand zal zich dell <lVOlle! 1)(;klagell, dien hij in deze gcmoedelijke omgeving hecft dour
gehraeht.
Wij woonden de voorstelling hij, beniellwd hoe Mej. Marie FCla5sen de Emma zou spelen; beginnen wij daarom met
haar: Zij heeft onze verwachting oVl:rtroflcn en aardig is het.
te zien, hal: deze jon.l;e dame, eerst z{)o kllrt op de planken.
zich daar reeds thuis gaal gevnelen en zich door het publiek weet tc laten terug raepen. \Vij wensehen tegenover
;\lej. Faassen het onlangs door ons a;:ngewezen standpunt tt'
blijven innemen, hetgcen ons evenwcl niet belet te verklaren,
dat wij haar pogingen en vonleringen met belan~tellillg el L
genoegen gadeslaan. Moeder N atuur schonk haar l:en gunstig voorkomen (de wenkurauwen niet te zwaar aangdegcl! I
een duidelijke stem, de noodige intclligentie en eell gOl:dc
dosis vriiffioedigheid; dam-merle tnegerust !>an zij den strijci
aanvaarden en het waarsehijnlijk cell flink eind brl:lIgen,
wanneer zij ijverig werkt en op den stelln mag rl:kenen der
oudere leden van het gezelschap.
\Velwillende hulp van de meesters en ernstige tllewijtling
dunken ons tach de onmisbare factorell vo()r c!e vorming
van aile aankamende artisten. hoeveel tl: mcer dan voor
haar die. voor zoover wij weten, zon(;er eellige vllnrbereiding het loon eel betrad. 'Nij herhalen, dat wij haar spel
nog niet aan kritiek willen onderwerpen; bedriegen evenwel
de voorteekenen niet, dan zal deze later in vele oJlzichten
gunstig kunnen I uiclen.
Voor den Heer D. Haspels als Dolder Klaus heubcn wij
niets clan lof; dezc rol behoort tot de talrijke crcaties van
dezen knnstenaar, waarmecle h~i zieh geheel weet te vercenzelvigen; de Heer Haspels verdwijnt voor ons oog, wij
zien slechts den gemoedelijken, opofferenlien, JiU en dan
schijnbaar barschen menschenvriend, Z,',,') sterk. dat wij ons
deze partij door geen ander gespeeld kunnen denken, want
immers: D. Haspels 1~' Dokter Klans.
Hetzelfde geldt in vele opziehten oak \loor den Heer
Rosier Faassen ~Griesinger), vooral diens opgewondenhcid
over zijn kleinzoon, de adellijke spruit. is kostelijk.
Als Lubowski vermijdt de heel' Dc Vries op loflijke wijze
de Idip der ovenlrijving; misschien gaat zijn soberheid zelfs
te ver en zou iets meer kraeht niet sehaden.
:'Ilej. Vink (Julie), Mevr. Burlage (l\Ievrouw Klaus) en de
Heeren Chrispijn (Max van Gronden) en van Eijsden
(Paul) brachten door hun opgewckt spel het hunne bij om
het ulijspel goed van stapel te laten loopen.

Voor Pleizier op rei... ! V;i11 Dum- Blltlllelif/1111 flrijkt Illet
den naalll van ulijspel, maar is een klllC'ht en weI een van
de luehtigste SllOrt. Heinzelman heeft VWlI\\' en dllchter naar
een !.ladplaah gezonden en hoopt als onbestoJ"\'en \\"edu\\"naar
een recht genocglijk leve!1tje te leiden. Aan het station
krijgt Clementine echter rel:ds beroul\" over de scheiding;
zij snelt naar huis terug en tegen wil en dank mlJet manlief
mede I)P rcis. Het tweede bedrijf doet ons kennis maken
met Theodoor, cloor den schrijver voor de ducht.er van
Heinzelman bestemcl, en met Erich I"On Kling-g, lijdcnde
aan zenuwen, die op dokter's raad zal traehten zieh aan
een badplaats te vervelen. Het vijftal vertrekt zamen; dit
grnotendeels Ilverbodig voorspel is wat mat en 7.OU bij inkrimping tot {,en bedrijf gcwonnen hebhen. Aan de badplaats begint het Jan Klaassen-spel eerst goed. Heinzelman
ontdekt er een aetrice, hem van vroeger niet onbekend,
en draagt zijn aanstaanden schc)onz()on op dew te doen
vertrdken. Dit gelukt Theodoor, maar bijna ten koste van
zijn beminde, die vreest dat hij zelf de aetrice het huf maakt.
N og ontmoeten wij clen senior van de badplaats, clie zieh
kortheidshalve generaal laat noelllen en ll\'eral het h()o~ste
woord hceft. Heinzelman krijg t Tllzie met (lien pedant en
brengt aan het licht dat hij gl:ncraal-l7,:,'clI! is van de Maagdenburger branclwaarlmrgrnaatsdlappij en nooit solclaat geweest.
Om zich te wrd:en weet de pseudo-generaal Heinzelman
te doen arresteerell als nihilist, daarbij gehulpen door
I'alsche clcpeches van zijll vijalld over boringen en dynamiet,
welke Theodo()r aan zijn vader zendt, die vermoedt dat
het zOLlntje ijverig bczig is een tunn!!! te makcll, ell ook
door voorgewende bekendheid van Heinzelman met de
Russisehe club, gcuruikt als middel om c!l: actriC'e te laten
afreizen. \Veldra wordt de onschulcl vall Heinzelman bewezell en tot zijn straf sluit het dienstmcisje den generaal
()p in de inhalatiekamer, veertig graden Celsius! Dc man
komt er uit, rood als cen gekookte kreeft! Veflier treffen
wij nog aall een jOllge dame, die zieh i\levrouw laat
noemell, claart\oor dell schuchterell von Klingg op de vlucht
jaagt en lJijna in haar eigen netten g,~vangen worclt. Dat
ook deze twec vereenigd wl)rden, behoeven wij weI niet te
vcrmelden. Vneg daar nog eenige verwarringen bij, schud
aile,; goed dooreen en ge hebt een vrij juist beeld van
RIulIlenthal's penncvrncht. Laten wij evenwc! nid te streng
zijn.. ball en/rill I als hd gew()()Il!ijk is, wanlleer flauwe
grapJll:n II"lndell opgedischt, heeft hct publick hartelijk gclachen l:n kwaad doet het stuk geen zier.
Het gezelschap van den Hel;r Alex. Faas,;en Vllert de
klucht gued op. al lllissl:1l wij lit lode het drukke. levendige
spel vall den Heer van Nieuwlalld, wClanllec!e hij de toeschouwers zoo spoedig in een opgewektl: stemllling weet te
brengen. Deze tClch moet zieh, als zenuwlijder steeds
vervcling zoekcnde en als schuchter minnaar. bedaard
houden en tot zijn eer zij gezegd, dat hij kahn blijft.
Hij heeft ons zeer verlllaakt. in het bizonder noemen wij
het tl10ncel lIlet dell (lUden von Werben ill het laatste
beclrijf. Dc Heer Alex. F;tassen was .::lIs steeds goed in
zijn rol en de Heer \Vagemans, die aall lIliltziekte Iced
en met ollvennoeiden ijver ecn lotgelll1ot zoeht, ten einde
de kUllr gratis te kunllen docn, had eveneens sueces.
Dc Heer van den Heuvel. die over zijn spel nogal teo
vreden schijnt, heeft cen onbuigzaam orgaan en het zal
hem heel wat moeite kos(en de eentonigheid tc leeren
vermijden. Dc kllnst van zeggen verstaat hij eehter wel
en hij tllont te uegrijpcn wat hij zegt; dit bleek onlangs
ill jel7a CIIIIIS, to en hij de lange tIrades niet opsneed, zooals
dikwijl5 in draken wordt gedaan. maar de woorden uitsprak
en trachtte te ac('('ntu(;eren. Mag de Tlloneclschoul zieh
daarvan gedeeltelijk de eer toerekenell? \Vij raden den
Heer van dell Hcuvel aan in de eerste plaats op zijn stem
te letten, te trach~en de fouten te herstellen, het goede
nog beter te maken.
Als dienstmeisje verdient Mej. van der Lugt loflijke ver-
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heeft stouter gedroomd. Een man, die met idcale vorderingen romi Ioojlt, die in den heiligsten ernst zijn niencl
een plczier meent te doen als hU hem zijn huiselijk genoegen vcrstoort, is dat geen droom?
En dan zijn zuster, Lona He~scls, die haar diepstbemin13 Jan uari 18C)0.
JEAN VALJEA~.
den man van zijn groot rnaatschappeIijk aanzien berooft,
en vraagt of zij grooter bewijs van liefde geven kan, is
dat gccn droom? En dan, Consul Bernick, die den zedelijken moed hedt om bij eelle serenade, welke hem als »steUllpilaar del' maatsehappij" gebracht wordt, aan het yolk zijn
misdadig veri eden bloot te leggen, is dat geen droom?
En dan, Rosmer en I~ebekka, die twee physiek gezonde
INGEZONDEN.
menschen, die zieh tot der, dood veroordeelell voor cen
zedelijk vergrijp, isdat geen droom? En een vrouw te
zien, die haar kinderen verlaat, om <;an haar z2dclijke
il/ijll/uel' de Redacleur.
vorming te gaan werken, is dat geen droom?
Men heeft Ibsen eens den N oordschen Shakspere geDe sublierne uitdrukking van zijne bedoelingen verklaart
noemd. Deze vcrgelijking gaat mank; zonals, naar men m. i. den machtigen indruk van Ibsen op zijne lczers, niet
zegt, iedere vergelijking Tach zijn er puntcn van overeen- zijn realisme. In de gewichtigste momenten van hun leven
komst. Hier is er bijvoorbeeld een: Evenals men nu van maken zijn figuren den sterk en indruk op mij van hevig
Shakspere-geleerden, Shakspere-literatuur, Shakspere- Ver- geziene droombeelden.
eenigingen spreekt, zoo zullen er over zooveel jaren
Zullen nu de velerlei bizonderheden, waarmee de Heel'
mannen zijn, die hun lev en aan Ibsen wijden, bibliotheken, Vriesendmp zijn opvatting motiveert, onder dit lieht gedie aIleen Ibsen-litteratuur bevatten, en Vereenigingen, die zien, onverklaarbaar sehijnen? - ik geloof het niet.
aileen Ibsen lezen.
Ten sllltte !log dit. Mijne karakteristiek is niet \olIedig,
De Heer -'/riesendcnp is zijn tijd vooruit. Als Ibsen
toch omvat zij verscheidpne stukken. Dc Heer V. evcndood zal zijn, dan zal een stroom van l11eeningen, op- I weI heeft Ibsen natmalistisch schrijvcr genocmd met een
vattingen en comrnentaren losbrel,en. Nu hij leeft, behoefde i drama tot bewijs. Dit aileen reeds maakt, c111nkt mij, zijne
dat nog niet. Waarom vraagt men hem niet, wat hij (Jpvatting verdacht.
bedoclt, als het onduidelijk is? lndien de Heer V. dit
D.
had gedaan, ik vrees dat hij met zichzelf verlegen zon I
geworden zijn. Want ik heb den indruk dat zijn opvatting
van Nora eene echte toekomst-opvatting is: seherpzinnig,
maar niet waar.
En 't is geen wonder dat een Ibsen-beoefenaar wcleens de kluts kwijt raakt.
De geestesrichting van den
N oor staat ook zoo Inas tegenover die van de meeste
kunstenaars uit onze dagen; zijn ideaal is ook zoo totaal I
anders dan het hUlme, dat het sommigen eenvuudig
ongelonfelijk voorkomt.
De geesten zitten tegenwoordig vol van realismc en
. f 1.3 0 .
naturalisme. Ik kan mij menschen voorstellen, clie niets
Keben (G.) Das Quartelt. Lustspiel .
lusten wat niet realistisch of naturalistisch is.
Martersteig (M.) die Protokolle des lIfa1l1zizei1Jlel- Nail'ollalRealisme en naturalisme zijn voor dezulken maat ell
theaters ulllel Dalberg aus den Jahrert 1781-/789 f 6.5 0 .
gewicht geworden, waarmec ze van kllnstproducten gwotParthenau (M.) Valer Gleim und dl-e Grazien. Lustspicl f 0.3 0 .
heid en waanle bepalen. En gevoelen ze, dat iets god is,
.
h te zljn,
.
die llwbe 7)011 He/las. Lustsl)iel
j- O.etazonder realistiseh of naturahstisc
clan zeggen ze
dat .... het llaturalistisch is.
die Tod/ter des lIfzllionc'irs. Lustspiel f 0.65·
Of het bij den Heer Vnesendorp nu zoo is toegegaan,
Friedmann (Dr. F.) Verbreclwil lind Krankhe£t illl Romall
de hemcl beware me om zoo iets te beweren, maar ik moet
uml all! del' Biilme
f 0.65.
toch zeggen, dat ik mij geen andere oorzaak van zijne Drack (M.) Ie Thedtre de la foire. -- La ComMie Ita/z'enlle
opvatting kan voorstellen.
eI I'Op,:1'a Comiqut:_ Seric I 1658--1720 .
. f Lbo.
I bsen is eell droomer met een buitengcmeen gevoel
v<Jor zedelijkheid. De realiteit trekt hem niet aan, walgt Liiwenberg (J.) V~r delll Feilld. Trauerspiel f 1. geb. f 1.60.
hem mecstal. En omdat hij in de realiteit geen menschen, "Volrf (E.) Herzorg Ermi. Trauerspiel
. I I 30.
geen daden ziet, die hij goed vindt. daarom schept hij ze,
~, der Hor:/liluisier.
Trauerspiel
. I 1.30.
daarom schildert hij zulke in zijn dn1Oll1Cn, in zijn drama's.
In die droomen komen stukken werkelijkheid voor, llatllur- Stagman (Dr. J. G.) Die Ellglisdze BIt/me 3m- Xcit derlG,'lIigill
Eliza/Jelh
. f 0·55·
lijk, het zijn immel'S droomen. En dat die werkelijkhcid
Land (H.) AlIlor T),rall1ll1s. Drama
f 0.b5.
mcnigeell van de wijs brengt, die ll<lar de drijfveer vall
Ibsen's werken zoekt, is evenzeer bcgrijpclijk.
Zoozmann (R.) Die Salz'er. Histor. Drama in 5 Aufzilgenf I.30.
Hij hecft geestverwanten, in het Noorden, die uok draHauptmann (G), Vor SOllllellau!gallg. Soziales. Drama f l . ma's gedrool1ld hebben. \~Tant cen meisje als Svav<l, dat
IIlifler
(c. R. von), Del' Au!allg valli Elide. Drama I 1.30.
een
knappen
man conge gecft om zijn anlOuretten,
Bulthaupt
(H.), Dr(/JJ/alll1,{{ie des Schaltspiels. Band III.
nog meer, die ollnoozel genoeg is om te verwachten, dat
haar aanstaande e\'en rein het huwelijk inga als zij, is dat
Grillparzer, Hebbel, Ludwig, Gutzkow, Laube. f 3. 2 5
geen droom?
geb.
. f 3·90.
Een vrouw als Mevr. Worm die haar man, na jarenlange
Del' verlorene Sohn. Schauspielf 1.30, geb. f 1.95
gevangenisstraf naar llUis teruggekcerd, rechtsomkeert laat
Eene nelll: Welt. Drama. 2e Auf!. f 1.3 0 ,
maken na cen welsprekende vermaning, om zich eerst
marcel te reinigen, is dat geen droom? En de meester
geb.
. f 1·95·
melding; in zulke rolletjes is dcze zeer goed op haar plaats.
Allen cleden_ trouwens hun best en de tuejuichingen bewezell, dat ele toesC'hou\\-ers 111(/ ji/dc:i!'T in den sell, ;uwhurg waren.
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Bulthaupt(H.) Gerold Wendek. Trauerspiel. . Idem. f 1.30.
geb. . . . . . . . . . . . . . . . ; I.l)S·
Minor (J.), Schiller und seine Werke. Ier Bano . f 5. 20 .
Becque (H.) Theatre rOlllplct 2 vi. . . . .
f 3. 8 5.
Sommer (J.), Villa Goldlock. Schwank. . . . . ; I.3 0 .
Trautmann (P. F.), .l!.1"11 Fetild del' 11 fOlie. Posse . ; 1.;)0.
Weimar (A.). Villoria AccoramuoJli. Tragc'idic l I. 30, geb. I.C)S·
Biihllen-Almallach (Deulsc!m) , ser ] ahrgang. Hrsg. VOll
Th. Entsch
. . . . . . . . . . . . ; 4. 2 5.
Schneiders (l), Chlodwig, der Frallkenk(j·Jlig. TragOdie f 0.65·
Abel (C.), lJie neue Generatioll. Dramatisches ZeitbildJ 1.-.
Frey (E. F.), Volksuiilme oder Theater? . . . . ; 0.35·
Scenic us (F.), Wimer Biill1len- Unwese1l, Offener Brief; 0.30.
Neuhaus (R.), Mary Afartoll, Ein Trauerspiel . . ; J .---.
Cop pee (F.), Ie Pater, Drame en I acte en vers . ; 0·55·

B(l[;ge~eH~e,I) :
OFFICIEELE MEDEDEELING.
In Harlingen heeft zich eene Afdecling van het Nederlandsch Tooneclverbond gevestigd.
Zij telt reeds 26 leden.
Het voorloopig bestuur (cornmissie van voorbereiding)
bestaat uit de heeren Jhr. H. M. SPEELMAN, H. VAN
SWOTEN en Mr. A. H. VAN KLEFFENS.

Bij A. I{()SSING alhier is verschenen en bij iederen Boekverkooper verkrijgb:tar:

DE OPLEIDING ONZER TOONEELSPELERS
opmerkingen naar aanleiding der hervormingsplannen
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is preferent boven aIle andere Inktsoorten,
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vereemgmg "HET NEDERLAXDSCII TOOXEEL"

en beeloclt: praktische opleiding van leerlingen der hoogste
Officieele Berichten. .- J. V. De Kunst van den Tooneelspeler,
klassen van de TOONEELSCHOOL en gelegcnheid \ioor de
naar Coquelin Aine, I. . - D. H. Joosten, Vermaken.
L. S. Het
' jongere kunstenaars van het NEUERLANDSCIl-TooXEELTooneel in de Hoofdstad. - Ingezonden. - Nieuwe Uitgaven.

PFFICIEELE

J'1EDEDEELING.

Het hoofdbestuur verheugt zich te kunnen l11ededeclen
het Applicatie-tooneel van de tooneelschool, waarvan
in vorige nummers van dit orgaan sprake was, thans is tot
stand gekomen.
"De Raad van Beheer der Koninklijke vereeniging het
N ederlandsch Tooneel" heeft tot de oprichting er van een
krachtigen stoot gegeven, niet alleen door de merlewerking
der jongere Artisten van haar gezelschap toe te zeggen
- meest allen oud-Ieerlingen der school - maar ook door
het welwillend in gebruik afstaan van zijn tooneel voor
repetities en lIitvoeringen.
De leiding van het Applicatie-tooneel is opgedragen aan
den directellr der Tooneelschool, die voor alle lIitvoeringen
verantwoordclijk is, maar ter zijde wordt gestaan door twee
leden van de Commissie van beheer en toezicht over de
school, terwijl mede de directeur-gcrant en de regisseur der
koninklijke vereeniging het N ederlandsch Tooneel hllnne
medewerking hebben beloofd.
Voor de eerste voorstelling wen\ de volgende uitnoodiging
aan alle leden van het verbond verzonden:
~!at

liE.
Het hoofdbestuur van het NEDERLAN'DSCH TOON'EEL\'~m
naND heeft de eer alle leden van dat verbond - met cene
dame uit te noodigen de eerste voorstelling van het
Applicatie-tooneel in Am s t e dam
r
bij te WOllen.
Het applicatie-tooneel is door het Ked. Tooneelverbolld
opgericht in overleg met en onder medewerking van de

GEZELSCHAP om in rollen op te treclen buiten het kader
der gewone voorstellingen.
De eerste voorstelling wordt - als proeve - uitsluitend
en kosteloos voor leden van het N ederlandsch Tooneelverbond toegankelijk gesteld.
Het .\fdeelings-diploma geldt
als bewijs van toegang. Het Hoofdbcstuur hoopt en \'ertrouwt, dat de sympathie van de led en cler jongc stichting
zal verzekerd zijn.
De voorstclling wordt gegcycn in den S/rrr!I'-SdlOlIw!m}'.!.;
op Zondag 9 Februari e. k. des namicldags te .2 uur.
Ten gcll<lorc wurden gebracht:
"ZIj WIL NIET TROUWEN", dramatische schets
(lever de rideau) uit het N oorsch van OTTO M. MOLLER,
door W. G. NJEUWENKA~lP.
Tooneel I tot en met 6 van berlrijf III van M"'RCELLUS
EiI!AN'TS' drama "ADOLF VAN GELRE".
Derele toonecl van het vijfde bec1rijf van SHAKESl'ERE'S
treurspel "CORIOLANUS" in de vertaling van Prof.
BuRGERsDI.lK.
"DE BEDROGEN VADER", tus:ichenspcl van Lope
de Vega, naar de hoogduitsche \'ertaling uit het Spaansch
door S. J. BOUIlERG WILSON'.
RET HOOFDBESTUUR VAN' BET N'D. TOOXEELVERllON'Il:

A. G. VAN HAMEL,
Voorzz'iler.

D. H. JOOSTEN,
Secrelarz's.

Ongeveer zes jaren geleden heb ik een brochure in het
licht gegeven De Kunst en de '/'o(meelspeler, waarin ik mij
tot taak stelde aan te toonen, dat de tooneelspeler een
kunstenaar is, evengoed als de schilder en de musicus, en
dat de vroegere vooroordeelen, waaronder hij nog gebukt
ging, in on zen democratischen tijLl geen reden van bestaan
meer hebben.
Heb ik mijn proces gewonnen? Het staat niet aan mij
deze vraag bevestigend te beantwoorden. II.. kan aileen
zeggen, dat niet al mijn stellingen verworpen zijn, aangezien kort na het verschijnen van mijn boekje het vooraordeel. dat tot dien tijd toe belet had tooneelspelers te decoreeren, een eersten stoat ontving; die eerste ~toot is gelukkig door verschillende andere gevolgd, zoodat genoemd
vooroordeel, naar ik hoop, voor goed heeft uitgediend, en
het besluit onherroepelijk is geworden, waarbij de tooneelspeier Moliere in de personen van zijn volgelingen door
het Legioen van Eer dignus inbare is verklaard.
Ik vroeg niets voar mijzelf, de feiten hebben het bewezen; juist daarom mag ik het even aanstippen.
lk heb dus aangetoond, zoo goed en zoo kwaad als ik
kon, dat het yak van den tooneelspeler een kunst is;
thans wensch ik deze kunst iets nacier te beschouwen.
enkele eischen te stellen, eenige wenl:en te geven, beide op
ondervinding gegrond, op een ondervinding van bijna dertig
jaren.

bruik zijn zelfs aan hem ontleend; hij heeft insgelijks zijn
~enen en zijn anderen, deze bemint of haat, juicht of weent,
gelijk een gewoon sterveling, gene staat daarboven en bespiedt met onbcvangen blik, studeert, neemt waar en doet
er zijn voordeel mede voor volgende scheppingen: de eell
blijft kalm opmerker bij de hevigstc gemoedsaandoeningen
van den andere?/.
Maar het tweeledige van den schrijver is niet zoo It'ezeIlliik als bij den tooneelspeler. Het verraadt zich niet
van buiten. De em van den auteur bespiedt den allderm,
meer niet. Daarentegen moet bij den tooneelspeler de een
op den rmderen in vi oed uitoefenen, totdat hij hem gewijzigd heeft. gemaakt tot wat hij zijn moet, kortom totdat
hij van zich zelf zijn eigen kunstwerk heeft vervaardigd.
Wanneer een schilder een portret moet maken, laat hij
zijn model poseeren, bestudeert de gelaatstrekken, welke
zijn geoefend oog kan ontdekken, brengt ze door zijn
kunst veredeld op het doek en het werk is gereed. De
tooneelspeler heeft daarna nog iets te doen, nl. zich in dat
portret te plaatsen. Want dat portret moet spreken, handelen, zich bewegen in zijn lijst: het tooneel, zoodat de
toeschouwer meent den persoon zelf te zien.
Wanneer derhalve de tooneelspeler een portret heeft te
maken, d. w. z. cen rol te creeercn, moet hij in de eerste
plaats door aandachtige en herhaalde lezing van het stuk
doordringen tot de bedoelingen van den schrijver, daarnaar
het gewicht van zijn ral afmeten, den voor te stell en persoon scheppen, hem zz"en zooals hij moet worden. Dan
heeft hij zijn model.
Vervolgens bestudeert hij, evenals de schilder, iederen
trek en brengt dien, niet op het doek, maar op zich zelf;
hij moet zijn Tartuffe nog leeren spreken met de stem die
hij van Tartuffe heeft gehoord en om zijn ral goed te vervullen moet hij hem doen gaan, gesticuleeren, luisteren,
met de ziel van den Tartuffe zijner verbeelding.
Dan eerst is het portret gereed; gij kunt het in een lijst
zetten, ik wil zeggen: op het tooneel brengen en het publiek zal dan niet uitroepen: Dat is Geffroy, of: dat is
Bressant. Het zegt: Ah! dat is Tartufte! . . . . . of gij
hebt slecht werk geleverd.
Dus: ernstige en diepe studie van het karakter " vaststel·
ling (evocation) door den ee1le1l en nabootsing door den
anderm van den persoon gelijk hij uit het karakter voortvloeit, ziedaar de arbeid van den tooneelspeler.
Verder neemt hij, evenals Molier.e, wat hem goeddunkt,
d. w. z. ten einde de gelijkenis vollediger te maken, kan
hij aan zijn portret alle eigenaardigheden en trekjes toevoegen, welke hijzelf heeft waargenomen; zoo is b. v. Harpagon uit meer dan duizend gierigaards samengesteld.

Om een kunstwerk te maken heeft de schilder zijn ver·
ven, doek en penseelen; de beeldhouwer klei, boetseerstok en beitel; de dichter woorden en lier, d. w. z. maat,
voet en rijm; zoo heeft elke kUJlst haar gereedschappen,
haar werktuigen. Welnu! het werktuig van den tooneelspeier is hij zelf.
De grondstof van zijn kunst, hetgeen hij bewerkt en
kneedt, ten einde er zijn schepping uit te hal en, is hij
zelf, zijn lichaam, zijn leven. Daaruit voigt dat de tooneelspeler dubbel moet zijn. Hij heeft zijn eenen, die het
instrument bespeelt, zijn alldel'e1l, het instrument zelf. De
em krijgt den persoon te scheppen, of beter gezegd die
eell ziet den persoon, ;woals de schrijver dezen gedacht
heeft, want het denken, het vinden is het werk van den
auteur, de ~m ziet dus Tartuffe, Hamlet. Romeo en dit
model moet door den allrierell voorgesteld worden.
Dit twecledige is het kenschetsende van de kunst des
tooneelspelers.
Voorzeker bestaat deze eigenaardigheid ook bij anderen
en mijn vriend Alphonse Daudet doelt er dikwijls op, waar
hij . als verteller optreedt; de uitdrukkingen welke ik ge-

De twee deelen van den tooneelspeler zijn onafscheidelijk:
maar de een, hij die ziet, moet de meester blijven. Hij is
de ziel, de alldere het lichaam. Hij is de rede, die rede,
welke de Chineezen de Oppermachtige Heerscheres noemen,
en de andere moet voor den ee1/e12 hetzelfdc zijn als het
rijm voor den dichter: een slaaf die alleen moet gehoorzamen.
Hoe oppermachtiger de em is, des te graoter kunstenaar
is de tooneelsjJeler.
Het ideaal zou stellig zijn, dat de andere, het arme lichaam,
een zacht deeg was, hetwelk naar den aard der roll en, alle
veranr:leringen zou kunnen ondergaan; als Romeo, een slanke
jongeling; als Richard III, cen afzichtelijke bultenaar, als
Figaro een geestige, brutale bediende . . . welk een ideaal !
Dan zou de tooneelspeler alles kunnen spelen, wanneer
hij er slechts talent voor had; hij zou kunnen, wat hij
wilde .. Helaas!
Hij zou te gelukkig zijn en de natuur veroorlooft dat niet.

De Kunst van den TooneelspBlor,
NAAR

COQUELIN AINE.

In een Fransch tijdschrift lazen wij onlangs met bizonder
groot genoegen een opstel van den beroemden kunstenaar
onder bovenstaanden titel. Het stuk behelst zooveel waarheden, zooveel juiste opmerkingen en behartigenswaardige
wenken, dat wij den inhoud in ruimer kl'ing bekend zouden
wenschen. De lessen van dezen meester in de kunst schijnen ons toe de volle aandacht te verdienen zoowel van
den tooneelspeler als van den tooneelvriend, al zal men
waarschijnlijk niet aile stellingen willen onderschrijven. Wij
konden de verzoeking dan ook niet weerstaan er een uittreksel van te geven en vertrouwen dat onze arbeid niet
nutteloos is geweest. Tot een letterliike vertaling leent
het opstel zich minder, omdat dikwijls zaken behandeld
worden, voor ons N ederlanders van minder belang. En
thans het woord aan Coquelin aine!
R. Febr. '90.
J. V.

valt op zoo'n wijs zeer spoedig tot caricaturen of tot het
conventioneele. Rekent men zoodoende op succcs, dan
vergist men zieh, want niet5 is spoediger uitgewischt dan
de indruk uitsluitend door het schilderachtige teweeggebracht. Laat uw optreden nog zoo schilderachtig zijn, het
publiek d enkt er niet meer aan en het effect is verdwenen,
wanneer het niet dadelijk wordt g e ~teund door de voordracht, de uitdrukking van het karakter, in een woord,
door den stijl.
Er is meer. Als gij voor het karakteriseeren van uw
wi een aanwendsel wilt weergeven, pas dan op! In plaats
van het publiek te vermaken, zult gij he t ontstemmen,
men lacht ee n eersten keer, de herhaling verveeIt weldra en
men zal niet nalaten u dit op minder aangename wijze te
doen blijken.
Men begrijpe mij weI. Ik ontraad niet eigenaardige trekken aan de werkelijkheid te ontleenen, die den innerlijken
mensch verraden, het i s integendeel een uitstekende gewoonte
na te gaan wat er van vatbaar is om op bet tooneel te worovergebracht; maar men moet niet speciale gewoonten nemen
en ze met bescheidenheid gcbruiken. Ge moet, om een
voorbeeld te noemen, vermijden dezen of genen gierigaard
dien gij kent, maar dien het publif'k niet kent, met al zijn
individueele hebbelijkheden voor te stelien, wanneer gij den
Harpagon moet spelen. Deze heeft iets van alle <wekkm in
zich en daarom herkent het publiek hem.

Hoe lenig zijn lichaam ook moge zijn en hoe buigzaam
zijn gelaat, geen van beide leenen zich tot aile rollen.
Sommige tooneelspelers zijn zoodanig gebouwd, dat zij
zekere rollen niet kunnen vervullen, ofschoon zij zc zeer
goed begrijpen en kunnen onderwijzen.
Anderen worden om dezelfde reden onmecdoogend
tot bepaalde emplooien beperkt.
Bij derden oefent de weerspannige andere of liever hun
menschelijk ik, hun eigen individualiteit, zulk een tirannieken
invloed uit, dat zij er zich nooit aan kunnen onttrekken; in
pl~ats van in hun rol te gaan en haar beeld over te nemen,
plaoien zij die naar zichzelf en dwingen haar op hen te
gelijken.
Het verkeerde van dit systeem is in de eerste plaats,
dat men op zoo'n wijs slechts de man is van een rol.
Zoo heeft de uitmuntende Felix nooit iets ander dan
Felixen gecreeerd, zoo ook moundzseer! Mounet-Sully min
of meer al zijn heiden. Van daar zijn onbetwistbaar
meesterschap in Hamlet. Hij j~ zelf een Hamlet! Hij
heeft in het dagelijksche leven van die diep melaneholische
oogenblikken, afgewisseld door plotselinge ruwheid, zulke
bijtende gezegden wier indruk dadelijk door vrienrielijkheid
wordt verzacht, van die droomen, zwevende naar het onbekende . . . Hoe meer hij dus Mounet is in Hamlet,
des te beter is hij bijgevolg. Daardoor is deze vertolking
de kroon van zijn loopbaan geworden, waarin de triomfen
hem toch niet ontbroken hebben.
Maar nu de keerzijde; men vergunne mij, om duidelijk
te zijn, een enkele gebeurtenis te vertellen.
Mounet repeteerde Horace en ik had de week. N a de
groote scene in het tweede bedrijf nam ik hem ter zijde.
»Waarde Mounet, beschouw dit niet als een les of als
een aanmerking; uw opvatting is uw eigendom; gij zult
haar voor het publiek weten te verdedigen en men zal u
toejuichen, daar ben ik zeker van. Een opmerking evenweI. Wanneer gij den beroemden versregel:
Albe vous a nomme, ie ne vous connazs plus,

met tranen in de stem zegt, gelooft ge dan niet, dat gij de
tegenstelling tusschen Horace en Curiace verzwakt en bijgevDIg de geheele scene, welke op die tegenstelling gebouwd
is ?"
»Ge hebt geliik", antwoordde Mounet openhartig, »maar
ik vind, dat Corneille niet genoeg menschelijk gevoel in
dien persoon heeft gelegd."
Men ziet het hier duidelijk, de ikheid van den speier
wil de rol op zijde dringen. Niemand begrijpt beter de
dichters dan Mounet, die zelf dichter is. Hij ziet dus volkomen wat Corneille gewild heeft, maar zijn andere wil de
rol niet zoo weergeven en zoo wordt hij er toe gebracht
haar naar zijn natuur te verbeteren!
Een ander gevolg van deze theorie is, dat men zoo
voortgaande er licht toekomt de studie van het innerlijk
der rollen te veronachtzamen, om aileen op de uiterlijkheden te letten, op het schilderachtige.
Niet dat het schilderachtige geen zorg verdient, maar
men moet er zich niet uitsluitend mede bezighouden. In
geen geval moet men het tot uitgangspunt nemen bij de
samenstelling van een rol. Het karakter voor alles; wanneer
gij dat eenmaal door en door kent, kunt gij de uiterlijkheden er uit afleiden en het schilderachtige, indien het
pas geeft, voigt dan vanzelf. De ziel moet het lichaam
samenstellen.
Mephistopheles is leelijk omdat zijn ziel monsteraehtig
is. Ik heb te Weenen Lewinsky deze figuur uitmuntend
zien weergeven, hij had een bult en liep kreupel, dat past
er bij. ; Maar moet Mephistopheles zich bewegen alsof hij
door een photograaf wordt opgenomen, strookt het met
diens karakter dat al zijn bewegingen schilderachtig zijn?
Mag de tooneelspeler zich verlagen tot een ledepop?
N een, de natuur is zoo schilderachtig niet en men ver-
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De articulatz'e is de teekening van de voordracht. Een
enkele zin van Samson, gearticuleerd zooals hij dat wist te
doen, was Your het karakteriseeren van een persoon een
cra),onportret van Ingres.
Wanneer deze meester in de kunst van zeggen in Mme
de la Seighh-e opkwam, kon men aileen aan zijn vraag:
»Jasmin, la haronne de Vaubert n' est pas encore arrivee?"
zelfs met gesloten oogen den man 'Olfn. Het was or en top
de groote seigneur vom- wien Jasmin een voorwerp is, de
egoIst wiell het bitter weinig zou kunnen schelen, als de
barones niet was gekomen, wanneer dit maar niet het noodlottig gevolg had, dat hij iets later dan gewoonlijk zal moeten
dejeuneeren!
En als hij sprak van Bonaparte, neen van mOils leur de
Buonaparte! In die enkele woorden lag al zijn onbeduidend·
heid, al zijn domme trots opgesloten.
De kracht van een stembuiging is onberekenbaar en aile
mogelijke schilderachtige standen halen niet bij eell enkelen
kreet met de juiste intonatie in de zaal geworpen; hij kan
het publiek in verrukking brengen.
De articulatie is de studie, waaraan de tuoneelspeler in de
eerste plaats zijn krachten heeft te wijden. Zij is het A, H,
C. en tevens het hoogste in de kunst. Men moet het in
het begin leeren, evenals de kinderen het met twee woorden
spreken, want de articulatie is de wellevendheid van den
tooneelspeler en moet dus steeds in acht worden genomen.
Ik zeg dat zij wellevendheid is. Immers, wanneer men
zich tot het publiek richt, is het behoorlijk zieh te doen
begrijpen en bijgevolg tc articuleeren; anders is dit onmogelijk.
Maar het natuurlijke ? zal men vragen. Moet men dan
niet in de eerste plaats natuurlijk spreken?
Ach, praat mij niet van het natuurlijke, waar tooneelspelers de moeite niet nemen te articuleeren en tegenover
het publiek babbelen alsof zij thuis aan tafel zaten, zich
zelf in de rede vall en, struikelen, zich herhalen, hun woorden kauwen als eindjes sigaar. kortom flodderen ; wat blijft
er dan van den stijl van den schrijver? Halve zinnen,
afgebeten woorden!
Het tooneel is geen salon en men spreekt niet tot vijftienhonderd toeschouwers in een schouwburgzaal, alsof men
met eenige vrienden aan het hoekje van den haard zat te
keuvelen. Indien men de stem niet verheft, wordt men
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niet Yerstaan; indien men niet articuleert, wordt men niet
begrepen.
Ik weet. dat een tooncelspeler de reputatie kan verweryen van natuurlijk te spreken door den gcwonen conversatie-toon te gebruiken; hij spreekt aile woorden even luid,
slikt het einde der zinnen in, stottert. schijnt zijn woorden
te zoeken, werpt er ecnige vlot uit, hakkelt vervolgens tien
minuten en ram melt daarna de rest af om het effect te
bereiken . . . en het onnoozelc publiek roept uit; »Lieve
Heme\, hoe natuurlijk! Alsof hij bij zich thuis is! Groot
talent! . . . Ik .heb het niet verstaan, en U? Maar hoe
natuurlyk zegt hij alles!" Men moet er nict op vertrouwen.
Wanneer het stuk den toeschouwer meer interessecrt dan
de tooneelspeler - en dat kan gebeuren - - , zal het publiek willen begr~jpen wat hij vertelt. Maar men verstaat
hem niet, men begrijpt hem niet! Harder! harder toch!
raept men ontstemd en de ontgoocheling is daar. Erger
nog wordt het, als zulke spelers verzen hebben te zeggen
en om natuurlijk tc zijn, maat en rijm verwaarloozen,
woorden bijvoegen en weglaten, en de poezie van M'Jliere
of Regnier mishandelcn. woals zij 't het proza van Scribe
zouden doen. Dan is het fiasco volmaakt! - Tooneclspelers van deze soort en er zijn goede onder -kunnen aileen diensten bewijzen in het heel gewone werk;
kunstwerken vertolken gaat boven hun macht. Waar
de stijl ontbreekt is geen kunst bcstaanbaar.
( W ordtver vol!Jd. )

Ik herinner mij nog zeer goed, hoc ik in mijn eerste schooljaren - en ze zijn zoo lang gel eden - mij verbaasde en
bedroefde over dep rijkdom van onze ta'l!. Wat schakeeringen, wat overvloed van uitdrukkingen, en wat vclerlei
beteekenis voor U:n woord! Zoo had ik voorheen onder
het woord »vermaken" alleen verstaan de uitspanning die
mij wachtte na de schooluren - balspelen, knikkeren en,
och. ik beken het met beschaamde kaken -- taartjes snoepen niet het minst. Eens echter zeide mij de meester,
die mijn schrift afkeurde - ik heb altijd slecht geschreyen - »laat mij je pen vermaken", en hij nam de stugge
ganzenschacht, puntte die zorgvuldig met zijn mesje. toetste
de punt op den nagel van zijn duim en gaf de pen terug
nm er mij sierlijke figuren mee te laten trekken. die letters
vormden, welke tot woorden samensmolten en - beteekenis
kregen.
Dat was dus ook vermaken; nict alleen uitspannen, aan
lusten \loldoen, maar ven'ormen, verfijnen, besehaven, ontwikkelen, en later - maar vee I later, leerde ik; kunst is
het edelst vermaken.
Dit alles herinnerde ik mij, toen ik de gedachtenwisseling
volgde, die in de laatste nummers van dit tijdschrift gevoerd werel door de hecren Emants (Marcellus) en Bake
(Mr. C.). Een polemiek was het eigeniijk niet. Geen
steekspel, waar de kampioenen met gevelde lans op elkander
inrijden; veeleer een parade-ri t, waar ieder ridder op zijn
eigen baan rijdt en laat zien wat hij in zijn schild voert.
Soms meende ik, dat het TOS maar een stokpaardje was.
Hoc het zij. de beide schrijvers stell en aan ons N ederlandsch Tooneel geheel verschillende eischen en jagen ieder
op eell ander veld.
De heer Bake wil een schouwtoanecl voor ons yolk, de
heer Emants een kunst-instituut voor de hooger ontwikkelden, fijner besnaarden.
Beide ijveraars kunnen 'naast elkander werken, maar ik vat de pen op, om ernstig te protesteeren tegen hetgeen
de heer Bake zeide in zijn laatste opstel, en wei »dat de
zoogenaamd minder beschaafde standen anzer maatschappij

beter de ongezonde strekking dier stukken (de Fransche
salonstukken namelijk) gevoelen dan de verstandelijk, maar
niet altoos zedelijk, meer beschaafden. De heer Bake vraagt
volksstukken - ridclervertooningen, vaderlandsch- heroIsche
spelen Vo!)r het yolk, dat beter de ongezonde strekking
gevoelt der Fransche salonstukken. En -- om ans zijn meening toe te lichten - zegt de heer Bake: »De opvatting
van het huwelijk is (goddank) bij ons een andere dan in
de meeste Fransche romans en tooneelstukken ..... .
Hier is het stokpaardje van den heer Bake totaal op
hoI geraakt.
De moderne tooneelletterkunde streeft in de salonstukken naar het blootleggen van de ware verhouding tussehen
man en VTOUW in het huwelijksleven en legt de hand op
de misschien meest zeere wonde plek van geheel ons maatschappelijk samenleven.
Daarin staan de Fransche dramaturgen waarlijk niet
aileen. Uit de laag staande Duitsche tooneelhtteratuur valt
mij alleen een kleine schets in van Paul Heyse, maar uit de
Spaansche noem ik Galeotto; uit de Fransche Frau-Frou
en (hoeden af) uit de Noorsche »Nora".
Wil de heer Bake het oordeel der minder beschaafden
aanvoeren als bcwijs van de ongezonde strekking dier werken, dan veroorloof ik mij te wijzen op den opmerkelijken
climax bij Ibsen, die eerst Nora schrecf. en to en het onthutste publiek schreeuwde: »dic vrouw miskent haar plichten, zij mag echtgenoot en kinderen niet verlatcn", wen
schreef hij »Spoken". Ziehier wat de gevolgen zijn van
een samenleving die geen huwelijk is, maar den schijn
tegenover de buitenwereld bewaart. Nu loeide de storm
en »zedekwetsend" was het paroo!. De grijze wijsgeer boog
het hoofd en schreef »De wilde Eend", waar dokter Reiling aan het woord blijft: »voor zulke menschen beter de
levenslogen dan de waarheid, zij zijn tevreden met den
schijn van geluk."
Wil de heer Bake die diep in de ziel grijpende waarheid
van het tonneel verbannen om »onze opvatting van het
huwelijk"? welnu, hij zoeke naar edele ridders 'en brave
jonkvrouwen-spelen, die klinken omdat ze hoi zijn. Vermaak er u mee. I)
Maar wenscht de heer Emants ontwikkelende. beschavende, veredelende kunst? 0, dan doe ik een beroep op
zijn fijnen smaak en rijken geest, om aan ons Tooneel een
oorspronkelijk stuk te geven, dat het licht van de waarheid
doe schijnen in die levensomstandigheden, waarin geheel
ons geluk ligt opgesloten.
Het laatst dat hij ons gaf, was een schets "dood". Hij_
brenge er leven in, late ons medeleven -- medel\jden,
medestrijden met dit echtpaar, en dan misschien leert hij
OilS dat scheiden zedelijker is dan leugenachtige samenleving. Dan heeft hij ons vermaakt, als de meester de stugge
ganzenschacht.
D. H. JOOSTEN.
') Is dit inderdaad de bedoeling geweest van den heer Bake?
'Vij gclooven het niet . Zijn aanval op de salondrama's uit de Fransche school was gericht tegen hun polygamistische vervorming van het
huwelijk. waarbij de echtbreuk geotolereerd, ja, tot deugd verheven
wordt. En die echtbreuk met een schijnsamenleven der echtgenooten
is immers weI de ergste onwaarheid, die men zich denken kan, dus
ook de' grootste onzedelijkheid. Hiertegen komt de onbedorven Hollandsche huwelijksopvatting op - al wordt diezelfde onwaal'heid in
het leven maar al te blind geduld.
RED .

II)
Van de drie voorstellingen, waaraan ditmaal eene.bespreking
toekomt, heb ik er nog maar twee kunnen bijwonen, n.1. die
van De Fabrieksbaas (Kon. Ver. Het N eder!. Tooneel) en
De Vrek (Salon des Varietcs.)
De Fabr£eI,sbaas is anderrnaal een product van de
nieuwere Engelsche tooneelschrijfkunst. Het is een salonmelodrama van Henry Arthur Jones, den auteur van De
Z£lverkollillg.
In vergelijking met De Losbol van Pinero blijkt een
duidelijk verschil. Pinero is meer realistisch en kernachtig,
in zijn effect en zoowel als in zijn taal; Jones, die meer
melodrama's dan comedies geschreven heeft, meer uitvoerig,
klenrrijk en breedsprakig. Doch mogelijk meer kUl1stenaar.
Om te oordeelen zou ik beide stukken in 't oorspronkelijke
mocten zien en hoaren.
Er zijn in de Fabrieksbaas
enkele oogenbhkken, waaruit blijkt dat Jones gevoelt wat
er in 't menschelijk hart kan omgaan en hij dit ook weet
weer te geven. WeI nog niet als een groot kunstenaar.
Oak is zijn stuk onhandiger maar vrijer - minder kUllstig
en meer waar: De handeling is haast kinderlijk eellvoudig; in het laatste bedrijf wardt zij een sp;·ookje. Alle
licht valt op cen persoon, en in de uitteekening vall dien
man vind ik trekjes van juiste opmcrking en glimpjes van
echt sentiment, die, ondanks de conventioneele rethoriek
van andere gedeelten, dit stuk lets hooger doen stell en dan
de gewone Fransche melodrama's.

Als mijn lezers den inhoud van dit drama wenschen te kennen,
laat ik dan hier even eene opmerking mogen neerschrijven,
die iJ- reeds veel vroeger gemaakt heb. Het is gewoonte geworden, een stuk te beoordeelen naar den
inhoud en meest daarnaar alleen. Maar dit is onjuist.
Niet de loop der handeling is het voornaamste; oak de
karakterteekening beslist niet alleen over de waarde van
een stuk. Evenals in alle kunst is ook in de dramatische
het hoe belangrijker dan het wat. De wijze, waarap de
person en geteekend zijn, waarop een toestand uitgewerkt
is, zijn van niet minder beteekenis. Een situatie kan heel
oud en misbruikt zijn en een reeks van situaties, d. i. de
handeling, evenzeer en tach kan het drama een kunstwerk
wezen. L' Ar!eslrmne van Daudet en La Gill van Richepin
bewijzen het.
Het motief, strijd tegen een al-overheerschende zinnelijke liefde, is zeker heel oud, want het
is eeuwig menschelijk. Toch stc! ik beide stukken ala
kunstwerken heel hoog. De handeling in Winter/ale en
Josef I'n Dothan beteekent weinig - toch is er in beide
stukken meer werkelijke kunst dan in Theodora.

Maar van oppervlakkige waarneming getuigt wat de
schrijver uitdacht om een conflict tllsschen den droomer
en zijn misbruiker te doen ontstaan.
De dochter van den fabrieksbaas Blenkarn leeft ten
huize van den kapitalist Chandler, eigellaar der fabriek,
die eell zoon heeft, officier in het koleJl1ialc leger. Als
die twee jongellli elkander ontmoeten, gaan ze van clkaar
houden. \lvel i:i hij, op verlangell van zijn vader, met
een rijke erfgename verloofd, doch tegen zijn eigcn wil.
En nu wordt de verhouding tusschen ~1ary lllenkarn en
Julian Chandler zeer intiem. Zij is zwallger bij hem. Een verleide onschuld? 't Is ll1og-elijk, al blijkt het
!liet. Maar in elk geval IlCelt beider verhoucling niets
met den strijd tusschen den rijke en den arme te makell.
Julian houdt eerlijk van Mary en wil haar huwen. AlIecn
zijn vader staat hem in den wcg.
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N u duct die Olule heel' Chandler, behah'c dal hij zijn
zoon met financieele dwan'rmiddekn van Mary :~uckt af
te houden, twee leelijke dingen: hij onelerschepl' cell brief
van zijn naar Afrika vertrokken ZClon, welken brief, aan
Mary Blenkarn geadresseerd, hij ill de woning van Blellkarn op tafel vindt. FeiteliJ k is dit niets meer of lllinder
dan diefstal; m()recl en strafrechtelijk een misdrijf. Ook
liegt hij, na Mary tot vluchtcn te hebben overgehaalcl. haar
vader voor, dat hij yreeselijk mct den tllestand te eloen
hecft, al weigert hij z'n zoon te laten terugkomen OIll hem
met Mary te laten trouwen. Maar ligt nu in die w('igering
voleloende motief am ele llitbarsting v:tn den ouden Blenkarn tegen hem te rechtvaardigen?
\Vaar is het verband tusschen hun indw;trieele verholldillg en de licfdesgeschiedenis? Is het de schuld van den (Juden Chandler
dat Mary Blenkarn wat al te gewillig zich heeft overgegeven
aan zijn zoon, en is het hem kwalijk te nemen zoo hij
geen lust toont dien zoon, die niets verdient, met een eventuecl gezin op zijn kosten te onderhouden) In elk geval
staat het vast, clat heel deze historic met den modernen
strijd tusschen kapitaal en arbeid niels te maken heeft.

***

Wclbeschouwd is die vertegenwoordiger vall het kapitaal
de grootste do moor en knul, die er bestaat, en van een
handig menschenexploitateur heeft hij niets. Hij weet, dat
de oude Blenkarn zoekende is naar eene nieuwe methode
van porceleinfabricage en als hij die vincit, is zijn eigen
fabrikaat waardelo()s. Dit is zrlO erg zelfs, dat Blenkarn
. hem later heelemaal tot een bedelaar maakt en hij geld van
zijn vroegeren ondergeschikte moet afbedelen. Karakterloozer
kan het zeker niet. Maar was het !lU, als pure berekening,
* * *
niet veel verstancliger van hem geweest, zoonlief met YIary
Blenkarn te laten trouwen? Dan zou hij zich dezen tot
bondgenoot in plaats van tot vijand gemaakt hebben.
De Fabn'eksba£ls wit een deel van den modern en strijd
vVanneer die Joseph Chandler het type van den modertusschen kapitaal en arbeid laten zien: een droomerig nen kapitalist moet zijn, heeft de strijd tusschen arbeid en
zueker en uitvinder, die zich in zijn onbekommerdheid kapitaal niets om het lijf. Wezens als die Chandler alle
om het reeele .Ieven door een kapitalist laat exploiteeren.
vermogens miss en om dien strijd met cenige kans op Sllcces
Hij blijft arm, terwijl zijn uitvinding den ander rijk maakt.
te voeren - ze vall en als otrers van eigen domheid en
Die droomende oude man, Blenkarn, alleen levend voor karakterloosheid.
zijn visioen: de vondst van het geheim der oude porceleinfabrikage - is, ik zei het reeds, met enkele tinten goed
opgezet. 't Is juist gezien, hem weekhartig te maken, met
***
een groote liefde voor zijn oudste dochter, die hem begrijpt en steunt.
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Zoodat ik maar zeggen wilde. dat men het met de
"grcep uit de realiteit" van dezen Engelschman niet al te
nallw 1110et llemen. 't Is hem eenvoudig te dOGI1 geweest
om een middel tot succes. Een rijkaard als Chandler
wekt dadelijk de antipathie der toeschouwers up; een
geduldig man en ongelukkig vader, hun medelijden en
mGt.:gevocl. Stel beiden tegt.:nover elkancler en het publiek
zal meeleven en geboeid worden. :\Iaar de tegcnstelling
en elLIS ook het effect er van, is van moreelen aard, lliet
van artistieken.

**
Dc twee personen, aan wien elit stuk bij zijn vertooning
alles k danker, heeft, z~in de heeren Louis Bouwmeester
en den chef-machinist Grader. De laatste IICeft zich zeer
bekwaam getoond in het ineenzetten van den porceleinoven
volgeI1s de teekening op de groote plaat, die de bekenje
van Mr. Barnrs of Ne7fJ-Y01k in kunstwaarde nag verre
overtreft. 't Is alleen een gang naar den Schouwburg waard
om clat opvlammen der ovens te zien, op comm,mdo zomh'a
zij gepookt worden!
Dc heer Bouwmeester maakt van Blenkarn een mooi
type en weet in de eerste helft van het stuk echt en natuurlijk te blijven. Hier heeft hij mooie trekjes van karakter- eil situatieteekening. De tweede helft beteekent artistiek niets meer en ik kan dan ook niet zeggen dat deze
ral tot de beste van om:en acteur behoort. Hij heeft er
op zijn repertoire, die ont.:indig meer echte kunst vorderen
en waarin hij oak meer echts geeft. De heer Spoor stelt
den kapitalist te zwak en lobbesachtig, niet kernig genoeg
voor. Zeer opgewekt is de heer Schulze als de goedhartige
en gedienstige l'egg - zijn tooneclen in het tweene bedrijf, waar hij om de coquette Nancy Blenkarn vrijt, waren
vol humor en, behalve in kleinigheden, niet overdreven.
Dc heer van Schoonhoven verdient ditmaal bizondere
vermelding om de lo~heid en llatuurlijkheid van zijn spel;
de heeren Ising, Holtrop en van Zuylen voor het typische,
dat zij in hun kleine rollen wisten aan te brengen. De
dames figureeren in dit stuk meer dan zij spelen; zelfs de
twt:e langste vrouwenrollen beteekenen nog heel weinig.
Het pathetisch moment van het afscheid (2e bedr.) werd
door mevr. Holtrop met gevoel gedaan; mej Lorje wist
aan de grillige, behaagzieke N aney het juiste karakter te
geven.
En het publiek, aan de griep-stoornis ontkomen, vult
avonc! aan avond den .sc/lOuwbur~ tot den nok! Wat
zoo'n afsdmwelijke prent niet een aantrekking uitoefent!

De tweede voorstelling, die ik te bespreken heb, is ue
vertoonillg van De Vrek gevoigd door De Bdachel!jke Hdo{sche Juj/as, in het Salon des Varietes op Maandag en
Dinsclag 27 en 28 Jan. 1.1. (3e Abonnements-voorstelIing.)
Ik sehrijf er die data opzettclijk bij, om te voorkomen
dat men wat ik zeggen ga, ook toe zou passen op de
latere voorstellingen van De r'rek, toen de aanvang van
de Svava-tonrnee eene wijziging in dc rolverdeeling noodzakclijk had gemaakt. Die laterc heb ik niet kunnen bijwoncn. Maar ik betwijfel zeer of zij een Moliere-kenner
bevredigd zouden hebben. De heeren Rooyaards en
Pool man, die bij de eerste voorstelling met den heer
Bigot de besten der mannelijke vertooners waren, kon
men moeilijk miss en en na hun vertrek met Svava,
zal De Vrek er niet beter op gewarden zijn. Het reizen
en verdeelen van het gezelschap - een naar het schijnt

onvermijdelijk gevolg van den kleinen omvang van
het sLhouwburgje alhier - blijft zeer zeker de uitvoering
der goede intenties van de directie vooralsnog op te
betreuren wijze belemmercn. Zoo zij maar stceds blijft
bedt.:nken, dat een gezelsehap als het hare allerminst een
onuitputtelijk oliekruikje is en de verdeeling in tweeen en
driecn het gehalte van elk deel niet vcrhoogt. Het zou
mij spijten, wanneer het der directie verging als den man
uit het spreckwoord, die het onderste uit de kan wilde
hebben. En al schijnt, gelukkig voor haar, het publiek
harer gewone voorstellingen zoo erg kritisch niet uitgevallen,
zij make zich niet diets dat die sehijn op den duur
werkelijkheid zal blijken.
Het ongelukkigste voor elke
directie is dat de ontevredenen onder het publiek geen
critiek sehrijven maar stil wegblijven en anderen afhouden,
zoodat vaak langzamerhand een publiek verloopt, voor
dat de directie het merkt of zieh rekenschap van de oorzakcn geeft. De heeren Gebrs. van Lier hebben ditzelfcle
ondervonden, en elk jaar heb ik het goede publiek, dat
zij voor het betere repertoire behoefden, met het gehalte
van het gezelsehap zien verminderen, zoodat zij, nn ze
dit ,eizoen over meer en betere kraehten konden beschikken, ook weer een nieuw daarvoor moesten gaan
vormen. Maar dat lukt zoo spoedig niet.
Het Salon des Varietes zelf heeft in de laatste twee jaar
een publiek getrokken, dat er vroeger niet kwam en het
gezelschap werkelijk genegen is. Dit te behouden en uit
te breiden, blijve het vOllrtdurend ernstig streven der
directie. Zij kan, zeker, niet alles in eens geven. Maar
het besef ,van die onmogelijkheid verleide haar nooit tot
eene te groote toegeeflijkheid jegens zich zelve. Het publiek
vraagt en terecht niet naar de oorzaken die tot
eene minder goede rolverdeeling aanleiding hebben gegeven. Het neemt eene vertooning voor wat zij is, en
beoordeelt haar als zoodanig. Daarom late de direetie
zieh, in haar eigen belang, alleen raden door de vraag. of
hetgeen zij wil laten zien, werkelijk voldoet aan de eischen,
die zij zelve als publiek zou meenen te moeten
steIlen. Zoo niet, dan mogen ook de schoonste geldelijke
vooruitzichten eener splitsing haar niet verlokken, of zij
zou de hen IlJ.et de gouden eieren slachten. Ook vergete
zij nooit, dat zij behalve den roep van haar gezelschap,
nog dien van haar artisten in het bizonder te handhaven
heeft en dezen, wanneer zij in eene te zware of niet
genoegzaam gestudeerde wi te kort schieten, daarbij hun
faam kunneu verliezen. Want het publiek oordeelt ook
hier weer alleen naar wat het ziet; het heeft geen rekening
te houden met wat er »achter de sehermen ';voorvalt."
N og daargelaten, dat er ook hoogere motieven zijn, die
in dit alles dringend tot omzichtigheid nopen: de varming
der artisten en de eischen der kunst.

***
Gclukkig toonde de 3e abonnementsvoorstelling zelve aan,
dat die buitengewone uitvoeringen door de meeste artisten
blijvend worden opgevat als eene aanleiding tot bizondere
studie en volkomen toewijding. En al vind ik, absolute
eischen stell end, ook heel veel af te dingen op de verkregen
uitkomsten, dan acht ik dit, in verband met het karakter
dier voorstelIi!lgen - die niet tot model maar tot oefening
strekken - van minder beteekenis. Hoofdzaak is, dat er een
streven naar het goede, bewijzen van eigen inspanning merkbaar zijn.
Eu nu meen ik, dat beide all ere erst moeten blijken uit
rolvastheid en eerbied voor den tekst. Ik weet, dat die
tekst, door zijn ongewonen stijl, eenigen bizondere moeite
veroorzaakt heeft. Duidelijk was dit merkbaar aan de heeren

Rooyaards en Mulder; de laatste raakte, va oral in het vierde
bedrijf, nogal eens in de war, terwijl toch zijn ijver en toewijding buiten kijf staan. Maar ditzelfde kan ik niet zeggen
van den heer Pilger. Deze jonge acteur heeft zeker weI
talent; hij maakt gemakkelijker effecten dan de heer Mulder,
maar hij maakt het zich oak wat heel gemakkelijk. Hij was
weI potsierlijk als La Fteche, maar niet wat La Fli:che moet
wezen. Geen poging tot het cloorclringen in het karakter dezer
knechtenrol. Geen zorg voor den tekst en de dictie. 't Had
er veel van, of hij dit bijrolletje van geen beteekenis vond.
Omdat zoovelen onzer acteurs van kleine rollen niets weten
te maken, behandelen zy die met hooge minachting. Coquelin
mijne heeren, is een acteur van gaven en beroemdheid.
En weet u wat hij te Parijs in Tartlife speelt - en als
suecesrol - ? Monsieur Loyal!

N a De Vrek volgden Belachelijke Hoofsche Jllffers, met bijkans
;;eheel onveranderde bezetting van de mannenrollen. AI5
de juffers traden de dames PoolJllall en SPOOf op - De
laatste viel mij evenzeer !nee als de eerste me teleurstelde.
Voor mej. Poolman is oefening in stembuiging en dictie een
unvermijdelijke noodzakelijkheid, nu valt zij met haar scherp
argaan voortdurend uit den toon en dreigt eentonig te
worden. Zij is eene te lieve aetrice en heeft te veel
begaafdheid om niet jegens zich zelf verplicht te zijn, die
gebreken nog te bestrijden. Zij is ook nog veel te jong om
het niet met den noodigen ijver en met hoop op goeden
uitslag te kunnen.
L. S.

***

Ik zei iets over de ciietie van den heer Pilger. Deze
was in het algeheel het zwakste bij de meesten. Te
zwaar bij den heer Bigot (Harpagon), mevr. de Boer
(Frosine); te kleurloos en eentonig bij de heeren Rooyaards
(Val ere, Ie bedr. I), Poolman <Jacob, verhaal van Harpagon's
betrapping), Mulder (Cleante, I bedr 2.); te huilerig en scherp
van to on bij mej. Poolman (Elize, I bedr. 1 en 2.) - en
te plat bij den heer Sprinkhuyzen (Commissaris, Ve bedr.)
N aast deze gebreken vielen ook goede hoedanigheden
en gelukkige momenten op te merken. Zoo waren de
toonsovergangen van mevr. de Boer echt karakteristiek en
voortreffelijk, en zonder de gerektheid in den aanvang
zou haar Frosine onberispelijk geweest zijn. Zeer levendig
en opgewekt was de heer Poolman in het gesprek tusschen
vader en won en in het vijfde bedrijf; de heer Rooyaards
braeht humor en stijlvoJle luehtigheid in het tooneel met
Harpagon en Elise (»zonder bruidschat"); de heer Mulder
slaagde er in de hoffelijkheden aan Marianne veel beter
in den to on te zeggen dan deze met zijn spel te begeleiden; mej Poolman was best op dreef waar zij tegenover
haar vader zich stellen kon (I, 6) en de heer Sprinkhuysen was in zijn grime en gebaren geheel wat hij wezen
moest. Terwijl ik van mej. Spoor aileen wil zeggen, dat zij
de bloedelooze Marianne zoo voorstelde gelijk ik mij haar
dacht wat zij de natuur miss chien nog meer dan de
kunst te danken had.
En de heer Bigot? - Hij had zieh blijkbaar meer dan gewone zorg en inspanning _ . zelfs voor het IceI'm zijner rol getroost, dan hij pleegt te doen. En hij bereikte het resultaat dat hij op menig moment toonde een man te zijn,
die ook het hoogkomisehe weet weer te geven. Vooral
in zijn gesprek met Frosine, waar hij Harpagon's ijdelheid
teekent. Hij was echter niet vrekkig en achterdoehtig
genoeg, meer komisch dan afschuwwekkend - waals ik
voar mij Harpagon vind. En zoo miste zijn sehepping de
aile deelen verbindende eenheid van opvatting. Doch,
naar het mij voorkomt meer nog als gevolg van eene min
juiste opvatting dan van gemis aan vermogens. De heer
Bigot heeft zich blykbaar wat veel laten leiden door het
denkbeeld dat De Vrek een blijspel is. En dat is het stuk
eigenlijk niet, vooral niet in den hoofdpersoon. Het lugubre van de verhoudingen in Harpagon's gezin is nog meer
tragisch dan komisch; het lachverwekkende ontstaat uit de
kluehtige bijvoegsels.
De vertooning van De Vrek had, in het uiterlijk - door
tooneelschikking, jeux de scene, (costuums; die van de heeren
Mulder en Poolman deugden intusschen niet), decor, gemis
aan pauze geheel het karakter eener echt Fransche
voorstelling. Maar haar innerlijke waarde stond lang niet
op gelijke hoogte.

***

INGEZONDEN.
BAARN 28 Januari 1890.
Alljil/teer de Rcdacleltr,

Ibsen niet, maar den schrijver van Nom en dat drama zelf
noemde ik naturalistisch.
Dat ik den geheelen Ibsen
naturalistisr.h genoemd zou hebben, lokte bij den heer D.
(ik neem aan dat de D. in No. 7 van het Tooneel
mannelijk is) een qualificatie van mijn Nora-opvatting uit,
die ik niet onbeantwoord mag laten.
Den moed zou mij niet ontbreken om Ibsen op grand
van: De wilde eend, in de eerste plaats, en dan in volgorde: Spoken, 1\·o1"a. Dc vrouw del' zee, Ro.rmershol11l en
Pm' G)'ut (twijfelachtig) naturalistisch of, beter gedctailleerd,
lIledlsch auteur tc noemen, doch in mijn artikel over l%l'a
heb ik dat niet gedaan. De »Kiilnische Zeitung" ZondagsilIad 29/12 '89 noem! hem onder de moderne realisten en
dat weI in denzelfden regel met Zola. In mijn apvatting
ben ik dus niet mijn tijd vooruit, want ik sehreef twee
maanden vaar de Kijlnisehe Zeitllng. Of behoort deze ook
tot de komende richting? Het medische element mis ik
of vind ik slechts spaarzaam in Em vijand des 7Jolks, SteUllpI/arm der lllaatsrizapP9' en Braud.
Wanneer negen, verscheidene stukken genoemd mogen
worden, sta ik, wat betreft mijn bevoegdheid tot oordeelen
(gesteld dat die aileen afhing van het aantal stukken waarvan men kennis nam) met den heer D. gelijk. Doeh het
verschil in opvatting van den heer D. en mij !igt elders.
De stemming van den heer D. is mij niet onbekend. De
eerste maal, dat ik l\Tora leerde kennen, kwam ik geheel
onvoorbereid in den schouwburg, toen geraakte ook ik onder dien machtigen invloed der innige bekoring, die van
dit stuk uitgaat. Nora is lief ell deugt niet, dat wegloopen
is verkeerd en toch flink.
Thuisgekomen vermoedde ik reeds ongesteldheid bij Nora;
doeh nauwelijks had ik mij door de Iczing re!:mschap vall
den toestand gegeven, of ik was zeker.
Die eerste wazlge stemming verlaat sommige menschen
nooit, vermoedelijk bezielt zij ook den heel' D.
Zooals deze Nora opvat, beoordeelt hij mijn artil,el en
mij zelven: in de toekolllst ziende en de kluts kwijt; scherpzinnig en onwaar. Is dit helder of (woorden van den heer
D.) is dat geen droom?
Men beschuldige mij niet van exclusief-naturalistische
neigingen en de hemel beware mij voor de plaag van in
ieder een patient te zien, doeh toen het mij in Kora Zl)()
duidelijk werd en ik de opvatting nergens elders yond, wilde
ik haar niet verzwijgen. II. beschouw haar volstrekt niet als
de eenig juiste. Mij is die eigenaardig-onbestemde droo-
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merige conceptie van den heer D. l11eestal de aangenaamste, cloch niet de hoogste.
Bet .:-l" oorsche volk gaat geen schaone toekomst te gemoet als de idealen daarvan uitgedrukt worden door de
figuren van Ibsen, die bijlla allen krankzinnigen in hun
naaste familie kunnen aantoollen. Ik hoop gclegenheid te
vinden. MYllheer de Redactcnr, de vraag van den heer D.
te beantwoorden: in hoeverre zijn opvatting met de mijne
is overeen te brengen en ook of het wei noodig is aan
Ibsen zelf te vragen of de medische details in artistiekdroomerige stemming, dan weI met volle bewustheid om
het doel te bereiken zijn neergeschreven.
Voor de plaatsing dezer regelen blijft ten zeerste dankbaar

ADVERTENTIEN.

I......·········....·.._I
W. N. MULDER,
COSTUMIER.

(!ostumes rIistol'iques, de ~tyle lfc de Fantaisie

Uw bereidvaardige

~al'des

10,

J. VRIESENDORP Jr.
[Met dit antwoord zij de discussie over dit onderwerp gesloten. Ons
zij aIleen de opmerking geoorloofd, dar de heer V. in zijn eerste opstel zelf aanleiding heeft gegeven tot de aanmerkingen van den h,'er
D.
Geheel onjui;t en onbewezen lijkt mij immers zijn stelling, dat
Ibsen met opzet en helder bewustzijn in Nora een geval van neuvrose
bebandeld heeft Om waarschuwend te leeren hoe daarvoor vatbare gestellen in 't huwelijk worden. Daarvan is niet het minste te vinden.
Waar is aileen, dat enkele der verschijnselen van neuvrose in ~ora en
andere door Ibsen, zoowel als door Shakespeare, geteekende personen kunncn worden waargenomen. Ibsen ver!:eet het animale leven nie! en in
dat opzicht is hij, gelijk Shakespeare. naturalist, maar 't is even ongerijmd
in lVora eene medische als eene moreele strekking te zoeken. Hoc
een dus-geaarcl vrouwtje leeft en handelt, hoe en wat zij gevoelt, heeft
Ibsen willen teekenen. Meer nie!.
Red.]
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Bij A. RoSSING alhier is verschenen en bij iederen Boekverkooper verkrijgbaar:

DE OPLEIDING ONZER TOONEELSPELERS
opmerkingen naar aanleiding der hervormingsplannen

VOOR DE TOONEELSCHOOL
DOOR

Holz (A.) und .r. Schlaf, Die Fml1ili~ Seliche. Drama f
Uschner (K. R. W.), 8chau8piele. Band 1.
f
Sylvester (Th.), .Jephtha. Tl'auerspiel.
f
Sonntag (L.), das Bicycle. Lustspiel.
f
Lugiel' (E.), ThrJutre Complel, 2 vol.
f
:.\1oultol1 (Q.), The ancient classical Drama
f
Fib:geblJOn (H. U.), Famous Elizabethan Play.~.
f
Angier (Emile), ThNitre Complet. Tomes 1-2 .
f
Barbier (1' .•J.), .Jeanne d'Arc. Drame en 5 actes
en vers. iIlusique de Gounod.
f
Newshy (P.), Les Danicheff'. Comedie en 4 actes . f
Jalin (G. de), la Comtesse Romani. Comedie
en trois actes.
f
Beisnier (F.), ThMtre de Guignol
f
d'Artois CA.) et H. l'agat, la Fer/nifl'e. Dl'ame en 5 actes f
Nancy (Ch.) et M. Carre, Hilda. Opera comique
en 1 acte.
f
Jamier (A.), les ResjJectables. Comedie en 3 acte~. f
Fev ie (H.), En d(:tresse. Comedie en 1 acte.
f
Marthold (J. de), Esther (i Saint Gyl'. Comedie en 1 acte f
Songa (R. de), To/netle (I Molirlt·e.. A-propos en ven f
Villdard (A.), MO/!8ieul" Do/·ine. Comedic en 1 Rcte. f
Griffiths (L. )L), Ecenin.IJ8 with Shake8jJeal·e.
f

L. S I M 0 N S Mz.

1.30
1.1.-

Prijs j -.50.

0.65

3.85
5.5il
4.flO

3.8:)

1.10
1.10
1.10

NEELMEIJER'S Ka~iD~t Inkt
preferent boven aIle andere Inktsoorten,

IS

hij is bij alle soliede Boekhandelaren verkrijgbaar.

1.10
1.lU

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek

0.5:;

NEELMEIJER & CO,

1.10

0.85
0.55

APELDOORN.

0.30
0.5il

9.7.1

Werelutentoonstelllng Parijs 1~89 -lilveren Meaaille I

Stoomdrukkerij van TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P.

VAN SANTEN),

Achterburgwal 84, Amsterdam.
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:FEBRUARI

XIX e

JAARGANG.

INHOUD:
Officieele Mededeelingen. Het Applicatie.tooneel. -- J. V. De Kunst van den Tooneelspeler, naar Coquelin Aim:, II. Vrel< een blijspel? ---: Uit de Maastad, door ,Tean Valjean.

Moliere's

PFFICIEELE J\1EDEDEELINGEN.
De eerste voorstelling van het Applicatie·tooneel had plaats op 9 Februari j.l.
Het programma luidde als voigt:

EEN WOORD TOT INLEIDING, door Prof. A. G.

VAN

HAMEL,

uit

Groningen, Algemeen Voorzitter van het Ned. Tooneelverbond.
I.

ZIJ WIL NIET TROUWEN.
Noorsch van Orm M.

Dramatische Schets (lever de rl'deau) uit het

MOLLER,

door W. G.

de Hr. G . V ERENET.
Mej. A. KLEIN. *)

HI] (23 jaar)

ZI] (18 jaar)

II.

ADOLF VAN GELRE.

NIEUWE~KAMP.

Drama van

MARCELLUS

EYrANTS.

Derde Bedrijf,

eerste zes tooneelen.
ARNaUD v AN EG:)Imm, (afgezet) hertog van Gelre.
de Hr. H. SCHWAB.
WILLEM, graaf v . EGMOND, zijn broeder.
R. VAN DER HILST.
KATA RIN A V AN BOURBON, vrouw van A rnouds Z(Jon Adolf.
Mej. S. Bas.
BERNARDUS, Franciskaner monnik
»
Hr. J. HOLTROP.
VAN EIJL, drost van Grave
de Jongeh. F. BOERS:'!A. *)
Een Gelresch Kapitein .
»
Hr. A. SMITS.
3 Franciskaner Broeders.
t t t
De handeling valt voor op het slot van LOBEDE, m de

2,le

helft van de XVe eeuw.

11 I.

CORIOLANUS.

Treurspel

BURGERSDIJK.

van

SHAKESPEARE, vertaling van Dr. L. A. ].

Vijfde Bedrijf, derde tooneel.

A UFIDIUS, Volskisch veldheer.
CORIOLANUS, Romeinsch edele
VOLl.;::\IKIA, zijne moeder
VIRGILIA, zijne vrouw .
Zoontje van Coriolanus.
Romeinsche vrouwen.
Volskische officieren en soldaten.

de Jongeh. F. BOERS::\IA. *)
"
Hr. H. SCH'..\·AU.
Mej. M. GRADER.
»
G. SIXMA. *)
Jongejuffr. A. MULDER. *)
Leerlingen v. d. T. school.

t t t

De handcling valt voor in de tent van CORIOLANUS, in het begin der 5 11e eeuw vor)r Christus.

IV.

DE BEDROGEN VADER. Tusschenspel(klucht)vanLoPEDEVEGA (1562-1635).
N aar de Hoogduitsche vertaling uit het Spaansch, door S. J. EG-. WILSON.
De oude GUADARRAMA
ISAI3ELLA, zijne dochter
ANTONIO, haar verloofde
LORENZO, knecht v. Guadarrama
Een Buurman ,
Muzikanten en Dansers.

de Hr. G . VERENET.
Mej. M. COER DES. *)
» Hr. A, SMITS.
» » R. V AN DER HILST.
»
J. HOLTROP.
Leerlingen v. d. T. school.

Het tooneel stelt eene straat voor.

NB.

De met een *) voorziene namen duiden leerlingen van de Tooneelschool aan, de andere
zijn van jongere artisten van "Ret Nederl. Tooneel."

De uitnoodiging van ons Hoofdbestuur aan aIle leden
des Verbonds gericht, om de eerste voorstelling van het
TIL/titre d' Al'pIt"C,ll/o/i te kCJlnen bijwol1en, had Cell groat
aantal dames en heeren -- onder de laatsten ook belang·
stcllenden van buiten de stad, - jl. Zondagmiddag in
den Stadsschouwburg bijeengebracht. De toeschouwers
zaten tot op het tweede amphitheater, en trotseerclen tot
het einde toe de warmte, die op sommige plaatsen niet
gering was.
Alvorens tot de uitvoering van het programma werd
overgegaan, verscheen Prof. A. G. van Hamel, Voorzitter
des Verbonds, ten tooneele en begroette de aanwezigen
met de volgende woorden:
J)ames en Heeren.

Gij brengt heden een bezoek - uw eerste bezoek aan het Applicatietheater der Tooneelschool. En het
hoofdbestuur van het Tooneelverbnnd. dat de eer had n
tot dat bezoc:k uit te noodigen, geniet thans het voorrecht
u hier te mogen ontvangen. Daar het eell eerste bezoek
geldt. zoo zij het mij vergund. als voorzitte;' van het hoofdbestuur, met een enkel woord deze samenkomst in te
leiden.
Wat heb ik aan u voor te stell en ) Dc jongelui, die
zoo straks voor u zullen optreden? Doch de leerlingen
en oud-Ieerlingen cler Tooneelschool zijn immers goede
bekenden voor 11. "Oude bekenden" !nag ik niet zeggen;
»oud" is een woord dat hier niet passen zou; wij hebben
hier niets dan jeugcl eell jeugd die natuurlijk haar
gebrek aan ervaring niet altijd vom u zal kunnen verbergen,
maar die, daar zij het voorrecht heeft even jong te zijn
Vl')["r het voetlicht als er achter, cr even bloeiend uit te zien
zonder behlllp als met behulp der grimeerdo("ls, nog een
heele tDekol1lst voor zich heeft.
Moet ik u soms kennis doen maken met den schouwburg waarin het Applicatie-theater is gevestigd, met het
tooneel waarop l'!1Ze leerlingen en oud-Ieerlingen zich

straks zullen bewegen? Ik wil niet onderstellen dat dit
voor een enkele onder u noodig zou zijn. Neen, in den
schouwburg van het Leidsche plein hebt gij vast menigen
voetstap staan; de wand en van dien schouwburg hebben
menigmaal uw handgeklap weerkaatst; de ruimte achter
het voetlicht kent sinds lang de glazen van uwen tooneelkijker.
Toch zou er iets nieuws kunnen wezen in den indruk
dien gij heden van dit lokaal ontvangt. Het zou kunnen
zijn, dat de ruimte u van daag wat heel groot voorkwam,
en dat ge elkaar toeftuisterdet: »een zonderlinge oefenplaats van leerlingen, die residentie der Koninklijke Vereeniging Het lVederlalldsch Tooneel /"
Ik verzoek u maar dadelijk aan dien indruk niet te
willen toegeven. Laat ons liever dankbaar zijn, dat de
Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging, die ons
streven met ingenomenheid heeft begroet, niet aileen voor
de medewerking zijner jongere artisten aanstonds de gevraagde vergunning heeft gegeven. maar tevens, voor de
uitvoeringcn en de voorbereidende oefeningen van het
Applicatietheater, ons uit eigen beweging de vrije beschikking over schouwburg, tooneel en accessoires heeft aangeboden, tprwijl ook de Directeur-gerant en de regisseur
ons humle medewerking hebben toegezegd. Voor die
gracieuse aanbiecling, en voor de welwillende sympathie
waarvan zij getuigt, aanvaarde de Raad van Beheer heden
nogmaals onzen warm en dank. Ligt er bovendien niet
iets cigenaardigs in, clat de Tooneelschool, die zieh in de
jaarlijksche aanmoediging en ondersteuning van het Stedelijk
Bestuur en den Raad dezer gemeente dankbaar verheugen
mag, haar Applicatietooneel in den Amsterdamschen Stadsschouwlmrg heeft opgeslagen?
En wat nu de groote ruimte betreft, - laat mij van
uwe verbeelding _. en wat is eene tooneelvoorstelling
waarbij men geen beroep zou mogen doen op de verbeelding der toeschouwers? .-- laat mij van haar mogen
vragen, dat zij hier het omgekeerde doe van hetgcen zij
elders, op een met minder hoog te waardeeren oefenplaats
van jcugdige tooneelspelers (ik bedoel den Sa/oll in de
Amstelstraat) reeds met zooveel succes gedaan heeft. Daar
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ginds, in hot kleine zaaltje, moet uwe verbeelding, wannccr
Molierc, Ibsen, Bjlirnsor. voor u optreden, dc ruimte van
schouwburg CII tuoneel niet \\"einig vergn ,oten, om het
beoogde effect mogclijk tc mak(~Tl. Welnu, hier llloge zij
de ruimte \Vat inkrimpen. Hcbt gij ginrls, bij hct zien
naar dc coulissen, cen tooneclkijker noodig met een dubbel
stel vergrootglazell, zet cr hier eell verkleinglas op, - Cll
aan de proporties van hct geheel zal niets meer ontbrekclI.
Maar wat ik dan loch weI aan u heb \'oortestcllen is
het applie-atietheater ;:clf ; wat wei een wo()rd van intrnductie behoeft, is de zaak waarmede wij hier \"(lor den
dag komen..... uf eigenlijk aileen de naam waaronder
zij optreedt, en dien wij aan ecnc Parijschc imtcllillg van
suortgelijken aard hebben onlleend .
Want de zaak zelve is ook al niet nieu\\". Reeds hebben
de jongere artisten vall dit tooneelgezelschap verleden jaar
in de zaal van Felix twee dramatische matinees gegeven,
waar zij icts dergelijks hebhen gcclaan als hetgcen zij straks
zullen doen.
En de eigenlijke leerlingcn onzer school
hebben reeds meer dan eens de gelegenheid gehad, door
afdeelingell van het Toolleelverbond, door het Departelllent
van het Nut, door de Hollandsche I\laatschappij, door
letterlievende gezelschappen en lederijk erskamers rlaartue
uitgenoodigd, - om voor een grooter of kleiner publiek op
te treden.
Maar - en in deze weinige woorden kan ik tie geheele
beteekenis van het Applicatietheater samenvatten - aan
die veelsoDrtige publieke oefeningen van leerlingen en jonge
kunstenaars zal hier meer degelijkheid, mecr eenheid, meer
methode, meer leiding gegeven worden. Zij verhezen hier
het karakter van liefhebberij en worden een element in de
artistieke opleiding van den tooneelspeler.
Het Applicatietheater is eene annexe van de hoogste klassen
unzer Tooneelschool.
Wij hebben gemeend, dat onze le erlingen, wanneer zij eell
of twee jaren van nauwgezette studie achter zich hebbell, ook
de gelegenheid moesten vinden om elders dan binnen de
wanden van het schuollokaal en op andere tijden dan op
den jaarlijkschen examendag, hunne krachten als aanstaande tooneelspelers te beproeven en aan belangstellende tooneelvrienden te toonen wat zij onder goede leiding reeds thans kunnen presteeren. Voor hun eigen
ambitie en voor die hunner leermeesters wordt dus het
werk dat zij op het Applicatietlloneel hebben Your te bereiden en uittevoeren een heilzame prikkel. Hebben zij reeds
vroeger, zooals ik zeide, meermalen dien prikkel gevoeld,
zoo dikwijls zij in kunstlievendc gezelschappen mochten
optreden, - die prikkel werkte aldaar niet altijd op de
goede manier. Voor de jongelui zelve waren zulke vertooningen eigenlijk meer cen pretje dan eene oefening. En
het publiek dat hen ontving en toejuichte, kende hen meestal
te weinig, was te weinig op de hoogte van hun studies,
en dientengevolge, M te onverschillig, M, \Vat veel meer
voorkwam, te weinig kritisch en te toegevend, om die gastrolletjes behoorlijk als werk te beoordeelen. Toejuichingen,
kransjes, bouquetjes, toasten, prijsjes in de dagbladen, ze werden vaak met al te groote mildheid rondgedeeld. En
zoo namen de jongelui van die pleiziertochtjes gewoonlijk
niets dan aangename herinneringen, en dikwijls eene overdreven voorstelling van eigen verdienste mec naar huis.
Welnu, wij wenschen dat zich hier op den duur een
publiek moge vormen van ernstige tooneelvrienden, die
onze jongelui - nu ja, natuurlijk als aardige. Icvenslustige
jongelui - - maar bovenal als aankomende kunstenaars
behandelen en beoordeelen, die oog krijgen voor hunne
eigenaardigheden, die hen niet verwennen, maar hen steu·
nen, wier toejuichingen niet luidruchtig genoeg zijn om voor
het getrappel eener »claque" te kunnen doorgaan, maar
warm genoeg om voor eene Rinke aanmoediging te mogen
gelden.
Intusschen - wanneer ik spreek van de leedingen der

Tt" Ineel~ch(\, II. dan II!)em ik slc:dlh t:e ll gedcelte vall het
werkend per~tlneel der nieuwe mrichting.
De jongere arti:'ten van het :-.r ederlandsch Tnoneel hebben
zich bij nnze leerlingen aangesluten: zij maken deel uit
\'<In het Applicatie-theater.
Wij hebben ons daarin
hartelijk verheugd, en de Raad van Dehee r heeft het met
I >llS
ge\\'ild. Niet aileen omdat. zoo wij enkel met de
Icerlingen onzer hllogste klasse muesten werken, dat werk
weI wat zwaar en het programma we! wat eentonig zou
kunnen wurden, - z()odat unze leerlingen spoedig in het
gel'al zouden Iwmen van de bekende drie figuranten in
sommige kleine theate rs. die, door altijd maar 'Weer achter
het eene zij~cherm te verdwijnen en \'an achter hp.t andere
voor den dag te komen, cr in slager. een geheel regiment
slllrlaten VIIll), stellen. Niet aileen mndat wij wei genoodzaakt zijn hulptroepen aan te wen'en in af\\achting dat
de Hoogere 13urgerscholen vuur jongells en meisjes ons
eenige go('<1 (lntwikkeJde ell veelbelovende Romeo's, Hamlet's
rulia's en Uphelia's toezenden, wier vcrschijning dan
het voorportaaltj e unler Tooneelschool -- welks drempe l
VO(lr vP.le leden vall uns Verbond eell steell des aanstoots
is - overbodig zou makeTl.
N' eell. er is een ernstiger Illotier.
De Raad van Beheer heeft te ree-ht begrepen - wat de
jongere artisten der Koninklijkc Vereeniging sints lang
hcbben gevoeld, _.. clat deze jOllgelui wei eens de gelegenheid Jllochten hebben om nu en dan, zij het oak
fragmcntarisch, op te treden in rollen van meer beteekenis
en meer gewicht dan in die welke hun uit den aard der
zaak, - claar immers de »chefs d'emploi" in volle kracht
zijn - - op dit grout tDonee! kunnen worden toegewezen.
Is het darlr voorluopig hun voornaamste taak ()m mede
te werken tot het verkrij;;-en van een goed, artistiek samenspel,
hz'cr mogen zij nu en dan toonen wat er van
grooter LalL:l1t ill hen :;chuiit, wat er van huogcr kunst in
hen leeft.
En zoo kent ge nu, Dames en Heeren. zoo ongeveer
de bemanning van ons scheepje en weet gij wat het doel
is van de vaart. Het hoofd der onderneming - laat ons
hopen dat hij er spoedig de ziel van worde - is de
Directeur der Tooneelschool. Zijn opperbevcl maakt het
Applicatietheater tot eene ernstige oefenplaats; en de
nieuwe inrichting zal er van haar kant toe bijdragen, om
aan zijne betrekking dat artistieke cachel te geven dat
voor den Directeur eener Toonecischool, zooal niet het
eene nO(ldige (want hij dient immers ook leeraar en pa:dagoog te zijn ), althans het meest onmisbare mag heeten.
In het kort schetste ik u daar den aard en de 1'oeping
van ons Applicatie-theater.. . . Of neen, zijne rot!pz'II.:': is
met die woorden niet genoeg omschreven. N aar mijne
innige overtuiging- misschien deed ik beter met te zeggen,
naar mijn vurigen wensch, reikt die roeping veel verder.
Vooreerst toch kan deze nieuwe inrichting voor de
jongere artisten die er aan medewerken een centrum
worden van voortgezette studie en artistieke ontwikkeling.
Jonge kunstenaars, die bij een groat gezebchap ge('ngageerci
worden, hebben wei veel te werken, verbazend veel SOfitijds; maar dat werk houdt hen soms jaren lang buiten
de hoog-ere studie waarmecie het onderwijs op de Tooneelschool begonnen was hen vertrouwd te maken. En zoo
geraakt die stuelie langzamerhand op den achtergrond. Zij
leeren heel veel rolletjes., meer zclfs dan hunne memone
zander soufReurshulp kan bevatten. maar zij bestudeeren
geen rollen meer. \Vclnu. het Applicatietheatcr zal de lust
tot studie levendig bij hen houden dllor hUll voortdurend
gelegenheid tot die studie te geven . Zij zullen de Tooneelschool niet vergelen, wanneer zij tel kens weer met den
Directeur dier school in aanraking komen en onder zijne
leiding blijven werken. Het zal misschien nog eens gebeuren, dat zij gcheele roll en kennen, ook zander dat zij

74
bij hun gezelschap die roll en behoeven te spelen, ja zelfs
zonder dat de Tooneeldirectie er nog aan denkt het stuk
waarin die rollen voorkomen op te voeren.
Wanneer onze leerlingen de school verlaten, dan hebben
zij niet, zooals, bij voorbeeld, de beste leerIingen van het
Parijsche Conservatoire, een paar klassieke rollen in het
hoofd en in de zie!. Dit is eigenlijk de schuld onzer voorouders, die niet voor een uitgebreid klassiek repertoire
gezorgd hebben. Welnu, het Applicatietheater kan er toebijdragen om dat gebrek te verhelpen. Wie weet, of de
studie die de nieuwe inrichting in het leven zal roepen,
onze jongelui niet zoover brengt, dat de verbaasde tooneeldirecteur, op een goeden dag, in een hoekje van zijn tooneel, onder het kostuum van een hopman of een staatsiejuffer, niet aileen een Gijsbrecht of een Portia, een Alceste
of een J olanthe zal ontdekken, die hij, in geval van influenza,
zonder bezwaar, als plaatsvervanger van zijn voornaamste
spelers, naar 'den voorgrond kan zenden, - maar zelfs een
Hamlet, een Gretchen, een Tartuffe, een Leonato of een
Beatrix, ter wier wille het de moeite waard zou zijn een
drama van Grethe, een blijspel van Shakespeare of van
Moliere te monteeren.
En zoo zou de leerIing of oud-leerIing der Tooneelschool
de aanleiding kunnen worden, dat het repertoire van zijn
tooneelgezelschap met stukken van beteekenis verrijkt werd.
Niet aileen het pClsoneei van ons Applicatietheater kan
dezen dienst aan het repertoire bewijzen; ook de fragmen ten die hier in studie worden genomen kunnen tot dit
goede werk iets bijdragen. Ik durf zelfs verwachten dat
dit wei eens geschieden zal. Uit groote drama's geven wij
hier enkel fragmenten, zooals van daag uit Emant's Adolf
van Gelre. Welnu, wie weet, - wanneer zulk een fragment
veel bijval vindt, wanneer het »biihnenHihig" blijkt te wezen,
of de tooneeldirecteur, die bij onze voorstellingen ergens
in eene loge zit of achter de schermen staat, - niet op
eens den lust in zich voelt ontbranden, om het geheele
stuk door zijne beste artisten te laten opvoeren.
En zoo zou ons Applicatietheater nog weI eens beteekenis kunnen krijgen voor het vaderlandsch tooneel en
voor de dramatische letterkunde van Nederland; zoo zou
het nog weI eens kunnen blijken, dat de geweldige sprong
die wij heden doen, van het miniatuurtooneeltje uit de
Marnixstraat naar de eerbiedwekkende ruimte op het Leidsche
plein, niet te gewaagd en !liet te vermetel is geweest.
Misschien is die laatste verwachting wat heel hoog gespannen en glimlacht de welwillende Raad van Beheer der
Koninklijke Vereeniging nu ik haar uitspreek. Maar ik
denk daarbij aan den versregel van Lafontaine: »on a souvent besoin d'un plus petit que soi."
Hiermede, Dames en Heeren, heb ik zoo ongeveer alles
gezegd, niet aIleen wat ik officieel te zeggen had, maar
ook wat mij persoonlijk door het hoofd speelde.
Misschien was dit »alles" wei wat veel; meer dan genoeg
althans voor n, die niet voor dit »hors d'oeuvre" hier
gekomen zijt, maar voor het smakelijk dramatisch dejeuneetje,
waarvan het menu u is voorgelegd.
Ik haast mij dan aok deze plek te verlaten, waar gij
mij zoo welwillend hebt aangehoord, en uit volle borst de
leuze aan te heffen, die gewoonlijk maar zelden uit den
mond van ouderen gehoord wordt: »Place aux jeunes!"
Na het uitspreken van deze rede werd het programma,
zooeven medegedeeld, ten uitvoer gebracht.
Den IO e Februari vergaderde het Hoofdbestuur.
De officieele goedkeuring der rekening van het afgeloopen
jaar is ingekomen ter decharge van den penningmeester.
Rapport is uitgebracht omtrent het uitschrijven van een
prijsvraag door een daartoe benoemde commissie.
Aangenomen een vaarstel om het Hoofdbestuur anders

samen te stellen en te vereenigen met de commlSSle van
beheer en toezicht over de tooneelschool. De daartoe
noodzakelijke wijziging in de Statuten maakte een kennisgeving
aan de Afdeelingen noodzakelijk volgens de wet.
Daaraan is voldaan door onderstaand schrijven aan de
Secretarissen der Afdeelingen gericht.
AMSTERDAM, 12 Februari 1890.
lIf.
Het hoofdbestuur van het NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND brengt hiermede te Uwer kennis volgens
artikel 20 der statu ten van het verbond - dat het in de
aanstaande ALGEMEENE VERGADERING zal voorstellen
art. 1 .~, 14 15 en 16, als voIgt te wijzigen:
ART. 13 (al. I).
Het hoofdbestuur bestaat uit negen leden van welke buiten den secretaris - drie leden in Amsterdam moeten
wonen. Het wordt door de Algemeene Vergadering gekozen voor den tijd van drie jaren in dier voege dat ieder
jaar drie leden volgens rooster moeten aftreden.
. al. II en III onveranderd.
ART. 14. Te schrappen de woorden: "die te Amsterdam
zijn woonplaats moet hebben."
ART. 15. Het hoofdbestuur delegeert uit zijn midden
vijf zijner leden om met twee leden van het hoofdbestuur
der Maatschappij tot NUT VAN 'T ALGEMEEN en twee leden
van het co mite der damespatronessen te vormen eene
commissie van beheer en toezicht over de TOONEELSCHOOL.
Die commissie heeft het recht een secretaris- uitsluitend voor de school aan te stellen buiten het
college staande.
ART. 16. Het reglement der tooneelschool wo-dt door
het hoofdbestuur ontworpen en door de Algemeene Vergadering vastgesteld. Wijzigingen kunnen aileen daarin
worden gebracht, onder goedkeuring der Algemeene Vergadering.
Als voorloopige toelichting wenscht het hoofdbestuur er
op te wijzen, I~oe geheel van elkander onafhankelijk thans
hoofdbestuur en schoolcommissie werken omdat er ge~n
lid in beide colleges zitting heeft.
Overleg en aanraking met elkaar wordt bijna geheel
gemist of bemoeielijkt.
De hoofdbestuurders worden dus als zoodanig van de school vervreemd en toch rust de volle verantwoordelijkheid van den gang van zaken tegenover de
Algemeene Vergadering bij het hoofdbestuur.
RET HOOFDBESTUUR VAN HET
NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND:
D. H. JOOSTEN,
Secretan's.
In aansluiting bij het bovenstaande ojjicz'eel bericht betreffende 't applicatie-theater ook onzerzijds een enkel
woord: De algemeene indruk is zeker niet geweest, dat
de uitvoering in haar geheel aan de verwachtingen beantwoord heeft. De meesten gaven minder dan zij, naar
veler oordeel, konden geven. Welke oorzaak hier belemmerend op hen werkte is niet gemakkelijk na te gaan.
Aan ijver heeft het bij de studie weI niet ontbroken.
Maar die studie zelve steunde bij verscheidenen niet op
eene voldoende vroegere opleiding. Vooral de dictie bleek
zwak. Aan de vorming van hun stemorgaan en de studie
der welzeggingskuDst hebben de meesten eene gestadige
oefening te wijden. Als zij tot het besef hiervan gekomen
zijn en dat besef tot ernstige inspanning leidt, zal deze
eerste Voorstelling grooter nut brengen door haar mislukking dan zij door een betrekkelijk welslagen zou gedaan
hebben.
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In overleg met de Afdeeling Utrecht zal de dag voor
de aanstaande Algemeene Vergadering worden bepaald.
De beschrijvingsbrief zal begin April worden opgemaakt.

De Kunst van den Tooneelspeler.
NAAR

COQUELIN AINE.

( Vel'volg.)
Het is hier de plaats om te verklaren, dat de tooneelverplicht is zijn tekst te eerbiedigen. Hue hij hem
dan ook uitspreekt, hij moet zeggen wat de auteur geschreven heeft, niets meer en niets minder. Is het reeds
niet geoorloofd gespierd, kleurig proza dour slechte voordracht in een alledaagsch, laf gepraat te veranderen, hoe
veel te grooter wordt het vergrijp, wanneer men den tekst
niet getrouw herhaalt en gedekt door een beroemden
naam eenige armzalige fantaisie van eigen maaksel aan
het publiek opdischt!
Wat zou er van ons If~pertoire geworden zijn, indien
onze tooneelspelers zich sed crt twee eeuwen dergelijke
vrijheden veroorloofd hadden? Ieder speier zou er dan
bijgevoegd hebben wat z~jn voorgangers geborduurd hadden
met nog wat van eigen vinding en op wo'n wijs lOuden
onze meester~tukken slechts moza'iek zijn, waaruit men de
bijdragen van Baron, Preville, Fleury Mole, enz. moest
verwijderen um Moliere terug te vinden.
Even ongepast is het zoo met den arbeid der levende
schrijvers om te springen; het is onvergeeHijk, ook dan
wanneer het slaagt. II< geluof zelfs niet, dat de schrijver~
van feeeries erg ingenomen zijn met de fiauwiteiten, die
de vertolkers er inlasschen. Zij moe ten ze ongenietbaar
vindell en het publick, dat niet weet te ollderscheiden en
lacht, dom.
Ik haast mij even wei te zeggen, dat men niet te ver
moet gaan en deze opmerkingen niet toepassen op enkele
;eux de sehu en uitbreidingen van den tekst door de
'traditie gewettigd. waaronder er zijn die opklimmen tot de
schrijvers zelf. Toch moet men zieh, naar mijn meening,
beperken tot dezulke, waawver geen twijfel kan bestaan
en die geheel pass en in het kader van het stu\{'
Om een voorbeeld te noemen: Getuigt het van gebrek
aan eerbied tegenover Moliere, wanneer de speIer een
enkele dwaasheid voegt bij het inpromptu in de Prt!cieuses
ridicules? N een, want de schrijver zelf heeft cen enz.
geplaatst, dat deze vrijheid veroorlooft; het is niet de
eenige keer, dat hij iets aan de fantaisie van den vertolker
heeft overgelaten. Moliere improviseerde, gelijk men weet,
soms geheele scenes en het is licht mogelijk, dat er eenige
bij overlevering bewaard zijn gebleven. Hetzelfde geldt
voor de stuy.ken van Marivaux op Italiaansche leest geschoeid.
Bij Beaumarchais daarentegen kan men geen afwijkingen
toelaten; hetgeen deze nauwgezette schrijver gaf, is afgewerkt en duldt geen franje. In de meesterwerken van
Moliere zoowel als van Beaumarchais zijn genoemde vrijheden nooit op hun plaats. Een tooneelspeler moet niet
meer vernuft ~'il\en hebben dan de auteur; dat is zijn
rech tschapenheid.
~peler

Verscheitlene tooneelspelers vinden het een buitenkansje
en meenen dat zij beter spelen dan ooit, wanneer het hun
gelukt, zonder den tekst feitelijk te veranderen er iets
anders in te leggen dan de schrijver gewild heeft.
Eenige jaren geleden had de premiere plaats van een
drama in verzen; het was de arbeid van een onzer beste
schrijvers en vond veel' bijval.
Een mij bevriend critic us komt in de loge van den

acteur die een der hoofdrollen had vervuld en complimentecrt hem. "Gij hebt uw partij uitmuntend vervuld";
zeide hij, »zelden heb ik u zoo in uw rol gezien. ,. Bij die
wllorden staat iemand, dien de criticus nag niet had opgemerkt, verontwaardigd op. Het was een vriend van den
tooneelspeler: »\Vat, I'n zijn rol," riep hij uit. .;\lijnheer,
zeg liever, dat hij er h07,'et/ was!"
Dat woord tee kent. Het is een theorie, waar veel voor
te zeggen valt.
Men zou kunnen \Tagen: Mogen enkele tuoneelsp-:!lers,
groote wei te verstaan, dan niet buiten sommige foil en
treden, hun iets van hun eigen geest en van den geest
huns tijds inblazen en daarrioor aan de schepping van den
dichter een beteekenis geven, die deze niet heeft kunnen
voorzien, een andere, wellicht sterkere of diepere?
Men zal Frederick aanhalen, die van den gewonen
melodrama-persoon z~n beroemden Robert Macaire maakte;
men zal mij het effect herinncren dat hij in cnkele rollen
wist te bereiken, waarin aile diepte ontbrak. die hij cr dus
in bracht.
Dat alles is mij bekend en ik houd er rekening mede;
men vergete even weI niet dat het daar een buitengewoncn
tooneelspeler gold en schrijvers van den derden of vierden
rang. Daaruit is nog geen algemeelle regel af te leiden.
In mijn oogen blijft de theorie hoogst gevaarlijk, omdat
allicht een gril van den vertolker in de plaats treedt van
dicpte en ernstige studie: al gauw geeft hij zijn eigen
~eciachten voar die van Corneille of Shakespeare, welke
hij geroepen ig te vertolken.
B07Jen Horace, Hermione, Macbeth, Lear, Hamlet gaan'
het schijnt rn~ een vreemdsoortige eerzucht toe. Is het
dan zoo gemakkelijk ill die rollen te zijn?
Men zegt zelfs dat Irving, overigens met Shakespeare
voldoende vertrouwd, zich vergist heeft in zijn l\'Iacbethvertolkillg. En indien icmantl als Irving kan dwalcn, wie
zal dan beweren het juiste weer te geven? Is het niet
zwaar genoeg al zijn talent en krachten in te spar,nen om
de fig-uur weer te geven, gelijk de dichter haar heeft gedacht? Aan de zucht om b07Jen Moliere te gaan (hem te
verbeteren of te overbluffen?) hebben de tragische Arnolphe,
de oproerige Alceste, d e mooie, verleidelijke, gevaarlijke
Tartuffe en dergelijke moderne nieuwigheden hun ontstaan
te danken.
Precies te doen wat Shakespeare zieh voorstelde,
Arnolphe te spelen gelijk Moliere het deed, dat valt zoo
licht niet. Zelfs in de schijnbaar het ~cherpst geteekende
wilen blijft er nog woveel in het duister. Welk een zware
en eervolle taak zulke personen van het bock oj) het
tooneel te brengen, dat wil zeggen het leven in te hlazen
aan die saamgestelde karakters, door zulke verschillende
hartstochten bewogen, aan die wezens, menschen zooals
wij, maar vaak zoo ondoorgrondelijk!
Met het bock in de hand vormt de lezer zich alras een
beeld van dezen of genen persoon in het verhaal, meestal
echter zoo vluchtig, dat het hem moeite lOU kosten dc
orntrekken aan te duiden. In elk geval stelt zijn buurman
zich dien persoon anders v~~r, een derde weer anders, enz.
Die beelden verschillen in vele opzichten en zijn alle vaag.
Maar laten deze lezers naar den schouwburg gaan en den
persoon door een tooneelspeler van talent zien voorstellen,
dan zullen zij hem voortaan niet anders zie:n. De beelden
hebben plaats gemaakt voor een levenri \\'ezen.
N og eens, dit verblijdende resultaat dat den vertolker
aan den dichter verbindt. is niet gemakkelijk te bereiken,
zelfs waar het klein en wHen betreft en valt het zwaar de
bedoelingen van den schrijver tc vinden, moeielijkcr is het
sorns nog, wanneer men die geraden heeft, ze door het
publiek te doen aannemen' indien dit zich b ij het lezen
een ander beeld heeft gevurmd.
Een voorbeeld, dat mij juist te binnenschiet, vraag ik
verlof te verteilen, al raakt het mij persoonlijk.

Wij studeerden Fan/asz'o; de Musset was dood en dien~
broeder Paul leidde de repetities. Mij was de Tol vall
den Prins van Mantua toebedecld, waarmede ik mooi
verlegen was; ik kon het karakter niet doorgronder!. Paul
de Musset, wien ik raad vroeg, decIde mij de bedoelingcn
van zijn broeder mede. Edouard Thierry voegde er enkelc
fijne opmerkingen bij en Davesnes, onle oude regisseur,
de onfeilbare raadsman, vaak door Samson en Regnier
geraadpleegd, zeide: »Potier was geknipt voor die rol!"
En hij haalde verscbillende trckjes van dien kunslenaar
aan, bootste hem na in een massa rollen, deed mij hem
zien, althans raden als den Prins van Mantua. Daardoor
geleid en den tekst get;ouw volgende, bouwde ik de wI
op en na de algemeene repetitie waren mijn raadsmannen
hoogst tevreden; het succes was niet twijfelachtig, meenden
zij. Succes! het mocht wat, de pers verklaarde bijna eer.stemmig, uitgenomen Gautier en Saint-Victor, dat ik mijn
rol vo\strekt niet begrepen had. Bij de tweede voorstelling (de geletterden vonnen dan nog de meerderheid )
hetzelfde treurige resultaat. Ontstemd ging ik naar De
Musset en Therry en vroeg wat ik doen moest.
»Niets," luidde hun antw()ord. - »Uw opvatting," zeide
De Musset, »is de juiste. Gij speelt de ral zooals mijn
broeder haar bedoeld heeft, gij levert een caricatuur van
het romantisme. Ga zoo voort, het sueees zal weI komen."
Het kwam inderdaad. Het publiek der volgende opvoeringen sehepte behagen in mijn overdrijven en de
Prins van Mantua, volgens Musset, werd levendig toegejuicht.
Ik wensehte evenwel zeker van mijn zaak te zijn en
ging naar enkele critiei, die mij het hardst hadden aangevallen. De oplossing van het raadsel was eenvoudig
deze: Val)r zij het stuk gingen lien, hadden zij het overgelezen en zicb van mijn rol een beeld gevormd. Mijn
vertolking, de opvatting mij door De Musset aanbevolen,
kwam daarmede niet overeen en ik was natuurlijk in het
ongelijk gesteld.
Ik kom terug op de articulatie en wil alles samenvatten
in dit axioma: Men moet niet spreken zooals men spreekt,
men moet zeggw.
Zeg juist, leg natuurlijk -- daar zaI uw voordracht bij
winnen - maar in elk geval ze{{.
Want zeggen is ongetwijfeId nog spreken, (het mag nooit
zingen worden) maar het is tevens de kunst aan de voornaamste zinnen, aan de belangrijkste woorden hun juiste
waarde te verleenen; het is relief geven, het is 't verdeelen van Iicht en bruin. Zeggen is boetseeren.
Een zin, een klomp wanneer hij gesprtJken wordt, krijgt
vorm en wordt kunst zoodra men hem zegl.
Dit zeggen mag evenwel niet overdreven worden; ik
haast mij het er bij te voegen op gevaar af dat men mij
van tegenstrijdigheid besehuldigt. Het is een verkeerde
gewoonte te veel te .'3eggen, alles even zorgvuldig te
detaillecren; hier moet men luchtig over de woorden heenglijden, claar weer ze met nadruk zeggen. De zinnen,
waarop het aankomt, moe ten door het zeggen worden
losgemaakt van het minder belangrijke.
Het is gemaakt voar alles natuurlijk te willen zijn;
maar op aile woorden klemtoon te leggen om den artist
uit te hangen is het niet minder.
Spreken is niet voldoende; alles zeggen is te veel
zeggen: de waarheid ligt in het midden.
Het komt er op aan begrepen te worden. Daarom
moet men zich gewennen niet te snel te praten. Radheid
van tor.g voert lich t tot stotteren.
Deze raad, door mij gegeven, zal verwondering wekken.
Men beweert toch, dat ik eerder te snel dan te langzaam
praat; niet andante, maar presto, zelfs pres/issilllo doe ik
het verhaaI in de Elourdi.

Dat is zoo, maar de alleenspraak van Figaro behandel
ik niet op die manier en toch meen ik de toeschonwers
met meer te vermoeien door haar zoo te detailleercn dan
dat ik vrees hen te ontstemmen door het snelle tempo
van Mascarille's verhaal en er geen woord van te doen
ver!oren gaan. Dit komt omdat ik zorgvuldig den raad
volg van Regnier: Geen l>verhaasting! Deze drukte zieh
ongeveer uit als voigt: »\Vanneer gij LOt u zelf zegt : Lieve Hemel, wat gaat dat langzaam! Er komt geen einde
aan! Het moet enorm vervelend zijn! - dan eerst begint
ge niet te snel te praten."
Hij wilde TLatuurlijk niet beweren, dat men er nooit
spoed achier mag zetten, maar hij wilde leeren dit te
doen zonder onverstaanbaar te worden. Zelfs waar men
rad spreekt, moet men duidelijk blijven en dat verkrijgt
men slechts door het langzaam te hebben gezegd, met
den juisten naclruk. met de noodigc rustpunten en met
een stem-uitzetting geevenredigd aan de plaats waar men
spreekt het laatste is eveneens hoogst belangrijk! In
een salon kan men niet donderen, even min in ruime zaal
zuchten als cen Eolus-harp.
Goed zeggen, go cd articuleeren geeft aan het gemeenste
prola een geur van poczie, die aan het eind van een
tirade meestal applaus ontIokt.
Het tempo is een gewichtige factor.
Ik wil nogmaals wijzen op de noodzakelijkheid van
begrepen te worden. Men kan zich echter even goed
door het tempo als door de woordcn doen begrijpen.
Provost vertelde, dat op zekeren avond aan het einde
van een tirade van Hippolyte, door het publiek met ingehouden adem gevolgd, zijn geheugen hem eensklaps in
den steek liet, juist bij de twee laatste versregels. Zijn
vaart stuiten om n3.ar den souffleur te luisteren was llndoenlijk.
Hij neemt een kloek besluit en werpt met
kranige overtuiging twee alexandrijnen volapi.ik van eigen
maaksel in de zaal, welke het publiek natuurlijk niet begrijpt,
maar die het in verrukking toejuicht, omdat zijn geste, de
toon, in eJ~n woord het tempo, zijn ge'improviseerde taal
duidelijk verstaanbaar en welsprekend had gemaakt.
( Wordt verl!olgd.)

De \7rek van jl101iere een 61ijspef?
»De heer Bigot IlCeft zieh blijkbaar wat veel laten
leiden door het denkbeeld dat De Vrek een blijspel is.
En dat is het stuk eigenlijk niet, vooraI niet in den hoofdpersoon." Zoo lees ik in de bespreking van de 3e
Abonnemcntsvoorstelling in het Salon des Varictcs, voorkomende in No. 8 van dit tijdschrift. Het zij mij vergund,
deze bewering met eell enkel woord te bestrijden .
Het valt zeker niet te ontkennen, dat de gevolgen van
Harpagon's gierigheid, als de gevolgen van elken tot het
uiterste gedreven menschelijken hartstocht, droevig, wil
men: tragisch zijn. Harpagon's gierigheid maakt dat zijne
kinderen aile liefde, en zelfs tot het laatste greintje
eerbied voor hem verliezen; zij maakt zijn zoon tot een
speier en verkwister; zij is oorzaak dat zijn dochter haren
minnaar onder een valschen naam in het ouderlijk huis
doet opnemen; zij brengt zijn kneeht er toe, hem te
bestelen.
Maar -- men moge het afkeuren of toejuichen
Moliere heeft gewild dat deze huiselijke tooneelen zouden
doen lachen, Moliere heeft van Harpagon een komische
figuur gemaakt.
Dit blijkt uit alles. Het blijkt uit de
wijze waarop Moliere den Vrek het slachtoffer laat worden
van zijn gierigheid (bijv. Harpagon zich verkneukelende
in het vooruitlicht. zijn geld tegen hoogen intrest te wilen
uitleenen, en in den man aan wien hij zijn geld leent,
zijn eigen zoon herkennende). Het blijkt uit de schelle
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kleuren, waarmede alles wat Harpagon's gierigheid kan
doen uitkomen, is geschilderd. Het blijkt, eindelijk, uit
het feit dat Moliere, die in al zijn stukken de komische
rollen vervulde (Argan, Sganarelle, George Dandin, Scapin)
en de meer dramatische als Tartuffe, Don Juan vr)ar
anderen ov<:!rliet, de rol van Harpagnon voor zich genomen
hecft.
Saint-Marc Gi-rardin noet in zijn voortreffelijk \Verk:
Cours de littera/lire drama/zque (1. ch. r3) duidelijk uitkomen,
dat Moliere, overeen komstig het spreekwoard: A p~re (mare,
fils prodigue Harpagon's gierigheid stellende tegenovcr
Cleant's verkwisting, met grooten tact vermeden heeft de
botsing z66 gevoelig te maken, dat zij tragisch zou worden.
»La situation est vive (zegt hij), mais elle reste comique;
tout se dit, mais dans Ie ton de la comedie." En wat
maakt hier het komische uit? Dat beiden, Cleant en
Harpagon, geliJk hebben, de een tegenover den ander; en
dat hier de moraal gepredlkt wordt, niet door een deugdzamen zedepreker, zaoals wij er in onze hedendaagsche
drama's ontmoeten, maar door een losbol, een verkwister,
in wiens mand de verwijten en zedelessen belachelijk
klinken. »Le serieux eut tout perdu, Ie rire sauve tout."
Hetzelfde geldt, naar Girardin's upmerking, van het
tooneel, waarin Harpagon Cleant vervloekt, en deze met
's vaders vervloekingen spot. Hier is de toestand nog
hachelijker, nog meer gespannen. Tragisch opgevat, ZOU
hij bedenkelijk hebben kunnen worden. Maar Moliere
blijft op de oppervlakte; schertsend raakt het blijspel
slechts even, in 't voorbijgaan, het kiesche punt van de
grenzen der vaderlijke macbt en van de rechten der liefde.
Moliere blijft in den toon van het blijspel en wat afschuw
zou hebben gewekt in een drama, doet hier lachen.
De tooneelspeler, die Harpagon voorstelt, moet dan
ook inderdaad zijn wat hem in het artikel "Het Toonecl
in de Hoofdstad" juist verweten wordt dat hij is, »rneer
komzsch dan afschuwwekkend." Zoo plegen de kunstenaars,
welke zich in deze rol hebben onderscheiden, den Harpagon
te spelen. Van de Fransche tooneelspelers noem ik:
Provost, Talbot en Got, van de Duitsc:he: Lewinsky. En
ook de Moliere-kenners hebben er steeds met nadruk op gewezen, dat de rol een komische is en komisch moet blijven.
Toen in r880 een jong acteur, Leloir, voor zijn debuut
in het Theatre Franyais in den Avare optredenne, een
somberen Harpagon te zien gaf, schreef Sarcey: .Het
groote verwijt, dat ik den debutant moet maken, is dat
hij aan den vrek »un visage uniformement grognon et dur"
heeft gegeven. Harpagon is zeker noch vriendelijk, noch
vroolUk. }lfaar }lfoli~re heeft gewild dat hY· kornisch zou z~in en
deed lachen . . .. Wannee: de kunstenaar de bedoeling van
den schrijver wil weergeven, "il faut qu'il ne pousse pas
Ie personnage au nair", maar moet hij aile gelegenheden
aangrijpen om te laten lachen." En toen in r875 Lewinsky
te Berlijn optrad in Der Gezzige, schreef Paul Lindau:
»Hij was er op bedacht, de rol ZO(l komisch mogelijk
weer te geven, en al wat demonisch en »unheimlich" is er
uit te verb ann en - naar ik meen, geheel overeenkomstig
de bedoeling van het werk."
Mij dunkt, dat dit een en ander kan volstaan ter verdediging van de stelling, welke ik niet meende dat nog
verdediging noodig had:
De V r e k van }lfoiz"ere zs een bly"spel en IIIOe! als em
bly"spel gespeeld worden.
J. N. VAN HALL.

»De Vrek "an

Moli~re

IS een Bliispel."

Aldus de stelling, welke mijn geachte bestrijder aan het
slot van zijn artikel met nadruk puseert.
Even te voren lees ik: »Moliere heeft gewild dat Har-

pagon komisch zou wezen"; nogwatvroeger: »Watafschuw
gewekt zou hebben in een drama, doet hier lachen" - en,
heel in het begin alweer: »Moliere heeft gewz"ld dat deze
huiselijke tooneelen (tusschen vader en kinderen) lOuden
doen lachen". Vergelijk nu hiermee wat ik in de vorige aflevering
schreef: »Hij (de heer Bigot) was echter niet vrekkig en
achterdochtig gelloeg, meer komisch dan afschuwwekkend
-- zaoals ik voor my· Harpagoll villd". En na de door Mr.
van Hall aangehaalde zinnen nog deze: "Het lugubre van
de verhoudingen in Harpagon's gezin is nog meer tragisch
dan komisch; het lachverwekkende ontstaat uit de kluchtige
bijvoegsels" De heer Van Hall stelt dat Moliere een blijspel heeft
wllien schrijven, ons heeft wd/en doen lachen. Ook om
Harpagon. - En ik beweer dat dit lachen mij onmogelijk
is en ik de stof in I'Avare te pijnlijk vind om het stuk
een blijspel te kunnen noemen.
Is hier nu tegenspraak? Eigenlijk nog pas ten deele.
Die ontstaat eerst recht wanneer Mr. van Hall de stelling
verkondigt, dat de Vrek (ook inderdaad) een blijspel IS.
Want juist dit vind ik te bewijzen en heb ik betwist. Met
een paar woorden in He! Toolleel, uitvoerig in de Opr.
Haarl. Courant van 6 dezer. En ik moet verklaren, Mr.
Van Hall heeft mij niet kunnen overtuigen, zelfs niet met
een beroep op nog meer autoriteiten en kunstenaars dan
hij nu reeds aanhaalde.
Immers wat blijkt uit deze aanhalingen anders, dan dat
Moliere er niet in geslaagd is een eeht blijspel te schrijven?
Was hij zoo gelukkig geweest, Saint-Marc de Girardin had
het niet behoeven te betoogen en Sareey den jemgen
Leloir bij het spelen van den Harpagon niet te waarschuwen »de ne point pousser Ie personnage au noir." Ook
mag uit het gering sueces van zijn stuk bij de eerste vertooningen (9 September r668 enz.) worden afgeleid, dat
het publiek zich niet zeer behagelijk voelde onder die
vertooning. En dat is een indruk, dien men m. i. moeilijk
van zich af kan zetten. "Ce tableau d'un vice effrene,
qui met en presence et comme aux prises Ie pere et ses
enfants, touche au drame a tout moment" - schrijf ik
(om ook eene aanhaling te geven) van een ander landgenoot
van Moliere, L. Petit de JulleviHe *) af, - maar, laat hij er
op volgen: »il n'y tombe jamais!" Dit laatste is zeker
volkomen juist en ik heb er allenninst aan gedacht te
willen beweren, dat I'Avare een (echt) treurspel is. Maar
het karakteristieke van 't stuk zit juist in zijn halfslachtigheid. Om Harpagon ell zijn gezin kan men nooit hartelijker lachel", dan als een man die kiespijn heeft. Bet
bewustzijn van het pUnlUke der verhoudingen verlaat ons
nouit, allerminst in de vervloekingssd:ne en het tooneel,
waarin Hargagon zich verkneukelt in het vooruitzicht dat
de vader van zijn leener, volgens diens belofte, binnen
drie maanden zal sterven. Is dat, door welke behandeling van deze tooneelen dan ook, echt komisch te maken?
Ik geloof het niet. Want de contrasten, die ons zullen
doen lachen, moeten altijd van onschuldigen aard blijven;
zoodra ze ons kwetsen of pijn doen, kunnen we het zelden
verder dan tot een grijns brengen. En aileen wanneer
een schrijver ons geheel buiten de werkelijkheid weet te
plaatsen, ztlO dat het bewustzijn van de reeele verhoudingen ons ontgaat, kan hij dergelijke bezwaren ontkomen.
De Vrek is echter even weinig eene fumisterie als een
blijspel; het is wat we nu een zedenspel zouden noemen.
Opmerkelijk blijft trouwens dat Moliere ?oelf alles gedaan
heeft am zijn stuk donker te kleuren. Telkens plaatst hij
opzettelijk den vader tegenover zijn zoon. N aar het voorbeeld van Plautus had niet de knecht van Cleant, maar
die van Val ere den gierigaard moeten bestelen. En het
*) Le Theatre en .France, Armand Colin et Cie., Paris 1889.

is zijn lOon die zijn vereering voor Marianne gebruikt om
hem te plagen door het afnemen van zijn ring; het is
zijn zoon door wiens toedoen we er achter komen clat
Barpagon niet aileen een gierigaard maar ouk een woekeraar was . Let daarbij nu op, dat Moliere Harpagon listig,
geslepen, boosaardig en hardvochtig maakt, en de cunclusie
ligt voor de hand, dat het zijn doel is geweest te laten
zien hoe zulk een overheer:ichende, invretende hartstocht
als de gierigheid het beste in den mensch en zijn omgeving
doodt. Wie de gicrighcid zipt als zulk een verschrikkelijk
kwaad, kan haar oak nict meer gebruikcn als een komisch
motief. En dat heeft Moliere dan ook nauwe!ijks gedaall.
Barpagon is komisch als oud vryer, als ijdel man die zich
door vleierij laat vangen. niet aA gierigaard - tenzij aan
het slot bij 't wegnemen der kaarsen. Het komisch moment van de gierigheid ligt immers in de tegenstelling
tusschen het genot dat wij ons 'van den rijkdom voorstell en en de genotsontzegging van den schraapzuchtige die
het middel ('t geld) voor het doe! neemt. WelllU Harpagon ontzegt niet zichzelf eenige genieting, welke hem
aangenaam zou wezen, maar wei andcrcll: zijn kinderen,
zijn bedienden, zijn gasten. Dat hij uit geldzucht Marianne
verzaakt. zegt ons niets; wij hebben zijn liefcle voor haar
immers nooit au serz'eux genomen. En naar mijll impressie
heeft Moliere die verliefdheid ell die ijdelheid van Harpagon
aileen claarom als bijkomende eigenschappen in hem doen
zien, ter verlichting van zijn geheel zwart gehouden uitbeelding van den gierige.
Mijne conc:lusie blijft dan ook dat l'Avare aileen blijspel
is door de bijkomende dingen en het tegendeel door de
schildeling van de gierigheid en dat Barpagon meer afschuwwekkend dan komisch geteekend is. Wal -- rmsschien -- rechtvaardigen kall, den eisch aan den acteur
»dat hij aile gelegenheden moet aallgrijpm om te doen
lachen", maar niet dat het »llnheimliche" uit zijn vertolking
moet verbannen zijn. Doet hij dit laabte, dan is dit aileen
te verklaren uit de zucht om de dissonances te dempen,
welke de dichter m. i. met helder bewustzijn in zijn zedenspel gelegcl heeft.

verlaten mannc:n, de heer en mevr. Faassen als de gemoedel~jke schounouders, mej. Marie Faassen als jellgdig
bijdehandje. de heer van Eijsc\en als ongelukkige minnaar,
mevr. Coelingh als kamermeisje, allen verdienen een wourd
van lof.
De Speeldo(}s had men Iiever onvertaald moeten laten;
het kan hoogstens afbrellk doen aall Valebreque's blijspel,
dat een ware verademing was n3. de misselijke onbeduidendheid van He! laa/sle Woo rd. Waarlijk, indien laatstgenoemd stuk te vVecnen en te Berlijn succcs heeft gehad,
is twijfel gerechtigd of er wei her~enen schuilden onder
den haardos of de pruiken dier toejuichende toeschouwers!

5 Febr. 1890.
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Bij A. RoSSING alhier is verschenen en bij iederen Boekverkooper verkrijgbaar:

DE OPLEIDING ONZER TOONEELSPELERS
opmerkingen naar aanleiding der hervormingsplannen

VOOR DE TOONEELSCHOOL
Een paar woorden slechts om het welverdiend succ.es
van Huwelt/ksgeluk (Le Ilonheur cOll/ugal) te melden. De
geschiedenis van twee mannen, die door hun beminnelijke
wederhelften worden verlaten, welke de jaloezie opgewekt,
door denkbeeldige liaisons echter weer in hun arm en terugvoert. is te vermakelijk om haar door cen dor verhaal te
verminken; ook willen wij het genat niet verminderen van
hen, die het blijspel nog moet vermakcn; moge het een
breede schare zijn!
lfllwclijk.rgelul.· is goed gebouwd en bevat veel geestige
tooneelen en amusante zetten; het laatste bedrijf, eenigszins afgezaagd, wordt dan oak volkomen gered door de
origineele, vlugge behancleling. Valabreque heeft eer van
zijn werk en lOU stellig over de huidige vertolkillg in den
Grooten Schouwburg tevreden zijlJ.
Een blijspel als dit, luchtig en vroolijk, vraagt geen nauwkeurige typeering. maar vlot, opgewekt spel. Geen der
acteurs mag te veel op den voorgrond treden, allen moeten begrijpen dat samenspel hoofdzaak is. Bet moet gaan
als bij de handige toeren van den goochelaar, welke ons
verbazen en vermaken, zonder dat wij ons dadelijk afvragen met welke hulpmiddelen hij zijn doel bereikt.
Zoo ging het ook gisteren, er zat Schwung in en zelden
zagen wij een premiere, die zoo Rink slaagde. Elk deed
zijn plicht: de dames Vink en Jonkers als de jonggetrouwde
vrouwen, de heeren Van Zuijlen en Chrispijn als de twee
Stoomdrukkerij van TH. A. VAN ZEGGELEN

(M.
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NEELMEIJER'S Ka~in~t Inkt
IS

preferent boven aIle andere Inktsoorten,

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar.

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek
NEELMEIJER & CO,
APELDOORN.

Werelatentoonstelllng Parijs 1~~9 - Zilveron Meaallle I
J.

P. VAN SANTEN),

Achterburgwal 84, Amsterdam.
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Briefwisseling tusschen

den Redacteur

.ill!
h~~ \...-:·lgd.i:~~l (.;~l ~1t.l iI~. hJ:i.iiJl":'luLll. Cild.~a.ill; vall 11l!l l-Itl(JfJ~
he;tuur naar aanleiding van den Schouwburgbrand. Uit onze
Afdeelingen. - L. S., De Stadsschou\\'burg. - Jean Valjean, Uit de
.Maasstad. -- Id. - De Kunst van den Tooneelspeler, naaT Coquelin
Aine, (Slot). - Mr. M. J. van Geuns, In den tempel der kunst. Niellwe Uitgaven. - Verbetering.

PFFICIEELE

J'1EDEDEELINGEN

Tusschen den Redacteur van ons Orgaan en het Hoofdbestuur heeft de volgende briefwisseling plaats gehad:
A:\lSTERDJ\1I1, 3 Februari 1390.

Aan

luI Jloq/dbcslll7lr van lut Nedtd. Toollee/,Jt:rbolld

ALHIER.

WdEd. Heeren,
Hoewel mijn mandaat aIs redacteur van »Het Tooncel"
eerst primo Mei ten einde 10(lpt, wensch ik _. met het
oog op de a. s. alg. vergadering, waarin dit mandaat vernieuwd of een opvolger benoemd zou nj()eten worden reed~ nu te nwer kennis te brcngen, dat ik mij na het
voltooien van den loopenden jaargang onmogelijk langeI'
met de leiding van ons orgaan kan blijven belasten,
\Vat mij tot die conclusie gebracht heeft, zal u zeker
niet vreemd schijnen. De mij opgelegde taak wordt me
meer en meer te zwaar. Niet aIleen ben ik redacteur en
heb als zoodanig den arbeid der corrertie, ik moet, bij de
uiterst geringe lI1edewerking, nag zelf gW(ltendecls voor
de cupie zorgen. En dit, terwijl ik -- \Vat de \'ers1agcn
der \'oornaamste voorstellingen betreft
voor »Het
Tooneel" "einig meer kan daen dall herhalen wa t ik elders
reeds daarover schreef: terwijl mijn tijd zeer beperkt is en
ik, nit den aard aer zaak, aan »Hct Tooneel" ,;lechts die
uren wijden kan, welke niet duo I' anderen beroepsarbeid
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in beslag genomen worden. Aldus wordt er van mij een
offer van arbeid gevergd, dat ik, bij a1 mijn sympathie
V(Jui"
(/rJL.l.. L.dal..., V t.;l Hle(;ll JiiCL t.lllgeL i.e lilUgCIl Ll ~lJgt;u.;
te minder nu ook de school nog steeds een deel van
mijn tijd in beslag neemt.
Nog meer dan dit alles weegt bij mij intusschen de
erkenning, dat ik -- op deze wijze mijn mandaat vervullend, - schade toebreng aan mijzelven en ons Verbond.
De arbeid, dien ik in mijn snipperuren leveren kan,
moet uit den aard der zaak beneden de eischen blijven,
die ik mij zelven en het orgaan van ons Verbond meen
te moeten stellen. Wat ik leveren kan voor»Het Tooneel"
moet aldus mijn eigen naam schade doen, terwijl een
tijdschrift. dat in hoofdzaak door een persoon en met
onvermijdelijke haast gevuld moet worden, onmogelijk het
beste deel onzer leden bevredigen kan. Een vertond als
het unze, dat zich de artistieke verhcffing van ons
nationaal tooneel ten doel stelt, mag geen orgaan llitgeven,
dat niet aan zeer hooge eisehen van vorm en inhoud kan
voldoen -- en ik wil, wat mij persoonlijk betreft. liefst
niet langer verantwGorde1ijk zijn voor de uitgave van een
tijdschrift, dat bij gell1is aan financien en dus aan
goede artikclen -- in het oog zijner lezers weinig meer
dan een onbeteekenend blaadie kan wezen.
Dit alles overwegend, ben ik tot de u reeds meegedeclde
slotsom gckomen, dat ik na I lei me cHen te onttrekken
aan een taak, die ik mij be\I'<ist ben niet naar eisch te
kllnnen vo1brengen.
Met de rneeste hoogachting
Uw dU!.
L. SIMO~S ;\lz.
AMSTERDAlIl, 25 Februari 1890.

Wei Ail, Ht'n'!
Het Hoofdbestuur van het N ederlandsch Tooneelverbond
heeft met leedwezen kenni,; genomcn van llW schrijven
vau 3 dezer en betreurt het door u gevraagcl ontslag als
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van het orgaan van het verbond, hoewel het de
re(Jt>nen billijkt. die u daartoe nopen.
Jui,t omdat C;
b elangeloos - zo'.JVeel tijd hebt
gegeven aan de redactie en zooveel gewerkt hebt voor het
orgaan, brengt uw aftreden het voortbestaan van dat blad
in gevaar en het Hoofdbestuur neemt ernstig in OI'erweging
wat er kan en moet gedaan worden om een orgaan your
het verbond in stand te houden.
Zoola~lg nog g-:ene andere regeling is getrolfen blijft het
Boofdbestuur het orgaan in uwe welwillcndheid en aan
uwe gewaardeerde 'nede werking aanbevelen.
Met bizondere hoogachting.
Namens het Hoofdbestuur van het N. T. V
H. W. JOOSTEN,
redact'~ur

Secrctan's.

We/Ed. Heel' L. SmoNs MZN.

beste passen in het kader hunner omgeving, kunstvereenigingen en particuliere gezebchappen hebben zelven te bel1OT'
deelen langs weI ken weg het doel het best bereikt Lan
worden. Het HoofdbestllUT als zoodani~, mengt zidl niet
in hun overleg, maar het naagt dringend, geen krachten
te versnippereTJ, maar allen, allen met bckwamcn spoec!,
de bereiking van het voorgeschreven doel te help cn uevorderen, het fonds te helpen stichten en bloeien.
Velen, velen in den lande, staan hdaas, nog buiten het
X ederlandscb Tooneel verbond ,
Aan allen naagt bet
Hoofdbestuur : helpt ons, ieder op zijne wijze, helpt in
het openbaar of in het verborgen, en geeft de bewijzen
van uwe instemming, van uwe hulpvaardigheid aan dell
Hoofdbestuurder, die U het naaste staat.
Zoo verrijze uit de puinhoopen van Amsterdam's Sladsschouwburg een gedenkzuil voor breed opgevatte menschlievendheid.

He! Horj'dbesillur Z'VIl het Aederlalldsch Tooneelverbond,'

Het Ho()fdbestuur heeft algemeen de volgcnde circulaire
e10en verspreiden:

A, G. V AN H I\MEL, Voorzitler. (Gronillgell.)
H. KRELAGE, 0IldeT7)oorziller. (1faarleJ!/).
M. J. WALLER, Pe1llJillgrmester. (AI'lsterr/lI'JI).
lOS , JACOBSON, (Roilerdam) .
J. E. BANCK,
I (I H. )
MARCELLUS EM ANTS, \ (en
aal{.
D. H. JOOSTEN, Serre/an's. (Amsterdam).

J.

AMSTERDAM, 24 Febmari 1890,
ill'.

Het Hoofdbestuur van het NEDERLANDSCH TOONEEL VERBOND, geheel onder den indruk van de ramp,
die Amsterdam en geheel Nederland heeft getroffen, nu
in den vroegen oehtend van 20 Februari het vuur dell
Siadsschollwbllrg vernielde en verteerde, kwam tot het besef,
dat treuren natuuriijk, maar helpen gewenscht, ja noodzakelijk is.
'Vat veri oren ging aall archief, aan bibliotheek, aan
riecoraticf, i, onherstelbaar. maar plotseling geleden geldelijk schadeverlies aan klecdingstukken en benoodigdhcden,
door "force majeure" ontbonden overeenkomstell, en niet
het allenninst betrekkingen niet meer te vervullen, onnoodig
ge1yorden diensten, vervallen verklaarde weekloonen , dat
alles te t:amen genomen eiscbt bulp, niet aileen van
tooneelvrienden ell begunstigers, maar van aile weldenkenden, Vdn aile olfervaardigen, waaraan Nederland bij zoo
menige gelegenheid rijk bleek te zijn.
Het Hoofdbestuur wept van die allen hulp in en steun.
Het Hoofdbestuur vraagt aan aile Afdeelingsbesturen
van het Nederlandsch Tooncelverbond om middelen te
lleramen, maatregelen te nemen, waardoor milde bijclragen
vloeien; vraagt aan aile kunstenaars, kunstenaressen, mildheid, de tweelingszuster van het genie, in het verlcenen
van zeclclijken en stoffelijken steun, vraagt aan aile leden
vall het Verbond krachtsinspanning. aan aIle welgezetencn
in Nederland offcrvaardigheicl en dan wordt het doel van
het Huufdbestuur ten volle bereikt.
\\'elk is dat doc!? Het bijecnbrengen van cen som,
een groote som, om ten eerste hen te helpen, die werkelijk
door den vrceselijken schouwburgbrand gcleden bebben,
en te helpen, naar recht en billijkb eid, in vcrhollding tot
het geleden verlies, en den aard der verliezen in aanlllerking nemende. rechtvaardig oordeelende oyer de aanleiding
en onverlllijdelUkheid vall die verliezen. Het Hoofdbestuur
hoopt en vertrouwt, dat die in Nederland bijeengebrachtc
som aanzienlijk genoeg' zal zijn, om niet aileen te gemoet
te komen in de schade door dezen brand veroorzaakt,
maar ook om daarna cen fonds te stiehten, dat bij elke
dergelijke ramp tot onmiddeliijk helpen in staat is. Dan
aan bebcer en lIitkeering van ciat fonds zoodanige regeling
Ie \'erzekeren, en zlllke voorwaarclen te verbinden, die
bijdragen tot verminderen van gevaar, tot vrij\\'arell tegen
scbade.
Het Hoofrlbestuur is gaarne bereid aan allen, die helpen willell, die helpen kunnell, inlichtingen te verstr ~ kken,
wen ken te geven, maar laat ecn iedcr vrij in bet nemen
van maatregelelL
De Afdeelingsbesturen zullen weten, welke middel en het

Uit onze Afdee1ingen,
AMSTERDAM.
Het Bestuur der Afc!. Amsterdam been
zich geconstitueerd als voIgt:
Prof. G. A. V,\N HA:'\IEL, Pl'esirimt.
MENDES IlA COSTA, Vice-Pres/dnll.
VAN DEI{ M,\l\IJERE, Plfl/llill~lIIf{'j"icr.
VA:o.l DEI{ GOES .
FENTENER VA:>; VLlSSINGEN.
F. VAN DEI{ HORST.
K. VVESTENDORI', Secretaris, Rokin 1 LJ4.

B.
A. W.

M.

F.

A.
C.
H.

DELFT.
Men meldt ons uit Delft d. d. 14 Februari.
Op 29 Januari jongstleden trad de hoogleeraar J. ten
Brink uit Leiden \oor de led en der Afdeeling en hUnIle
introducecs op met cene lezing die tot onderwerp had:
»Lacb, luim en levenslust in de N ederlandsche letterkunde."
Dit onderwerp gal' Z. Hoogg.:1. aankiding onze oudste
oOTspmnkclijke t()olleelliteratuur, de kluchten, te b cspreken.
Met belangstel1ing werd zijne rede door het talrijk publiek
gevolgd .

~e ptadsschoUWbUJ:l~.
Nu staat er niets meer van dan de buitenmuren. Van
binnen is hij schoon leeggebrand.
Donderdag 20 Februari I tlc)o -- des ucbtends te half
zes uur, zal voortaan in onze tooneelgcschiedenis een datum
en tijdstip ter herinnering blij"cn. Latere bescbrijvcrs van
die gescbicdenis zullen tevens vermelden dat den heer
lVIaaldrink, schrijvcr van jall :lfassl"ltl' en Iferor/u, bet geluk
is te beurt gevallen, van voor de laatste vertooning het stul;:
te hebben Illogen leveren. Zoo is aan zijn tooneelspel Dr:
ierll;.:/ie,'r !"all den A'oloJlz'II{/!, bestemd om als gelegenhcidsstuk een louter ephemerische verschijning te Llijven, een
ollsterfelijke herinnering beloofd.
Niet over den brand of zijn oorzaak wil ik hier spreken.
Aileen over zijn vennoedelUke gevolgen in verband met
de geschiedenis van den schouwburg.
Hij behoorde tot de overleveringen uit Oud-Amsterdam.
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Saamgegroeid met het leven der burgerij. Voor een deel
haar trots en glorie, ook haar troetelkind. Als een oud
vat bewaarde hij den reu!,: van patrieisehe deftigheid in zieh,
nadat die zelf vervluchtigd was. Oude tooneelvrienden en
tooneelspelers hadclen een gevoel van stille vereering voor
de »houten kast" van het Leidsehe Plein, zooals ze heette
ook nadat ze met steen was ommanteld. De eigenaardige
llltmg van dit gevocl van picteit yond men nog b ij eene
voorstelling van De Gh)'sorecht van Aems/el.
Toeh was dit in later jaren ook al verminderd. De Ghysoreclzt-voorstelling werd niet meer gewijd door den stillen
ecrbied der artisten, die onder den invloed van een nuehterder kunstopvatting dit stuk als een gewoon treurspcl in
vcrzen eigenlijk verfoeiden. Enkelen aileen waren onder
de macht der traclitie gebleven en juist in den allerlaatsten
tijd begonnen eenige jongeren weer iets meer voor Vondels
verzen te gevoelen.
Nu zullen we, voorloopig, op nieuwjaarsavond den Ghijsbrecht der overlevering niet meer zien spelen ter plaatse
waar hij thuis behoorde: den Amsterdamschen Schouwburg.
Misschien is dat zoo kwaad niet. Er is nu kans dat hij
eenmaal z!erjongd tot ons terugkeert.
In een Stadsschouwburg?
Die vraag mag voorloopig beantwoord worden met een
twijfel. Dat de gemeente op kosten der belastingschuldigen
een nieuw gebouw zal stichten; is, in deze dagen waarin
voor het dringend noodige zooveel gevergd wordt, juist
niet waarschijnlijk. In de laatste jaren trouwens was
de stedelijke kunstbescherming al van eigenaardig karakter:
De stad verhuurde haar gebouw tegen een prijs die te laag
was om de renten van het kapitaal te dekken en niet laag
genoeg Olll een belangrijken steull te geven aan het gezelschap dat er speelde. De dus genoemde Commissarissen
hadden geenerlei macht over de voorstellingen en deden
zich aileen in kleinigheden van beheer gelden - bijv. bij
het doen vervaardigen van een (abominabel) scherm. En
ofschoon de inrichting van den Schouwburg voor een
»volks"schouwburg bestemd scheen, bleven de prijzen die voor ons eerste publiek te laag waren - veel te hoog
voor den werkman. Aileen de gezeten en de kleine burgerij
genoot van de voorstellingen.
Stichtte de stad een nieuw gebouw, 't zou nu een echte
»volks"schouwburg moeten wezen. Zulk een ir;richting, zander verschil van rangen als in een concertzaal - groot
genoeg am met een entreeprijs van vijf en twintig cent een
aile kosten dekkcnde recette te maken, zou in onze stad zeker
eene nuttige instelling wezen. Maar in hoofdzaak zou ze
aileen volk kunnen trekken 0]) Zaterdag en Zondagavonden.
Daarvoor een groot, dus kostbaar gebouw te stichten en
een gezelschap te vormen, gaat natuurlijk niet aan. En ik
zan zeggen, dat dit ook niet noodig is. Zonder al te hoogluopende kosten kan de eene helft van het Paleis voor
Volksvlijt worden geschikt gemaakt om op beide avonden
als volksschouwburg te dienen. En wanneer de directie op
die avon den beurtelings verschillende gezelschappen met
goede volksstukken - d. i. stukken die eenvoudige, eerlijke
maar toch ook mooie en een grootsche kunst te genieten
geven - laat optreden, is aan de behoefte van wat men
nu eenmaal »het volk" pleegt te noemen (alsof de andere
deelen der bevolking niet meer meetellen of meebetalen)
ruimschoots voldaan.

Zulk een schouwburg, door particuliere krachten gesticht
en door hen gesubsidieerd, zou een waardige plaatsvervanger kunnen worden voor het afgebrande gebouw. De stichting er van zou tonnen, dat de oud-Amsterdamsche burgerij
nog hart heeft voor de kunst en zelve de eer harer stad
weet op te houden. Hoe meer schriel democratisch de
gemeenschap tegenover de kunst wordt des te vrijgeviger
betoone zich de aristocratische individu. In onze kleinere
sterien wordt dit reeds lang begrepen. Men weet daar dat
de gemeentekas het niet lijden kan en vraagt haar niet eenmaal.
\Vaarom zou in Amsterdam niet hetzelfde kunnen gebeuren? *)
Voo'rshands heeft de brand van den Stadsschouwburg eene
ernstige stoornis teweeggebracht in den arbeid der Kon.
Ver. Het N ederlandsch Tooneel. Met een prijzenswaardig
besef van de op zich genomen zedel.ike verantwoordelijkheid jegens zijn artisten heeft de Raad van Beheer aile aangegane verbintenissen gehandhaafd, terwijl de tegemoetkoming van Gebrs. van Lier het gezelschap voor de eerstvol·
gende maanden in hun Plantageschouwburg een toevluchtoord
bood. Ik wensch het claar een groot succes; met het vo()rnemen mijnerzijds de directie voorloopig ·",at de vrije hand
te laten.
Er is veel verloren gegaan en veel in te halen
en dat geschiedt zoo vliegens niet.
Inmiddels zij de aandacht mijner lezers gevestigd op de
circulaire van het hoofdbestuur des verbonds. Daar zijn
onder de mindere artisten en beambten velen, die groote
schade leden welke zij moeilijk kunnen dragen. Laten talloozen hen help en dit te doen. Wat overschiet, zal bijeengehouden worden om bij eventueel latere rampen te helpen. Niet om eene verkeerde zorgeloosheid te kweekcn
of te vergoelijken. Maar am te helpen, waar werkelijke force
majeure den artisten schade berokkent.
L. S.

De Strijd Olll lut Bes/aml (la Lutle pour la vie) van Alphonse
Daudet is door het gezelschap van den Heer Alex. Faasscn
vertoond; dezen directeur komt de eer toe het Rotter··
damsche publiek met deze noviteit te hebben doen kennis
maken, Of de kennismaking aangenaam is geweest? Wij
betwijfelen het. In de eerste plaats, omdat het tooneelspel
niet geeft wat de titel belooft, zelfs niet wanneer men den
titel ironisch opval, gelijk de schrijver wil, bliJkens de voorrede van zijn werk. Darwin en zijn leer hebben met het
stuk weinig te maken en de stellingen van dien denkcr
worden door allen, die er over praten, o. i. valsch llitgelegd
(of niet begrepen ?). Van een strijd om het bestaan, hetzij
in edelen, hetzij in gemeenen zin, is geen sprake. De
toeschouwers, die het stuk niet gelezen en er zelfs niets
over gelezen hebben, worden door het valsche uithangbord
misleid en dus ontstemd, want men raadt gaarne den
inhoud vooruit, te meer wanneer de titel hem schijnt aan
te duiden.
In het kort genomen, zien wij in Daudet's werk hoe
een hooggeplaatst schoelje, een monster met glace handschoenen, die aile gevoel van eer en menschelijkheid heeft
afgeschud, te werk gaat om zijn doel te bereiken; dat doel
is: macht, rijkdom en het ongetoomd bevredigen van zijn
c1ierlijke neigingen. Op het punt zijn vrouw Ie vergiftigen,
spreekt zijn geweten echter en hij verraadt zich; vrijwillig
geeft zijn echtgenoot hem nu de vurig begeerde vrijheid
terug, omdat zij niet wil, dat hij een moordenaar zal wor·
den; uit liefde voar hem zal zij hem v()ortaan beminnen

Toch moet er nog een »Amsterdamsche Schouwburg"
komen - goed, gemakkelijk, gezellig, niet te groot. Voor
een grooten schouwburg is ons publiek te weinig talrijk
en de mededinging te sterk. Maar een zooals Den Haag
en Arnhem en Groningen er bezitten, met eene tooneel*) "Vaat tifdens Ilet afdrnkken. N aar ik vernneem is er werkelijk
omlijsting, die bij het tooneelspel behoort, doch het treur- kans dat iets dergelijks geschiedt en worden er reeds samenl,omstell
spel niet uitsll!-it,
. gehouden ter bespreliing \"an plannen.

als eell moeder Cll Paul Astier is ~tellig dolblij, dat hij cr
zoo afkomt.
Deze scene, de dOli van het stuk, is zeker cell der zonderlingste, welke ooit in het brein van cen schrijver zijn
opgekomcn. In h{;t laatste bcdrijf ontvangt Asticr zijn
straf; de vader van ecn door hem verleid meisjc schiet
hem neer als een hond, op het oogenblik dat hij dcnkt
de wereld te kunnen rcgeeren aan de zijclc van Esther
de Seleny.
Men heeft ach en wee geroepen over de onzedclijkheicl
van het tooneelstuk ; o.i. is dit overdreven en al wenschen
wij niet op tc treden als pleitbezorger voor onreine kunst,
de billiikheid gebicdt te herhalen, dat zcdelijkheid nu juist
niet de eersle cisch is, waaraan men een kunstwerk heeft
te toetsen. Sommige schrijvers hebben in den schouwburg
dingen te zeggen, welke voor kinderen ongeschikt zijn;
dezen moeten dan wegblijven en zijn vele volwasscn menschen op dit gebied kinderen geblcven.... des te crger
voor hen. Dat is niet. de schuld der schrijvers. lets
anders is het, of het pra"II:rrh mag heeten stukken op te
voeren, waarbij men cen deel van het publiek uit den
schouwburg wccrt? Deze vraag bcantwoorden wij, in het
algemeen beschouwd, ontkcnnend.
Onze grootste grief tegen Daudet's werk is, dat de
bouw veel te wenschen overlaat; bet is geen stuk, het zijn
de stukjes van een legkaart, welke met fijn vernuft en
onmiskenbare handigheid bij en in elkaar zijn gevoegd.
Het moet gered worden door de onderdeelen en werkelijk,
enkele tooneelen zijn gee~tig behandeld, sommige karakter~
ftink geteekend, de schakeeringen in de denkbeelden juist
aangeduid, de dialoog is doorgaans hoogst verdienstelijk,
maar dit alles zijn accessolres, de kern ontbreekt. En waar
Daudet de hoofdpersonen en de intrige behandelde, daar
heeft zijn band vaak gebeefd, evenals die van Paul, waar
deze den vergiftigdcn drank overreikt. Voorzag de schrijver
het onthaal, c1at zijn werk ZOll vinnen? Vreesrl.e hij toen
reeds, dat men de versnapering, welke hij gereed maakte,
een gif zou noemen? ....
Het geknutselde van het stuk maakt het tevens moeielijk
te volgen, bijna onbegrijpelijk voor hen, die onvoorbereid
in den schouwburg komen, en de opvoering eischt, ook
voor de nevenrollen, beschaafde en geoefende tooneelspelers, of liever tooneelzeggers. De kleurlooze, alledaagsche
vertaling maakte de taak voor het troepje van den kleinen
schouwburg nog zwaarder.
In de hoofdrol heeft de Heer Moor zeer vee! schoons
geleverd; wij gelooven niet, dat een tweede acteur in ons
land Paul A~tier beter kan weergeven dan hij; zijn manier
van zeggen, zijn gebaren, zijn stijl leenen er zich voortreffelijk toe. De rol komt naar hem, om zoo te zeggen
en dit is een groot voordeel, want de Heer Moor bezit,
bij zijn vele goede hoedanigheden, het mmst de kunst
den Heer Moor te vergeten en in de huid van een ander
te kruipen.
Zijn spel was bestudeerd en beschaafd, al mag men
betwijfelen of al de details, welke hij te bewonderen gaf,
door den auteur bedoeld zijn; zijn stem bleef klankvol en
buigzaam, al schijnen de nuanceeringen niet aitijd even
gemotiveerd, kortom, niettegenstaandc zijn eigenaardige
gewoonten, dwingt de Heer Moor eerbied af. Allicht
stoot men zich aan deze gewoonten, omdat de meesten
onzer tooneelspelers ze niet hebben; men zij echter eerlijk
en lette tevens op de vele goede gewoonten van dezen
veteraan, die de meeste anderen miss en.
Het best vonden wij den Heer Moor in het eerste
bedrijf met Chemineau en dit zegt veel, want de vertolker
van laatstgenoemde partij stond hem allergebrekkigst ter
zijde; door zijn smaakvolle voordracht der geestige maar
gemeene redeneeringen van Paul Astier behoorde dit gedeelte tot het beste van den avond. Als mooiprater tegenover zijn vrouw, in het tweede bedrijf, gaf hij eveneens

veel goeds, aileen behandelde hij Maria Antonia aan het
slot o. i. wei een beetje, alsof hij Lydie voor had. Het
toilet maken met het verhaal van de poging tot zelfmoord
was goed doordacht en werd fraai ge~peeld. Zoodra in de
vierde acte (tweede afdeeling) de hartstocht mcer aan het
woord komt en Astier ontmaskerd wordt, misten wij
echtcr noode de natuurlijkheid, het spontane. Dc houcling
van den Heer Moor aan het slot van dit tooneel vonden
wij verre van fraai . In het slottafreel heeft hij weinig
allders te doen, dan in het gesprek met Esther den noodigen
climax te leggen, zoodat het brutale pistoolschot van
Vaillant hem treft, wanncer Paul het toppunt van geluk
meent bereikt te hebben; het gelukte hem voldocnde.
Alles te zamen genomen verdient dc Heer Moor veel lof
voor zijn spel. dank voor zijn studie.
Het uiterlijk van Mevr. Schepers is zeer goed voor Maria
Antonia, de zwaar beproefde vrouw; met afwisselend gel uk
vcrvulde zij de rol en de tooneelen met haar man waren
het best verzorgd. De stem miste de noodige afwisseling;
bijna alles werd op denzelfden toon gezegd, hctgeen bepaald
jammer was, want het timbre scheen ons zeer juist.
Een lofwaardig pogen hebben wij te vermelden van dcn
Heer van den Heuvel (Antonin). Hij had deze figuur o.i.
wat te burgerlijk opgevat en sprak te zacht; maar slaagde
hij er niet geheel in, den schuchteren, stamelenden
jongeling sympathiek te maken en tlen nooit ontbrekenden
lachers onder het publiek het zwUgen op te leggen, het
verdient waardeering, als een jong 100neeispeler zooveel
werk maakt van een moetlijke, ondankbare rol gelijk deze.
Wij zien hem liever worstelen met een zware taak en s lechts
ten deele slagen, dan nonchalant van zich af spelen, waardoor hU, het vaarwater verlatcnde, de klippen vermijdt en
wellicht nog wordt toegejuicht voor zijn sober spel!.
Vaillant werd door den Heer Alex. Faassen ftink voorgesteld, Lydie vrij voldoende door Mevr. van Korlaar. En
de overigen? . . . . Ach, waarde lezers, er zijn er bij, welke
beter deden afscheid te nemea van de planken; er zijn er
ook, die thans rollen moesten vervullen, geheel buiten hun
emplooi of boven hun krachten. Waa.rtoe zouden wij ons
op hun kosten vroolijk maken, waar het antwoord op zoovele vragen moet luiden: de strijd om het bestaan?
15 Februari 1890.

Voor een zeer welwillend publiek had gisteren de premiere
plaats van het nieuwe stuk van den Heer Lodewijk Mulder:
Een ge7Jaarliike Vrien den dil!1lst. Het huis was uitverkocht,
want tevens gold het de benefice-voorstelling van den Heer
Will em van Zuylen. Met deze factor en moet stellig rekening
worden gehouden en het zou tegenover den beminnelijken
schrijver een onoprechtheid wezen, hem te willen doen
gelooven, dat zander genoemde gunstige bij-omstandigheden
het succes even groot zou zijn geweest. Zijn blijspel staat
veel lager dan Stellendiik, wij wenschen' het dan ook slech ts
te be schouwen als een dier proefballons, welke een voorzichtig luchtschipper steeds oplaat om de willdstroomingen
te bestudeeren, voordat hij zich weer aan het gevaarlijke
element toevertrouwt; of wil men een ander beeld: Mulder's
jongste werk zal worden aangemerkt als een halte, niet als
een station op zijn letterkundige loopbaan.
Het eerste bedrijf is niet onaardig, maar weinig oorspronkehjk; in het tweede is van de komische situatie veel te
weinig partij getrokken, en het derde? la, de ontknooping
pakl door de onverwachte wending, die de handeling neemt;
niettemin behoeft het publiek niet alles vooraf te kunnen
raden; gaat het echter wei aan, de tegenovergestelde richting in te slaan, bijkans met de toeschouwers een loopje
te nemen? En in de tweede phats: ontaardt het blijspel
door dit slot eigenlijk niet in een klucht?

Van de typeering is niet veel werk gemaakt en naar Stel-

lendijk te oordeelen, ligt daarin de kracht van den Heer
Lodewijk Mulder. De meeste personen in Em ,:.;eiJaarl!lke
Vnrmdendz"ensf zijn vaag geteekend, alleen Duis is een goede

en hoogst vermakelijke type, vooral in handen van den
Heer vall Zuyl1::n.
De dialoog is vloeiend, al neemt de taal geen hooge
vlucht, aardige tooneeltjes, goede zetten en woordspelingen
ontbreken niet. Over het algemeen laat het blijspel zich
goed zien, de schrijver van De Kies7 ereelll/;ing z'an Stellendiik kan echter o. i. beter werk leveren en zal stellig' niet
verzuimen met de nieuw opgedane ondervinding zijn voordeel te doen. De beste oefenschool voor tooneelschrijvers
is tach hun werken te zien o]Jvoeren.
Van de vertolkers komt den Heer van Zuylen ongetwijfeld de eerepalm toe. Zijn Duis is in
woord: OIlZ'erbeterbj'k en verdient een eerste plaats in het uitgebreide
panopticum van dien kunstenaar. Grime, kleeding, stem,
voordracht, spel, standen, alles was uitmuntencl en vormcle
een voortreffelijk geheeI. Bravo! bravissimo!
De overige rallen werden voldoende vervuld : het zwakst
scheen ons de Heel' Chrispijn; met Ilame in de meer ernstige tooneelen van het 2e en 3e bedrijf vonden wij zijn
spel erg slap.
Tot slot kwam het aandoenlijke drama Jean ]J;farie, in
fraaie verzen van Theuriet, door Wertheim mooi vertaald.
Gaarne bekennen wij, dat de rolverdeeling ()llS vreemd
was voorgekomen en dat wij liever Mevr. J onkers en den
Heer D. Haspels, in plaats van Mej. Vink en den Heer
Chrispijn hadden gezief!; wij bekennen het gaarne. omdat
onze vrees, dat het kunstwerkje thans niet tot zijn recht
zau komen, ongegrond is gebleken. Integendeel, er bleek
zoo ernstig gestudeerd te zijn, er werd met zooveel toewijding gespeeld, dat het kleurrijke gedicht een fijn kunstgenot bood en een diepen indruk maakte. Deze opvoering van Jean lIlane is een triomf voor Mej. Vink, den
Heer Chrispijn en vooral voor den Heer WiIlem van Zuylen, die opnieuw toonde welk een voortre/felijk, veelzijdig
kunstenaar hij is.
J
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De Kunst van dan Toonaelspalap.
NAAR

COQUELIN AINE.
( Slot.)

Ik heb reeds gezegd, dat het voorkomen van den
tooneelspeler - soms zijn het slechts enkele gelaatstrekken
- hem kan beperken tot een enkel emplooi, zelfs tot een
enkel onderdeel daarvan.
Er zijn verliifden voor het leven, gelijk Delaunay; er
zijn duenna's bij geboorte, zooals Mevr. Jouassain.
Het eene figuur zal aileen in het drama passen, hoogstens
in een ernstige cOlluJdle, terwijl het komische gelaat van
een ander slechts in een kluchtig blijspel op zijn plaats is.
Werkelijke schoonheid is aIleen onmisbaar voor jeunes
premIers. Om ten aanschouwe van het publiek declaraties
te doen of in ontvangst te nemen, moet men zoodanig
gebouwd zijn, dat men geen gevaar loopt uitgelachen te
worden; men moet moDi zijn of het sch\jnen.
Want daar is verschil tusschen; men kan het schijnen
en daardoor de toeschouwers aantrekken en het in het
geheel niet zijn. Ik ben zeker, dat mijn vriend Delaunay
het niet kwalijk zal nemen, wanneer ik zeg, dat zijn neus
niet zuiver Grieksch is. En tach, wat zag hij er op het
tooneel knap uit. Hij had de bekoorlijkheid, een ik en
weet niet wat, iets jeugdigs, iets luchtigs, dat met hem is
heengegaan!
.

Bekoorlijk moet de jeulle premier zlJn, ik weet het niet
betel' uit te drukken. Vraagt men echter, waardoor
sommige personen. die van het Idassieke schoon sterk afwijken, dit zijn? waardoor zij het publiek aantrekken, de
toeschouwers op zich doen verlieven, als het ware? . . ..
Zie, dan stelt men vragen, welke ik niet ].;:an beantwoorden.
Voor de feu/us prelllir1res geUt hetzelfde. Zij behoeven
volstrekt niet mooi te zijn, maar wei bekornlijk. Terecht
zeide Victor Hugo eens tot Mevr. Dorval: .Gij zijt niet
mooi, gij zijt erger!"
Derhalve moeten zij, die verliefde mIl en te vertolken
hebben, mooi zijn, als Laferriere, of het schijnen, als
Delaunay. Het publiek vindt het dan begrijpelijk, dat zij
a prima vista bemind worden, de gebenedijde wezens,
bijkans verliefd tel' werelct gekomen!
Een woord nog over het gclaat van den acteur op het
tooneeI. Hct oog is er het voornaamstc van, het Itcht,
het leven. Dat :welzt de toeschouwer om uw gedachten
te raden; zorg dus dat zij er in te lezen zijn. Wanneer
gij z()nder uitdrukking in uw ougen rondzict, zonder
belang te stell en in hetgeen voon'alt, geraakt het publiek
in de war en denkt: »Hij luistert niet .... Wat is er? ....
Hij kijkt in de zaal .... Naar wie? ... Naar die dame
in tie loge.... Nu kijkt hij weer naar de friezen ....
Drommels, zou er brand wezen?" Tk vraag u: wat komt
er van het stuk terecht onder al die overleggingen?
Wanneer gij een verhaal hebt te doen, moet uw oog
de zaak zien,' die gij verteit en het publiek zal het er in
lezen. Daarom kunt gij, tusschen twee haakjes, nooit een
verhaal doen, wanneer het publiek u in profiel ziet. Begin
het uw medespeler aanziende, maar wend u langzamerhand
tot het publiek; eenmaal zoo ver, neemt gij een punt in
het oog zander daar venIer van af te wijken, want daar
ziet gij, hetgeen gij verhaalt. Die gevestigde blik doet
den toeschouwer belangstelien in wat gij zegt, hij zal het
bijna reeds begrijpen, voclrdat gij de woorden hebt uitgesproken.
Bij het luist.eren is dit even noodzakelijk; indien uw
oog niet voIgt wat uw medespeler verhaalt, zal het publiek
er geen waarde aan hechten of zich ergeren aan uw onverschilligheid.
Wat dunkt u b. v. van een Horace, die onder de
vervloekingen van Camille u den rug toekeert? Ik weet
wat er voor rug-ejfecten te zeggen valt; zekere tooneelspelers, met de plastiek nauw vertrouwd, zijn er dol op;
de rug heeft middelen om gedachten te uiten; hij kan
zich kmmmen, uitrekken, buigen, spannen, desnoods kan
hij aanduiden dat zijn eigenaar luistert; maar wanneer
een wanhopige minnares u dertig regels lang de: verschrikkeltjkste beleedigingen in het aangezicht slingert,
verlangt het publiek niet uw rug te aanschouwen; uw rug
kan den climax van verbazing, verantwaardiging, toorn,
tot dolle woede niet uitdrukken. Bij zulke schakeeringen
is uw rug onmachtig en de toeschouwers, wien gij hem
toekeert, zullen meenen, dat gij een loopje neemt met
Corneille of met henzelven.
Op het tooneel is echter alles betrekkelijk en er zijn
honderden manieren om dien gevestigden blik, welken ik
aanbeveel, te richten, te wijzigen en af te wenden, Zij
staan in het nauwste verband met uw raI. Uw Dog moet
altoos deelnemen aan de handeling, maar het kan luisteren
zander er den schijn van te hebben; en het kan den schijn
hebben van in het geheel niet te luisteren.
Men zal hebben opgemerkt, dat deze studie geheel
uitgaat van het axioma in het begin gesteld: bij den tooneelspeler moet de eell meester blijven van den anderen;
hij die ziet moet hem die uitvoert regeeren en wei zoo
gestreng mogelijk.
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Dit is altijd waar, vooral echter gedurende de voorstelling. :\Iet andere woorden, de toonecl~peler moet mec:,tet
over zich zelf blijvcn. Zelfs in de oogcnblikken, dat het
publiek mcde~esleept door zijn spcl, hCIlI het meest opgewonden waant, moet hij zien wat hij doet. zich kunnen
beoordeelen, kortom niet het minste ondervinden van de
gevoclens, die hij vertolkt, in de oogcnblikken clat bij ze
met de grootste getrouwbeid en waarbeid vertolkt.
Ik zal niet terugkomen op wat ik over elit onderwerp
gezegd beb in Dc Kunst en de J'oollee!speler, maar ik bevestig het.
Bestudeer uw rol, kruip in de huid van uw persoon,
maar doe geen afstand van uw recbten. Houd de directie
in handen. Laat uw andere lachen of weenen, zich opwin·
den tot aan de grenzen der kralcbinnigheid. doodsmarten
lijden-- maar pnder toezicht van den altijd ongevocligen
eemll en binnen de vooraf ~estelde perken.
\Vanneer gij de juiste uitclrukking gevonden hebt, moet
het eells \'oor alt[)os zijn; gij hebt te zorgen haar steeds
te kunnen terugvinden. Dc tooneelspeler moet zich nonit
laten mecleslcepen. Het is onjuist. het is bclachel~jk te
clenken. dat het toppunt van kunst zou zijn, dat dc auteu:vergeet, dat hij tegen()\'er het publiek staat. Wanneer gij
u zoo m e t uw rol vereenzelvigt, dat gij de toeschollwers
ziet met de [Tedachte » \Vat is dat vour volk?" en !liet
!!Jeer weet wa~~'r gij u be',rindt _. clan z~jt gij geen tooneclspeIer meer, 1J1~ar eell gel;:.
En een gevaarlijke gek nnk. Stel II Harpagon voor, die
in het orkest springt en de rnllzikanten bij den haag pakt
om zijn cassette terug te krijgen! Dc kunst. ik !t::rbaal
het, is niet 7 'ercen~e/"I.!;"l!g, maar vertolking, nallOotsing,
voorstclling.
Het bekencle axioma: »W e(~!l zelf <lIs gij wilt, dat ik zal
weene!l," is !liet van toepassing op c1en tl)oneelspeler. Wannecr hij weende. Z(lll hij lieht den lachlmt opwckken,
want de srilart is in haar 'uitingen vaak lachverwekkend.
Ik kan oegrijpen, dat cen jUllgmensch, een dC!butant. zich
vergect en zich laat mcesleepcn; onbewrgd over zijn eigen
lot, kan hij de aanelocningen, welke hij heeft te vertolke!l,
e10en samc!lsmelten met zijn eigen gevoelens; dit is mij
overkomen, gelijk iedereen en ik zie er Wilder displeizier
op terug. wan t ik was tocn eerst zevcntien jaar, lk trati
voor dc eerste maal in het openbaar 0]1 en speeldc Ptmvrr.
/acr;ues. Ik stclde een ongelukkigen mllsicus voor, die
tengevolge vall een ongelukkige liefele waanzinnig is gcworden; de aandoening verstiktc ll1ijn stem. N fJeh tans spedcle
ik, deed rijkelijk tranen storten ell .. . . wenl onwel achter
de schermen. Dit is het wedervaren van cen rCCrllut. mec:r
niet. Wanneer zoo iets mij thans overkwarn, Z()U ik het
mij een schanck toerekenen. Een g-c:oefcnd tuoneclspcler
lIlOct te~ell dergelijke "eoeurteni':,scn gehani zijn.
Kunstenaa rs van naam bestrijden deze theorie, dat wed
ik. Ell ik herinner rn~j juist een trcffend woorcl vall eell
artistieke E Ilgelsche jonge dame tot :\1evr. Ristori. Laatstgenoemtie bcweerde ook, dat cell tlloneelspeler op de
plan ken slechts goed kan wecrgeven, hetgeen hij zelf gevnelt.
"En g~i dan, Mevrouw, wanneer gij sterft)" Illerkte
miss T up.
i\1evr. Ristnri stierf niet, maar zij deed a!sof zij stierf
en zij deed het zeer goed, omdat zij het vQoraf bestndeerri.
gercgeld en vastgesteld had en alles uitmnntend herhaalde
met het vulle pewustzijn van wat zij deed.
\Vic mcester van zichzelf is, kan zich nu en clan tegenover het publiek enkelc proefnemingen ve[(lorloven: hij
weet dat, welke ook de uitslag zij, hij altijd in het Juiste
spoor zal wederkeeren. !-let gevaar voor hen, die zich
niet kUllnen behcl'r~chen, bestaat daarin, dat zij in dergelijke omstandigheden het hookl verliezen en hun weg niet
meer terugvinden.
En het ergste is, dat juist elezen altijd zulke proefnemingen do en ! Omdat zij niets vaststellen, zocken zij altijd.

Zij ber<Jernen er zieh zelfs op. Ik hoorde eens van \Vorms
zeggen : "Ik heb gecn In,;t hem !log ccn" te zien, ik weet
vooruit, wat hij doen zai."
:\1en weet tell 111instc, dat hij
het goed zal doen en dat is geen kleinigheic!. Is het genoegcn dan grooter, wannec[ men een toollcclspeler ziet. vall
wien men nOllit weet of hij gecn c1waa:ihdd zal bega~ll1?
Dat duet mij clcnken aan den Engelschman, die Batty den
diercntem!l1er van stad tot stad nareisdc, in de hoop hem
eens door zijn leellwen te zien verslinden. Het geilocgcn
clat men in den SChollwburg moet zoekell, is dunkt mij van
een anriere soort.
Ik eisch veel van den tooneelspeler, gelijk men ziet. Een
kiesche vr<tag ZOll het zijn te onderzoeken, of eell groote
intelligentie vonr hem bepaald noodzakelijk is. Daar schijnt
veel voor en veel tegen te zeggen.
Ik heb llitstekende acteurs gekenrl, die, buiten het tooneel,
met zeer weinig geest bcdeeld waren. Bii slot van rekening
llCeft de kunstenaar 001. aileen die intelligentie noudig, welke
voor zijn kunst ()nmisbaar is.
Zoo heb ik ergens gelezen. dat van de geheele Fransche
dichtkunst, Corot aileen Polyeucte kende en clit werk niet
eens gehecl gelezen had; dit ltecft hem eehter niet belet
een bewonderenswaardig dichter in de schilderkllllst tc zijn.
Met dell tooneebpeler gaat het evcnzoo. Hij kan van
schilder!mnst, muziek, zelfs van poezie hoegenaamd geen
verstand hebben en tach eell zeer goeelc tooneelspcler zijn,
het is voldoende. wanneer hij zijll kunst kellt, door en door
verstaat.
Zeer ten onrechte tracht mell vaak de \'erdienste van
dcn t<loneelspcler tc verklcinen. De llOcdanigheden, waardoor hij het publiek weet tc doen lachcn of in \"errukkil~g
te brengen, zijn waarlijk niet gerillg te achten en mcn werpe
mij nic;t tegen, clat den schrijvers daarvan de eer toekomt.
Ik misken hUll aandeel niet, maar naag luch welk effect
g()ede dingen maken, inclien zij slccht "gespceld worden.
Hoe dikwijls heeft men om goerle \'erzcn gelachen. aileen
omdat zij sleeht werden voorgedragen! Er zijn tooneclspelers, die in de onr.lOgelUkste stukken, ill de vreerl1lbte
rullen iets SChO{)IlS weten te ge\(en. H()c~ diJ.:wijls hceft men
niet gezegd: "We]k een middelmatig stuk! Maar wat speelt
Fredl:rick weer mooi!"

Dit seheppen van typen, van levemk wczens, verheft
de tooneelspelkunst tot de kunst bij uitnemendheid en
den schouwburg tot de plaats, waar niet aileen de massa
de krachtigste uitspanning vintit, maar waar oak dell
fijneren beschaafdcn het schoonste gcnot wordt gebocten.
Daarom moet de tooneels]ldkun:;t een kl.'lI.It blijven,
d. w. z. daarom moet de waarheid zil"h huwen aan de
pOl:zie, aan het iclealisme en daarom schijnt het naturalisme
op het toonelll mij een dwaling toe.
Trouwens, het publick wil er niet van weten. en zal
zich altijd kanten tegen de ongezoutcn waarheid. teg-en de
aanstoutelijke leelijkheid. Zelfs in slechte en gemeene
pcrsonen verlangt het eell sprankje kunst.
\\'il ik niet, dat men ter wille \';)11 het schilrlerachtige
aan de waarheid te kart doet, even min keur ik het goeel.
dat men in het gemeene of afzichtclijke vcrvalt, onder
voorwentlscl van waar te zijn.
Ik ben voor de natuur. en tegen het naturalismc.
Ik rreloof niet aan kUllst buiten de natuur. maar wensch
evel1l;in natuur zonder kllllst op h et tcllmeel.
Alles moet uitgaan van het Wflre; alles moet gericht
zijn naar het ideall.
Staat het blijspel zelfs niet in dienst vall het ideale,
waar het onze gebreken en ondeugclen met cen spottend
licht beschijnt! Wallneer het zich bepaalde tllt het bloote
weergeven dier fouten, zonder vernuft, zonder bcvalligheid

dan Z()U het nict cioen lachen, dan zou het geen
blijspel zijn.
Schrik en cieernis lKhooren tot de kllnst; afschuw en
walging: niet.
Het tooneel i~ cell school der zecien, lllaar het mag
geen Iccbtocl vour geneeskunde WOrdell.
Trouwens, het i~ u!l!lJ{)gelijk de zuil"f"re werkelijkheid
op het tooneel te brengen . "Het ware is SOl11S onwaarschijnlijk," dit i'i vooral daar van toepassing. waar
mCli.schen, zal,cn, tijclen, in een geheel anc!er lieht verschijnen, \\'aar l1linulcn \'aak urell verbeclden en enkele
vierkante meters, mUlen.
Ik ben ook eens naturalist geweest - zonder het te
willen - en tach bel)' ik nolY bet land, als ik er aan denk.
Het was op een rondrci~; ik had den nacht op spoor
dllorgebracht. daarna 's morgens gerepeteerd en vervolgens
een groote wancleling gemaakt; ik was erg moecle en
speelde 's avond,; Annibal in I'Aventun"?,re. Men weet, dat
in het tweede beclrijf Annibal door Fabriel dronken wordt
gemaakt en inslaapt.
Ik speclde de dronkenschap als
gewoonlijk, niet beter en niet slechter; maar toen het op
slapen aankwam, lokle hetgeell ik moest voorstellen mij
zoo sterk en had ik er zulk een lust in, dat ik zonder
nadenl,en toegaf: ik sliep in op het tooneel tegenover het
publiek en waagde, p1'oh podol"! zelfs te snorken . ... Dat
was niet de abpraak; maar de toeschouwers, die het
ho()[den, mcenden dat het in de rol stand. Enkclen
lachten, anderen von den het smakeloos, ja sommigen beweerden, dat ik onnatuurlijk sllurkte, dat ik overdreef!
Helaas! ik was even {Jngevoelig voor het applaus als
voor de aanmcrkingen, en geioof zelfs, dat gefluit mij niet
gewekt zou hebben! Toen bet doek gevallen was, hadden
mijn kameraden zelfs eenige moeite om m0 wakker te
krijgen. Het I,lcine tukje had mij even weI verkwikt en ik
bracht mijn ml llpge\\"f~kt ten einde.
Het was echter een fout en een die gevaarlijk had
Imnnen worden. Het is waar, wanneer ik vi,or pet einde
van het bedrijf !log had moeten spreken, zou ik mij niet
hebben Iaten vc:rJciclcll; ik was zoo laf geweest, wetende,
clat ik niets meer te doen had tot het scherm vallen lOU dan te slap en en in plaals van het sluimeren na te
bootsen, dutle ik werkelijk. Het was, ik herhaal het tot
mijn schande, naturalisme van het zuiverste water. En gij
ziet -- want wij moeten leeringen trek ken uit OIlze fouten
de toeschouwers vonden dien slaap slecht gespeeld;
hij scheen hun onnatuurlijk.
Het is de fabc:l van den potsen1l1aker en den boer; de
eerste bootst het geschreeuw van een speenvarken Ila en
wordt toegejuicht. De boer, die gewed had even goccl te
zullen schreeuwen, had een speenvarken onder zijn mantel
verborgcn en knijpt het: het dier schreeuwt en de boer
wordt uitgclachen.
Oat kwam omciat het op de planken gebeurde ; men ziet
en hoort anders van de straat dan van de schouwburgbanken. En wat zal u zeggen? Het varkentje schreeuwde
stelIig goed; maar het schreeuwde zander kunst.
En daar zit de dwaling van het naturalisme; het wi! altijd
het varkentje doen schreeuwen.
Mag ik het zeggen ?"- Die dwaling misleidt ook de tooneelspelers, \Vaar z~i beweren, dal men alleen goed kan
weerge\'en, hetgeen men zelf gevoelt. Z0 11l0eten evenzeer
van naturalisme be,;chuldigd worden. V\'ant, indien zij
weenen om te doen weenen, eischt de logica, dat zij
zich zullen bedrinken om den dronkaard voor te stellen,
en om den moordenaar go cd te spelen, zich door een of
ander hypnotiseur het plan laten suggereeren hun kameraad
of desnoods den sotiffleur te doorsteken!
Daarenboven loopt men gevaar d en schijn van verkeerd
spelen te krijgen. Moet ik nog een anekdote verhalen? Ik
ontleen haar aan Brander Mathews en Edwin Booth is er
de held van.

H~i sp;;eldc eens Ie Roz" .I"alllllSe (the (ools reveII'!-e/
De
partij behoorde tot zijn goede; hij vervulde haar met \'oorhefdc. Zij sehecn hem dicll dag nog schlluner clan gCII"oonlijk en de hacht der situatie, hct pathetische van de taal
oefenden wlk een inl"!()ed op hem uit, clat hij zich geheel
lllet dell persooll verccnzclvigde: echte tranen widen langs
zijn \\',lIlfien, de ()!1trrwring verstikte zijn stem, krampachtige
snikken decl en zijn licha,\ 111 trill e n en hij mecndc nuoit zoo
~ned gespeeld te hebben.
Ka ;J.fiooj1 van het ,tuk snelde
zijn doehtertjc. zijn zekerste kriticl;, naar hem toe, zij had
de \'oorsteiling in een loge bijgewoond en kW<Lm ongcrust
Hagen wat hem schcclde en hoe het kwam dat hij <lien
avond zijn rol zoo slecht \'ervuld had !
Zicdaar de bevcstiging van Diderot's ucroemde paradox,
v(Jlg-ens mij de lI"aarheid: dat Ull1 il\ldcren te ontroeren,
men zelf niet ontroerd mag zijn en dat de toollcelspeler
in aile amst,ll1digheden zich muet weten te beheerschen en
niets aan het toeval mag overlaten.

~N

EEN TEMPEL DER KUNST.

l)

Ver vall de wodige drukte der Tent{)onsLlling, vcr van
ric wonelcrell I'all mndernen nij\'crheid ell kumt, opende
het Thcfttre Fran~:a is dezen zomer avond aan avond zijne
dcurell, tcneincie voor de tocgestroomde vrecmdelingen
zijn schittercnd rcpertuire ten Won te spreiden. Avond
aan avond werden daar met ecrbiedige aandacht, met plcchtige stilte, met onverdeelde bewondering de hoogste uitingen cler toollee!,;peelkullst gadegeslagen. Het is eell verblijdend I'erschijnsel, ciat terwijl ele F"rallsche tooneclsclzrtijkullsl ill de Iaatste jaren slechts weinige lauweren aan
haren schoonen krans gehecht heeft - - hare twcelingzuster
den aloudell roem handhaaft en aantoont \Vat stu die en
volharC\ing naast natuurlijken aanleg I'crmogen.
Het was 2\'lolil!re's Avare, da.! ik het yoorrecht had
aldaar te zien spelen. Wel was de opvoering geschikt om
de groote waarde, die cen gocd Slllllt"llSptl bezit, overtuigend
te dnen uitt-omen. Nimmer zag ik een tot in alle onderdeelen beter verzorgd geheel. Het kunstwerk zelf werd
ten volle genoten, door den geest van den schepper der
opvoering bezie!d. Het bijwonen van zulke voorstellingen
vooral doet het door en door onartistieke van het »sterrensysteem" duidelijk zien, en stelt de hooge beteekenis van
het hannonisch samenwerken van alle krachten in het
licht. - ~ Hierin ligt eene belangrijke overeenkomst tusschen
het Thefltre Franc;:ais en het be roemde Meininger tooneelgezebchap. Er zijn echter oak verschilplmten. In het
eerste miss en \Vij de wonderschoone mis- en- scene, de
het aog streelende uitrusting, die - zander in oonte praal
te vervallen, maar in overeenstelllming met de wet ten der
schoonheidsleer de grootste aantrekkelijkheid van het
Duit"che gezebchap uitmaken. Trouwens, de Fransche
classieke treur- en blijspelen en hedenclaagsche salonstukken
leenen zich evenmin dailrtoe als tot de groote volksbewegingen, die b. v. bij de opvoering van »Julius Caesar" door
de Meiningers zoozeer de aandacht trokken. De waarde
daarvan zal ik allermin,;t ontkennen. Mits men dit alles
maar niet met de eigenlijke tooneel,;peelkunst verwarre.
Welnu, wat dese aangaat, staan de kunstenaars van het
Thefttre Franyais naar mijne bescheiden meening ontegenzeggelijk hooger dan hunne Duitsche broeders. In de
geheimen der zoo moeilijke kunst van zeggen zijn zij dieper
doorgedrongen. H unne dictie is evenals hun spel, geheel
in harmonie met het karakter van het stuk; zorgyuldig
wordt elk vabch effect vermeden.
') In verband met onze jongste hesprekingen van I"Avare "iude
hier dele bijdrage, wier opneming door omstandigheden vertraagd is,
alsnog eell plaats en belangstellenue lezing. Dat wij het niet in aile
opziehten met den sehrijver eens zijn, doeht ons geen beletsel. RED.
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Het meest tmf mij deze eigenaardigheid in het optreden
der jeugdige llamants," \Vat eene 10sse bcvallige, natuurlijke vuordraeht! K eem Val(\re's ,,'oorden tot Harpagon's
doehter. \,;aar hij - om het hart van den Hek te stelen haar toeroept: »Qui, l'argent e,t pIlls prceieux que touces
les chases du monde; t:t vous devez rendre grftee all ciel
de l'honnete homme de pere qu'll vous a dunne," Of
den uitval van Cleante tot zijn vader, als hij bemerkt. dat
deze door tusschenkomst van woekenaars eene bovenmatige rente voor zijn geld traeht te maken: »K e rougissezvous point de deshonnorer votfe condition par les eommerces que vous faites; de sacrifier gloire et reputation
au desir insatiable d'entasser eeu sur cell, et de rencherir,
en fait d'interct, sur les plus infames subtilites qu'aient
jamais inventees les plus e{lebres usuriers?" Hier geen holle
declamatie, geene dwaze emphase. lIlaar eene eenvoudige
en tevens indrukwekkende dictie.
Uit enkele oesehouwingen over het optreden van sommigen artisten vall het Th. Fr. hier te lande, in het begin
van elit jaar door de pers gegeven, had ik den indruk
ontliangen, dat weI de fech1ll'ek in hooge mate bij hen
ontwikkeld was, hunne schoo! eene zeer goede kon genoemd
worden, waar vaak de noodige warmte, bezieling in hun
spel ontbrak, en dan ook meer bewondering dan enthousiasme bij het publiek gewekt werd. Dit laatste was, voor
mij althans, bij de opvoering van »1'Avare" niet het geval.
Maatstaf in dit opzicht is het groote slottoonecl van
het vierde bcdrijf, de alleenspraak van den vrek, die zieh zijn geld ontstolen ziende - aan de grootste wanhoop ten pr00i is. Dezelfde acteur, die woeven door de
voortreffeIijken typeering van den wantrouwenden gierigaard
de grootste hilariteit had opgewekt, deed nu het publiek
rill en door zijn aangrijpend spel. Zelden ben ik zoo
volkomen onder den indruk van het genie eens kunstcnaars
geweest.
"Va~ het mijne taak hier een ,)ers!a,!; van de voorstelIing
te geven, ik zou nag uitweiden over het wecrgeven (:er
karakters vall Fro5ine en MaItre Jacques. Groote comisehe
kracht, gepaarrl aan soberheid en natuurlijkhcid, wcrd
hierbij ontwikkeld. Nu dit niet het geval is, nag sleehts
eene apmerking.
Men meene niet, dat deze regels in de pen worden
gegeven door cenige mindere waardeering van het vele
sehoone, dat 071ze eerste tooneelgezelsehappen bij hunne
beste opvoeringen te genieten geven. Allerminst deel ik
het aordeel van den Beer van Rave (in Cremer's »Tooneelspelers"): »Gaven de Franschen ik bedoel van het
Theatre Franc;ais uit Parijs - hier representaties, ik abonneerde me voor m'n hec1e familie. Maar ons Hollandsch ....
merei!", eene stelling die door vel en hier te lande zander
voldoende kennis van zaken gaarne nagewauweld wordt.
En bij de vooTstelling van het Th. Fr. en bij de beste
van ons Amsterdamsch en ons Rotterdamsch Tooneel
ontwaardc ik eene zelfde richting, cen streven naar een
harmonisehe aan hooge kunsteisehen voldoend geheel.
Onze twee eerste gezelschappen -- kunstenaars bezittende,
die met de beste buitenlandsehe roemrijk kunnen wedijveren zijn op den weg, waarvan de Parijschc kunsttempel de eindpaal is, een machtig cind gevorderd,

Den Haag Dec. 1889.

MATTHIJS VAN

Hleibtreu (Karl),

das Halsband der Kiinigin. Tragikomudie in () Bildern . ,
. f
Friedrzi:J1 (A.), Prinz 'Wilhelm von Oranien-~ as,;au .
Vol\;sscllauspicl in 5 Aufzugen, mit einc1l1 Vorspiel
"Kaiser Karl's V Abdanlmng"
»
Geb.
•
AlIleiUllg (G.), \Valdemar Markgraf von Brandenburg,
Sehauspiel .
»
H. Arll, Seelust. Sehauspiel
»
/'I-ied!a/zd (F), Sejan's Tod. Trautrspic1
»
Herzog (A), Camilla. Sehauspiel. ,
»
LanKer (A.), Das Recht der Natur. Schauspiel.
"
Jlfarsc/mer (C.). die Horatier. Schauspiel .
»
Theater-Almanak (Neuer) fur 1890.
Gcbunden»
Repertoire de la Comedic Fran\,aise, Publee par
Ch. Gueullette. Tome VI. r889 .
»
Coupland (j. A.), Louis IX. A drama .
»
Eine Berliner Theaterreise. (Neue letter. Volkshefte
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VERBETERING.
Door verkeerd begrip van eene aanwijzing in de persrevisie
van ons vorig nummer hebben enkele opmerkingen van de
redactie over de eerste voorstelling van het thedtr d'app!t~
catz'rm tach hun plaats behouden onder de Offieiecle l\Iededeelingen, waar zij niet thuis behoorden.

...................--a
ADVERTENTIEN.

W. N. MULDER,
COSTUMIER.

I

C!ostumes :r!isbol'iques, de ~toyle ere de Fanbaisie
~al'des

10,

l'obes etc

REMBRANDTPLEIN

10,

......................a
AMSTERDAM.

•

NEELMEIJER'S Kabill~t Inkt
is preferent boven alle andere Inktsoorten,
hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar.

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek

GF.UXS.

NEELMEIJER & CO,
APE L D 0 0 R N.

Tscltirsclt (0), Saldru in drei J ahrhundcrten. Festspiel f 0,65
Holsteill (Hugo), Johann Reuchlins KomC,dien. Ein

Beitrag zur gcsehichte des latein. Sehuldrama. Geb. " 2.60
Tlltl!lPe!lIlclllll (A.), Martin Rinkart's Lutherfestspiel
Adam, Axel.
:
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Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25.
Brieven en stukl<en. de Red. hetreffende, adresseere men aan den Redacteur, KEIZERSGRACHT 547. Opmerkingen betreffende
de verzending en opgaven van abonnf'menten en advertenties in te zenden aan den Drukker·Uitgcver. ACHTERBL'RGWAL 84.
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JY1EDEDEELINGEN

L. S., Ann mijne lezels. - Officieele Mededeelingen . -- De S ~ads
schouwburg. -- Jean Valjcan, Uit de Maassta,L De nieuwe
tooneelinrichting te Munchen . Losse opmerkingen over tooneelspeelkunst. - Nieuwe Uitgaven.

Den 24en Maart vergaderde het Huofdbestuur.
Daar werd mededeeling gedaan van de maatregelen, die
gcnomen warell om tegemoet te komen in de schade, gdeI
den bij den brand van den Stadsschouwburg.
Er waren giften ingekomen en milde toezeggingen gedaan,
cnkele afdeelingen waren werkzaam om een feest te geven,
met name Amsterdam, den Haag, Groningen en Delft. Van
de andere afdeelingen was niets vernomen, behalvc van
Deze Aflevering komt te laat.
Rotterdam, dat zich aan de zaak onttrok.
Ik weet het en beken mij schul dig.
Uit de gelden zal vergoeding gegeven worden aan hen, die
De reden van dit verzuim?
verdiensten derven en aan hen, wier eigendom verbrandde.
Niet aan staf heeft het mij ontbroken. De tooneelIs er geld over, dan wordt daarmee een fonds gesticht
geschiedenis van den dag: Vertooning van De E'er (Ned!. voor hulp bij dergelijke ongevallen, als een schouwburgTooneel); Haar Zuster en 111m'ie Antoinette (Salem des brand; de nadere regeling en bedoeling van dat liefdadigVarictcs); Faust en Dochter van Coralz"e (Grand Thcfltre);- , heidsfonds door het Houfdbestuur vast te stellen.
de strijd in Duitschland tusschen de Vereeniging van
De algemeene vergadering is vastgesteld 0P 9 Mei a. s.
tooneeldirecties (Buhnenverein) en tooneelspelers (Genosscn- I tc Utrecht. De Afdeeling Utrecht heeft heuschelijk feesteschaft Deutscher Biihnen-Angehiirigen) over de weder- lijke olltvangst aangeboden.
zijdsche rechten in verband vooral met' de conlracten; De beschrijvingsbrief zal lTI de eerste helft der maand
het karakter der tooneelspeelkunst, naar aanleiding van April bekend worden gemaakt.
Coquelin's opmerkingen;
Ziehier stof voor twee numVoor het uitschrijven van cen prijsvraag zal een crediet
mers zelfs.
, worden aangevraagd.
Maar die te verwerken - aIleen?
H. H. Afdeelings-secretarisscn worden beleefd verzocht
Het verheugt me, ciat dit nummer weer \'01 is; ten
I spoedig
mededeeling te doen van wat er in het laatste
minste ik hoop dat het dit is.
verbondsjaar in hUllne Afdeeling voorviel om er melding van
L. S.
te maken in het algemeen jaarverslag.

"------/

Aan mlJne Lezers.

D. H. JOOSTEN,
Algellleen Sure/an's
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:De

§'tadssc~ouw6urg.

Al gelooven wij niet, dat 'tgeen we ten aanzien van de
voordracht betreffende den te stich ten stadsschouwburg hadden willen zeggen, op het lot dier voordracht ook maar
eenigen invloed had kunnen oefenen, 't spijt ons niettemin
dat de omstandigheder. ons het geven van ons grati5 advies v60r de behandeling hebben belet.
Op het oogenblik, waarop we dit schrijven, is over de
aanneming al beslist: De gemeenteraad heeft zich verbon·
den door een besluit van bedenkelijken aard; bedenkelijk
omdat het berust op een verkeerd inzicht.
Men heeft gezegd: de waardigheid der hoofdstad vordert
dat we een stedelijken, grooten schouwburg hebben.
Wei beschouwd is dit onzin.
Het hebben van een
gebouw aileen beteekent niets. Al is dit nog zoo mooi -de waardigheid der stad wordt er meer door geschaad dan
gebaat, zoodra de vertooningen, die er in gegeven worden,
staan beneden de eischen der RU1lsl.
Hoofdzaak is niet het gebouw; maar de vertooningen.
Men heeft ook dit beweerd: onze burgerij is aan haar
gebouw gehecht geweest om al de herinneringen die aan
den ouden schouwburg zich vastknoopten.
Maar die herinneringen golden de kunstenaars, welke er
in zijn opgetreden. Zij zijn het geweest, di!:' den schouwburg zijn faam verschaft hebben. Snoeck, Wattier, Jelgerhuis, Engelman - Bia, Marie Kleine, Albregt, Veltman zij en niet de steenen vormden het gebouw, dat men lief
heeft gekregeJl.

Ecn ~ubsidie door de gemeente aan het gebouw verstrekt
is eell onding. Een suhsidie voor de vertooningen zou de
meeste bezwaren uit den weg hebben geruimd.
We bedoclen dit:
Naar het aangenomen voorstel geeft de gemeente jaarlijks ongeveer f 24.000. Een aardige som als subsidie
voor een ondernemer, die' ze intllsschen alweer niet cadeau
zou behoeven, maar in ruil daarvoor een 24-t<l1 volksvoor·
stellingen zou kunnen en moeten geven. Hetzij gratis, hetzij
nog tegen eelle erltree van ten hoogste 25 cent per persoon, zonder verdere onkosten voor bespreekgeld en programma's, zoodat de ondernemer der vertooningen zekcr
was 2-+ avonden te spelen met eene receUe van.! 1000 per
avonG - het hoogst bedrag bij Hollandsche voorstellingen
in den Stadsschouwburg gClllaakt, en dan nog maar eenige
malen in het iaar. En wanHeer bepaald werd dat die
volksvof)rstellingen zouden plaats vindell op een Donder·
dagavond -" wanneer anders niet gespeeld wordt - en
daarbij elk stuk ongeveer viermaal zuu mogen gOlan, dan
was dit voor den ondernemer een zekerheid op zijn budget,
die hem tevcns zou veroorloven dingen te Leproe\"en.
waaraan hij zich allders moeilijk wagcn kon. I3ij die volks·
voorstellingen zou immer:> allcen »groot werk" verte,ond
moeten worden: historische drama's. die bizulldere kosten
van monteering eischen. en die zeker door het gewonc
schouwburgpllbliek niet minder graag gezien zouden worden.
Naar dit systeem was de ondcrtiemer gewaarollrgd, dat
elk dezer ~tllkkcn hem /5000 in ZlIlI brengell, cene som,
dic men ten onzcnt hoogsten:> voor de hclft aan de monteering van cen stuk besteedt, doch waarvan - naar we
willen aallnemen _. dan \/;; gevordcrcl wordt. Brengt de
ondernemcr zlilk een stuk dan vonr zijn gewooll publiek.
dan is hij bij voorbaat voor zijn extra-onkosten gedekt.
Maar hij heeft bovendien het voordeel dat de kans op
groote avondreccttes zooveel zekerder is. De ervaring
heeft geleerd, clat het publiek - kijkgraag als het is en in

zijn behocfte aan diepe impressies - in dubbelen getale
opkomt bij eer. stuk dat wat te zien geeft: al de drama's
van Shakespeare hebben het bij goed bezettt: zalen tot
:!: 16 opvoeringen weten te t:.rengen . En zijn de extra-onkosten eener mooie monteering door de volks,'oorstellingen
gedekt, dan brcngt de hoogere avondontvangst ook IHeer
dan gewone winst. terwijl nog het grooter getal der opvoeringen. voor elk dezer stukkclI te verwachten, den
arbeid voor directie en artisten en dus ook de exploitatie·
kosten zeer zou verminderen.
Stel toch dat men voor die 2-+ volksvoorstellingen per
jaar vij! groote stllkken monteert; en reken daarbij op een
zestien vertooningcn van elk stllk voor het gewone puhliek,
dan zijn aid us vijf van de acht maanden (men speelde hier
per maand nooit meer dan 16 of 17 avonden I bezet.
Slaagt er een 'reis wat minder, dan kan men de gapingen
aanvullcn met het terughalen I'an I'weger gespeelde stu\,:ken, waarvan het repertoire per jaar omvangrijker zal
worden. Voor de drie, zeg vier overblijvende maanden
(men kan het seizoen gcrust tot einde Mei uitstrekken)
kiest men dan zorgvuldig een zes ten hoogste een achttal
tooneel- of zelfs blijspelen, die gevuld genoeg zijn om IiI
de '~"st von hd looneel Ie passen. Immers dit staat va8t:
de nieuwe schouwburg, die een gro()te schouw::urg worden
moet, zal .. - in vcrhouding tot zijn omvang en in verba.nd
met zijn karakter, - eene ruime tooneellijst moeten lcrijgen
en in eene breede lijst kan men nu eenmaal geen kabinetstukjes laten zien. Het een bepaalt het ander: Een
schollwburg van een groot oppervlak veroorzaakt hooge
avondkosten (huur, verlichting, bediening). Om die kosten
te dekken moeten er hooge recettes gemaakt worden. Hooge
recettes krijgt men niet zonder te werken voor een groot
publiek, en het groote publiek is niet tevreden met kl!:'in
werk. Het wil veel zien, vcel genieten, veel gewaar worden - wat niet zegt: het wil aileen bloederige melodrama's zien en hooren! En voorts: om in onze stad
hooge recettes te maken moeten de prijzen laag, dlls de
plaatsen talrijk zijn - wat weer uitkol11t in ons punt van
uitgang, dat men een grooten schouwburg bouwen gaat.
Hierin is, voor monteerstukken, een groot tooneel onmisbaar en heeft men eenmaal '.!en groat tooneel dan kall
men er geen klein werk vertoonen - of het beeld verzinkt in de ruimte der omlijsting.

Zoekt men naar de oorzaak der mislukking bijllCl van
elke exploitatie van onzen vroegeren stadsschOllwburg dan
vindt men die hierin: gebrek aan systeem, halfheid.
In een gro()lm schouwburg mag men geen stukkcn vertoonen, die aileen voor een klein gedeelte van het publiek
genietbaar zijn. De avondkosten zijn er te hoog dan dat
recettes vall f 250 a/ 300 anders dan verlies konden geYen. Oak daarom, wijl men er een talrijk en !link gezclschap behueft, dat per avond veel meer kost dan een
gezelschap voor cell kleineren schouwburg.
Dc KOIl. Ver. Het Nederlandsch Tooneel heeft zich
van deze waarheden als koeien blijkbaar nooit rekenschap
gegeven. Zij heeft (ook door haar band met de residentie,
wier schouwburg door zijn kleineren omvang heel andere
eischen aan exploitatic stelt) altijd maar allerlei dingen
cioor clkander gehaspeld - en jllist het genre dat vu(,r den
stadsschouwburg vereischt werd met de minste voorliefde
behandeld. Bijkans moedwillig, - zou men moeten zeggcn,
wanneer het woord dom OilS niet uit den mund wil, -hecft zij de ge\'olgen dezer duidelijke waarheden miskend.
Zelfs des Zatcrdags ell Zondags, als de eisch om het
groote publiek tot zich te lokkell voor elk met eenige too·
neelenaring onafwijsbaar llloest blijken, heeft zij dikwijls
stukken gespeeld, waarvan ieder zeker kon zijn, dat ze voor
die avonden ongeschikt waren. Wilde ofmoest men ook fijner
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werk vertuunen, men had dit in elk geval moeten iaten stukken, wier grootste verdienste stellig mag heeten, dat
voor de twee andere avonden en -- gelijk te Parijs, te zij innig nationaal zijn en dat de schrijver zoo juist den
Berlijn, in de eerste theaters gebeurt -- eene verdeeling volkstoon en daardoor het hart van ons yolk wist te treffen.
van de week maken. Onjuist immers is het, dat het »afDe meeste zijner tooneel- en blijspelen zijn voor het yolk
breken" van een stuk de recette zou schaden. Dit is aileen
bestemd. al bieden zij den meer ontwikkeldell ook veel
waar bij het nu gevolgd s,Ysteem om een stuk achtereen te
schoons en bchartigenswaardigs; en waar wij meenen, dat
geven; want clan rnoet het publiek, bij tijdelijk afbreken,
het tooneel een roeping heeft te vervullen. niet aileen een
tot de conclusie komen: het stuk schijnt niet meer te trek- aangename ontspanning moet wezen, daar juichen wii den
ken. :\laar weet men eenmaal: de Zaterdag- en Zondag- onvermoeiden strijder voor Neerland's taal en onafhankeavonden zijn be~temd VDor dit genre van stukken. de twee lijkheid met wannte toe. Begrijpelijkerwijs kampte hij met afandere av()nden voor dat, dan behoeft men niet te vreezen
wissclend geluk ; maar mocht niet ieder nieuw stuk een nieuwe
dat een succes niet zal beklijven.
overwinning genoemd worden, zijn ZWllIle Grie!, All7le-Mz'e.
Wat hierboven staat is oud nieuws. We hebben hetzelfde Jlfalllts de Smmier. Zonder Naam, De Werkstaking (wij doen
al eenige malen betoogd, zonder de Vcr. Het Nederlandsch een greep uit den rijken schat, op gevaar af vele goede
Tooneel te kunnen brengen tot ons inzicht. En dit zou
werken onvermeld te lat.en) blijven schoone, frissche bladeren
ons ollverschillig kunnen laten, voor zoover zij zelf de veraan eell machtige lauwerkroon.
liezen moet dragen die het gevolg van haar verkeerde
Is Rosier Faassen als tooneelschrijver algemeen bekend,
exploitatie-wijze zijn. Maar -- -- op den duur kan geen wij behoeven slechts zijn David Sichel (Vriend Fritz) en
Vereeniging, hoe wclvoorzien ook van geld, bij onophou- zijn Haspelstok (Stellmdijk) te noemen, am, mocht het
delijke verliezen blijven bestaan. En het vonrstel, noor de noodig wezen, te herinneren hoe voortreffelijk hij komische
gemeente aangenomcn, berust op de veronderstelling eener karakterrollen weet te vertolken, om aan te toonen, hoe
te:-ugbetaling door den ondernemer van}" 13000. - per jaar.
hoog hij staat als tooneelspeler.
Een som. 111et te hoog wanneer eell goed beheer de onderOver Mevr. Faassen 1l10cht ons oordeel niet altijd even
neming weet te doen bloeien; vee I te haag. wanneer men gunstig luiden; aan vaardigheid om zekere typen drastisch
haar leidt op de vroegere wijze.
weer te geven. aan ijver en toewijding heeft het ook haar
Blurt men dus voortgaan zooals gedaan is: werkend
echter nooit ontbroken. Integendeel, want onze bedenzonder een deugdelijk systeem. zonder gronc!beginselen, kingen konden meestal geconcentreerd worden in den welzunder vaste artistieke overtuiging (het verband tusschen
gemeenden raad: Prls trop de ze/e! Trouwens, op een feest
stuk en lijst is een arhslieke kwestie) dan is met zekerheid
als dit geen bedenkingen, maar een hartelijk woord van
te voorspellen, dat de}" 13000.- huur niet zullen betaald clank, eell oprechte gelukwensch aan de trouwe veteranen!
worden, m. a. w. dat de gemeente ze zal mogen bijpassen.
Nu weten we niet, of het voarstel, :woals het is aangenomen, de gemeente vrijheld laat om het subsidlC
afhankelijk te stell en van den aard der exploitatie. Of zij
Plato/'n & Co behoort tot de beste werken van den geomtrent gunning en cahier des charges eenige stem in het vierden auteur en oak zander feestelijke aanleiding ZOli
kapittel heeft. Maar was het nag doenlijk, w,~ z ) uden het
een reprise biJVal hebben verdieml. vVij worden verplaatst
volgende willen voorstellen:
naar de Zaanstreek om getuigen te zijn van de wederwaarDe gemeentc verlecnt haar jaarlijksch subsidie van / 24000 dighcden niet zoozeer der firma, als van de chefs Simon
met vrijstelling aan den ondernemer voor de helft van en Arend. Door hard werken hebben zij een aardig verde huur (dus totaal f 30000) onder de voorwaarden, dat mogen bijeengegaard; Arend, vroeger zeeman, blijft rondde explotatie geschiede in overeenstemming met de hier- borstig en eenvolldig, Simon geeft zijn dochter Engel een
boven omschreven beginselen, en de ondernemer jaarlijks opvoeding boven haar stand en laat haar huwen met Henri
een 25 goede volksvoorstellinge'l geeft.
, van Bingeren, die - ofschoon tot Simon's spijt geen baron Die Iaatste bepaling neemt weg elk denkbeeld aan eene een edeldenkend man blijkt te zijn
De liefde der twee
bevoordeeling van de hoogere standen aileen en zij verbroers voor Engel is kostelijk geteekend; iecier bederft het
zekert - wat !let voornaamste is - eene exploitatie van meisje op zijn manier en verwijt het den ander. Langden schouwburg, die Amsterdam en de kunst waardlg, het zamerhand wordt onze aandacht meer op Engel en haar
yolk, de burgerij ten voordeele is.
man gevestigd en in het derde bedrijf ons een kijkje geZonder die zekerheid miss en de offers van oprichters en gund in hun huiseIijk leven. De oude van Bingeren is een
gemeente aile doel.
kwast, levende van partijen en schuld en maken: Engel
Het zon de moeite nict geloond hebben dat »de houten toont zich maar al te ontvankelijk voor zijn zedeleer. Er
kast" verb rand de, wanneer over eenige jarcn de toestand wordt veel te veel verteerd, Henri's zaken gaan achteruit,
weer moet worden als die was.
papalief helpt dapper mede alles op te maken en zet zelfs
Dan zal men, met de beste bedoelingen. veel geld vervalsche handteekeningen; kortom een explosie schijnt op
spild hebben en blijven verspillen en mds bereiken.
handen. De Platijn's brengen een bezoek, maar worden
met leugentjes afgescheept, want Engel schaamt zich over
haar afkomst en familie, die lompe boerenmenschen! Simon
raadt het, hij vreesde het, nu heeft hij zekerheid. Verpletterend zijn de verwijtingen, die hij zijn dochter doet,
hij verla at het huis met belofte nooit weer den drempel
te zullen overschrijden, met het voornemen zijn dochter
nooit meer te zullen wederzien.
Maar de mensch wikt ..... Een kleine Engel zal grootvader doen vergeven, wat zijn dochter misdreef; na een
Veertigjarig jubileum van den Heer Rosier Faassen en
van zijn echtgenoot Mevr. Faassen-van Velzen! Voorwaar eenigszins omslachtig komplot moet Simon zich gewonnen
een heugelijk feest, een schoone dag, wannecr men mag geven en aJles wordt geschikt.
In Platijn & Co mochten we op nieuw Faassen's mensch enterugzien op veertig jaren, waarin men met ijver en toeen taalkennis bewonderen; zijn personen leven, al zijn ze
wijding het tooneel heeft gediend, geLjk zij.
meest geYdealiseerd en de zinnen, welke hij hen doet
Rosier Faassen! wie heeft hem niet leeren kennen en
waardeeren als tooneelschrijver en tooneelspeler? Zijn spreken, passen typisch bij de karakters.
Met voorliefde behandelt de schrijver meestal de afzon·
vruchtbaar talent verrijkte ons repertoire met tallooze

derlijke tooneelen, d. i. werkt hij ze soms te vee! uit.
Beranger zong:
"Si mes vel's sont bons, c'est qu'ils sOl1t courts."
Faassen's stukken zijn goed en .... lang. Zouden enkele
scenes bij besnoeiing niet winnen? Wij vertrouwen van ja;
aan kracht ontbreekt het den schrijver stellig niet, dat bewijzen
de kranige tooneelen in het derde bedrijf. De theevisite
in het tweede is wat gerekt, naar onze meening oak de
scene met het portretje in het laatste. Toen wij dit echter
antwoordden aan een dame, die gevraagd had: "Hoc
vindt u het?" merkte zij op: "Ach, wat weten jelui mannen
daarvan!" Wij bogen het hoofd ell zwegen .

De opvoering liet niets te wenschen over; het was aardig'
om te zien met welk een ambitie allen speelden, hoe verschil·
lend en hunner zichzelf overtraffen, allen bezield met den
wensch het succes van den avond te verhoogen en ook op
die wijs hulde te brengen aan de jubilarissen, gelijk kinderen te deelen in de vreugde der ouders.
Dikwijls is een voorstelling als deze voor de overige spelers
ondankbaar; zij behoeft het niet te zijn, dit bleek gistercn.
De eer der terugroeping viel den Hcer D. Haspels bij open
doek ten deel en, was het publiek gcestdriftig- gestcmd en
niet karig met toej'Jichingen, deze rmderseheiding dankte
hij aan zijn voortreffelijk spel. Zeer gelukkig gegrimeerd
gaf de Heer Haspels OTIS een Arend Platijn te zien, bestudeerd, afgewerkt, onverbeterlijk.
Engel, sympathiek maar vol van - zij het ook begrijpelijke
foutjes, werd door Mej. Vink bizonder verdienstclijk vertolkt
en de Heer De Vos speelde den Henri beschaafd en met
vee I innigheid. De Heer Legras typeerde den ouden van
Bingeren aardig en zonder overdrijving, Mevr. Burlage
stelde Tante Doortje gemoedelijk voor, en de Heeren Keerwolf, Victor Faassen, van Kerckhoven kwetcn zich zeer
goed van hun klein ere ral1en.

Het was een schoone avond. Dc zaal was stampvol en
reeds bij hun eerste optreden werden de jubilarissen met
fanfares en bloemgeschenken begroet. De groote ovatie
had plaats na het derde beclrijf; aile leden van het geze!schap hadden zich op het tooneel geochaard, toen de H eer
Le Gras in goed gekozen bewoordingen het jubelcnd echtpaar gelukwcnschte en ten slotte namens een groot aantal
tooneelvrienden een geschenk aanboocl, vergczeld van een
fraai album, bevattende de namen der gevers.
Daarna sprak Mej. Vink namens het gezelschap en overhandigde de teekening van een ameublement. Haar lieve
taal wekte veel applaus; de hartelijke wijze waarop zij den
Heer en Mevrouw Faassen daarna omhebde, deed de geestd,ift stijgen.
De Heer D. Haspels overhandigde een krans in naarri
van bet gt:zeIschap des Heercn Alex. Faassen, de Heel'
Legras bloemgeschenken namens de !\fdeeling van het Ned.
TooneeIverbond en een prachtigen kram van het Aesthetisch Genootschap, terwijl de Heer van Kuyk in hartelijke
bewoordingen een llUIde overbracht van de Heeren Gebrs.
van Lier.
De jubilaris wilde antwoorden, een zware taak in zulke
oogenblikken.
Tranen verstikten zijn stem, zoodat zijn
gebaren wclsprekender waren dan zijn woorden. Het slot
van zijn toespraak was aardig gevonden. .Een groot man
heeft nog onlangs herhaald :,placr': au.'\.' jeztlles! plaals voor
de jongerm; gij hebt er bijgevoegd: waardeerz'ng voor de
ouderm! en daaram dank ik u!"
N a aftoop dezer plechtigheid vereenigde de commissie
Vaal' het huldeblijk zich eenige oogenblikken met haar dames
in de bestuurskamer en vertolkte de Heer Jos. Jacobson,
welsprekend en hartelijk, opnieuw de gevoelens van het

Rotterdamsche publiek VGor den Heer en Mevrouw Rosier
Faassen. Mogen zij nag vele Jaren op dit schoone feest
kunnen terugzien ~

\vij woonden slechts gedeeltelijk de opl'Oering bij van
Famz'lz'e, vermcld aIs volkstooneelspel van Julius Stinde.
In een bepaalde beoordeeling van het stuk kunnen wij ons
claarom niet vertliepen en willen volstaan met de verklaring
dat het een gunstigen indruk maakt en I'fij weI aan zijn
bestemming sch\jnt te beantwuorden; de gemoedclijke ser.timentaliteit en de ollschuldige uitvallen op de aristocraten
en de rij ke lui vielen in guede aarde. Verschillende too
neelen zijn naar de natuur geteekend, b. v. oat met dcn
stoel en de theevisite, maar wanneer de schrijver zoo'n
buitellkansje te pakken hceft, weet hij van geen uitscheiden
en stapelt den eenen kwinkslag op den anderen, laat de
eene ftauwiteit op de andere vDlgen, vergetende dat er
vooral gang in een tl)oncebtuk moet zitten, wil het de toe·
schouwers blijvcn boeicn.
Qok omc!at de rollcn niet te
best gckend werLiell, sleeptc het laatste bedrijf soms angstwekkclld; door vl()t spel kan men den schrijver veel te
gemoet k()ll1cn en men vergete niet, dat genoemde tooneeltjes de klacht van Haal' PallZzii(: uitmaken, dat daarop dus
het volle licht moct vallen. De illtrige is uiterst mager en
kinderac:htig; vooral de roI, die de Gravin te ,pelen heeft,
is onmogeliJk nalef gedacht; zij schijnt vuortclurend bij haar
schoondochter in de gang te staall, am tel kens wanneer
het den Hcer Stinde belicft, als cen Jail Klaassen te voorschijn te komen, tweemaal om voor eellwig heen te gaan,
later om de nntknooping met haar tran(~n te besproeien!
De ontknooping is verre van oorspronkelijk, maar behoort
tot die trucs, welke in de ()ogen der gmote menigte niet
vewlIderen; zij w(lrdcn althans nag steecls met gespannen
aandacht gevoIgd en bieden der actrice of den acteur een
goecie geIegenheid een proefje van haar of zijn spel te geven.
Het is de ontknooping van Afarthtl, Carlile/a, Het Goudell
Knds, I,Vt'llter/rzle en zoovcle andere tooneelproducten, en
het samenkoppelen van heden aan verleden, van werkelijkheid aan fantasie is een dankbaar en gemakkelijk werk; wij
zullen Stinde niet verwijten, dat hij met hetzelfde bijltje
hakte.
Dc beneficiante Mej. Heyblom speelde de sIotscene recht
verdienstelijk en gaf ook verdcr bewijzcn van vooruitgang;
gelukkig gekozen achten wij deze partij echter niet, want
haar orgaan en speI leenen zich beter tot typeeren dan
tot het weergevcn van de fijngevoelige, opgewekte Lilly,
een zonncstraaltj e v(Jor haar omgeving. Aan bloemen heeft
het ;\1ej. Heyblom niet ontbroken, aan toejllichingen evenmin.
Papa KrUger, eell dagdief met cen tintje socialisme, werd
door den Heer Alcx. Faassell uitmuntend voorgesteld ; van
Feldern geestig maar cen weinig zwaar c100r den Heer Moor;
Mackieke met groote opgewektheid door den Heer van
Nieuwland; hield laatstgenoemde zich aan den tekst of
genoten wij een mengsel, toebercid door de Heeren van
Nieuwland en Stinde? Wij vreezen het laatste.
Dc vertaling was zeer middelmatig; de volkstoon was
goed getroffen; maar de taal, welke de »rijke lui" spraken,
erg gewrangen en Duitsch. Hier en daar hinderden ons
bepaalde fouten: Allspriiche kan niet altijd door aanspraken
vertaald worden en ziJ z's niet geborm beteekent in onze
taal niet ZIj' I·S met vall gcoo(}rle c:/ add, gelijk in het Duitsch ;
deze woordspeling wordt in het Hollandseh onzin.
Pauzen zijn onvermijdelijk, in dezen schouwburg nemen
zij echter steeds schrikbarende afmetingen aan en vertoeft
men bij stukken van normale lengte bijna even lang in de
kofii.ekamer als in de zaal. Eenige bekorting is meer dan
wenschelijk.
JEAN V ALJEAN
26 Maart 1890.
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De nieuwB tooneelinriehting tB Milnehen.
Onze lezers herinneren zich waarschijnlijk reeds vroeger
gehoord te hebben van eene poging te 1\1 ilnchen beproefd
om door eene gewijzigde tooneelinrichting de moeilUkheden
te ontkomen, welke de opvoering van eell stuk met veel
tooneelveranderingen steeds met zich brengt.
Dit streven verdient ongetwijfeld de bclangstelling van
allen wien de groote kunst ter harte gaat. Zoolang men
bijv. een stuk van Shakespeare niet vertoonen kan zonder
het door tal van tusschenpoozen in stukken te verdeelen,
kan men de moeite gerust sparen. Onmogelijk wordt het
niet aIleen deze drama's in hun geheel te geven: men
moet schrappen, veranderen, de volgorde van scenes wisselen; ook met deze opofferingen is men niet in staat
den toeschouwer een geheel te laten zien. Elk oogenblik
moet de draad van zijn aandacht afgebroken worden en
al die tusschenpoozen leiden hem af en ontstemmen hem
tegelijkertijd.
Welke moeite de mod erne theater-techniek zich nu ook
gegeven heeft om tot gemakkelijke en snelle tooneelveranderingen bij open doek te komen, ze is er niet in kunnen
slagen die tot stand te brengen. Dergelijke changements a vue
moeten, om niet hinderlijk te worden, met eene stiptheid
worden uitgevoerd, als aIleen zeldzaam te hereiken is en
ook dan nog kunnen zelfs op de best gemachineerde tooneelen geen vUf of zelfs drie achter elkander gereed gemaakt
worden. Te minder nu de moderne neiging om aile zaken
in natura te zien, de tooneelschikking uiterst samengesteld
heeft gemaakt en derhalve ook het opbouwen en uit elkaar
nemen der decors met zetstukken al zeer tijdroovend
werd.
Ret een met het ander gaf aanleidir.g tot hervormingsvoorstellen. Theoretici - Duitsche natuurlijk - ijverden
met krachtige argumenten tegen die realistische neigingen
en verweten de hedendaagsche menschheid dat zij, met
haar behoefte om aIles voor oogen te zien, blijk gaf
van veel minder voorstellingsvermogen, dan het publiek van
Shakespeare moet bezeten hebben, dat zich immers met
enkele aanduiding van de plaats der handeling op een
bordje tevreden stelde.
Intusschen, dergelijke verwijten
mochten gegrond schijnen, ze deden heel weinig af, omdat
zij den invloed der historische ontwikkeling miskenden.
Dat wij Ige eeuwers minder nalef, minder frisch ontvankelijk zijn dan de tijdgenonten van Shakespeare is een feit,
't welk niet aileen in de tooneelkunde zijn gevolgen veroorzaakt.
W;j zijn nu eenmaal gewend, dat men ons
geschilderde coulissen voorzet; en we hechten daaraan niet
aIleen omdat we ons anders niet zouden kunnen voorstell en waar dehandeling plaats vindt, maar vooral orndat
het decor voor ons een onmisbare begeleiding van de handeling vormt. Niets is zoozeer in staat om ons dadelijk
in de juiste stemming te brengen als een decor in den
goeden to on, en van de schoonheidsgenietingen, welke we
in den schouwburg komen zoeken, zijn de plastische niet
de minste. Daarvan ons te willen berooven, kan aIleen
opkomen in het brein van een in zijn stelsel verstijfd
aestheticus. Maar niettemin mogen we c.ok al niet vergeten
dat het decor aileen dient ter begeleiding en elke opoffering van het drama aan het decor zooveel mogelijk dient
vermeden te worden.
De gezochte oplossing lag midden tusschen beide klippen.
En al is zij niet dadelijk gevonden en zoo goed gebleken
als men dit wenschte, op dit oogenblik kan na herhaalde
proefnemingen en daarbij gevolgde verbeterillgen gezegd
worden, dat de tooneelinrichting van het Miinchener hoftheater een navolgenswaardig voorbeeld is geworden. Eerst
met Konz'ng Lear (I Juni I 889), daarna met de twee ge-

deelten van Konz'ng Hmd1'lR IV (I<) Oct. en 12 Nov. id.)
vervolgens met Koni71.{! Hmdr£k V (10 Febr. 1890) en eind~IUk
dezer dagen met Goethe's G,itz von iferili-hz·Il.Rell is gebleken
dat de Ilieuwe inrichting de voordeelen vereenigt van eene
onafgebroken vertoonillg en eene artistieke, de verbe elding
helpende en opwekkende uitrusting. *)
De weg, rloor baron von Perfall tc Mlinchen inge"lagen
was hem aangewezen door een verhandeling van Rud_ Genee.
»Die N atiirlichkeit und die historische Treue in den
theatralischen Vorstellungen," maar vooral door een te dier
tijd in de Bayreuther Blatter geopenbaard plan van den
grooten arcllltect Schinkel, die al in j 8 I 7 eene gewij7.igde
inrichting van het tooneel had voorgesteld.
Deze inrichting berust allereerst op het beginsel eener
verdeeling van het tooneel in twee deelen: bet voortooneel en
het achtermiddentooneel. Ret eerste omvat het zich rond in
de zaal buigende proscenium en de ruimte achter den
mantel tot aan de tweede coulisse. Ret tweede ligt drie
treden hooger, maar is veel small er (in Milnchen 8 M.
tegenover de 13 1/2 M. der geheeie tooneelbreedte,- Ter
weerszijden en van boven (het is er 6 M. hoog) is ,lit
middentooneel opgesloten door een vast staanden architectonischen bouw, met beneden afhangende gordijnen, waartussch;n de person en kunnen op- en afgaan. Het voortooned heeft geen zijcoulissen maar is zijwaarts afgesloten
door zware gobeJins en vormt in zijn stille verlichting een
rustig, indrukwekkend geheel.
Bij de eerste proefneming met Komng Lair werd de
plaats der handeling aIleen aangeduid door een decor (achterdoek) dat op een afstand van 1,30 M. van het middentooneel stond. Ik zeg: stond, omdat 't een dusgenaamd
panoramadoek was. Dit systeem heeft men intusschen om
verschillende redenen weer verzaakt en bij de vertooningen
van den Koning Hendrz'k gewone val- en haaldoeken gebruikt.
De moeilijkheid. dat binnen een coulissenruimte niet al die
benoodigde doeken gehangen konden worden, wist men te
overwinnen door ook boven het middentooneel een aantal
te hangen, die bij het neerlaten dit in tweeen deelden.
Was aldus een snelle en deugdelijke decorverwisseling
verkregen, het plan om nu ook den GiJ/z 7). Berlichzngen van
Goethe alcius te doen vertolken, bracht nieuwe moeielijkheden
bij de uitvoering. Niet minder dan 29 doeken waren hier noodig en am deze te bergen moest naar een derde coulissenruimte gezocht worden. En men yond die nu voor het
middentooneel, zoodat ook het voortooneel door een vergezicht kon worden afgesloten. In drie gevallen waarin de
plaats van handeling duidelijk was, liet men elk decor
achterwege en deed ze spelen op het voortooneel, bij
gesloten gordijnen der »Mittelbiine.'· Eindelijk beproefde
men nog te gemoet te komen aan een bezwaar van de
kritiek (waarnaar men in Duitschland schijnt te luisteren
zonder haar als vitterij of boos opzet te verafschuwen) dat
n.l. cte pilasters van den voorbouw wemig pasten bij een
achterdoek met landschap. Op vernuftige wijze deed men
n.!. die pilasters dan als op commando omslingeren door
wingerdranken.
Op deze wijze kreeg men bij afwisseling vier tooueelinrichtingen:
Ie Gesloten middentooneel zonder decor, voor kleine
scenes, waarbij de plaats der handeling bekend was.
2e rd. met decor voor 't middengordijn; gebruikt in

*) Officieel rondschrijven van den Hof-intendant Baron von Perfall.
Ten onrechte stelde de heer Loffelt anlangs zijnen lezers de>e pogin gen als reeds voor eenige jaren mislukt yoor. Ze zijn integendeel van
zeer recenten datum en valko men geslaagd.
Zie ook Rud. Genee
,Entwickelungsgang des scenisch~n Theaters". .- Stuttgart 188,) -,
met teekeningen.
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ge,·;dkn, wa:lrin d~ ';'hJrcirund ai!(!l:n ,·uklueiuk -.vii, ell is voor 1l. Elke waarh ::id is betrekkelijk; eene kleine Wijldbovendien het middcntooneel van requisiten voorzien, de ' ging in de omstalldi~heden kan Zl' tot ()n~vaarheid rnaken.
pilasters omslillgerd moesten wurdcn.
~ eelll daarom niets aan, ell in II oj). '·'Jor ge net !lver3e Open middentouneel met dock ter halve ditpte.
daeht hcbt. Dikwijls brengt zulk een 7.elfonderzoek u tot
4e rd. met nock op hcele diepte.
de I)ntliekking \"em ccn gl!hccl .1Ildcrc waarheid.
Zooals blijI.:t. is dat niet meer precies dc eerst gekozen
eenvoud. Maar waamm zou die nieuwere innehting lIiet
eigenlijk beter zijn?
Ze voldoet aan den ei~eh van zeer snelle verwisseling,
Of er uit hct spcl van dczcn aetellr eene w!jsgeerige
zurgt ook VI)or de 11Ilodige verseheidenheid. handhaaft de
opvatting
van zijn r,)1 sprcekt? .- Dat behoeft ll,)k niet verdee!ing- va,\ het toonee! in twee helften lIlet den vasten
Bij den kunsten<lar moet alles intuitie zijn, althans schijllen-·
architectr;lIisdil~n bouw en is elus in aile n]1ziehten praktiseh.
Na hel weblagen van de laatste proefncming, met den Wijsgcerige be~piegelingen rnogen dc t. )eschouwcr~ later
G.'i/z kan men de zaak van de gewijzigde tr)oneelinrichting maken als zij willen. KOlllell zc oaarom den kunstcnaar
niet ten goedt:? Zekcr. Want aile ontwikkehng- van zijn
gewonnen nocmen.
Wie 7.al haar ten Ilnzent het cerst in toepassing brengen? dcnkvermogen en \·erscherping van zijn opmcrkingsgave,
zal de dc;ortirillgende kr:teht van 7.ijn intu"itie versterkcn.

Losse o~merkingen over tooneels~eelkunst.
1.
Een rol stLldeeren, dat is u gehee! inwerken in de persoonlijkheid en den tuestand ... - Kunt ge clat niet, leg dan
het papier maar weer weg. - Als ge studeert. terwijl ge
er met .. in" zijt, zult ge :Dvalsch" spreken.·.-. He! geheim
van aile kunst ligt in den ernst. waarrnee ge u er aan
nVt~rgeeft. - Ge moet niet iets doen met Imlve gedaehte. Kunst is geen tijd\·erdrijf.

Om vee I te kunnen doen met wemlg middelen, moe!
ge bcginnen met alles te doen wat ge kunt. - Gecf u
geheel. en traeht daarna af te tonen. - Niet het omgekeerde.

Als ge een rul be:ltndeert en het lukt u niet, cen
zeker gedeelte in den juisten toon te zeggen, dan moet
ge dit deel niet tclkens herhalen. Begin liever van voren
af. Elk stuk maakt een deel van het geheel uit; het wordt
beheer~cht door het voorafgaande. Maak het niet los van
dat geheel. Uok brengt dit herhalen van hetzelfde bruk
u niet verder, integendee!. Waeht liever op een gunstiger
oogenblik.

Gc kunt geen rol goed studeeren zander het geheele
- Lees dit ZCl.cht, \Vat gij te zeggen hellt hardop. -Zoo aileen klint ge in de juiste stemming komen.

~tuk.

8ec\tl u niet in, dat ge alles klint. En maak u ook niet
wijs dat ge meer vermoogt dan ge werkelijk kunt - maar
heb l10k vertrouwen in u zelf. Dat wil zeggen geloof dat
ge zult kunnen, wat ge wilt.

"Ze hebben mij gezegd dat dit waar is, ik moet nu gaan
onderzueken of 't ook waar is VOOI' m~'!" - Wat Nora daar
aanITeeft moet ge zelf ook doen. Ais ge iets hoort of leest
ove~ uw kunst, onderzoek dan zelf ernstig of 't ook waar

Ais gl! verzen moet leeren zeggen. breng d<ln hun inhoud
voor u 7.ell in proZ<L over. in Of! meest gewonc OIngangstaa\. Zoo zult ge den Ilatllurlijken toon het best p<lkken.
Maar (lien moet ge dan later stilisceren. d. i - i n overeenstemming brengen met den poctisehen vorm.

Ais gc een CIlllega icts ziet doen, wat ge gek of leelijk
vmdt, laat dan uw tweedc gedaehte zijn, of ge het sums
niet zelf ouk zoo eI,)ct. \Vanneer ge waar durft zijn
tegcnover u zclf, zal een dergelijk onderzoek u meestal
tot de ontdekking brengen. dat ge - mnder het te weten
-- ditzelfde dnet, of iets soortgelijks, dat even gek of
leelijk is.

Bestudeer 1I zelf. Denk, als gc iets gezegd, gedaan hebt.
na over het waarom en het hoe. Dat zal u helpen de
mensehen te leeren kennen en dt! natuur na te bootsen.

Wees natLlurlijk. Dat wil zeggen, tracht zoo te spreken
en te docn, als het karaktcr, de toestand, de aard van het
werk dit vllrderen. Dc natuur is niet eenvoudig; ze is
afwisselend en geeomplieeerd. Vclen noemen natuurlijk,
wat anders niet dan a\ledaagsehe nuehterheid is.

De werkelijkheid bestaat vonr on:! niet in 't geen zij is.
maar in wat ZC ons toesehijnt. Haar wecrgeven beteekellt
dus haar nabl,otsen in dien sehijn, zooals ge zel! haar ziet.
Een oUJecticf realisme is in de kllnst iets olldenkbaars.
Hoe meer geimprcssionlleerd gc zijt. des te minder nuchtcr
nauwkeuriO" zal uw impressic WC7.en ; des te meer persoonlijk.
Toeh mo~t ge altijd weer de vertolking dier impressie
toctsen aan de werkelijkheid. Doet ge dit niet onophouc\elijk, dan komt ge in gevaar u zelf na te bootsen. Ge
wordt: cnnvcntlOneel.

Licht uw arm niet op. beginnenrl met de ellcbllog. Dan warnt
uw beweglllg hoekig. Hefheteerst de vingertoppen op en laat
de rest die beweging volgen.
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Wat g.e daar zegt is onverstaanbaar. Als ge allecn voor
u zelf wIlt spreken, speel dan comedie in uw studeerkamer,
maar nrJOdig het publIek niet uit. II tc kOlJlCll aanhlloren.

Ihssoll (A.). et A. 3lars, Les surprises du divorce.
Comedic en 3 actes
» 1. 10
:1[lll"J' (A.), Le Roi K·)kll. Vaudeville ell .3 aete,; .
I. 10
Briol, (F), Menages d'Artiste,. Comedic en.3 aetes " I. 10
Jlolliepill (X. de), la Porteuse de pain, drame en .) actes» I. [0
Als ge op het t()lJllf~el staat. hebt ge met u publick nieb
Mars
(A.), Les Mavis sans femmes. Vaudeville en 3 aetes» I. JO
te makcn. Van sehept gij kunst voor u zelf allcen. Denk
» l.ID
niet: hoe zal het publiek mijn spel vinclen; maar: hoe Karail (p), Tentee. Drame en I acte
moet ik het doen om het goecl te doen.
.lfarc-Soral et V. G; (/1011 , 8 bis Rue Papillon. Comedic» 0.55
Bernard (P.) la Baraque. Comedie elJ I acte.
» D.S5
/acquitr (L. de), Trois veuves pour un mari. Monologue» 0.30
Ik ken niets vernerlerenders d,m de buigillgen van een !{,;/zler (RI7l110), Trachtcnbilder fur die Bi.ihne [e
Lieferung mit 12 nirbige Kostilmbilder mit Text.
tooneelkunstenaar voor het puhie!;: dat hem. teruggeroepen
heeft. Maak u niet tot een nederig dienaar en slaaf.
Camplet in 6 Lieferungell .
» 2.60
Blijf wat ge zijt, en kOIll vooral niet midden in een acte
Vercollsz"1l (E), Saynctes et Comedies .
» I.9 0
terug. Wie dat doet toont zich als een klein ijdel mensch
Ned (,)[a_1.·.), Graf Areo, Trauerspiel in 5 Au[;r.iigell » 0.65
op lofbetuigingen vermt.
eitel (Konrad:, HallS Lothringen, Schauspiel in 5
Aufzilgen
» 0.95
I Weidlich (11-1.), Der Kampf ums Dasein, Volksstiiek » 1.30
Spreken, zeggen, voordragen is: (met onbewustheid vaak)
. Hildebrand! (P W), Joab, Trauerspiel
» L30
hardop denken, zijn gevoelens ontlcden, ze uiten; nooit:
Biltz (0.), der Intendant in rooo Niithen, Posse. » 1.3 0
opdreunen.
Costumes of the modern stage, edited by M. Mobisom
Part. 1. (24 parts per annum)
» 1.3 0
Hartesius (W), Frauenlieb, Schauspiel .
» 0.85
Walter (C.), Zu Spat, Trauerspiel
» 0.65
Reu/sch
(J.)
Johann
Elias
Schlegel
als
TrauerspielCl'
§)
1)reuwcz
dichter .
» 1.lIIaltzan (Hom), Dcr Lohnkam [Jr, Volkschauspiel. »1.05
Sidouard (G.), Pantomimes, Schattenspiele, KartoffelJJJiiller-GuLtenbrwt1l U;). das Wiener Theatcrlebcn " 1.20
Ludwig (H. L. A.), Prinsesje, Zangspel in 3 bedrijvell» 0.90
KomCidien, 3e Auslage! 2.60.
Geb. » 3.25
BUlluck (C.), der Schulze von Gobelboch, Volksstuck » 0.65 l1!I)'ller (0. J11.), Zij wil niet trouwen, Dramatische
Tiirc!': (H.), c]a,; psychologische Problem in der Hamschets uit hct Noorseh door W. G. Nieuwenkamp » 0.35
let-Tragiidie .
» I.- I Vasseur (P.). Eene vrouw op schildwacht. Kluchtspel
in I bedrijf met zang
» 0.90
Sittard (J.). Zur Geschiehte der Musik und des
Couplaud (J. A.), Louis the eleventh. A drama
»3.25
Tbeaters am \Viirtemburg-Hofe. Band r .
» 3.25
Burgholz (f. 7JalZ) , Wildenbruch's verbotenes Drama
LCgOlt1i2 (E.), Comedies et Drames, 3e volume
» I,90
» 1.90
»der Generalfeldoberst" .
» 1.60 i CO}7JZIl (p. de), Ie Theatre en Russie .
Les Pieces de Moliere, publiees par A. Vitu. Dessins
Rz"nkarL (1I1:), Lutherfestspiel yom Jahre lell7.
» I.de Louis Leloir. Tome VII. Les Facheux
» 2.75
Albrcclli (f), Der Spuk im Lindenhof, Sehauspiel
» 0.65
J ahrbuch des K. K. Hof-Burgtheaters flir das rahr
1890. Hrsg von C. Bannholzer u. A.
» L05
WalLer
Shakespeare's true life .
»13.5.5
Wels (Dr. W.), Shakespeare yom Standpunkte der
vcrgleiehende Litteraturgeschichte. Band I (PsyV E R BET E R I N G.
chologie der Shakespearesehen Dramen) .
» 3,90
TJit het verslag over »Em ger)(lariiike Vriendmdienst, "
Top! (G,), Andromeda. Rekonstruktion eines vcrloNo IO, pag. 82, 2e kolom, 5e regel van onder af, zijll
ren gegangenen Dramas des Euripides) fur die
eenige woorden weggevallen, waarcloor de zin onduidelijk
deutsche Biihne bearbeitet .
» 0.65
wordt.
Men gelieve te lezen:
Duchosal (L.), Ce Guet. Drame .
» 0.65
»Ja, de ontknooping
door de onverwachte wending,
/rlalherbe ( Cit.), Notice sur Esclarmonde
» I. JO
»die de handeling neemt; niettemill hebben wij twel:
jlfican! (H.) et F. de fOllZ't:lloL, Fin de Siikle. Piece
»ernstige bedenkingen. Stellig behoeft het publiek
ell 4 actes.
. f I.JO
»niet <llles vl)oraf te kunnen raden," enz.
Weill (A.), La nouvelle Phi'!dre. Drame de famille » r.6')
In het opstel van Coquelin. leze men (pag. 85) proll
Dumas fils (A.), Nouveaux Entr' actes.
» 1.90 pudor, in plaats van proh pador.
Gille (Ph.), Camille. Comedie en I aete
» 0.80
Paris (E.), Le Drame de la Passion. Representee a
Oberammergau I 890. Reliee
» I.9D
Ancey (G.), Grand' mere. Comedie en 3 actes
» I.ro
Helmiqlle (L.), Amour. Drame en 3 parties
» 1.10
l)
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IN H 0 U D : Officieel Gedeelte: Beschrijvingsbrief va or de 200 Alg. Vergadering met begrootingen en bijlagen: Ontwerp-Reglement voor
de Tooneelschool met toelichting. - Uit onze Afdeelingen.
Vondelwedstrijd. - Jean Valjean: Uit de Maasstad. - Jean Browne: De
Tooneelschool in Rotterdam. - Bericht der Redactie.

N ederlandsch T ooneelverbond.
te houden op

20 STE ALGEMEENE VERGADERING
9

Mei

1890

's morgens te half elf ure te AMSTERDAM .in
PUNTEN VAN BESCHRI]VING:

ODEON

(bovenzaal) Singel.

Opening der vergadering.
Verslag van den Algemeenen Secretaris.
3· Begrooting over 18139/90.
Aanvrage van het Hoofdbestuur. tot machtiging am eene extra-toelage van f 200."- toe te kcnnen aan de inwonende
4·
Directrice van de Tooneelschool voor door REd. minder genoten jaarwedde.
5· Aanwijzing der Afdeeling aan welke rekening en verantwoording moet worden gedaan.
6. Voorstellen van het Hoofdbestuur omtrent voortgezette uitgave van »Het Tooneel".
7· Voorstel van het Hoofdbestuur, omtrent wijziging van ARTT. 13 . 14 en 15 der Statuten:
ART. 13. Het Hoofdbestuur bestaat uit 9 leden, van welke - buiten den Secretaris - drie leden in Amsterdam
moeten wonen. Het wordt door de Algemeene Vergadering gekozen voor den tijd van drie jaren in dier voege
dat ieder jaar drie leden volgens rooster moeten aftreden.
AI. II en III onveranderd.
ART. 14. De woorden: »die in Amsterdam zijn woonplaats moet hebben" vervallen.
ART. Het Hoofdbestuur delegeert uit zijn midden vijf zijner leden om met twee leden van het Hoofdbestuur
der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen en twee leden van het Comite der dames-patronessen te vormen eene
Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool.
Die Commissie hefft het recht een Secretaris uitsluitend voor de school aan te stellen buiten het College staande.
(ART. 16. bJ;! onveranderd. Bij nader inzicht meent het hoofdbestuur het overleg te moeten handhaven.)
8. Verkiezing van led~.1 van het Hoofdbestuur.
Periodiek aftredellden leden zijn de heeren A. G. VAN HAlIIEL J. H. KRELAGE, Tos. ]ACOHSON. Won..!t punt
7 aangenomen, waardoor de thans bestaande commissie van beheer en toezicht over de tooneelschool wordt ontbonden, dan defungeert het geheele hoofdbestuur om de nieuwe verkiczing geheel vrij te laten. De heeren ]. H.
KRELAGE en los. JACOBSON hebben zich niet weder verkiesbaar gesteld, dc heeren M. J. \VALLER en D. H. JOUSTEN
leggen hun mandaat neder.
9· GewijzigJ concept-reglement voor de tooneelschool (Zie Bijlage)
10. Concept-reglemcnt voor de voorbereidende school en verslag van het hoofdbestuur over die school (Zie Bijlage.)
II. Voorstel van het hoofdbestuur betreffende het uitschryven van prijsvragen voor oorspronkelijke tooneelwerken en
aanvragc van cen neLliet van / 550- vuur dat doel.
1.

2.

g6
N adere regeling van het fonds vOOr hulpbetoon, ontstaan door bijdragen ter vergoeding van schad en, geleden bij
den brand van den Stadsschouwburg te Amsterdam.
13. Aanwijzing der piaats waar de aanstaande Alg. Vergadering zal worden gehouden.
12.

A.

AlgeIDeene Begrooting. A 1880/81.
0.

ONTVANGSTEN.

SaJdo A. po.
per memorie
Contributie Afdeelingen en AJgemeene Leden.
Rente van a Deposito gegeven SaJdo

- - - - _.

-

."

~-

-

"

.I
»

»

6000. -

7°·-'-

~
~

-

~

~-

~
~

~

-

Art. r.
»
2.
» 3·
» 4·
»
5·
» 6.
»
7·
» 8.
~

.I

UITGAVEN.

Bijdrage TooneeJschool.
Tijdschrift
Rciskosten
Drukwerk
Bureaukosten
Onkosten AJgemeene Vergadering.
Onkosten Inning van Gelden
Onvoorziene uitgaven
. per memorie
g. Eatig SaJdo.

6070. -

.I
»

»

»
»
»
»
»
»

4(1I I.22 5
700.75·100.40.25·10.50. 45 8.77 5

.I

6070.-.

.I

4000.-

B. Begrooting Tooneelschool. Ao. 1880/81.
ONTV ANGSTEN.

Art. 1. Bijdrage Z. M. den Koning.
»
2. Bijdrage van het Rijk . per memorie
»
3. Bijdrage der Provincie per memorie
»
4. Bijdrage Stad Amsterdam.
» 5. Schoolgelden
»
0. Giften en Jaarlijksche bijdragen.
» 7. Rente fonds Hacke van Mijnden
» 8. Bijdrage Algemeene kas

.I
"»
»
»
»
»

UITGAVEN.

5000. 2000.-400. 200.55·46r 1.22 5

Art. 1. J aarwedde Directeur, tevens belast
met onderwijs in een vak en leiding
van het applicatie-tooneel.
,. 2. Jaarwedde Onderwijzend personeel:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
k.
I.
m.
n.
o.

Leerares Voordracht en Spel.
Leeraar Voordracht en Grimeeren
Leerares Uitspr. en Stemvorming.
Leeraar Mimiek, Aesthetica
Leerares Voordrach t Fransch en
Duitsch .
Leeraar Costuurnkunde.
2 Leeraren
N eder!' Taal- en
Letterkunde
Leerares Fransch en Duitsch.
Leerares Engelsch
Leeraar Land- en Volkenkunde.
Leeraar Rekenkunde
Leeraar Schermen en Plastische
Oefeningen .
Leeraar Dansen .
Leerares Costuumnaaien

Art. 3. Voorbereidende School.
Onderwijzend person eel :
- c.
d.
h.
m.

Leerares Uitspr. en Stemvorming
Leeraar Mimiek, Teekenen enz.
Leerares Fransch en Duitsch.
Leeraar Schermen en Plastische
Oefeningen .
n. Leeraar Dansen .

\

\

,

\
\
-._ .-

--

l J 22(1I).22 5

I" goo-

»

900.-

5°0.200.-

150.-

5°0 . 100.15°·15 0 .-112.5 0

75·-

Jaarwedde

" 3737·5°

f

15°. 150.» 1000.»

112.5 0

75·-

per memone
Art. 4. Applicatie-Tooneel
» 5. Toelage inwonende Directrice
»
6. Belasting, vuur en licht
»
7. Erfpacht.
»
8. Rente ad 4 pCt. Leening.
» 9. AHossing 4 pCt. Leening
» 10. Schoolbehoeften en Bibliotheek .
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Donderdag 8 Mei, 's avonds 8 uur

Voorstelling van het Applicatie-Tooneel
in

den Plantage-Schouwburg van Gebrs. A. van Lier.

,,:.v1ENEER GAAT NAAR BUITEN", Blijspel in 3 bedrijven, Naar het Fransch »Le mari
van BAYARD en DE VAILLY.

a la

campagne"

Bet hoofdbestuur geeft zich de eer alle gedelegeerden ter algemeene vergadering beleefd uit te noodigen
deze voorstelling bij te wonen.
Bet bestuur van de afdeeling Amsterdam heeft heuschelijk aangeboden het Hoofdbestuur en de afgevaardigden ter algemeene vergadering Donderdagavond na aRoop van de voorstelling van het Applicatie-tooneel te
ontvangen in het Amstel-B6tel.

Vrijdag 9 Mei, 's namiddags 6 uur.

Gemeenschappelijke maaltijd voor leden van het N. T. V.
in het Amstel-Hotel a I 5.- per couvert.
Deelnemers worden dringend uitgcnoodigd zich vaar 3 Mei aan te melden bij den heer W. A. v AN DER MANDERE,
Kerkstraat, Penningmeester van de Afdeeling Amsterdam.

De Afdeeling Utrecht had alles voorbereid om de Algellleene Vergadering feesteIijk te ontvangen, toen de
onvermijdelijke verbouwing van den Schouwbnrg en de daaruit voortgevloeide moeielijkheden die plannen verijdelden.
De Afdeeling Utrecbt verontschuldigde zich hij het Hoofdbestllur en sprak den wensch uit spoedig in de gelegenheid
te worden gesteld het dit jaar gemiste voorrecht te verwerven.
Het bestuur van de Afdeeling Amsterdam willigde het verzoek van het Hoofdbestuur om de vergadering
te ontvangen met voorkomendheid in.

Nu de heer L. Simons Mzn. de redactie van »het Tooneel" nederJegt, door hem zoo welwillend waargenomen,
doet het Hoofdbestnur een beroep op aldegenen die zich met de redactie zouden willen belasten om zich zoo
spoedig doenlijk aan te melden bij den algemeenen Secretaris
D. H. JOOSTEN.
Singel 132.
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Overeenkomstz'g Art. 16 der Statu ten dO(}r het Hoofdbestuur ter
vaststelhng aangeboden aall de Algemeene Vergaderz"ng
van 9 fifez' 1890.

TOELICHTING.
De in dit Concept-Reglement voorgedrarren bepalingen
zijn over het geheel dezelfde als die ~elke aan de
Algemeene Vergadering van 6 J uli 1889 waren voorgesteld.
De voorstellen, door de Rotterdamsche afgevaardigden
dier vergadering, de heeren Dr. Pekelharing en Jean Browne
b~ het Hoofdbestuur ingediend, en andere overwegingen
hebben het Hoofdbestuur aanleiding gegeven in het vorige
Concept eenige wijzigingen aan te brengen.

ROOFDSTUK I.
ALGEMEENE BEPALINGEN.
ART. 1 (reeds nangenomen). De Tooneelschool is een
vakschool ter opleiding van N ederlandsche tooneelspelers,
ondersteund en bestuurd door het Nederlandsch Tooneelverbond en ingericht overeenkomstig de Statuten van dit
Verbond en de besluiten der Algemeene Vergadering.

Ad. ART. I. Dit artikel is reeds aangenomen door de
Algemeene Vergadering van 6 J uli 1889 en komt dus niet
meer in stemming.

ART. 2 (gezlJlj"z/gd oud Art. 2). De opleiding omvat een
Ad. ART. 2. Een uitgewerkt leerplan behoort niet te
cursus van drie jaren. Zij is ingericht volgens cen leerplan, huis in een reglement, dat daarvan aIleen de grondslagen
ontworpen in overleg met dc Commissie van Beheer en moet aangeven en de vakken welke in het plan behooren
Toezicht en met medewerking van den Directeur, en vast- te worden opgenomen.
Ret leerplan kan ieder jaar
gesteld door het Hoofdbestuur.
wijzigingen ondergaan wanneer deze door de ervaring
Ret leerplan berust op de volgende grondslagen:
worden aanbevolen. De artistieke vorming van den tooneclEerste jaar. Onderw~s in stemvorming, zang, uitspraak speier moet het hoofddoel der opleiding wezen; in die
van de moedertaal, .in Fransch, Hoogduitsch en Engelsch vorming is het verkrijgen eener goede "dictie" hoofdzaak,
(hoofdzakelijk ter bevordering eener goede uitspraak van langs geleidelijken weg moet die kunst van »zeggen" gedie talen); oefeningen in lezen en in voordragen uit het leerd worden.
hoofd; onderwijs in teekenen, dansen ell andere plastische
net onderwijs in vreemde tal en, dat aan de Tooneeloefeningen, voor meisjes bovendien in costuumnaaien. school gegeven woi·dt, onderstelt (voor Fransch cn Duitsch)
Tevens wordt aan de leerlingen van het eerstc jaar een behoorlijke kennis der spraakkunst en een voldoenden
"Overzicht" gegeven van nc geschiedenis van het tooneel woordenschat. Aan de school zelve betreft het hoofdzaen de tooneelletterkuncle.
kelijk uitspraak in de eerste klasse, voordracht (Fransch
Tweede jaar. Oefeningen in voordracht van dramatische ! en Duitsch) in de beide hoogste klassen. Het onderwijs
fragmenten (Ncderlandsch, Fransch, Hoogduitsch); eerste ' in het Engelsch kan elementair blijven en moet bovenal
oefeningen in spel; onderwijs in costuumkunde en costu- gegeven worden om eene goede uitspraak van Engelsche
meerkunde, mimiek, grimeeren, voortgezet onderwijs in woorden te bevorderen.
vreemde talen, teekenen, dansen enz.
Betreffende het onderwijs in costuumkunde en costuDerde jaar. Voortzetting van den cursus van het tweede meerkundc hceft het Hoofdbestuur zich aangesloten bij het
jaar; hooger onderricht in spel, bovenal in samenspel; be- ad vies der Commissie van B. en T. vervat in hare memorie
studeering van geheele wilen, zooveel mogelijk in overeen- van 13 Mei 1889.
stemming met het vaste repertoire der voornaamste tooneelOmtrent het historisch-artistieke yak, dat hier gcnoemd
gezelschappen.
",ordt »geschiedenis van het tooneel en de tooneelletterTevens worden, in aansluiting aan het "Overzicht" gedu- kunde", verwijst het Roofdbestuur naar zijne bekende
rende het eerste jaar gegeven, met de leerlingen van het I memorie en naar die der Commissie. Het acht het wentweede en derde jaar de voornaamste tijdvakken uit de schelijk, dat in het eerste jaar een kort overzicht van die
geschiedenis van het tooneel en de tooneelletterkunde geschiedenis gegeven worde, en dat in de beide andere
uitvoerig behandeld.
jaren afzonderlijke tijdvakken uitvoerig worden behandeld.
De docent, met dit onderwerp belast, zal dus ieder jaar
twee cursussen hebben te geven: een voor de leerlingen
der eerste klasse, een voor die der beide anderen. De
Directeur heeft reeds in den afgeloopen cursus dit yak
onderwezen.
Gymnastiek en schermen zijn in de plastische oefeningen
begrepen.
ART. 3 (oud Art. 3.) Het leerjaar vangt aan op of
omstreeks, I~. September en eindigt bij den aanvang der
groote vacantle, den eersten Zaterdag in Juli.
ART. 4 (oud Art. 4.) Er zijn drie vacanti en : eene
van veertien dagen omstreeks Kerstijd, eene van des
W oensdags v66r tot des W oensdags na Paschen, en eene
van den eersten Zaterdag in Juli tot op of omstreeks een
September.

In ARTT. 3 en 4 valt niets te veranderen.
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AFDEELING II.

Van de Examens.
ART. 36 (gewijzigd oud Art. 34). Jaarlijks, v(iar het einde
van het leerjaar, nemen de Directeur en de leeraren, ten
overstaan der Commissie van Beheer en Toezicht en van het
Hoofdbestuur en in tegenwoordigheid van genoodigden, een
examen aan de leerlingen van aile klassen af.
Leden van het Verbond hebben, op' vertoon van hun
diploma, toegang tot het examen.
ART. 37 (gew~'zigd oud Art. 35.) Bij de overgangsexamens bepalen Directeur en leeraren, welke leerlingen tot
eene hoogere klasse kunnen bevorderd worden, en welke
tot het doen van een her-examen in een of meer vakken
vour het begin van het 'volgend leerjaar worden toegelaten,
terwijl op hun voorstel de Commissie van Beheer en Toezicht kan besluiten, dat onbekwame of onwaardige leerlingen de school niet langer bezoeken.
Bij het eind-examen, af te leggen door de leerlingen
der derde klasse, beslissen over den uitslag, op ad vies der
leeraren, de Directeur, de leden van de Commissie van
Toezicht en van het Hoofdbestuur.

Ad ART. 36. Redactiewijziging,
palingen van art. 37.

I

In

verband met de be-

Ad ART. 37. De bedoeling is, dat over den uitslag der
overgangs-examens aileen beslist worde door den Directeur
en de Leeraren, maar over dat der eindexamens ook door
hen, die het diploma van eervol ontslag mede onderteekenen.

ART. 38 (nieuw, lerwy'l oud Art. 36 geheel vervall.)
Bij de inrichting der eind-examens wordt de volgende
regeling in acht genom en :
De vakken zijn verdeeld in hoofdvakken en bijvakken.
Hoofdvakken zijn: 10. voordracht en spel, 20. uitspraak
van het N ederlandsch, 3°. kennis der geschiedenis van
het tooneel en van de tooneelspeelkunst.
Voor elk yak wordt de bekwaamheid van den geexamineerde door den examinator, in ')verleg met de leden der
Commissie, aangcwezen door eell bepaald cijfer (5 zeer
goed, 4 goed, 3 voldoende, 2 onvoldoende, I slecht.)
Voor elk der hoofdvakken wordt het cijfer 3 vereischt
om den leerling in aanmerking te doen komen voor eervol ontslag.

Ad ART. 38. De bedoeling van dit artikel is het brengen van eene vaste methode in de beoordeeling van den
uitslag der examens.

ART. 39 (nieuw). Voor zooveel betreft voordracht en
spel worden de exam ens der tweede en derde klasse afgenomen in den vorm van een prijskamp.
De waarde der pro even van bedrevenheid bij dezen
prijskamp af te leggen, wordt, onverminderd de beoordeeling
in art. 38 bedoeld, afzonderlijk beoordeeld door een jury.
Deze jury bestaat uit zeven lcden, te benoemen door de
Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool.
Zij wordt aldus samengesteld: 1°. cen lid van het Hoofdbestuur; :!o. cen lid der Commissie van Beheer en Toezicht;
30. drie tooneelspelers of tooneelspeelsters; 4°. twee andere
deskundigen. Voor elk der leden van de jury wordt een
plaatsvervanger aangewezen. De Directeur der school is
adviseerend lid der jury. Noch hij, noch een der leeraren
kunnen tot gewone leden van de jury worden benoemd.

Ad. ARTT. 39 tot 42. De besluiten der Algemeene
Vergadering van 1888 en 25 Mei 1889 en de proefnemingen in Juli 1888 en 1889 maken verdere toelichtingen
overbodig. Men herinnert zieh, dat de hoofdstrekking
dezer bepalingen is: meer beteekenis te geven aan het
artistieke element in de opleiding der leerlingen, en over
de hoogte, waartoe zij het in voordracht en spel gebracht
hebben, door deskundigen een oordeeJ te laten veil en. Nu
de klassen II en III feitelijk in de plaats zijn gekomen
voor de vroegere klassen Va en Vb, schijnt het billijk om
ook de leerlingen der twcede klasse toe te laten tot het
dingen naar een prijs of cen accessit.
De eervolle vermelding kan worden uitgestrekt tot leerlingen der eerste klasse, wanneer deze, volgens de bepaling
van art. 42, als medewerkers bij het publiek-examen
mochten optreden.

ART. 40 (nieuw). De in het vorig artikel genoemde
jury spreekt haar oordeel uit door het toekennen van
onderscheidingen.
Zij beschikt daartoe over een eersten en een tweeden
prijs en een accessit voOr treurspel en drama, en over
dezeJfde onderscheidingen voor het blijspel.
Zij is niet gehouden deze onderscheidingen toe te kennen.
Zij kan uitdrukkelijk vermelden, voor welke bepaalde
voordracht de onderscheiding wordt gegeven.
De toegekende onderscheidingen worden op de diploma's
van eervol ontslag vermeld.
De jury is bevoegd andere Jeerlingen dan de bekroonde
eervol te vermelden.
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ART. 4 I. De jury deelt haar uitspraak van de bekroonde en eervol vermelde leerlingen mede in tegenwoordigheid van de genoodigden en voor dat de open bare
samenkomst, waarin dit gedeel te van het exam en is afgelegd, wordt geslotell.
Zij maakt een schriftelijk verslag op van haren arbeid
en zendt dit binnen twee maanden aan de Commissie van
Beheer" en Toezicht. Deze bepaalt, in overlcg met het
Hoofdbestuur, of dit verslag, geheel of gedeeltelijk, zal
worden openbaar gemaakt.
ART. 42 (mcuw). Hnspitante!1 kunnen deelllemen aan
den prijskamp, met toestemmmg van den Directeur en
van de Commissie van Beheer en Toezicht.
De Directeur is bevoegd, om, voor het geven van
replieken, de medewerking in te roepen, oak buiten mededinging, van oud-leerlingen, leerlingen, en hospitanten der
Tooneelschool.
ART. 43 (gewi/zigd oUlI art. 3 8) Aan de leerlingen, die
Ad ART. 43. De wIJzlgmg betreft aileen de onderhet eind-examen mel goed gevolg hebben afgelegd, worden ' teekening der diploma's, niet door aile leden van het
getuigschriften afgegeven naar een model, door den Direc- I Hoofdhestuur en van de Commissie, maar door de Voorteur onder goedkeuring der Commissie vastgesteld. Deze zitter;; dier colleges.
getuigschriften worden door den Directeur, door den Voorzitter der Commissie van Beheer en 1'oezicht en den
Voorzitter van het Hoofdbestuur onderteekend.
In geen geval kunnen zij die tusschentijds de school
verlaten, een getuigschrift ontvangen.
ART. 44 (oud art. 39) Leerlingen der school kunnen, in
vour hen geschikte roJlen, bij toonecI,ezelschappen en Iiefhebberij-vereenigingen optreden, mits de toestemming daartoe door de Commissie van Beheer en Toezicht, op voorstel van den Directeur, worde verleend.
AI{ I'. 45 (gcwi;z-i;,;d arl. 37) Geen engagementen met
tOlllleelbesturell worden door de leerlingen del' school, noch
in hunnen naam door ouders, voogden of verzorgers, gesloten
dan met goedvinden en medewerking van den Directeur
der school, die hieromtrent in overleg treedt met de Commissie van Deheer en Toezicht.
Leerlingen, door of voor wie in strijd met deze hepaling
is gehandcId, komen voor een eervol onts!ag niet in aanmerking.

AFDEELING

Ad . .'\Wf. !t5. De hedneling is, Llnder meer, zorg te dragen
dat in contracten door of ten behoeve van leerlingcn der
school gesl(jten, het recht op ecn of twee debutcn, in
cene door den leerling te kiezen rol, nadrukkelijk worde
gewaarborgd.

III.

Van Belooningen en Toelagen.
ART. 46 ((Iud Arl. 40) Dc leerlingen gedragen zich geheel
llaar de voorschriften, hun door den Directeur en de
leeraren gegeven.
ART. 47 (oud Art. -+ I) Geldelijke toelagen ter bestrijding
van kosten en onderhoud, in de eerste plaats uit het 1'00lleelscho()lfond~, gesticht door den Heer J. L. WERTHEBI,
kunnen door het Hoofdbestuur, up voordracht der Commissie, aan een of meer leerlingen worden toegckend.
ART. 48 (oud Arl. 42) Er kunnen belooningen in geld
worden toegekend aan de leerlingen der verschillende klassen,
die bij het overgang- of eind-examen, naar het oordeel
del' Comll1issie, blijken hebben gegeven van buitengewonen
aanleg en groote plichtsbetrachting. De Commissie, die
deze belooning .toekelit, bepaalt, in overleg met het Hoofdbestuur, het bed rag.
ART. 49 (oud Art. 43). Dc in het vorig artikel bed'Jelde
geldsom wordt niet aan de leerlingen uitgereikt, maar op
hUll naam in een daartoe bestemd en bij het Hoofdbestuur

Ad ARTT. 47 tot 50. Het Hoofdbestuur vindt geen
bepaalde aanleiding om deze artikelen te schrappcn, of ze
door andere bcpalingen tc: vervangen.
Uit den aard der zaak zullen zij sleehts zeer zelden
worden toegepast.

lO5
berustend register ingeschreven en zooveel mogelijk tc
hunnen bate belegd.
De gelden worden met de renten een jaar na volbrachten leertijd uitgereikt, indien de betrokken persoon,
naar het oordeel der Commissie, zich deze belooning niet
door later wangedrag heeft onwaardig gemaakt en zich na
het verlaten der school naar de wen ken der Commissic
heeft blijven gedragen.
ART. 50 (oud AI,t. 44). Het willekeurig en tusschentijds
verlaten der school, het door plichtverzuim veroorzaakt
ontslag en het niet opvolgen der voorschriften en wenken,
na het einde van den leertijd, heeft verbeurte der in de
twee vorige artikelen bedoelde gelden ten gevolge.
In dat geval komen de gelden ten bate der algemeene
kas van het Verbond.
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school en onder de dagelijksche leiding van een daartoe
te benocmen leeraar of leerares, die den titel draagt van
I
Adjunct-directeur of Adjunct·directrice der Tooneelschool en
die verantwoordelijk is tegenover den Directeur der Tooneelschool en de Comrnissie van Beheer en Toezicht.
ART. 9. Aan de voorbereidende school wordt onderwijs
DER
gcgeven: 10. in de vakken, waarvan de kennis vereischt wordt
voor het toelatings·exarnen voor de Tooneelschool (N eder""VOOBEEBE:IDENDE SO:a:OOL
I landsch,
Fransch, Hoogduitsch, geschiedenis en aardrijksvermeld in art. 6 van het
kllnde). 20. in de uitspraak der rnoedertaal en het lezen.
ART. 10. Dit onderwijs wordt nader omschreven en
REGLEMENT DER TOONEELSCHOOL.
geregeld in een prograrnma, jaarlijks op te maken door
den Adjunct-directeur of de AdjllnC(·directrice en vast te
stell en door de Cornmissie van Beheer en Toezieht der
ART. I. (Reeds aallf{eno1lte1l, door de A~~-elilcene VergadeTooneelschool.
ART. I I. Met dit onderwijs worden belast cen of meer
ring van 6 Juli 1889.) Met de Tooneelschool is, zoolang I
de noodzakelijkheid daarvoor blijkt te bestaan, eene Voor- Ieeraren, die kunnen gekozen worden uit het personeel
der leeraren en leeraressen van de Toolleelschool.
bercidende opleidingsschool verbonden.
ART. 12. De leerlingen der voorbereidende school kun·
ART. 2. Deze school omvat een cursus van twee jaren.
ART. 3. Zij is uitsluitend toegankelijk voor jongelieden nen als toehoorders tegenwoordig zijn bij de lessen in
die door hunne ouders of voogden voor het tooneel bestemd voordracht en spcl, die op de Tooneelschool worden gegeven, Illits hun daartoe vergunning zij vcrleend door den
worden, en van wie afdoende gebleken is, ciat hunne voorbercidende opleiding niet even goed op een school v~~r Mid- Directeur en dell bij de lessen betrokken leeraar. Op dezelfde
delbaar of Uitgebreid Lager Onderwijs kan plaats hebben. voorwaarden kunnen zij deelnernen aan de lessen in dans en
ART. 4. Zij die als leerling der Voorbereidende school en andere plastische oefeningen en in costuumnaaien.
ART. 13. Leerlingen van te Amsterdam gevestigde
wenschen te worden toegelaten, moeten den leeftijd van
13 jaren hebben bereikt en zich ondcrwerpen: 1°. aan een scholen van Middelbaar of rneer uitgehrcid Lager Onderonderzoek naar lliterlijk en vcnnoedelijken aanlcg. 20. aan wijs, die door hUllne ouders voor de TooneelschooI w<Jrden
een examen in de vakken, die in de hoogste klassen eener bestemd, kunnen, met verlof van de C1mmissie, en van
gewone lagere school onderwezen worden.
den Adjunct-directeur of de Adjunct-directrice, de lessen
Bij uitzondering kunncn, op aclvies van den Dircctellr, in uitspraak en lezen bedoeld in art. 7 sub zO. bijwonen,
jongelicden beneden de 13 jaren worden tocgelaten.
I rnits zij voornemens zijn die lessen geregeld te volgen.
Zij moden den leeftijd van I.~ jaren bereikt hebben en
Zij (lie kunnen bewijzen dat zij, naar het (lordeel der
personen in art. 5 vermeld, eene gewone lagere school . het resultaat van een onderzCJek omtrent hun uiterlijk en
met vTUcht hebben afgeloopen, zijn vrijgesteld van het I hun vermoedelijken aanlcg, in te stell en overeenkomstig
sub 2°. olllschreven examen.
de bepalingen van artt. 4 en 5, bevredigend zijn.
ART. 5. Het in art. 4 vermeld onderzoek wordt afgcOok deze jongelieden heeten adspirant-Ieerlingen der
nomen door daartoe aan te wijzen leeraren van de Too- Tooneelschool.
ART. q. Voor al wat betrcft den schooltijd, de vacantie,
neelschool en van de Voorbereidende school, tell overstaan
van den Directeur der Tooneelschool en van de Corn- het tijdstip der overgangs- en eindexamcns, gelden de
missie van Beheer en Toezicht. Door hen, die het onder- bepalingen van het rcglement der TooneeIschool (artt. --1-,
zoek hebben ingesteld, en door hen, te>l wier overstaan het 36 , 37·)
heeft plaats gehad, wordt over de aanneming der candiART. I j. Het eindexarnen van de voorbereidende school
daten beslist.
wordt beschouwd als toelatingsexamen voor de TooneelART. b. Zij die tot de Voorbereidende school wurden school, 7.oodat zij die in Juli dit exarnen met goed gevolg
toegelaten, heeten adspirnnt-Ieerlingen der Tooneelschool hebben afgelegd, zich niet aan het toelating~-examen bedocld
ART. 7. Het schoolgeld bedraagt f 40.- per jaar, te in artt. 28 sub zo. en 33 van het R eglement der Tooneelvoldoen overeenkornstig de bepaling van art. 35 van het school behoeven te onderwerpen.
Reglement der Tooneelschool.
ART. 16.
Al \Vat verder organisatie der VoorbereiART. 8. De voorbereidende school staat onder toezicht dende school betreft en in dit reglement niet is opgeder Commissie van Beheer en Toezicht van de Tooneel- nomen wordt geregeld door de Commissic van Seheer

eoncept-~e~lement .

106
en Toezicht der Tooneelschool, in overleg met den Directeur der Tooneelschool en den Adjunct-directeur of de
Adjunct-directrice der Voorbereidende school onder goedkeuring van het Hoofdbestuur_
ART_ 17- In overeenstemming met de bepaling vervat
in art. I wordt jaarlijks door het Hoofdbestuur van het
Tooneelverbond een afzonderlijk rapport bij de Algemeene
Vergadering ingediend omtrent den toestand der voorbereidende school en de noodzake1ijkheid van haar voortbestaan_
De conclusies van dit rapport worden aan het oordeei
der Algemeene Vergadering onderworpen_

TOE Lie H TIN G.
Het Hoofdbestuur, erkennende dat het in sommige
gevallen wenschelijk kan zijn de aspirant-Ieerlingen der
Tooneelschool eene bijzondere opleiding te doen genieten,
zooals door de Algemeene Vergadering van 6 Juli 1.1. besloten is, meent evenwel dat de inrichting en de instandhouding dier Voorbereidende school moet gebonden zijn
aan voorwaarden welke het nadeel, dat uit de vruegere
»voorbereidende klassen" is voortgesproten, kunnen voorkomen.
Die waarborgen zijn hoofdzakelijk geformuleerd in artt.
3, 4 en 15 van dit reglement.
De toeiating van andere jongeiieden tot de lessen in
uitspraak en lezen (art. I I) is in overeenstem m ng met
hetgeen verI eden jaar door het Hoofdbestuu t is gezegd
omtrent eene categorie van aspirant-leerlingen.
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ONZE )~FDEELINGEN,

AMSTERDAM. Zaturdagavond 12 dezer is van wege onze
afdeeling onder medewerking van het bestuur van het Palczs
voor Folksvlift, in dit gebouw een groot feest gegeven ten
bate van het Schouwburgfollds. Een aantal dames en heeren
hebben als verkoopsters en ceremoniemeesters de taak van
beide besturen op de meest bereidvaardige manier helpen
verlichten en door hun ijverige pogingen is de opbrengst van
het feest niet weinig verhoogd. Niet minder te waardeeren
was de medewerking van drie Rotterdamsche artisten,
mej. Vink met de heeren W. van Zuylen en Chrispijn, die
Jean Jl.fatie speelden, en van wie de heer van Zuylen later
nog twee monologen voordroeg.
Muzikale uitvoeringen
werden, behalve door Coenen's kapel, nog door de dames
Cornelia v. Zandt, Marie Speet en Spoor, de heeren J os.
Cramer, Julius Rontgen en den heer van Duinen gegeven.
In eene andere zaal deden eenige bestuursleden van het
Paleis met hun dames al hun best, om met eene tombola
-- waarvoor de heeren Ferwerda en Tieman een eigenaardig toes tel en vele belangstellenden prijzen hadden afgestaan
-- zooveel mogelijk geld te maken, terwijl nog op het groote
tooneel het gezelschap van den heer Carre aantrekkelijke
voorstellingen gaf. En door de goede zorgen van den heer
Maandag, directeur van het Paleis, zag de andere helft der
groote zaal, voor de fancy-fair bestemd, met kraampjes en
hooggelegen champagne-oester-pricel er keurig uit. Was
aldus alles gedaan om de bezoekers in die aangename
stemming te brengen, die noodig is om hun offervaardigheid te prikkelen, het was jammer dat het aantal dier bezoekers niet in evenredigheid was met de regeling bestede
zorgen. Niettemin belooft de bijdrage tot het fonds nog
belangrijk te worden, (waarschijnlijk ± f 2000) zoodat ten
slotte het beoogde doel, al streefde men het niet voorbij,
wei bereikt zal blijken.
Men schrijft ons uit Delft:
De uitvoering den 28 Maart jl. door het Studententooneelgezelschap alhier gegeven ten voordeele van degenen,
die verlies geleden hebben bij den schouwburgbrand te
Amsterdam, is naar wensch geslaagd.
Opgevoerd werden drie stukjes in een bedrijf, nl. .Ems
gekocht, bl9/t gekocht" door Justus van Maurik Jr. ~De twee
dooven" naar het Fransch van Jules Moinaux, door Leonard,
en »Blaas me even in mijn oog" van Labiche en Marc Michel. VODral de twee laatste stukjes werden Rink en vlug
afgespeeld. De acteur, die in »De twee Dooven" de rol
van Eigenzorg vervulde, oogstte grooten bijval. Na de pauze
werd het in grooten getale opgekomen publiek aangenaam
verrast door den heer F., president van het studentel1tooneelgezelschap, die op uitstekende wijze eene der bekende
monologen van van Zuylen :teen gewichtige rol" voordroeg,
waarna hij nog als toegift »Truitje" van Bogaers gaf. Als
batig saldo werd door het Bestuur aan het Hoofdbestuur
van het Too~eelverbond overgemaakt de belangrijke som
f 21 3.40 .

VGndelwedstriid.
In aansluiting bij hetgeen reeds elders is medegedeeld
aangaande de feestviering der alhier gevestigde Rederijkerskamer Joost van den Vondel ter gelegenheid van haar

-. --- - --

25 jarig bestaan, zij thans gemeld, dat de feestelijkheden
zullen plaats hebben op 6, 8 en 10 Mei en weI:

6 MEl,
des avonds te 8 uur

1Il

het lokaal "Odeon."

Wedstrijd voor N oord- en Zuid-N ederland (Dames en
Heeren) in het voordragen van gedichten van Joost van
den V ondel tot bij woning waarvan verscheidene notabilitciten en letterkundigen alsook de pers zullen worden
genoodigd.

8 MEL
des avonds te 8 uur in "Maison Stroucken."
Tooneeluitvoering door leden der Kamer o. a. van een
tooneclspel van den N oorschen schrij ver Bjornsterne
Bjornson, met uitnoodiging als boven en toegang voor de
leden van eenige aanzienlijke Amsterdamsche Vereenigingen,
die nader zullen worden bekend gemaakt.

io MEl,
des avonds te 8 uur in het lokaal "Concordia."
Soiree speciaal voor de leden der Kamer.
De voornaamste bepalingen voor den wedstrijd
luiden:
ART. I. De wedstrijd zal bestaan in het voordragen
van gedichten of fragmenten van werken van Joost van
den Vondel ter keuze der mededingers.
ART. 3. Heeren en Dames, die wenschen deel te
nemen aan den Wedstrijd, moeten zich schriftelijk aanmelden v66r den 27 sten April 1890, bij den J n Secretaris
der Kamer (Marnixkade 53, Amsterdam) met bijvoeging
van een afschrift van het gedicht of van het fragment, dat
zij wens chen voor te dragen.
ART. 7. Zij, die voor een prijs in aanmerking komen,
zullen moeten voordrag!;!n: "Vertroostinge aen Geraerd
Vossius, Kanonnik te Kantelberg, over sijn soon Dionys":
In verband met de vrije voordracht, zal deze voordracht
de nadere toekenning der prijzen bepalen.
De prijzen bestaan uit:
Ie Prijs: De groote Zilveren Eere-Medaille door het
Gemeentebestuur van Amsterdam beschikbaar
gesteld.
2e
»
Eene Zilveren Medaille ~
de Kamer.
»
Bronzen
»
~ van
3e
»
De Jury is samengesteld uit de Heeren:
Mr. J. N. v. Hall; Prof. Mr. G. A. v. Hamel; Dr. G.
KalJ!,' Prof. Dr. A. Pierson en S. J. Bouber...!f Wilson.
De Circulaire, die aile bepalingen enz. den wedstrijd
betreffende vermeldt, is voor zooverre bekend is toegezonden aan aile letterlievende- of tooneelvereeniging~n
in Nederland en Vlaanderen, en aan aile personen, dIe
bij een' dergelijken wedstrijd een prijs mochten verwerven;
zij die onwillekenrig mochten zijn overgeslagen, worden
verzocht de Circulaire aan te vragen bij den heer J. F.
Finkemeier Jr., Secretaris der Kamer, Marnixkade 53 te
Amsterdam.

-
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voor die schoone daad.
Weliswaar roept Herman later ui(:

l:{if de Jl?aassfad.

De hand die u tot ridder slaat, moet forsch zijn,
Multatuli! ~n zij, die uw meesterstuk Vorsienschool willen
waardeeren, moeten zich hoDge eischen stell en ; zij moeten
niet aileen met verstand, ook met het hart gelezen hebben :
zij moeten zooveel denkbeelden en denkbeeldjes, welke uit
traditie en gemakzucht in hun brein waren vastgeroest,
over boord werpen, ten einde onbevooroordeeld te kunnen
oordeelen; zij moeten de waarheid zoeken, de. onvervalschte waarheid, al mocht deze sommige afgod]es van
hun voetstukjes stooten; zij moeten de tranen zien, welke
als edelgesteenten over uw kunstwerk liggen verspreid, de
jammerkreten hooren, welke hier in ongetemden hartstocht
worden geslaakt. ginds gesnoerd in een kleed van vlijmende
ironie; zij moeten iets meer weten dan w.~t hun geleerd
is; zij moeten weten, dat medelijden mede-hJden ~eteekent
en dat gij, Multatuli! zaoveel geleden hebt; Zl] moete~
grooten genieen groote fouten kunnen vergeven; Zl]
moeten ..... .
Maar, wanneer dit van den lezer gevergd kan worden,
hoe ontzaglijk hoog staat dan de taak van hen, wien dt:;
eer te beurt valt het kunstwerk te vertolken! Welk een
talent, bovenal welk een eerbied voor zijn taak wordt ge·
vorderd van elk der spelers, van allen zonder onderscheirl,
want ook de kleincrc rollen in dit drama hebben groote
waarde. Daarenboven zijn wij door onze oude gardc aan
zeer goede opvoeringen van Vorstenschool gewend - die
van 8 dezer was er naar onze meening geen. Waar de
fout voornamelijk school, weten wij niet. Was de bezetting
minder goed, de toewijding niet zoo groot, de voorbereiding
te kart geweest? \Vij zauden het niet zoo positief durven
verklaren; de drie genoemcle factoren zullen er aile min
of meer schuld aan hebben.
Eenige opmerkingen geven wellicht de duidelijkste verklaring.
In het laatste bedrijf hebben wij Mevr. Beersmans het
meest bewonderd, waarschijnlijk omdat claar de leeftijd
geen bezwaar kan opleveren; in het eerste en derde tach,
konc.!en wij niettegenstaande de talentvollc voordra~ht, de
O"edachte niet van ons zetten, dat de theoriecn en Ultvallen
b
.
k
der Koningin een grooteren, althans een juisteren mdru
'
zouden maken, indien zij door een jongere persoon met
jeugdig vuur werden uitgesproken. Ook is o. i. de parlij
van Louise een soort causerie, waarbij goede articulatie
hoofdzaak is, geen scherpe toon-overgangen, geen bepaald
spel, maar gevoel, geestdrift en overtuigende welsprekendheid. Mevr. Beersman zien wij liever rollen spelen, karakters
voor~tellen ,
al erkennen wij n 4 drukkelijk, dat zij als
Koningin zeer veel schoons gaf en vooral de slot-scene
meesterlijk vertolkte.
Mevr. Jonkers speeJde met veel vuur en toonde opnieuw I
over een fraaie stem en groote zeggingskracht te beschikken; zij weret stormachtig toegejuicht. Dit mag ons echter ,
niet bel etten te verklaren, dat ons haar opvatling van
Hanna onjuist toescheen. Deze is een eenvoudig nobel
meisie en moet aan het slot van het vierde bedrijf, tweede
afdeeling, door eenvoud imponeeren, niet door opgewonden
taal en hartstochtelijke gebaren . Wanneer Albert zegt:
"Uw naam, m'n heste Hansje. is op de tong
"Van iedereen."
is Hanna's eerste opwelling:
"Goddank dat moeder dood is."
Dit had Mevr. Jonkers den weg kunnen wijzen. Zij
moet e envaudig blijven, ook waar zij zich zedelijk hoag
verheft; zij wil de Koningin sparen, zelfs ten koste van

"Hanna

"Ik ken u niet . . .. mijn God. je bent veranderd!
"Van waar op eens die toon, die stem, die blik . .. "
maar daaruit valt niet af te leiden, dat zij zich geheel moet
metamorphoseeren en theatraal worden. Later vinden wij
immers nog aangeteekend:
Hanna, terwijl zij de Koningin het pakje aanbiedt.
s t r e n~, en toon: "Mevrouw, ziehier de stof voor uw
,,)apon terug, enz.

op

Na de opwinding der laatste oogenblikken werden. de.ze
woorden heftig uitgesproken. Het duo met de K.onmgm,
waarbij de dames elkander niet aan het woord heten e~
steeds luider· werd gesproken, kan niet zoo door Multatuh
bedoeld zijn.
. ,
De KoninO" van den Heer D. Haspels IS een scheppmg,
die, woals ~en weet de verwachting van den schrijver
verre heeft overtroffen; de vleiende woorden destijds door
Multatuli tot hem gericht zijn weI het schoonste loon, dat
een kunstenaar kan ten deel vallen. De ral werd even
voortreifelijk als voorheen .gespeeld. Een m~.er artistiek~,
fijne opvatting en uitwerkmg dezer gevaarh]ke figuur IS
ondenkbaar. Aanmerkingen zijn niet te maken en loftuitingen .... ach, de taal is te arm.
Onmiddelijk hierna mag de Heer J. Haspels genoemd
worden, die als Van Huisde zijn Duden roem volkomen
handhaafde en ons fraai, goed doordacht spel deed genieten.
Het avondfeest bij den Koning muntte niet uit door
groote opgewektheid; de Heer Chrispijn speelde den
Spiridio geestig en beschaafd, maar aangevoerd door de~
Heer Willem van Zuylen, was het gezelschap vroeger HI]
wat vroolijker; het moet er uitgelaten toegaan: klein tenue
in Ideeding en in woorden.
.
.
De Puf van den Heer Rosier Faassen paste o. I. met
in het kader en scheen meer in een modern blijspel thuis
te behooren. Wij dachten, dat die buurman met verlof,
ondanks het stuitende in zijn karakter, deernis moet wekken .
Als Herman zondigde de Heer Henri De Vries in
andere richting; zijn bedaard optreden was weinig i~ overeenstemmin cy met de woeste taal. Men heeft Van Zuylen .
verweten, d~t hij te ruw was - is dat mogelijk?
maar
wat dunkt u van den salon-werkman uitbarstende:
"Eisch van een dollen stier beleefdheid . . . . niet van mij!
"Beleefd! 0 God, als alles in mij brandt
"Van razernij?, enz.
:)trookt zoo iets met het karakter, de handeling en de aanwijzingen van den dichter? De H.eer De Vries k~~ stellig
beter, tenzij de onbeduidendc DUitsche kluchten zlJn talent
ontzenuwd hebben. En dat kunnen wij niet gelooven.
De kleinere rollen werden deels goed, deels voldoende
vervuld, doch aan de geheele voorstelling ontbrak iets,
gelijk wij begonnen te zeggen. Als opvoering van ..een
gewoon stuk door een gewoon gezelschap zouden WI] er
vrecle mede hebben; maar Multatuli's Vorstenschool legt de
Ver. Rotterd. Tooneelisten zwaardere verplichtingen op:
,,'t Verleden .... oblige! Hun voegt
"De middelmaat zoo min als 't lage."
IO

April 1890.
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Optreden van Leerlillgen der Tooneelsehool
TE ROTTERDAM.
Sedert 13 Januari 1879, zegge elf jaar gel eden, waren
de leden onzer afdeeling verstoken geweest van het voorrecht . de leerlingen der school te zien optreden ten einde
zich een, zij het dan ook onvolledig, denkbeeld te kunnen
vormen van hetgeen ons tooneel van hen kan verwachten.
Gretig werd door hen van de gelegenheid gebruik gemaakt
op .2 dezer proeven van bekwaamheid en vorderingen te
zier~ afteggen door een viertal jonge dames, en een jongeling
(het sterke geslacht is sterk in de minderheid '), bijgestaan
door dt:n Heer H. Schwab, oud-Ieerling. De schouwburg
was ftink bezet.... ach, hoe gaarne zouden wij zoo voortgaan, maar de eerlijkheicl gebiedt ons te vermelden, dat
de meeste leden schitterden door hun afwezigheid. Zij
hadden groot ongelijk, want hei kleine publiek keerde zeer
voldaan huiswaarts en met reden. \Vas het in elk geval
belangwekkend deze artisttn in den dop gade te slaan, met
genoegen mogen wij constateeren dat zij inderdaad proeven
,Jan bekwaamhez"d hebben afgelegd en menig Rotterdammer
den uitroep ontlokt: Ik dacht niet, dat de jongelui tot zoo
iets in staat waren! De opkomst was gering, veel te gering,
maar het levendig applaus zal, hopen wij, de jeugdige
gasten met de slecht bezette zaal verzoend hebben en den
directeur overtuigd, dat allen hem en zijn leerlingen een
hartelijk : Tot weerziens! toeroepen.
Pro even wil toch ook zeggen: kennismaken, misschien
zelfs met het oog op latere bestellingen (excuseert den
handelsterm!) en onze gezelschappen ·zijn niet zoo kompleet,
dat er niet t:en klein plaatsje zou zijn voor aankomende
arti~ten.
Dc vraag van den directeur, of de perzik naar
meer smaakt, durven wij zonder aarzelen toestemmend te
beantwoorden.
In een tijdschrift als dit meenen wij in eenige bizonderheden te mogen treden, altijd vooropstellende, dat wij
pro even van leerlingen aanschouwden, niet cen voorstelling
van geroutineerde kunstenaars. Over alles lag een bekoorlijke frischheid verspreid; onze mooie taal werd grootendeels
zuiver gesproken en hoewel het schoolsche uit den aard
der zaak soms den indruk verminderde, en de rollen
natuurlijk dikwerf boven de krachten der vertolkers lagen,
er heerschte een jeugdige geestdrift, een streven om ftink
zijn best te doen, dat zeer veel door de vingers deed zien.
Mej. Alida Klein speelde voor Louise en Hanna in
Vo rstensch 001 en voor Judith in een fragment VBn Giacometti's drama van dien naam. Haar Koningin willen wij
hoofdzakelijk beschouwen als een pro eve van voordracht
en roemen dan de articulatie en het sentiment, waarmede
de gespierde taal werd gesproken. Ook de toonschakeering
gaf reden tot tevredenheid en bij meerdere oefening zal
de voordracht ongctwijfeld rustiger worden; aan het slot
misten wij b. v. een pauze voordat de koningin haar moeder
een rijtoer voorstelt. De partij van Hanna werd door
Mej. Klein het best begrepen en haar geheele per soon
leent zich zeer goed tot het weergeven van deze sympatieke, nobele figuur. In haar Judith was veel goeds; met
innigheid en overtuiging speelde zij de beleedigde J oodsche
maagd, maar de rol is te verpletterend voor zulke jeugdige
krachten, voor handen, welke het wrekende zwaard nauwlijks kunnen opheffen. De meening over deze leerling, die
de school spoedig hoopt te kunnen verla ten, luidde beslist
gunstig.
Als Saffo was Mej. Brandt, vakleerling, een kranige verschijning, maar haar rot was in het fragment van dit treurspel evenals in V01stenschool weinig dankbaar. Delaunay's
Eerst: Roman schonk haar daarentegen de gelegepheid

I

i

!

zich te onderscheiden door beschaafd, los spel; wellicht
werd zij aan het slot een beetje te dramatisch, maar de
handeiing draagt daar ook weI schuld aan. Het was voor
bet eersl, dat Mej. Brandt een groote TOI vervulde en dan
wettigt haar optreden goede verwachtingen.
Me]- Coerdes had een dankbare taak als de naNe
}Ielitta en rie dartele LaLira en deed zich in deze verschillende partijen van een gunstige zijde kennen. Haar
spraak is niet gemakkelijk, oefening zal dit weI verder
verbeteren; aan intelligentie en vrijmoedigheid ontbreekt
het deze leerling stellig niet.
Ook Mej. Sixma heeft spraakgebreken te overwinnen doch
maakte, sinds wij haar het laatst zagen, aanmerkelijke
vorderingen. Zij trad ditmaal weinig op den voorgrond,
speelde echter met toewijding.
De J ongeheer Boersma mocht lof inoogsten met de
voordracht BetrachHng van Justus van Maurik en maaktc
zich den verderen avond als souffteur verdienstelijk.
Ziedaar enkele opmerkingen. Wij wenschen er nog aan
toe te voegen, dat geen der spelers zich aan overdrijving
schuldig maakte, een gIOote deugd voorwaar. Z\j gaven
proeven, vervulden rollen welke hun bij tooneelgezelschappen
niet toebedeeld zouden worden; het was gcen licht te verorberen wittebrood, het ware vaak harde karsten, waarop
zij hun jeugdige tanden moesten leeren scherpen. En wanneer dan elk zijn plicht doet en zich weet te hoed en voor
overdrijving, getuigt dit O. i. voor de praktische, verstandige
leiding van het onderwijs.
Met toewijding en afwisselend succcs vervulde de Heer
Schwab de verschillende mannenrollen; hij heeft daarvoor
aanspraak op onzen dank. Het is een vriendelijk teeken,
dat de oud-Ieerlingen zoo aan de bakermat gehecht blijven!
En nu mag het niet weer elf jaar duren, v66rdat de
!eerlingen der school hun bezoek herhalen! *)
JEAN BROWNE.

Rotterdam, 4 April 1890.
*) Nont van d,' Redactz"e: Dit is geheel afhankelijk van de Rotterdamsche afdeeling . Het beslUur heeft maar Ie vragen en de
directeur is gaarne be reid met zijn jange garde over te kamen.

L.s.
De ruimte in deze ailevering voor officieele mededeelingen
gevergd, noopte het verdubbelen van den omvang. En
daar na aftoop der Aig. Vergadering nog een dubbele ailevering zal noodig zijn, kunnen wij voor die vergadering
nog maar cen enkele geven.
Intusschen zal het om de bespreking van den beschrijvingsbrief etc. in onze afdeelingcn te vergemakkelijken
wenschelijk zijn daaraan een kort overzicht te wijden, met
opneming van vroegere redacties der artikelen; bovendien
om, evenals in het vorig jaar, de verslagen de!" afdeelingsvergaderingen ill ons orgaan op te nemen. Ten einde tot het een
als het ander in staat te zijn, wenschen wij a. S. Zaterdag
26 dezer eene halve aftev. en Zaterdag 3 Mei nog
eene halve te geven - met beleefd verzoek aan aile afdeelingssecretarissen ons uiterlijk I Mel a. s, de verslagen der
besprekingen in hunne afdeelingen te willen doen toekomen.
Amste1'dam, 19 April.
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ART. 5 (gewi/zigd oud Art. 5.). Met den aanvang van
ieder leerjaar wordt in het orgaan van het Verbond mededeeling gedaan, zoowel van het leerplan (Art. 2) als van
de lijst der dagen en uren waarop in ieder yak en door
elken leeraar onderwijs wordt gegeven. (Zie Arl. 2 I.)

Ad ART. 5. De voorgestelde WljZlgmg betreft aileen
mededeeling van het leerplan.
Voor den afgeloopen
curs us is die mededeeling reeds geschied; men zie Het
Tooneel No. I.

ART. 6 (nz'euw, gedeellel(/k reeds aallgenolllen door de Alg.
Vergad. van 6 Juli '8y). Aan de Tooncelschool is verbonden 10. een Applicatie-tooneel, waarin leerlingcn en
oud-leerlingen, na zorgvuldige voorbereiding, voor het publiek
optreden, en 2°., zoolang de noodzakelijkheid hiervoor blijkt
te bestaan, eene Voorbereidende school, wier karakter en
wier inrichting bij afzonderlijk reglement zijn geregeld.

Ad ART. 6. Het is wenschelijk het Applicatie-tooneel
tot eene vaste instelling te maken. Aard en doel daarvan
zijn uiteengezet door den Voorzitter van het Hoofdbestuur
in het inleidend woord, door hem bij gelegenheid der
proefvoorstelling van het Applicatie-tooneel op 9 Februari
1.1. gesproken (zie Het Tooneel NO.9). De bepaling omtrent het oprichten eener voorhereidende opleidingsschool,
is door de Algemeene Vergadering van 6 ruli 1.1. aangenomen. Het Hoofdbestuur heeft gemeer.d dat die bepaling in dit artikel behoorde te worden ingelascht.
Het woord »vak" (de Amsterdamsche afdeeling stelde
voor: »voorbereidende vakschool") is hier weggelaten ter
voorkoming van misverstand.

ART. 7 (gewi/zigd oud Art. 33). Indien de omstandigheden het toelaten, kan aan de Tooneelschool een internaat
voor meisjes worden gevestigd. De inrichting van dit internaat en de voorwaarden van toelating worden omschreven
in een huishoudelijk reglement, vast te stell en door het
Hoofdbestuur in overleg met de Commissie van Beheer en
Toezicht en de Dames-patronessen.

Ad ART. 7. De bepaling omtrent het internaat behoort
in dit hoofdstuk een plaats te vinden . De voorgestelde
wijziging betreft het vervangen der imperatieve bepaling
door eene facultatieve.

HOOFDSTUK II.
VAN BET BEHEER EN TOEZICHT.

ART. 8 (gewi/zigd oude Artt. 7 en 8). Het beheer en
toezicht over de Tooneelschool en de daaraan verbonden
inrichtingen is opgedragen aan eene Commissie van Beheer
en Toezicht, wier samenstelling omschreven is in art. 15
der Statuten van het N ederlandsch Tooneelverbond. Zij
kan zich, desgewenscht, in sub-commissien splitsen.
Bij het ontstaan eener vacature in haar midden geeft
de Commissie hiervan zoo spoedig mogelijk kennis aan
het betrokken college.

Ad ART. 8. De toelichting op dit artikel is gegeven bij
de voorgestelde wijziging van art. r 5 der Statu ten. Het
Honfdbestuur heeft de vroeger voorgestcldc wijziging, bij
nadere overweging, niet voldoende geacht. om het noodige
verhand tusschen Hoofdbestuur en Commissie te verkrijgen.
Het is wer.schelijk dat de Commissie bevoegd zij zich in
sub-commissien te splits en met het oog op Applicatietooneel, voorbereidende school en internaat.

ART. 9 (oud art. 9). De Commissie treedt om trent al
wat den bloei en de verbetering der Tooneelschool kan
bevorderen in overleg met het Hoofdbestuur en doet
daaraan de voorstellen die zij in het belang van het onderwijs noodig acht, voor zoover zij zelve hierin niet kan
voorzien.
Van al hare werkzaamheden is zij verantwoording
schuldig aan het Hoofdbestuur.
Voorgestelde maatregelen die wijziging van het Reglement
noodig maken kunnen niet worden toegepast dan na goedkeuring door de Aigemeene Vergadering.
ART. IO (oud Art. !O). De Commissie vergadert zoo
dikwijls zij het noodig oordeelt en geeft van hare vergadering telkens kennis aan de gedelegeerden der afdeelingen
(art. 17 der Statuten) met opgaaf der agenda. Zij regelt
hare werkzaamheden bij een reglement van orde, dat zij
aan het Hoofdbestuur mededeelt.
ART. I I (gew'9'zigd oud Art. I I). De Commissie zendt
jaarlijks voar 15 Maart aan het Hoofdbestuur een ontwerpbegrooting van de kosten der Tooneelschool voor het
volgend leerjaar.
Indien de begrooting door de Algemeene Vergadering
is goedgekeunl, wordt aan de Commissie bij den Penningmeester van het Hoofdbestuur een crediet geopend tot
het op de begrooting geraamd bedrag.
Overschrijving van den eenen post op den anderen kan

Ad. ART. I I. De voorgestelde wijziging betreft aileen
de laatste alinea; zij is aangebracht naar aanleiding der
opmerkingen door de heeren Pekelharing en Browne
gemaakt.
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---- - - -- - - -- - - - ----- - -- -- - - - - -- - - - - - - -- door de Commissie geschieden, onder goedkeuring van
het Hoofdbestuur.
In dringende gevallen kan het Hoofdbestuur, op voorstel
der Commissie, besluiten tot verhooging van cen of meer
posten, door welke wijziging wordt gebracht in het eindcijfer der begrooting, mits het dezc verhooging aan de
AIge.meene Vergadering verantwoorde.
ART. 12 (oud Art. 12). De Commissie brengt jaarlijks
vOGr I April en , October bij het Hoofdbestuur schriftelijk
verslag uit omtrent hare werkzaamheden en doet het laatste
verslag vergezeld gaan van eene rekening en verantwoordinrr
der haar toegestane gelden en van een afschrift van het"
verslag door den Directeur over het onderwijs uitgebracht
(zie art. 26).

I

ART. '3 (oud Art. 13) De leden van het Hoofdbestuur,
die der Commissie en de gedelegeerden der afdeelingen
hebben ten allen tijde toegang tot de school.
ART. 14 (oud Art. 14) De Commissie heeft het recht
den Directeur en de leerare.n in het belang van het onderwijs te hooren zoo dikwijls zij dit noodig oordeelt.
HOOFDSTUK III.
VAN DEN DIRECTEUR EN DE LEERAREN.

ART. 15 (gewy'zigd oud art. IS) Aan het hoofd der Tooneelschool staat een Directeur. Hij is belast met de leiding
en het dagelijksch bestuur der inrichting, het onderwijs in
cen of meer vakken en de leiding van het Applicatietooneel.
De Directeur wordt benoemd door het Hoofdbestuur uit
een voordracht door de Commissie van Beheer en Toezicht opgemaakt. Bij zijne benoeming worden de vakken
aangewezen die hij zal hebben te onderwijzen en wordt
de som vastgesteld die, als jaarwedde van den Directeur,
jaarlijks op de begrooting zal worden gebracht.

I

Ad ART. 15. Het Hoofdbestuur acht het wenschelijk, het
imperatieve der bepaling omtrent een voordracht van drie
person en op te heffen.
Aangezien ook de jaarwedde van den Directeur, als begrootingspost, ieder jaar aan het votum der Algemeene
Vergaderi.ng wordt onderworpen, zooals de heeren Pekelharing en Browne terecht hebben opgemerkt. heeft het
Hoofdbestuur in den laatsten volzin van art. IS eene
kleine wijziging gebracht. Intusschen heeft het de formule
dier beide heeren niet overgenomen, omdat de Directeur,
van de zijde van het Hoofdbestuur, dat de begrooting
indient, op het geregeld voordragen van de som die bij
zijne benoeming hem is aangeboden, moet kunnen rekenen.

ART. 16 (gewy'zigd oud Arl. 32) Met toestemming der
Commissie en onder de door haar gestelde voorwaarden
kan de Directeur zijne leiding ook ten dienste stellen van
andere personen dan leerlingen der school die zich in het
vertoonen van tooneelstukken wenschen te oefenen.

Ad ART. 16. Deze bepaling behoort thuis in het
hoofdstuk over den Directeur, niet in dat over de leerlingen. Zij bedoelt: het voorbereiden van opvoeringen
door leden van studenten-tooneelgezelschappen of andere
soortgelijke vereenigingen.

ART. 17 (oud Arl. 16.) Het aantal leeraren staat in verhouding tot de behoeften van het onderwijs en wordt door
de Commissie bepaald.
De leeraren worden door de Commissie benoemd. Van
elke benoeming wordt onverwijld kennis gegeven aan het
Hoofdbestuur.
In de gevallen, bij dit artikel bedoeld, beslist de Commissie niet dan na den Directeur te hebben gehoord.

Het Hoofdbestuur vindt geen aanleiding om in artt. 1625 veranderingen voor te stelJen; Aileen maakte art. 5 eene
kleine verandering van redactie in art. 2 I noodig; daar
moest het woord programma, dat aan het leerplan kon doen
denken, vervangen worden.

ART. 18 (oud Art. 17.) De leeraren genie ten eene jaarwedde, door de Aigemeene Vergadering vastgesteld. De Commissie wijst het yak of de vakken aan waarin ieder leeraar
gehouden i!'l onderwijs te geven.
ART. 19 (oud Arl. 18). Bij ontstentenis van den Directeur treedt een der leeraren, daartoe telken jare door de
Commissie in overleg met den Directeur aan te wijzen,
in zijne plaats.
Indien door ontstentems van den Directeur of een der
leeraren het onderwijs in een of meer vakken schade lijdt,
wordt hierin door de Commissie, zoo mogelijk na den
Directeur te hebben gehoord, voorzien.
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ART. 20. (oud Arl 19.) Ten minste tweemaal 's jaars
en verder zoo dikwijls de Directeur dit noudig oordeelt
of ten minste drie leeraren dit wenschen, wordt, onder
voorzitterschap van den Directeur, eene vergadering van
Directeur en leeraren gehouden ter bespreking der belan- ,
gen van het onderwijs. Ter bevordering di~r. belangen
doen zij de noodige voorstellen aan de Commlssle.
ART. 2 I (gewijzigd oud Arl. 20.) De verdeeling van het
onderwijs in de verschillende klassen tusschen de leeraren
geschiedt volgens de lijst der vakken en der lesuren die,
overeenkomstig art. 5, voor ieder leerjaar door de Commissie voor den I stell Juli wordt vastgesteld, na door Directeur en leeraren ontworpen en voor I Juni, met opgave
der bocken en hulpmiddelen die zij bij hunne lessen wenschen te gebruiken, bij de Commissie ingediend te zijn.
Verandering in die verdeeling kan slechts onder goedkeuring der Commissie plaats hebben.
ART. 22 (oud Arl 21.) De Directeur zendt, in overeenstemming met de leeraren, op het einde der maanden
December, Maart en Juni, aan de Commissie het oordeel
der leeraren over het gedrag, de vlijt en de vorderingen
der leerlingen, in ieder yak van studie afzonderIijk.
ART. 23 (oud Arl. 22 .) Alles wat betrekking heeft op
de schooltucht en op de wijze waarop de vorderingen
der leerlingen beoordeeld worden, wordt bij huishoudelijk
reglement door den Directeur in overleg met de leeraren
ontworpen en door de Commissie vastgesteld.
ART. 24 (oud Arl. 23.) De leeraren gedragen zich in aile
zaken die de schooltucht en de inwendige huishouding
der school betreffen, naar de beslissing van den Directeur,
behoudens beroep op de Commissie.
ART. 25 (oud Arl. 24.) De Directeur zorgt, dat de lessen
door aile Ieeraren geregeld worden gegeven.
Hij heeft de bevoegdheid om, ook zonder het advies der
leeraren te hebben gevraagd, aan de Commissie voorstellen
in het belang van de school en het onderwijs te doen.
ART. 20 (oud Arl. 25 .) De Directeur zendt jaarIijks voor
15 J uli aan de Commissie een beredeneerd verslag over
den toe stand van de school en van het onderwijs. De
Ieeraren verschaffen hem daartoe de noouige bouwstoffen;
de opmerkingen door hen gemaakt worden, indien zij dit
verlangen, woordelijk in het verslag vermeld.

HOOFDSTUK IV.
VAN DE LEERLINGEN.

AFDEELING

1.

Van de Toelating

ART. 27 (gcwyzigd oud Arl. 26) Om als leerling tot de
Tooneelschool te worden toegelaten, moe ten jongclieden
den leeftijd van 15 jaren bereikt hebben.
In bijzondere gevallen kan van dezen regel worden afgeweken.

Ad ART. 27. De Commissie van B. en T. meent, dat
iedere bepaling omtrent een minimum van leeftijd overbodig
is, aangezien aanleg, niet leeftijd, over de geschiktheid van
een candidaat beslist. Ofschoon het Hoofdbestuur dit niet
wil ontkennen, geeft het toch de voorkeur aan eene bepaling als de in dit Art. voorgestelde, omdat de in het volgend
Art. genoemde eischen van kennis en ontwikkeling in den
regel niet aan jongelieden beneden de 15 jaar gesteld
kunnen worden en de voorbereidende opleiding. die voor
leerlingen der Tooneelschool het meest gewenscht is, gewoonlijk niet vooi- den leeftijd van 15 jaar is geeindigd.
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ART. 28 (gewy'zigd oud Art. 27) Toelating kan aileen
plaats hebben na een bevredigend onderzoek betreffende:
10. uiterlijk, stemmiddelen en aanleg voor het Tooneel ;
20. kennis en algemeene ontwikkeling.
Dit laatste onderzoek wordt ingesteld naar een plan
opgemaakt door den Directeur en de Commissie van Toezicht en goedgekeurd door het Hoofdbestuur. Het omvat:
kennis van het N ederlandsch, Fransch, Hoogduitsch, Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde: deze
kennis moet voldoende zijn als voorbereiding voor het onderwijs der Tooneelschool.

!

Ad ART. 2!:l. De eischen van ontwikkeling en kennis,
hier in algemeene trek ken aangegeven, zijn gesteld met het oog
op het vakonderwijs der Tooneelschool: kennis der talen,
vooral van de moedertaal, is hoofdzaak . Maar onmisbaar is
ook eenige kennis van geschiedenis en aardrijkskunde, met het
oog op het bijzondere leervak »Geschiedenis van het tooneel
en de tooneelletterkunde," dat aan de school wordt onderwezen. Er is geen reden am op kennis van rekenkunst
bijzonder aan te dringen.

ART. 29 (nieuw) Van dit laatste onderzoek zijn vrijgesteld
jongelieden die kunnen bewijzen dat zij met vrucht eene
H. B. S. met driejarigen cursus of de drie onderste klassen eener H . B. S. met vijfjarigen curs us hebben doorloopen.

Ad ART. 29. Deze vrijstelling geeft den idealen norm
aan van de mate van kennis en ontwikkeling, die het Hoofdbestuur bij de leerlingen zou wenschen. Zij is oak geheel
in overeenstemming met de circulaire door de Commissie
v. B. en T. verleden jaar tot de Directeuren der H. B.
Scholen met driejarigen cursus gericht.

ART. 30 (nieuw) V,'anneer het onderzoek betreffende stemmiddelen en aanleg tot de tooneelspeelkunst twijfel overlaat omtrent de geschiktheid van den candidaat, kan deze
tot een proeftijd van drie maanden worden toegelaten, mits
het uiterlijk, geen bezwaar oplevert en voldaan zij aan de
eischen in art. 28, sub 2°. gesteld.
Na aRoop van dien proeftijd wordt de candidaat definitief
afgewezen of toegelaten.

Ad ART. 30. De Commissie van B. en T. wens£ht,
gelijk uit hare Memorie is gebleken, voor aile leerlingen
een proeftijd van drie maanden. Het Hoofdbestuur vreest,
dat, zoo deze bepaling algemeen wordt toegepast, zelden
een candiclaat geheel zou worden afgewezen, terwijl men
er bovendien toe gebracht zou kunnen worden, dien proeftijd gedurig te verlengen. Daarom wenscht het dezen
maatregel aileen bij uitzondering toegepast te zien en den
proeftijd streng binnen een termijn van drie maanden te
beperken.

ART .., I (gewyzl"gd oud Arl. 28) Rechtstreeksche toelating
tot de tweede klasse is mogelijk, mits de candidaat, onverminderd de eischen in art. 28 gesteld, toone de bekwaamheden en kundigheden te bezitten die in de eerste klasse
worden verworven.

Ad ART. 31. De tweede en derde klasse vormen te
zeer een geheel, dan dat het wenschelijk zou zijn ook eene
rechtstreeksche toelating tot de derde klasse mogelijk te
maken.

ART. 32 ({;ewy'zigd oud Arl. 29) Het onderzoek naar de
geschiktheid en bekwaamheid der candidaten wordt ingesteld door Directeur en leeraren ten overstaan der leden
van de Commissie van Beheer en Toezicht en van het
Hoofdbestuur, die, voor zoover zij bij dit onderzoek zijn
tegenwoordig geweest, met den Directeur en de leeraren
over de toe1ating beslissen.

Ad ART. 32 Bij nadere overweging, en met het oog op
eene betere regeling van het verband tusschen Hoofdbestuur en Commissie, heeft het Hoofdbestuur van het instellen
van een Commissie van onderzoek afgezien. Ook heeft het
de verleden jaar voorgedragen bepaling gewijzigd, die van
de zijde van den Directeur en de leeraren tot eene verkeerde opvatting aanleiding heeft gegeven.

ART. 33 (gewyzl"gd oud Art. 30) Het toelatingsexamen
wordt eenmaal 's jaars, voor den aanvang van het leerjaar,
op de intijds aangekondigde uren en plaats gehouden.
In bijzondere gevallen, ter beoordeeling der Commissie
van Beheer en Toezicht, kan nog een toelatings-examen
afgenomen worden voor het einde der Kerst-vacantie.

Ad ART. 33 al. 2. Toelating binnenstijds, zooals vroeger
herhaaldelijk is voorgekomen, is niet gewenscht. Toch kan
het goed zijn, in den loop van het jaar nog een tijdstip aan te nemen waarop het toelatings-examen kan
worden afgenomen. Intusschen mag, ten einde den leercursus niet af te breken, hiervan geen regel worden gemaakt.

ART. 34 (gewyzl"gd oud Art. 31.) Met vergunning van
den Directeur en de Commissie van Beheer en Toezicht
kunnen ook person en die geen leerlingen der school zijn
als hospitanten tot het dee1nemen aan enkele lessen worden
toegelaten.
Leerlingen der eerste klasse kunnen door den Directeur
en den, bij de vakken betrokken leeraar als toehoorders
tot de lessen in voordracht en spel van de hoogere klassen
worden toegelaten.

Ad ART. 34. Eene categorie van jongelieden, die, zonder
leerlingen te zijn, toch het onderwijs in enkele vakken
wenschen te volgen, mag niet ontbreken, met het oog
zoowel op dillettanten als op jonge tooneelspelers, die
een dergelijk onderwijs wenschen te ontvangen. O?k kan
de school op deze wijze haren werkkring en haren mvloed
uitbreiden.

ART. 35 (gewijzigd oud Art. n.) Het schoolgeld bedraagt
50 per jaar; het wordt gestort in handen van den Directeur, bij vooruitbetaling en per kwartaal.
Hospitanten betalen f 15 per jaar voor elk vak waarin
zij het onderwijs volgen, met dien verstande dat de geheele
som dier bijdrage voor ieder nooit hooger mag zijn dan f 50.
Bij het tusschentijds verlaten der school heeft geen teruggave der schoolgelden plaats.
Gediplomeerde oud-leerlingen, die enkele lessen willen
volgen, betalen geen schoolgeld.

Ad ART. 35. De voorgestelde wIJzlgmg betreft aileen de
redactie van dit artikel, dat in dit hoofdstuk, waarin over de
to elating wordt gehandeld, beter op zijn plaats is dan in
Hoofdstuk 1.
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INHOUD:
L. S., Ter aans ;aande Alg . Vergadering. - - L . S., Boel,aanl<nnrliging.

:I:er aansfaande JItg. ·\7erga dering.
De vraag, welke plaats de Redacleur van ons orgaan in
het verbancl van ons Verbond inn eemt is - - naar het mij
voorkomt -- opgelost. Hij staat intusschen de oe5turen
en de led en; niet aileen vrij om zijll opinie te zeggen over
de belangen van ons verbond, maar zelfs verplicht om de
leden voor te lichten in quaesties, waarvan hij - als meer
er in betrokken - ook meer kan weten dan zoovelen die
buitenaf staan.
Bij deze opvatting van mijn taak moet ik een en aniler
zeggen over de ter aanstaande Alg. Vergadering te behandelen kwesties.
Het eerste van eenig belang is NO.3. de begrootingen.
My wil het voorkomen, dat deze ontwerpbegrootingen
niet in : ehandeling zijn te brengen dan na de afdoening
van punt I I. Itnmers eerst moet de vergadering beslissen :
(il) wat zij wil maken van lid Tooneef; (9 en 10) hoe zij
de inrichting der school wenscht, d. i. welke vakken zij er
onderwezen wil zien, dus welke le eraren er noodig zijn, en
ook of zij het applica tie-tooneel wil behouden; einrlelijk (I I)
of zij geld wil toestaan en hoeveel voor het uitschrijven
van prijsvragen voor oorspronkelijke toon eelwerken.
Inderdaad, de bee-rooting zooals zij nu is ingediend, gceft
al heel weinig vasten voet. Ik laat claar, dat er under de
jaarwedden voor het onderwijzend person eel eenige postell
onder de rubriek Vak,ch()ol zijn gebracht die blijkbaar tot
de voorbereidende s. 110' I behooren (nl. g. Ii en Il~en leeraar
N edl. taal, een Land- en Volkenkunde ell cell Rekenkunde).
Ten slotte verandert dit niets aan het (indeijfer. Maar. . .. ofschoon art. 9 van het conecpt-rcglcment voor de V.lorb. school

JAARGANG.

I het vak: leekenm niet vermeldt (\Vat ik straks bespreek), is er
I hi er toch oj) 'e bpgmotingj I So - voor een leeraal in mimiek

en leeken en geplaatst. Omgekee rd wordt niets uitgetrokken
WeI
fung-eeren er pro 1IIel/lOne twee leerarea aan de vaki school; maar is men zeker dal deze beiden hetzelfde aantal
men gratis zullen willen blijven geven?
Daarenboven:
I de directeur zal - wordt de overeenkomst betreffende het
applicatie-tc oneeI aangenomen -- zieh venier met geen
ander yak dan het dusgencemd »historische" kunnen helasten
en het blijft zeer de VI aag of hij, wanneer men in het
volgend jaar zes voorstellingen dOOI het appliratooneel wil
doen geven, de leiding daarvan, zander schade met zijn
onderricht in elit yak en de algemeene leidmg der school zal
kunnen vereenigen. In elk geval kan hij zich niet meer
belasten met het geven van elf uur onderricht in lezen,
en N ederl. taal aall de voorbereirlende sehGol.
I geschiedenis
In !lit onclerwijs moet voorzien worden : waar is de
daarvoor uitgetrokken begrootingspost? Men zal tach immers niet meenen, dat zonder schade voor het onderricht
al die vakken met nag andere voor \'eide kIassen door
een persoon kunnen gegeven worden? Reeds nu blijken de
nadeelen van samenvoeging der klassen in de voorbereidende school zeer groat. En oils men hooge toelatingseischen vonr de vakschool stelt moet het voorbereidenrle
onderwijs, als tweejarige cursus, dubbel goed zijn.
Diezelfde vraag rijst, wanneer \Vij de posten Val r de vak!
school nag"an. Nu beslist is, dat daar het ~'ak-onderwijs
hoofdzaak zal wezen, is het waarschijnlijk dat daarvoor in
enkele vakken 1]'eer uren zullen gevorde! d worden, dus:
hooger tractement betaald. Op dit ()ogellblik worden e.: 6
! uur
aan Fra.~sehe ell Duitsehe taal en letteren gewlJd;
laat elit vier of vijf \\"orrlen, we k~ijgen dan toch eene
, ol1\'ernlijdelijke verhooging. Ook II1llct de zang onderwezen
worden; zal dit kunnen gebenren zonder geldclijke offers?
Wij mogen aId us van het bed rag der f :7!:l7.,'j0 een som
: /3 00 voor posten k en I aftrekken --- we m, 'gen er zeker
weer /.~oo bij rlnen.

I voor het tach zeker bclangrijke vak: Holl. Taal.

I 12

een bestuur van negen leden, waarvan maar vier te Amsterdam moe/en wonen! Zal deze machine goed kunnen
werken? Reeds nu is het een z'a-el-vient van stukken, een
eindeloos briefgewissel voor den secretaris! Hoe zal het
wezen als er negen hoofdbestuurders hier en daar verspreid
zijn? Zeker: wat het hoofdbestuur met deze herziening
der statuten beoogt is heel goed: het verkrijgen van samenwerking tusschen Hoofdbesteur eu Commissie van Toezicht,
en het argument waarmee het Hoofctbestuur de voorgestelde
wijziging verdedigd heeft, n.!. dat het Hoofdbestuur, 't welk
voor de Algemeene Vergadering de verantwoordelijkheid
draagt, dan ook het gezag behoort te hebben, is een van
die argumenten, die men niet zwijgend ter zijde kan leggen.
Intusschen de vraag blijft: hoe zal die nieuwe regcling in
de praktijk werken? En het hoofdbestuur en de Comm.
van toezicht behoeven een dagelijkseh bestuUl dat de
kleine loopende zake.: op eigen gezag kan afhandelen. Dat
bestuur moet zoo klein mogelijk zijn en voor een vluggen
gang van zaken in Amsterdam wonen. Althans dat van de
Comm. van Toezicht. Is niet de beste oplossing der moeilijkheid daarom misschien deze, dat het bureau van het
hoofdbestuur wordt gevormd uit Voor;:itter, Penningmeester en Secretaris; dat van de Comm. van Toezicht
uit den Vice- V (,orzitter, een ander deskundig lid, en
dienzelfden Secretaris, maar die dan in ons. verbond
een soortgeJijke plaats zou moeten innemen als de
Algem. Secretaris der Maatschappij tot Nut van het
Algemeen en die van de ,Liberale Unie, d. i. een adviseur
die voor zijn arbeid eene geldelijke tegemoetkoming geniet? Laat dan verder het uitv()erend comite van het
Hoofdbestuur 'Ioor e 'n vijftal leden worden gecontroleerd
en uit dit totaal van zevn leden (immers waarlijk meer
dan genoeg) nog, met den Vice- Voorzitter drie met de
twee leden van wege het lVut van he! Aigemem en een
der d·.1mes-patronessen de schoolcommissie vormen. Op
deze wijze is een meerderheid d'. r hoofdbestuursleden
tevens de meerderheid der commis· ie; beider bureaux
staan door mid·lel van een der lede,1 en den uitvoerenden
Algemeenen Secretaris tot elkaar in betrekking; hun eenheid van handelen is evenals een vlugge afdoening der
FVanneer de twee en Iwz'lI.'ig hOllderd leden 7Jan he! verholld ' loopende zakcn gewaarborgd; en de moeite die van de
elk Iilaar v1jj"hg Wit per Jl.ltlT VOOl" he' tydsehriji wiUen oJ/erm, andere heeren gevergd wordt is niet zoo bijster groot.
Zooals uit punt 8 van den beschrijvingsbrief blijkt zullen
zou er !.-ans zijll dat dz"! eemgszills goed wertl. De redacteur,
die mijn taak zal overnemen, zou jaarlijks aan arbeid en er vier vactures in het hoofdbestuur te vervullen zijn.
Wie aftreden en zich niet herkiesbaar stellen, doen dit,
rnoeite ten minste duizendmaal zooveel moe ten ten offer
In'engen en dan is .iit zeker va,l ieder hunner niet te veel ben ik weI ingelicht. ook omdat zij van oordeel zijn, dat in
Hoofdbestuur en Commissie voor alles person en moeten
gevergd! zitting nemen van bepaalde litterarische en artistieke vorAlles samenvattend wat ik aanteekende over de begroo· mingo Trouwens, na aanneming van het herzieningsvoorting, kom ik tot de slotsom dat er met aj"pli. 'atie-tooneel, ' stel defungeeren ook de andere hoofdbestuursleden: Prof.
prijsvraag en nieuwe r'.geling der school in plaats van een ' A. G, v. Hamel, Marcellus Emants, Mr.
E. Banck. De
balig saklo ad f 450 een tekort van ± f 1000 zou restell, tegenwoordige Commissie van Beheer en Toezicht bestaat,
Men ziet dus weI, dat de begrooting niet het eerst in namens het Tooneelverbond uit de heeren Prof. B. J.
behandeling kan komen.
Stokvis, Arnold Ising, A. VV, v, d. Mandere, en J. M.
Haspels, terwijl de heer Thr. Mr. Backer het secretariaat
Ad, CJ heb ik afgedaan.
waarneemt.
Ad. 7 wil eene statutenwijziging, waardoor de Commissie
N u . is de heer Joosten indertijd gekozen als vertegenvan Toezicht op de school zou worden eene Sub-Collllllissie woordlger van de muzikale wereld. als Hoofdbestuurder
van het Hoofdbestuur. Dele \\'ijziging schijnt inderdaad der Mij. van Toonkullst. Blijft hij bij zijn besluit om af
voor een goeden gang van laken wenschel~k, al zou het- te treden, men zou weI doen in zijn plaats een ander
zelfde doel: samenwerking tllsschen Hoofdbestuur en School- muziekman te kiezen. Ook een onzer meest artistieke
comrnissie ook bereikt kunnen worden op eene wijze die schilders of architecten zou ik de in Commissie van Toezicht
m. i. minder moe:lljkheden zou ver~'orzaken, \Nat die willen zien, terwijl ik niet ongeneigd zou zijn voor te stellen
afscheiding van HOLlfdbestuur en Commissie \'o(Sr heeft, den do.wll onzer tooneelspelers, den heer L. J. Veltman, in
't is clat niet al de leden der Commissie zich ook nog om die Commissie op te nemen. - Maar het stellen van can(:e hoofdbestuurszaken te bekommeren hebben. Zooals de didaturen ligt juist niet op mijn weg.
inrichting nu wordt voorgesteld, hebben aIle negen hoofdbestuursleden aile vragen, die bij het hoofdbestuur inkomen,
Ik kom met mijn ongevraagd advies thans tot het Conmede te beslissen, d.: vijf afgevaardigden uit het hoofd- cept-Reglement der Tooneelschool en der Voorbereidende
bestuur moeten zOCJwel de vergaderinrren der schoolcom- School.
missie als die van het hoofdbestuur bijwonen. En dan:
Art. 2 - van het eerste behandelt het leerplan, dat nu in

De kosten der voorbereidende school worden nu intusschen hooger:
1) Onder-directeur (trice) tevens belast met onderwijs in Ned.
taal (5 u), Fransch (2 kl. elk 5 uur). Duitsch, 4 uur. / 1500
2) Leeraar Geschiedenis 4 uur
pro memorie
3) Lezen en Voordracht 4 uur
id.
4) Uitspraak en Stemvorming 3 uur
.f
1.')0
5) Land en Volkenkunde 2 uur
. / 150
6) Rekenen 2 uur
. / 150
7) Schermen enz.
. / 112';
8) Dansen
'/
75
21 37';
met nog twee memorieposten.
En nu hebben wij er nog twee: een voor het Applicatit:tooneel; een voor de uit te schrijven prijsvragen. Hoe ,
hoog die kostel1 voor het eerste zullen zijn is nog niet te
b~rekenen; maar / 100 per voorstelling is zeker een mimmum.
En hoe moet men ten slotte met het Tijdschrift aan? I
De uitgetrokken som van l 700 is alweer juist voldoende
om papier, druk- en verzlndingskosten te betalen. Heel
de redactie moet weer tot gratis-arbeid zich beperken en
dan is - ik mag het bij ondervinding zeggen - bij de
geringe belangstelling der leden, de uitgave onmogelijk.
Om dit punt in eens af te doen, zou ik het volgende
willen voorstellen:
Het hoofdbe;tuur verzende eene circulaire aan aile verbandsleden met de vra :g, uf zij er aan hechten het tijd- ,
schrift verder te ontvangen ell - zoo ja - of zij daar
voor dan een, desnoods gering, financieel offer veil hebben,
\\'ie deze vragen ontkennend beanL:oordt, de eerste althans,
doet daarmee afstand van het hem bij de statuten gewaarborgd recht. Zijn de geldelij ';e toezeggin!~en voldoende
om een goed blad :.lit te geven dan wordt het voortaan
-- met inkrimping der oplage - aileen gezonden aan wie er
prijs op stellen. Is die som niet voldoende, dan contrac- ,
teere het Hoofdbestuur met eenig ander blad om per veertien dagen cen "ummer aan die belangstellenden te tllren
en de olfieieete mededeelingen aan allen.
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zijn hoofdtrekken geheel overeenkomt met eene goede, opklimmende methode van theorctische en practische vorming. Gevolggevend aan het voorstel der heeren Pekelharing en
Browne heeft het Roofdbestuur thans ook den zang opgenomen. Naar de redactie thans luidt, zal er ook bepaald
onderwijs in de drie vreemde talen gegeven worden, al is
het dan hoojdzakelijk ter bevordering eener goede uitspraak.
Deze redactie is eenigszins ruimer dan de vroegere en
laat de gelegenheid open, om, desnoodig, aan te vullen
wat aan de veronderstelde kennis der spraakkunst bij de leerlingen en hun woordenschat mocilt blijken te ontbreken.
En juist bij de leerIingen die van een drie-jarigen curs us
R. B. S. komen is daar aile kans op.
Wenschelijk dunkt mij, tusschen de woorden »plastische
oefeningen" de woorden en mimz'selze in te voegen daar dan
alles wat tot het eigenaardige vakonderwijs behoort, hieronder duideJijk begrepen is. Ook blijf ik »uit het hoofdspreken" , d. i. »iets mondeling vertellen" eene hoogst nuttige oefening , achten, waarvoor de gevorderde tijd nuttig
besteed zal blijken.
Overbodig - in de redactie - is de mededeeling dat
aan de leerlingen van he! ursIe faar een overzicht van de
geschiedenis van het tooneelschool zal worden gegeven,
daar immers in deze at. aIleen sprake is van leerplan voor
het eerste jaar. Blijft er tijd over, dan zal het wenschelijk
zijn, het yak r;ostuumkunde, opgevat als geschiedenis der
zeden en gewoonten, evenals het hz'ston'sehe vak eerst in
algemeen overzicht, en in de twee volgende cursussen meer
gedetailleerd te doen geven.
Voar het tweede jaar is terecht eene opklimming van
de oefeningen aangeduid; na de voordracht van fragmenten
eerst het spel. De toelichting spreekt van eene bizondere
zarg aan de dictie te besteden. In de praktijk zal het zeker
moeite kosten, (lie opklimmende orde der oefeningen streng
te handhaven, daar bij het gering aantalleerlingen van elke
klasse, die der tweede zoo licht geroepen zullen worden
om de eerste klasse in haar sp -Ioefeningp.n bij te staan.
Dit bezwaar is echter te voorkomen door strenge handhaving
eener scheiding van beide klassen, d. i. het doen geven
van afzonderlijke lesuren aan elke klasse, afgeschciden van
de gemeenschappelijke uren. De toelichting ad art. 3 I (»de
tweede en derde kla,se vormen te zeer een geheeI") zou
doen vreezen voor eene practisch:! toepassing van het
leerplan, die de methodiek er van geheel zou vernietigen.
Tn deze zelfde alinea is wat meer duidelijkheid van redactie
gewenscht ten aanzien van het onderwijs in vreemde
talen. Er wordt.!,aan:het slot gezegd, dat men dit van 't
eerste jaar wil doen voortzetten. En het leerplan van dat
eerste jaar zegt dat het onderwijs in die talen hoofdzakelijk
ter bevordering eener goede uitspraak zal worden gegev~n.
Maar bij het voordragen van III amatische fragmenten komt
natnutlijk de uitspraak in de f eerste plaats, zoodat de
woolden aan het slot der alin. :lverbodig schijnen. En naar het
mij voorkomt kan ook het onderricht in den zang veilig
tot dat tweede jaar worden uitgesteld. Eer,;t moet de
uitspraak,! zuiver zijn. Ret zangonderwijs zelf komt daarna
met drierlel bedoeling: 't Ie'~ren van een goede (abdominale)
adem haling, van de gebruikmaking van aile registers en
het verfijnen van 't gehoor.
De bepalingen omtrent het derde jaar luiden eenigszins
vaag. - Is het bijv. de qedoeling ook dat jaar nog costuumkunde, vreemde talen, enz. te geven?
De wensch eener aansluiting bij het gewone repertoire
onzer gezelschappen, zal, vreezen wij, onuitvoerbaar blijken,
daar de meeste gezelschappen geen repertoire hebben, en
de instudeering er van de artistie\;e vorming niet zou ten
goede kamen, omdat die repertoire-stukken., zoo ze er zijn,
meest van het allerellendigst allooi zijn. Zonder de Gkfsbreeht
uit en ge houdt over - - draken van afschuwelijk Nederlandsch.
Nu ik juist daarvan spreek:~zou het niet wenschelijk zijn,

dat men begon te zorgen voor het maken van een goed
' klein rep;!rtoire voor onze school? Nu moet men, bij gebrek
aan beter, soms allerlei rare en nare vertalingen gebruiken.
I E:l mis,;chien ko:: ons verbond aldus mete en ook in wijder
hing nut stichten, door nu en dan een bundel oorspronkelijke of met wrg vcrtaalrlc fragmenten, mtmologen en kleinere
st,lkken onder toezicht eener kleine commissie van letterkundigen te doen uitgeven. Zeker zou het niet moeilijk
vallen een uitgever daarvoor te vinden en de kosten van
honoraria en ex. voor de school door de u:tgave te dekken.
V ooral voor dergelijke bundels is de aftrek bij allerlei
dillettanten-gezelschapp.'n zeer groot en de v lorraad werkegoede frag'lle.lten en goede oorspronkelijke en goed vertaalde
klein :ore stukj .:s uiterst gering, zoodat ons verbond, door
het bezorgen van c.ergelijke oefeningsbundels niet aIleen
de school maar ook onze taal zOU baten. Dillettanten vereemglllgen, die dan aan wed;;trijde1 wjllen deelnemen,
kunnen hieruit putten.
Over de uitvoering van dit denkbeeld nader mondeling
of schriftelijk.
Uit art. 6 is thans weer weggenomcn, het vroeger voorgestelde voorschriftt, dat er aan de school een costuummagazijn en een bibliotheek meet wezen. Waarom dit laatste
is weggelaten, dunkt mij allerminst duidelijk. De toelichting
laat ons hier in het duisler.
Nieuw in dit artikel is het voorschrift van ee:l applieatoonee! De toelichting verl'.'ijst ons naar de illieiciingswoorden
van onzen geachten VOOlzitter bij gelegenheid van de cerste
uitvoering op Zondag 9 Febr. Wie deze toespraak overleest
zal er uit merken, dat het hier geldt eene overeenkomst
met de J:\.on. Ver. Ret Nederlandsch Tooneel tot het d •. :en
samenwerken van de oudere leerlingen onzer school met
de jongere artisten van dat gezelschap tot het geven van
voorstellingen, zoow.:l ter oefening van de artisten als tot
het verrijken van het repertoire. Mede bleek het dat de
Kon. Ver. den schouwburg met bijbehoorende tooneelbenoodigdheden gratis zou afstaan; de andere onkosten vall
veriichting, costuums enz. komen dus waarsch iinlijk ten laste
van ons verbond. Wat deze met de Kon. Ver. getroffen overeenkomst geldt, zal het Roofdbestuur ter aanst. Alg. Vergadering zeker nadere inlichtingen verschaffen, o. a. in
verband met den toestand na den schouw:.' urgbrand. Of
het de bedoeling is, voor d::ze instelling een bepaald
reglement vast te stellen en dit al dan niet aall het oordeel
der Aig. Vergadering te onderwerpen, blijkt noch uit het
artikel noch uit de toelichting.
.
Ret meest waarschijnlijk - en ook meest gewenschte is wei, dat er hier aIleen sprake is van eene proefneming
voor den tijd van een jaar. De leiders der Kon. Vereen.
hebben er immers zoo vaak van gesproken met I Sept.
1891 hun taak neer te leggen, dat zij - onder voorbehoud van hun eindbeslissing omtrent hetgeen zij na dien
zich weI niet voor langer verbonden
tijd doen zullen zullen hebben. En ook onzerzijds kan deze inrichting voorloopig wei niets zijn dan eene proefneming. Men moet afwachten hoe het met de regeling der repetities, ook voor
de leerlingen onzer school zal gaan (de afstand van schouwburg en school vordert, sinds den brand, een uur heen en
weerloopen); of de keus van het repertoire geen moeilijkheden
zal bieden en de bijval van het pllbliek de kosten zal dekken.
En dan is er een voornaam punt: dat bij dit thealer
d'Applz'ealzoll zullen zijn uitgesloten aIle oud-leerlingen der
school die aan andere gezelschappen verbonden zijn; dat
daarentegen tot medewerking ook zullen moeten worden
toegelaten aankomende acteurs en actrices, die meenden
zonder eenige voorbereiding aan het tooneel te kunnen
gaan en bij wie spraakvorming en kunst van dictie dus
allicht veel te wenschen overlaten. I) D{larin ligt eenige
') ' t Is waar: de letter van dit artikel sluit dit uit. 't Spreekt al·
leen van leerlingen en oud-leerlingen. I~ dit ook aldus voor de toepassing bepaald, dan vervallen mijn opmerkingen.
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tegenstrijdigheid met !let eigen doel van ons verbond, dat gebraeht. Maar is dit iuderdaad een uitweg? Wat baat
immers juist dit onvoorbereid komen op de plank en wil dit brengen op de begrooting, wanneer juist die voorziehhelpen beletten; c1aarvan kan ook eene groote artistieke tige formule zwijgend het reeht cler Alg, Vergadering erkent
disharmonie het gevolg zijn, die op het ensemble een om op die jaarwcdde af te dingen? En dat reeht moge
nadeeligen invloed kan oefenen. Maar ik erken, dat uitslui- zij theoretisch hebbcn, in de praktijk Rail zij het niet toeting van anderen moeilijk en - waar men werkelijk talent passen. Want wie zal eene betrekking willen aanvaarden,
die den geheelen persoon vergt, met de kans dat men
vindt - ook niet gewenseht is.
hem na een of twee jaar op half geld zet?
In elk geval is dit weer eene materie ter overdenking In he! be/allg der School en voor de eer van OilS Verbond
en wanneer dit proefjaar aanleiding zal geven tot het doen
vooruitkornen van een enkele der jongere artisten, zal het is art. 15 dus zekrir onaannemel3i'k.
Hoofdbestuur van zijn initiatief reeds eene welverdiende !
***
Ik maak een sprong naar Hoofdstuk
IV: Van de Leerlingell.
voldoening genieten. De opgedane ervaring zal dan bij de
In Art. 27 stelt het Hoofdbestuur tereeht den 15-Jarigen
vestiging der insteJling van groat nut kunnen wezen.
Art. 7 geeft aanleiding tot het steJlen van een vraag in leeftijd als een minimum voor. Als de aspiranten dan
verband met het ontwerp van het volgende hoofdstuk, dat liefst een 3-jarigen eursus achter den rug moeten hebben
handelt over de Comm. van Toezieht. Zooals men zieh ' kunnen zij al moeilijk jonger zijn.
Art. 28 noemt onder de eischen der toelating niet het
zal herinneren, had het Hoofdbestuur, zoekend naar het
mid del om eene goede samenwerking met die Comm. te leekenen. Deze omissie betrcur ik ten zeerste. De vaarverkrijgen, eerst andere bepalingen voorgesteld. O. a. i digheid in het teekenen, kan leeren of de candidaat weet
wilde het to en dat van de elf leden der Comm. er v3i/uit te zien, te onderscheiden en het geziene weer te geven;
het Hoofdbestuur zouden gekozen worden. Thans is het doet ons zijn opmerkingsgave en aanleg voor plastisehe
aantal tot negen teruggebraeht, zoodat de vijf Hoofdbe- kunst kennen. Teekenen is e~n yak, waarin de candidaat eene
stuurders de meerderheid uitmaken. W ordt dit voorstel bepaalde vaardigheid mod - en kan bezitten.
Art. 34 spreekt van de /zospz'!antm, Wil dit zeggen; aIaangenornen, dan zit dus ook de meerderheid van het
Hoofdbest. (5 tegen 4) in de Comm. van Toezicht. Maar leen: toehoorderessen en hoorders of werkelijk deelnemers ?
is het nu niet zond':!r1ing, dat, niettemin in het ontwerp- Is dit laatste het geval, dan zou ik er zeer voor zijn aan
reglement al die bepalingen zijn gehandhaafd, die de de laatste alinea van art. 35 nog toe te voegen:
,.Ook tooneelspelers van beroep kunnen daarvan (nl, van
Commissie tot de dienares van het Hoofdbestuur maakte?
Wat blijft er over van de maeht en invloed der minrlerheid 't betalen van sehoolgeld) worden vrijgesteld." Het is
van de Comm. van Toezieht (dat zijn de afgevaardigden immers wensehelijk, de deuren van onze school zoo wijd
van het Nut en 't Comit6 van Dames-patronessen), wan- mogelijk te openen, en jongenlui, die om financieele redeneer nog telkens weer het Hoofdbestuur en bloc voor de nen dadelijk naar !let tooneel moeten, de gelegenheid tot
Commissie wordt gesteld? Waartoe, als die Comm. een- het volgen van vaklessen te vergemakkelijken.
In art. 34 is niet gereglementeerd, wat thans goede
maal bestaat, het huishoudelijk reglement (art. 6) te doen
vaststellen niet door haar, maar door het Hoofdbestuur; usance is, dat ook de toehoorders een onderzoek naar
Itel Hoofdbestuur (dat zijn oak de vier niet-Ieden der Comm. hun aanleg en kunde moeten ondergaan alvorens tot het
die men immers wei uit de meest deskundige leden van volgen van lessen te worden toegelaten.
Art. 37 handelt over de overgangs- en eindexamens.
het Hoofdbest. zal samenstellen) een stem te geven bij de
examens, enz.? N atuurlijk heeft het Hoofdbestuur voor Bij de eerste wordt de beslissing geheel overgelaten aan
dit aJles zijn goede beweegredenen; doeh bij gebreke van directeur en leeraren, bij de tweede zijn de laatste weer
eenige toeliehting hieromtrent, moest het wei mijn aandaeht aileen adviseurs, en beslz's.len de direeteur met de Comm.
van Toezicht en hd Hoofdbestuur. Dit laatste nu is, aftrekken.
Wei toegelicht is de opneming der laatste alinea gescheiden van de daaromtrent gemaakte algemeene opvan art. I I op voorstel van de Rotterd. afgevaardigden. merking, ook niet in overeenstemming met de toeliehtingen
Deze zelfde heeren hebben intussehen het Hoofdbestuur ad art. 37 en den tekst van art. 43. Het Hoofdbestuur
bij het volgende hoofdstuk in een moeilijken toestand ge- wil, zeer tereeht, dat, wie het einddiploma mede moeten
bracht, Het gold !lier de oude quaestie van de regeling onderteekenen, ook mede beslissen over het examen. Doeh
der traetementen van leeraren en directeur. De heeren art. 43 zegt nu, dat aileen de Voorzitters van Comm. van
Pekelharing en Browne wilden dat deze als begrootings- Toezieht en Hoofdbestuur met den directeur het diploma
posten elk jaar opnieuw zouden worden in stemming ge- zuBen onderteekenen. Zoo dekt de toeliehting op art. 37
braeht. Nu is dit een systeem, dat nog nergens vertoond niet het voorsehrift, dat de andere leden van het Hoofrlis. Tractementen worden overeengekomen bij de benoe- bestuur, die niet in de Commissie zitten, ook over den
ming: hetzij dat men die afhankelijk stelle van het aantal uitslag meebeslissen. Daarentegen geeft het woordje ook
te geven lesuren, hetzij dat men die daarvan losmake. I in de toelichting 1) aan, dat over de eindexamens, behalve
Maar welk bestuur of welke gemeente denkt er aan, bij de leeraren en directeur ook nog anderen, dus zeker de
het behandelen der jaarlijksehe begrootingen op de afzon- leeraren allereerst beslissen. Mij dunkt, de slot-alinea van
derlijke traetemcnten te gaan beknibhelen (verhoogen kan , art. 37 diende dus te luiden:
.Bij het eind-examen, af te leggen door de leerlingen der
natuurlijk) en welk leeraar of directeur zal zich aan die
kans willen blootstellen? Benoem, gelijk de Staat, geen I derde klasse beslissen over den nitslag de Direeteur en
leeraar definitief, dan na het afteggen van een eerste leeraren met de Commissie van Toezieht en den Voorzitter
proefjaar - beuoem hem desnoods voor een bepaalden van het Hoofdbestuur."
termijn van vijf a tien jaar - doch maak zijn honorarium ,
In verband met de bepalingen van art. 37 verdient het
niet ieder jaar tot een onderwerp van bespreking. Dat opmerking dat in art. 38 de bepaling is opgenomen om de
doet zelfs geen patroon tegenover zijn kantoorklerk; en cijfers van bekwaatuheid door den eximator te doen vastmoet men overlaten aan tooneeldirecties, die op het jaar stell en in over leg ?/let de leden der Commissz'e. Hoe die
engageeren, om dan later er weer wat te kunnen uithalen! bepaling praktiseh werken zou, is niet reeht duidelijk. Ais
Het Hoofdbestuur nu heeft naar een uitweg gezoeht en
meent die gevonden te hebben in de bepaling, dat bij de
I) .Ad Art. 37, De bedoeling is, dat over den uitslag der overbenoeming van den direeteur (waarom dan ook niet bij gangs-examens aileen beslist warde door den directeur en de leeraren.
die van de leeraren?) de som zal worden vastgesteld, die, maar over dat der eindexamens oak door hen, die het diploma van
als zijn jaarwedde jaarlijks op de begrooting zal worden eervol ontslag mede onderteekenun."
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nu die ledeil er niet bij zijn of (mder de hand wegloopen?- beginse!. Hoewel alles behalve een voorstander van examens,
En hoe, wannneer dit overleg niet tot overeenstemming ben ik van oordeel dat die zeker dan aileen nut hebben.
leidt? Mij dunkt, men kan die bepaling gerust schrappen, wanneer zij worden afgenomen door r.em of haar, die
V crtrouwt men den leeraren de vorming der leerlingen toc, later met zoo'n leerling(e) werken moet. Want als de leermen moet hen allereerst in hun rechten erkenllen.
ling niet zoo ontwikkeld is als de leeraar hem behoeft,
Het nieuwe art. 38 wijkt eenigszins af van dat, 't welk iijden beiden schade.
het Hoofdbest. in Juli '89 voorstelde. De slotzin: "Dok de
En hiennee le\\ ik de pen neer, in dc hoop voor de becijfers voor bijvakken gegeven, knnnen van invloed zijn op handeling van deze onderwerpen in Afdeelings- en Algede beslissing" is thans weggevallen. Waarom ? De toelichling meene vergaderi!lgen een eenigszins nuttige leiddraad te
zwijgt er over. En mij dacht die bepaling anders nog al hebbln gegeven.
L. S.
gelukkig; daar anders die bijvakken door sommige leerlingen '
licht geheel verwaarloosd zullen worden. De vraag kan ook
gedaan worden, of men bijv. onder hooldvak 2 ook stemvorming begrepen en onder spel tevens de plastische en
humnische geoefendheid.
De heer D. M. Maaldrink heeft het nuttig geacht, zijn
Art. 39, handelend over de Jury, legt haar benoemers aan tooneelspel in drie bedrijven: De Tentgkomst van den
banden, die, naar ik vrees, in de praktijk zeer knell end zullen
Kololliaal, vermaard geworden door den, na de eerste verblijken. Vooral denk ik hierbij aan het gebiedend voorschrift, tooning, gevolgden brand van onzen Stadsschouwburg, bij
dat er dn'(! acteurs of actrices in moeten zitten, terwijl men weet de heeren P. N. van Kampen en ZOOI1 alhier uit te geven.
hoe moeilijk deze den vrijen tijd tot bijwoning der exam ens Daarmee heeft hij zeker een genoegen gedaan aan allen,
kunnen krijgen, en hoe weinigen er zijn die in de termen die stadscuriosa gaarne in hun bezit hcbben en dus ook
kunnen vallen om juryleden te zijn. Eenigszins vreemd kiinkt dit stuk Ii ever niet zouden missen. Eene vraag is, of hij
in de toelichting, dat men de Jury heeft ingesteld om meer hierdoor ook blijk heeft gegeven van zelfl,ennis en zijn eigen
beteekenis te geven aan het artistieke element in de op- reputatJe als letterkundig kunstenaar verhoogd. De bedoeleiding der leerlingen en over de hoogte waartoe zij in ling van den schrijver: hulde te brengen aan de dapperspel en voordracht het gebracht hebben door deskulIdzgen heid van ons Indisch leger is -- tot zekere hoogte - zoo
te laten oordeeelen. N atuurlijk wil het Hoofdbestuur hiermee voortreffelijk als zij wezen kan en onder de inspiratien,
niet zeggen, dat de betrokken leeraars gem desku71digen die een kunstenaar tot scheppen kunnen nopen, behooren
zouden zijn. Maar wat dit artistieke element in de opleiding vaderlandsliefde en bewondering voor moedige daden tot
der leerlingen betreft, zou men niet meenen dat dit aller- de eerbiedwaardigste. Wij gewone N ederlanders plegen
eerst in het corps van leeraren en de Commissie van zoo kalmnuchter, zoo laag-bij-den-grond, zoo laf-vreesachtigToezicht moet zitten? - Ontbreekt dat, dan dient men alledaagsch te zijn, dat een' man in wiens ziel de behoefte
de niet-artistische elementen te verwijderen.
aan groote daden, aan kleinheid-vernietigende geestkracht
Om bij de toepassing van art. 41 - mededeeling van leven, de gal zijner geringschatting wei eens moet gaan
de uitspraak der Jury dadelijk na afioop van den prijskamp overloopen, hij niet anders kan dan zich losrukken uit
geen botsing tusschen Jury en beslissers over het eindexamen dien microcosmos, en in werkelijkheid of verbeelding moet
te krijgen, zal het wenschelijk zijn, dat deze laatsten na gaan meeleven met de mannen, die daar in ~,et Oosten
den tweed en dag van het examen, dus voar de uitspraak onder den tuimel van den strijd heerlijk ill het bloed plas·
der Jury, samenkomen en beslissen, zoodat de Jury met sen, en met een verge ten van zichzelf daden verrichten
hun beslissing rekening kan houden.
van machtige inspanning.
Maar de heer Maaldrink is thuis gebleven. Het
Wenschelijk lijkt nug in art. 44 de toevoeging dat het
meespelen met liefhebberijgezelschappen den leerlingen ·visioen van zulk een worsteling, man tegen man, heeft
aJleen vergund is, wanneer de directeur of een der Iceraren hem niet als kunstenaar getempteerd tot hij gepoogd had
de instudeering leiden. Of art. 45 in de praktijk iets zal het weer te geven in zijn bloedroode verschrikking; tot
blijken te vermogen? Ik geloof !liet dat dit of eenig ander hij de zenuwspannende poging van den strijd, de dronkene
middel iets baten zou. De leerling, die het wil, kan immers dolheid der overwinning had geschilderd met zooveel
het sluiten van zijn engagement uitstellen ook na het forschheid en in zulke lijnen en kleuren, dat ze uit de
verkrijgen van zijn eervol ontslag.
tooneellijst sprongen. Had hij dit gedaan, hij zou misschien
een stuk geschreven hebben. dat onvertoonbaar zou zUn
** *
Wij komell eindelijk aah het Concept-Reglement voor gebleken in zijn reusachtigheid, maar een groot kunstwerk
de Voorbereidende School. Hieromtrent kan ik kort zijn. kon geworden zijn. Intusschen, de Shakespeare's zijn
Ik wilde er aJleen op wijzen dat het ontbreken van 't zeldzaam, en nu de heer Maaldrink zich eenmaal in het
leekenen als leervak me al zeer betreurenswaardig lijkt; en dat hoofd gezet had, de dapperheid van ons Indisch leger te
het onderwijs wei goed ingericht mag worden, zonder vieren, is hij dat dan ook een beetje kalmer gaan do en.
samenvoeging van klassen, wil men de leerlingen - die Hij blijft waar hij is, rustig in de Graafschap; laat daar
er komen op een tijd waarop andere kinderen naar de ! een jonge man uit Atjeh thuis komen, die verdacht wordt
eerste klasse der B. B. S. gaan - in twee jaar tiids het vroeger leclijke dingen te hebben gedaan, maar natuurlijk
zoover laten brengen als die andere kinderen in drie. Im- cen nobel karakter heeft; laat daar een jonge dame, met
mers minimum voor de toelating aan de vakschool is het , verbreking van haar pas aan een koopman gegeven woord,
einddiploma van een 3-jarigen curs us.
den held in de armen vallen en haar (behalve nog wat
Door leerlingen van andere scholen de gelegenheid te gevrij en grapjes van anderen) allerlei gezwollen tirades
geven reeds voorloopig de lessen in uitspraak en lezen te van vaderlandsliefde uitblazen; claarin dapper bijgestaan
geven, wordt zeker een goeden overgang tot de langzame door een minziek luitenantje van ons Hollandsch leger en
afschaffing van de Voorbereidende School gemaakt. Zal haar oom, een ouden zeerob. Zoolang al die menschen
men het even wei altijd zoo kunnen inrichten, dat die les- over alledaagsche zaken spreken, doen ze dat vrij natuursen W oensdag- en V rijdagmiddag gegeven worden?
lijk, en zelfs met een greintje humoristischheid. Maar
Art. 15 zegt clat het eind-examen der Voorbereidende noem hun iets dat met de vaderlandsliefde in verband
School geldt als toelatings-examen voor de vakschool. staat, of ze krijgen den kolder in het hoofd, slaan door
Dergelijke vrijstellingen treffen wij in het ontwerp-regle- als blinde vinken en houden peroraties om van te niezen,
ment zoo voor de toelating tot de vakschool als tot de , met wijsheidsverkoopingen over de toestanden in Atjeh,
voorbereidende. Mij dunkt dit in het algemeen een onjuist die van het tooneel den indruk maken alsof de sprekers
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door dell auteur tot mislukte kamerleden-Indischc-speciali- in zijn stijl en bewerking 40, althan3 zeker 20 jaar te laat komt.
teiten lJestemd zijn. Is het wonder dat de nuchtere spot Daarom heeft hij oak zijn doel niet bereikt; erger. de
van den kO(jpman Ter Heijl OilS smaakt als een lekker eerbied voor ons Indisch leger, dien hij wilde opwekken,
glas tlJddy na het gebruik van een stuk al tc machtigen is, door zijn overdrijving, voor Ol~s in anderen bespottelijk
zahn?
I geworden.
De winner van het spel is ten slatte de nuchDc lllecst w()ordenrijke, de rneest opgewondene is juf- terc, ironisrhe kooprnan Ter Heyl, wiens deugden aIlerfr()uw Louise, die in het geheim nog haar »koloniaal" be- minst de hem aangedane beleedigingen verdiend maakten.
mint. Dat laatste vergoel~jkt veel; maar hooren wij een Wilde de heer Maaldrink ons werkelijk de dapperheid van
soort profetes uit Oud-IsraCl of een negentiende-eeuwsch de onzen do en bewono.eren, hij had - in plaats van ze
jong meisje, als zij losbrandt?:
te laten ophemelen -- ze ons zelf moeten laten zien. Was
»Wanneer de mannen kleillzielig worden, is het hoog (hem) dat onmogelijk, dan had hU beter gedaan zijn voornemen
tijd, dat de vrouwen zich doen gelden. Wetrkhllke hei tillS te laten varen. Trouwens, het blijft de vraag, of de heer
a/olll billlltll (J/lze lalldpa/en, dat het vrouwelijk Jong-Holland
Maaldrink verstandig handelde door onze bewondering te
tTilt van vreugde, orndat er naast veel flauwhartigheid toch vergen voor een strijd , die door een op eigen vrijheid janog meer knrdaatheit1 wordt gevunden! Verspreide zich loersch vnlk immers nooit recht kan gebillijkt worden. In Van
tie lIIare gansch Nederland door. dat wij jonkvrouwen met Haren's Sultan vall Agralll zijn het de onderdrukkers der
welgevallen neerzien op hen, die de banier der zeven
Indische vol ken, die de dichter te lijf gaat - en de toorn
Provincicn h()ug houden; dat wij met dankbaren lach allen der ovelwonnenen blijft altijd een betere aanblazing voor
legCIIlre,Len, die tuonen nog ferme Hollandsche jongens
het dichterlijk vuur, dan de bewondering voor de dapperte ;!ijn!"
heid der overwinnende, meer beschaafde, onderdrukkers.
En even later:
Ais de heer Maaldrink zich eens in den toestand der
» - - 't Is i mmers mode om ons zelve weg te werpen!
Atjeneezen gedacht had I - Zou hU1I heldenmoed en volW eln u, daartegen slinger ik een vurig protest!
harding niet nog veel roemruchter zijn dan die van ons leger?
"Steek de bazuin, a faam! Roep ze ons uit, de heiden
Doch eige\liijk gezegd is het beter, dat hij zich aan dit
onzer dagen !
alles niet waagt. Waarom tracht hij de Graafschap, die
»Ik groet u, onverschrokken Kohler! Ik breng u mijn
hij kent, niet eens in eens taoneelbeeld te brengen? De
hulde, grijze van Swieten, if.: blliK 1I1(j voor u neder (? ) mensch en zooals ze werkelijk zijn, gevoelen en spreken heldhaftige Pel! Versp ijck, »Kareltje" vp-n der Heijden, in hun eigenaardigheden en manieren, is beter schilders»vechtmajoor" Romswinckel, kapitein v. Daalen (enz.)- stof voor hem dan de nu gebruikte. De brommende
waar zal ik cindigen? Voor een naam, dien lk noem, alexandrijnen van den joan Wouters nu nog in proza na
doe lk onrecht aan vijftig, die ik verzwijg. 0 breede rij te babbelen, dat is geen taak voor een Nederlandsch
van heiden, van den opperbevelhebber af tot den minsten auteur van 1890. De heer Schimmel, die in zijn dagen
soldaat, schitterend prijken bij u de krijgsdeugden der va- een letterkundig revolution nair wou wezen, zal de eerste
deren! In den vrecmdc rich men wei standbeelden op zijn om dit te erkennen.
L. S.
voor daden, veel geringer dan door u zijn gewrocht! In
uw Vaderland eert men u door miskenning, ja, door te
knagen aan uw zwaar verdienden roem.
»Maar waar nag een echt Hollandsch hart in dell boezem
klopt; wie er nog eer in stelt te behooren tot het vrije
I
volk der N ederlandcn --- dze wijdt vol eerbied een traan
is preferent boven alle andere Inktsoorten,
aan de heiden, die (?) vielen; die vlecht een lauwerkrans
hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar.
voor de onversaagden, dz"e U) strijden en lijden voor de
eer van 't Vaderland."
Niemand zal nntkellnen, dat deze jonge dame een langen adem heeft. Niemand beweren ook, dat wat de schrijvcr haar hier laat zeggen tot de slechtste letterkunde be1100rd zou hebben in den tijd tnen men nog rethorika
vOur hoogste kunst hield. Bij een dine of voor de troepen
............... . . . . .......,..,....
uitgesproken. zouden deze toosten de toehoorders zeker
donderende bravo's laten uitschreeuwen. Maar als wij ze
op een zomersrhen namiddag door een opgewonden achterhoeksche jonge dame op 't buiten van haar oom in kleinen
Verschenen bij CREMER & Co., 's Hage:
kring IlIZ1- "z"chts, dz"r nzchts! hooren loslaten; als diezelfde
I-I A A R
Z U S T E Il-.
jonge dame - op 't eind van het stuk - haar verloofde
aldus voor haar geliefde afwijst : »En al deed oak uw toorn
Tooneelspel I·n vier bedrq·ven
mijn wangen verbleeken; al grimden mij oak uw bedreiDOOR MARCELL US EMANTS"
gingen aan, toch zou mijn ziel nog trillen van gel uk. Met
Bij aile Boekhandelaren verkrijgbaar a f 0.90.
u vall en mij looden ketenen af! En jubelend geef ik mij I
aan hem!"; als zij, weer even later, hem verdedigt:
~
»En zoo u nn nog twijfelt "-- vloek, driewerf mijn vloek
over hem, indien er leugen was op zijn tong! Zie hem
aan! Zie hem thans aan! Zie, hoe hij fier llW blik weerstaat" - dan kan ik, met welmeenen van mijnheer Maal- , I
COSTUMIER.
drillk, niet nalaten als Ter Heyl te denken aan - - eost:umes rlist:orriques, de ~tyle J< de Flmt:aisie
»Klein-Meerenberg" ~pag. 15).
~
I ~
~iill'des lIobes et:c.
***
I
~
De heer Maaldrink deelt mee, dat hij ongesteld is, wel10, REM BRA NDTPLEIN 1O,
licht aan zenuwoverprikkeling - en dat verklaart niet aileen I ~
I
veel, maar noopt mU ook tot welwillende zachtheid. Intusschen, men heeft mijn oordeel genaagd ell dat heb ik I
dus moeten zeggen. De groote fout van zijn stuk is, dat het •
•
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beraadslaging de vele zaken die aan de orde zijn, lUllen
I worden
afgedaall en dat de quaestie van het reglement der

VersIag van de 20ste Algemeene Vergadering.
Algemeene Begraoting A en B . -- De Examens der Tooneel,chool. .- L. Simons:
Tot afscheid. - Repertoire dl89 - I 8<)0.
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Nederlandsch Tooneelverbond.

VERSLAG van de 20 ste Algemeene Vergadering, gehouden den gde Mei r8go 's morgens te half elf uur in Amsterdam,
Odeon, (bovenzaal).
Tegenwoordig: van het hoofdbestuur de heeren: Prof. A.
G. van Hamel, J. H. Krelage, :M.
Waller, Jos.Jacobson,
Marcellus Emants en D. H. Joosten.
Voor de Afdeelingen: Amsterdam: de heeren C. F. van del
Horst, J. H. Scholten, L. Simons Mzn.; den Haag: de heeren J. c. van den 1'01, F. M. der Kinderen; Rotterdam:
de heeren Jean Browne, G. Pekelharing; Leidcn: de heeren
L. J. Plemp van Duiveland, A. G. Maas Ceesteranus, F.
C. D. Buddingh; Utrecht: de heer F. L. A. Roeloffs Valk;
Dordrecht: de heeren Fran<;:ois, D. Crena de Jongh, H . Vriesendorp J r.; Groningen: c!e heer A. H. Doornbos; Delft:
J. Post v. d. Burg, C. J. Vinkesteijn, ]. M. Furstner; Haarlem: de heer P. J. Huet; Harlingen: de heer J. H. van
Kleffens; Middelburg: de heer J oh. L. \'an de Pauwert.
Voor de commissie van beheer en toezicht over de tooneclschool: Prof. B. J. Stokvis, Prof. G. A. van Hamel. Buitendien als leden van het verbum! de heeren T. H. K. Westendorp, S. J. Bouberg Wilson, A. J. Le Gras,·F. van der Goes.
De voorzitter opent de vergadering met een korte toespraak, waarin hij wijst op de proeven van verschillenden
aard die in het afgeloopen jaar op tooneelgebied genomen
zijn en ook gewaagde van de beproeving duor de koninklijke
vereeniging "het K ederlandsch Tooneel" geleden toen de
stacisscllOuwburg te Amsterdam een prol1i der YlalllIllell
were!. Hij drukt de hoop uit dat door \'Illgge en ernstigc

r.

Tooneelschool, die reeds te lang aan de orde is, ditmaal
vonr goed zal kunnen geregeld worden.
Deze rede worclt met applaus begroet ell de voorzitter
noodigt den secretaris uit het jaarverslag over 188c)/90 uit
te brengen. De secretaris leest:
Mijne Heeren!
Het verslag van wat er in het jongst
vervlogen jaar in ons verDond voorviel, wordt noodzake1ijkerwijze sedert de laatste paar jaren minder belangrijk.
Immers het orgaan van ons verbond »Het Toonee\" spreekt
IlU sedert de nieuwe wijze van uitgave - aile 14 dagen
tot aile leden van het verbond, deelt hun mede wat er
huofdzakelijk in de hoofdbestuursvergaderingen werd behandcld en besloten, wat ill de afdeelingen voorviel, ja maakt
zelfs voorstellen openbaar die een afdeeling of een afdeelingsbestuur onder cle oogen der hoofdbestuurders bracht.
Die nieuwe levenswijzc is geheel analoog aan de eischen van omen tijd en zeker geeigend om de belangstelling der 'Ieden van uns verbond op tc wekken en te prikkelen.
Zonder dien prikkel echter zOllde het afgeloopen verbondsjaar het honfdbestuur toch meer en nader met de
leden en de afdeelingen in aanraking hebben gebracht
want eigenlijk was het jaar slechts eene voortgezette
algemeene vergadering. Een voornaam deel van het debat dat ons aanstunds zal bezig houden, betreft nog het
groote punt van overleg, van verschil en verdeeldheid: de
reOigallisalic' del' loonedscllOol.

I

I

In den geest van het hnofdbestuur is het zwaartepunt
vall het onderwijs nu gelegd op het maken der tooneelschool tot eell VC ks..-IHlol, die bij uitstek het techniesch
artistiek karaktcr zal dragen.
De voortbereidende school - die nag altijd vele vrienden
telt - is niet van de vakschoollusgescheurd, maar naar gelang
van o1l1standigheden aan de zurg van het verLqnd toevertrouwd.
De nieuwe schepping, die nu naast of boven de tooneels.-hool st~lat is het appli('atic-t()oneel waar de leerlingen
der t()(lllCeisch,)(,j samen\verken met de jOllgerc artistcll

r rfi
die aan het gezelschap van de koninklijke vereemgmg het
Nederlandsch tooneel zijn verbonden en die bijna allen
hunne opleiding aan de tooneelschool genoten.
De eerste proeve bracht eenige fragmenten van werken verschillend van aard en van stijl, een samenspraak en
eene harlekinade. Heeft die proeve bewezen hoe nuttig
het is voor jonge kunstenaars en voor zulken die het
slioedig hopen te worden, al het geleerde daadwerkelijk in
toepassing te brengen , aangetoond heeft ze zeker ook dat
er nog veel te leeren overbleef.
Gisteren a\'ond, Mijne heeren, zijn wij allen getuige geweest van de tweede voorstelling en wij zullen zeker allen
een aangenamen avond hebben doorgebracht. Er was
blijkbaar goed geoefend; de grens tusscben artisten en leerlingen was niet merkbaar.
Wat onze afdeelingen betreft, zoo hehben wi] slechts het
bericht van eene ontvangen (de afdeeling Gouda) dat" het
getal harer leden haar dwingt zich uit de rij der zusteren
terug te trekken. Daarentegen won ons verbond in Harlingen eene bloeiende afdeeling en het verheugt ons haar
afgevaardigde en stichter hier in ons midden te becyroeten.
De afdeeling Java of N ederlandsch Indie - waa;'van ter
vorige algcmeene vergadering sprake was - is nog niet tot
stand gekomen.
Veel moeite gaf het hoofdbestuur zich om nieuwe afdeelingen te stich ten met name in Arnhem, Maastricht en
Twenthe, dan, helaas! de belangstelling bleek daar nog
onvoldoende te zijn.
Ook eene circulaire tot aansporing om toe te treden
tot het verbond, door het hoofdbestuur verspreid, had nog
geen te constateeren gevolg.
Wat het levell, het lief en leed der Afdeelingen zelven
betreft, zoo schrijft ons
AMSTERDAM.
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de Groot, directeur van den Parkschouwburg met »don
Cesar de Bazan," muziek van Massenet. Buitendien ontvingen de leden der afdeeling eene uitnoodiging van het
Genootschap voor Kunst en Letteren, afd. Tooneel voor
eene vo:.,rstelling op den 24 sten Maart in Cafe Flora; opgcvoerd werden »Meineedig van C. A. J. Koos" en "Zij
wil niet trouwen," uit het Noorsch van O. M. Moller.
Het Bestuur der Afd. meende echter niet aileen te moeten teren op de hoog gewaardeerde welwillendheid der
schouwburgdirecties, doch vond het wenschelijk ook zelf
eene soiree voor de leden te organiseeren. Dit plan werd
op verschillende bestuursvergaderingen besproken ell definitief werd vastgesteld, onzen leden den 2 I·ten Maart eene
soiree dramatique aan te bieden in den Plantage-schouwburg van Gebrs. A. van Lier. Het Bestuur verzekerde
zich van de welwillende medewerking van eenige artisten,
met name Mevr. Holtrop-van Gelder, de dames Aleida
Roelofzcn en Anna Beukers en de heeren Royaards en
Holtrop. Mej. Titia van Gelder die haren steun had toegezegd, werd helaas door ongesteldheid verhinderd zich
te doen hooren. De directeur der Tooneelschool beloofde
ons den bijstand van eenige leerlingell' Het programma
van dezen avond was als voIgt samengesteld:
I. De droom van Badeluch uit Vondel's Gijsbreght.
I1a. Vorstenschool, van Multatuli. Eerste bedrijf.
b. Idem Tweede bedriif.
III. Op de Terugreis, Tooneelspel van A. Kielland.
PAUZE.
IVa. Scheepspraet, van H uygens,
b. het Boertje van Heemstede, van Beets.
Va. Geuse-Vesper, van Vondel,
b. Lief El3jen, van ten Kate.
VII. Iphigenie in Aulis, van Schiller. Vijfde bedrijf.
Officieele gasten waren dien avond verschillende autoriteiten op tooneelgebied; verder de theaterdirecties en de
vertegenwoordigers van 't bestuur der studentenvereeniging
Pz. Sweelinck en de Arnst. Stud. Tooneelvereeniging; het
Bestuur der afd. was op de gecombineerde uitvoering van
deze Stud. gezelschappen op 3 r ] anuari officieel uitgenoodigd.
Oak de Raad van Beheer van de Koninklijke vereeniging
»het Nederlandsch Tooneel" had het pbn gekoesterd onze
leden tot eene voorstelling uit te noodigen, welk plan echter
geen voortgang kon hebben door de ontzettende ramp, die
onze stad van haren schouwburg beroofde. Het Bestuur
der afd. belegde dienzelfden avond eene buitengewone
vergadering om plannen te beramen voor eene eventuecle
uitvoering, waarvan de opbrengst ten goede zou komen
aan de door den brand benadeelde artisten en geemployeerden. Het Hoofdbestuur echter trak zich dadelijk de
zaak aan en vormde 't plan tot oprichting van een fonds,
dat niet aileen strckken zou tot voorziening in directe
behocften doch ook zou kunnen dienen in soortgelijke
gevallen. Dat de Amsterdamsche afdeeling in de eerste
plaats geroepen was dit fonds te helpen tot stand brengen,
stond bij 't Bestuur vast. Verscheidene plannen werden te
berde gebracht en besproken, en eindelijk besloten tot het
organiseeren van een weldadigheidsfeest met fancy-fair,
waartoe !liet 't minst de niet genoeg te waardeeren welwillendheid van 't bestllur van 't Paleis voor Volksvlijt, dat
dit wilde afstaan, aanleiding gaf. Zoo weld dan den 7en
Maart eene vergadering gehouden in het lokaal »Eensge7.indheid" waartoe door 't Bestuur verscheidene heeren waren
uitgenoodigd, m et het doel eene commissie te vormen indien
dit noodig mocht blijken. Op deze vergadering werd het
plan een weldadigheirisfeest op 12 April in 't Paleis te
houden definitief vastgesteld; de regeling werd door de
Besturen der afdeeling en van het P. v. V. aanvaard. De
uitslag van de bemoeiing dezer besturen, die voorwaar geen
sinecure bleek te zijn, was, dat op den vastgestelden datum
alles in 't Paleis in orde was om hen, die voor 't beoogde doel
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Als ik mij er toe zet mijn plicht als secretaris te vervullt!n door u de fata van het afgeloopen jaar mede te
deelen, is mij elit te aangenamer daar dit jaar een gunstig
mag genoemd worden. Het ledental toch vermeerderde
tot zeshonderd een en tachtig (btlr); ongeveer een veertig
nieuwe leden traden dus tot oTlze afd. toe; een niet te
verwerpen v()ordecl, want wil het Bestuur den led en iets
goeds te zien geven dan is ?aarvoor geld, veel geld noodig.
In de algemecne vergadenng van 15 Octo!:Jer '89 moest
voorzien worden in vier vacatures in 't Bestuur, ontstaan
door den dood \'an prof. Alberbin'-',k Thijm en bed an ken
van de HH. M. J. Waller, Mr. W. F. van Leeuwen en W. B.
Blijdenstein. Gekozen werrien de HH. Prof. G. A. van
Hamei, M. B. Mendes da Costa, C. F. van der Horst en
H. K. Westendorp, die allen hun benoeming aannamen.
Het Bestuur constitueerde zich als voIgt:
Prof. G . A. van Hamel, President.
M. B. Mendes da Costa, vz'ce-Pres/delll.
W. A. van der Mandere, Pe1l1z£lIgme!Slel.
H. K. Westendorp,
Secre/arts.
F. van der Goes,
A. Fentener van Vlissingen,
C. F. van der Horst.
Evenals in vorige jaren ondervond de afdeeling ook ditmaal veel welwillendheid van de directies der verschillende
Amsterdamsche theaters. De eerste voorstelling. waartoe
de leden werden uitgenoodigd was de vijftigste fepresentatie in Nederland van Ibsen's Nora in den schouwbur lY
der HH. Kreukniet. Blaaser en Big,)t op Vrijdag 8 Novem~
ber 1889. De invitaties der overige tooneeldirecties volgden en weI 14, 17 en I q Maart de heer Ch. de la Mar
met »Een critiek geval" en »In het donker," beide blijspelen
van Gondinet, 3 April Gebrs. A. van Lier met »de Zoon
van Coralie" van Albert Delpit, 23 April de heer J. G.
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iets over hadden, te ontvangen. Een twintigtal dames hadden
zich welwillend met den verkoop der verschillende artikelen,
op de fancy-fair verkrijgbaar, belast; ongeveer even zooveel
heeren, vooral studenten, verleenden ons hun steun als
commissarissen van orde. De artikelen waren ons gratis ten
verkoop afgestaan; allen die hun medewerking verlecnden
deden dit geheel belangloos, In de groote zaal werd Concert
promenade gehouden; op 't Tooneel werkten de artisten
van Carre. De bijzalen boden veel verscheidenheid aan.
In de restauratiezaal werd een tom bola gehouden met
draaibiljart ons door de heeren Ferwerda en Tieman afgestaan j in de zoo genaamde marmeren zaal speelden de
H.H. v, Zuijlen, Chrispijn ell mej. Vink »Jean Marie" en
deed de heer van Zuylen zich later met eenige zijner
geliefde monologen hOOTen. De Heeren Willink en Steenbergen vertoonden dissol ving- Views en in een vierde
zaal deden zich verschillende van onze meest bekende
toonkunstenaars hooren . Een woord van hartelijken dank
aan allen die ons zoo belangloos bijstonden in ons
pogen, artisten en leveranciers, vinden hier zijn plaats.
niet te vergeten de dames en heeren die de fancy-fair
deden slagen en die niet 't minst er toe bijdroegen de
ontvangsten te brengen tot het cijfer dat zij nog mochten
bereiken. Dat de afdeeling Amsterdam niet meer tot 't
fonds kon aanbrengen is, wij durven 't gerust te verklaren,
niet te wijten aan de organisatie, wei echter aan het weg·
blijven van 't publiek. Welk weldadigheidsfeest ka:: ook
slagen als 't publiek de ontwerpers niet steunt? Was
't mindere ingenomenheid met het doel van 't feest? Wij
weten 't niet, doch 't is zeer zeker ontmoedigend, wanneer
men de ontzachelijke voorbereidingen nagaat die noodig
waren. Wij kunnen niet nalaten hier nogmaals onzen dank
te brengen aan het Bestuur van 't P. V. V., de heeren
van der Biom, Boas en van Kesteren, en aan het zeshonderdtal belangstellenden, die het feest bezochten. De opbrengst was ongeveer twee duizend gulden netto.
Deze tijd is een drukke tijd op Tooneelgebied. Nieuwe
schouwburgen worden opgericht of plannen daartoe beraamd. In de samenstelling der verschillende gezelschappen worden groote veranderingen voorbereid. Overal
woeling! Hopen wij dat alles ten goede kome aan bevordering van werkelijke kunst.
H. K. WESTENDORP, Suretan·s.
'S·GRA VENHAGE.
De Haagsche Afdeeling van het N ederlandsch Tooneelverbond mocht zich ook dit jaar in blijven ~en, zooal niet
in toenemenden bloei verheugell; - want de vermindering
in aantal leden, door overlijden, verlaten der stad, en door
andere redenen, kon gelukkig worden goedgemaakt door
het toetreden van een Ilagenoeg even groot aantal nieuwe
leden. - Een elftal leden vie! af, een veertiental werd gewonnen, zoodat het aantal thans 268 bedraagt. Toch blijft
het te betreuren, dat nog steeds een groot aantal stadgenooten, die in de termen vall en , voor het nationaal toc-nee!
iets over te hebben, buiten ons verbond staan. De lotgevall en onzer Afdeeling gedurende dit genootschapsjaar, zijn
samen tc vatten in de volgende mededeelingen.
Door het Bes!uit, op <Ie jongste Aigemeene Vergaderin~
te Amsterdam genomen in zake de nieuwe regeling der
Tooneelschool, achtte de meerderheid van het Bestuur dezer
Afdeeling, zich genoopt af te treden; de minderheid in het
Bestllur wilde in deze, uit het beginsel van solidariteit eeIl
unaniem aftreden niet in den weg staan, zoodat op de
eerste ledenvergadering den leden verzocht werd een nieuw
Bestuur te kiezen. Door eenige der toen aanwezige leden
werd het Bestuur echter uitgenoodigd aan te blijven, en
wei hoofdzakelijk om reden, dat, mocllt het besluit van de
Aigemeene Vergadering al eenigszins indrui.schen !egen de
meening, al sedert jaren door de Haagsche Afdeehng voor-

gestaan, er daarentegen steeds homogenititeit bestaan had
tusschen het Bestuur en de leden.
Het Bestllur zwichtte voor dit argument, uitgezonderd
de Heer Mr. F . Starn, penningmeeste~, die bij het besluit
der meerderheid bleef volharden. - In de plaats van hem
hem en van den heer E. Jacobson, Secretaris, die periudiek
moest aftreden, werden gekozen de Heeren: Th. der Kinderen en Mr. F. Strub en, zoodat het Bestuur aldus is
samengesteld :
M. Hijmans van Wadenoyen, Voorzitter.
Onder-Voorzitter.
D. F. van Heijst
Mr. F. Struben
Penningmeester.
P. A. Haaxman.
Mr. Th. der Kinderen.
J. c. van Brakel.
Secretaris.
J. C. van den Tol
De directie van het Salon des Varietds uit Amsterdam,
bood aan, de toegangsprijzen van de vOOlstellingen die dit
gezelschap te Amsterdam in abonnement gaf en die onder
leiding eener Gommissie van letterkundigen staan, voor de
Ieden dezer Afdeeling met hunne dames, toegankelijk te
stell en tegen verminderden toegangsprijs Opgevoerd werden: Nora, Het Onwcer, Svava, Donna Diana, Haar Zuster.
Uitgezonderd de eerste en de laatste voorstelling werd van
dit aanbod geen druk gebruik gemaakt door de leden, dit
valt des te meer te betreuren, omdat in vele opzichten
deze voorstellingen zoo wei wat de keuze der stukken, als
wat het spel der meercndeels nog jeugdig~ artisten betreft,
veel belangrijks opleverden.
De KOll. Vel·emiging· He! Nederl. Tooned gaf oak dit
jaar wederom eene gratis-voorstelling aan de leden der
.
Afdeeling met hunne dames.
Wei maakte de Vereeniging eerst bezwaar die voorstelling op denzelfden voet als vroeger te regelen en stelde
zij eene nieuwe regeling voor, die echter naar de meening
van het Bestuur, voor de kas der Afdeeling financiecl na·
deel zou opleveren, maar na eenig aandringen van unze
zijde, werd de zaak tot wederzijdsch genoegen geschikt en
bleef de voorstelling op den ouden voet geregeld.
Opgevoerd werd: »de Strijd om het Bestaan." Ofschoon
dit tooneelspel alhier reeds werd opgevoerd, - tot het vertoonen van een nog niet gezien stuk was de Vereeniging
ditmaal niet te bewegen - werd deze voorstelling niettemin door onze leden druk bezocht.
Den 25sten Maart '90 vierden de Heer en Mevrouw
Faassen-van Velzen, leden van hetRotterdamsch Tooneelgezelschap, alhier hun Veertigjarig J ubilc als artisten.
Namens de Haagsche Afdeeling werd hun dien avond een
krans overhandigd.
Twee dagen na de gratis-voorstelling der Kon. Vereeniging het Neder!' Tooneel, kwam de tijding tot ons, dat de
Stads-Schouwburg te Amsterdam een prooi der vlammen
was geworden. In den boezem van ons Bestuur rezen
terstond plannen, om ten bate van hen, die bij dien brand
schade leden, zoowel artisten als suppoosten, eene voorstelling te organiseeren. Deze plannen werden nog aange·
moeciIgd door eene circulaire van het Hoofdbestuur, waarin
de Afdeelingen werden uitgenoodigd in dien geest te han·
delen. Met hulp van het Haagsche dilettanten-gezelschap:
»TJtile et Laetum" en van e!e Heer Krebs en zijne dochter
uit Amsterdam, were! eene voorstelling georganiseerd ten
bate von bovengenoemcle personen. Deze vOC1rstelling zal
plaats hebben op 2-+ April en eene her haling er van op 25 April.
Ofsch01:m het geheele resultaat dezer a\·onden nog niet
bekend kan zij:1, kan thans reeds vermeld worden, clat het
Bestuur zijne pogingen met goeden uitslag bekroond heeft
gezien en dat eene minimum opbrengst van.l I1l0ll. (na
aftrek van aile onkosten) aan het Hoofdbestuur zal kunnen
ter hand gesteld wordell.
Met bijzondere waardeering 1I10et het Bestuur hierbij
vermelden, dat vele schilderessen en schilders zich hebben
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ROTTERDAM.
H et ten einde !ipoedende jaar 188<)/90 heeft voor am:e
Afdeeling zich gekenmerkt door twee voorvallen van gewicht.
Het eerste, in den aanvang des jaars, was de algemeene
vergadering, den 15en Mei alhier gehouden.
Mocht bij die gelegenheid anze Afdeeling er in slagen,
zich den lof waardig te maken, haar van wege het Hoofdbestuur in No. 17b van »Het Tooneel" gebracht, dezerzijds
werd met vreugde gedaan, wat strekken kon om den band
tusschen onze Afdeeling en het geheele Verbond te bevestigen en nauwer toe te halen. Met verklaarbare voldoening
nam ons bestuur tevens waar, dat in bedoe/de algemeene
vergadering door het Hoofdbestuur in zake de Tooneelschool eene beslissing wenl uitgelokt overcenstemmende
met de denkbeelden nopens de grondslagen voor de organisatie dier school, door onze Afdeeliing reeds meermalen
aanbevolen.
Buitell behandeling kan hier blijven, in hoeverre de nadere
uitwerking, aan de bedoelde beslissing gegeven door de
besluiten der op 6 J uli gehouden voortgezette algemeene
vergadering, overeenstemt met wat onze Afdee\ing meent
te moeten beschouwen als het meest overeenkomstig met
de belangen van het Verbond in zijn gehee\. Slechts dit
eene zij hier uitdrnkkelijk verklaard : onze Afdeeling verheugt zich, thans als hoofdbeginsel aangenomen te zien dat
de Tooneelschool als .zoodanig eene vakschool is. Vindt
dat beginsel eene zuivere en volledige toe passing, dan zal
het grootste gedeelte der bezwaren, zoo vaak, oak uit den
boezem van onze Afdeeling, in het midden gebracht tegen
de bestaande inrichting der School, verdwijnen. Onze Afdeeling althans stelt zich voor, dat het alsdan in den vollen
zin mogelijk zal worden, den jeugdigen personen in wie
aanleg voor artist aanwezig blijkt, dilt onderwijs te verstrekken, dat zij behoeven am beschaafde en ontwikkelde
kunstenaars te worden.
In die verwachting is onze Afdeeling versterkt door het
tweede voorval van gewicht - op het einde des jaars waarvan dit verslag melding IlCeft te maken: het afleggen
van bekwaamheid en vordering·en, door
van proeven
leerlingen der Tooneelschool op den 2en April jl. in den
zoogen. »Kleine Schouwburg". Wij gelooven ons niet te
vergissen, zoo wij de indrukken van degenen, die de bedoelde pro even aanhoorden, samenvatten in dit oordeel:
tot min of meer ernstige klachten mogen de inrichting en
de wijze van werken der Tooneelschool tot dusver aanleiding
hebben gegeven, dat die School zelve een lluttige ins telling
is, in werkelijkheid ten goedc komen kan aan de verheffing
van het tooneelspeelkunst, staat reeds thans boven twijfel.
En dit bovenal door de ge\egenheid welke de School aanbiedt om het natuurlijke talent te schragen en te leiden
door die mate van ontwikkeling en beschaving, voor den
kunstenaar noodig om zijn talent zelf tot volle rijpheid te
doen komen. Eene vergelijking te maken tusschen hetgeen
zelfs de best aangelegde en meest gevorderde leerlingen
der School vermogen, en hetgeen door beroemde artisten
van jarenlange ondervinding wordt geleverd, zou even onjuist als onbillijk zijn. Maar dit mag, dunkt ons, toch reeds
nu wei worden gezegd, dat waar het bijvoorbeeld geldt het
vertolken van Multatuli's Vors/enschool, zelfs de bedoelde
artisten . in sommige opzichten - met name wat betreft het
door beschaafde voordracht to on en dat de zin van het
gesprokene ten volle wordt begrepen -- op zijn minst genomen worden op zijde gestreefd door de beste leerlingen
der School.
Gelijk gebruikelijk, is van wege de Afdeeling aan de
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leden eene voorstelling aangeboden, waarvoor gekozen werden Alphollse en Suzanne.
Deze voorstellmg, welke de
Afdeeling wederom aanleiding gaf, de wclwillendheid der
directie van het Gezelschap der Vereenigde Tooneelisten
te waardeeren, heeft plaats gehad op den sen November
jl. De Afdeeling is voortgegaan met haren zedelijken steun
te verleenen aan het zoo pas genoemde Gezelschap, in
gelijken zin als reeds in vorige verslagen aan het Hoofdbestuur is beschreven.
Het bestuur heeft crnstig overwogen, welke gedragslijn
het had te volgen naar aanleiding van het verzoek der heeren Kreukniet, B1aa~er en Bigot, dat de Afdee1ing het
»patronaat" zou aanvaarden over de door hun gezelschap
alhier tc geven voorstellingen. De uitslag dier overwegingen is geweest dat, ook op grond van eene desbetreffende met het Hoofdbestuur (resp. zijnen Aigemeenen
Secretaris) gevoerde vertrouwelijke briefwisseling, het bestuur
zich in deze zaak onzijdig heeft gehouden.
Het ledental van onze Afdeeling, dat op den IOen April
188t) nog 517 bedroeg, is door bedanken, overlijden en vertrek naar elders) thans gedaald (ot 509. In financieel opzicht
mag onze Afdeeling zich niet in grooten bloei verheugen;
uit de rekeningen over het boekjaar (begonnen op I Sept.
188C)) blijkt, dat er een niet onaanzieulijk tekort is.
Het bestuur heeft geen verandering ondergaan en bestaat
dus thans nog uit de heeren: F. Ebeling, voorzitter; J. J.
Havelaar J. Em., penningmeester; Jean Browne; Hendrik
P. N. Muller en dr. G. Pekelharing, secretaris.
Vit naam der Afdeeling Rotterdam
de scaetaris

bereid verklaard, een aantal programma's te illustreeren en
te do en verkoopen ten bate der opbrengst van de voorstelling.
De Secrdans.
]. C. VAN DE TOL.

G.

PEKEL:IARING.

LEIDEN.
De Leidsche Studentenafdeeling van het N ederlandsch
Tooneelverbond verkeert, voor zooverre dat mogelijk is, -de geringe geldmiddelen en de zware verplichtingen die op
haar rusten in aanmerking genomen - in vrij gunstigen toestand. Het aantal leden bleef bij het Dude cijfer, circa
300. Eenige led en, die nag steeds in gebreke bleven aan
hunne geldelijke verplichtingen te voldoen, zullen I Mei
geroyeerd worden, wanneer zij dan nog niet betaald hebben.
Slecht~ et~n voorstelling kon den leden tot dusverre
worden aangeboden. Zij had den 28sten November 188t)
plaats. Onze geldmiddelen lieten ons niet toe eene tweede
te geven. Wij zijn nu evenwel in onderhandeling om
eene voorstelling te doen geven door de leerlingen der
Tooneelschool in de eerste helft van Mei.
In October 1.1. zijn vijf aandeelen der premieleening, het
vorig jaar aangegaan, uitgeloat en afgelost.
Tot eereleden werrien benoemd de H.H. J. Nyman,
Th. B. Pleyte en R. C. Six, respectievelijk afgetreden
voorzitters en penningmeester der Afdeeling.
A. C. MAAs GEESTERANUS,
Secrelan·s det L. S . A. N T. V.
DORDRECHT.

I

Schoon het bestuur al het mogelijke doet om het tegendeel te bewerken, zakt het ledental langzaam maar zeker.
Toch ontbreekt belangstelling in het tooneel hier niet, getuige
de doorgaans trouwe opkomst bij de vrij talrijke voorstelIingen. B1ijkbaar echter is de zucht tot uitgaan hierbij een
belangrijke factor, grooter althans dan ware liefde in den
bloei en vooruitgang van ons nationaal tooneel. Hoe anders
de achtcruitgang der Afdeeling te verklaren?
Aan de leden werd eene opvoering van Nora aangeboden,
de titelrol vervuld door Mej. Aleida Roelofsen van het
bekende gezelschap Kreukniet c. s. Deze voorstelling maakte
zulken indruk, dat het stuk bij herhaling eene stampvolle
zaal en de geroemde jonge tooneelspeelster vele vrienden
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verwierf. Ook Svava en Donna Diana vonden grooten bijval,
een bewijs dat het publiek verzadigd is van Duitsche kluchten
en Fransche comedies, en tevens een vingerwijzing voor
andere gezelschappen om de platgetreden wegen te verlaten
en nieuwe te begaan. De mededinging doet ook op gebied
van tooneelspeelkun!',t vel en de oogen openen voor de
bestaande gemakzucht en routine in de keus der stukken:
het repertoir van het Rotterdamsche ge7.elschap van Legras
en Haspels, hier tel ken jare de vaste bespelers van den
schouwburg, leidt aan eentonigheid. Dat de ondernemende
troep van Kreukniet r:. s. dezen winter hier veel succes
heeft behaald, kan het begin zijn van eene andere en betere
strooming in het tooneelleven der Gra',enstad. Het bestuur
zal niet nalaten van die verbeterde strooming partij te
trekken naar zijn vermogen.
H. J. KIEWIET DE JONG, Secreiaris.
HAARLEM.
De Afdeeling Haarlem van het N ederlandsch Tooneelverbond telt 22 leden. In de samenstelling van het
Bestuur kwam in het afgeloopen jaar geene verandering.
Vermelding verdient, dat aan de Leden der Afdeeling,
bij de voorstelling van »Nora", door het ge7.elschap van
de heeren Kreukniet, nIaaser en Bigot in den SChOllWburg
alhier, op 3 October 1889, vrije toegang werd verschalt,
om de Leden in de gelegenheid te stellen dezc voorstelling, waaraan door oud-Ieerlingen van de Tooneelschool
werd medegewerkt, te kunnen bijwonen.
Na afloop der voorstelling werd door het Bestuur hulde
gebracht aan mej. Aleida Roelofsen, en bij den aanvang
was haar een bouquet aangeboden namens de Afdeeling.
Die voorstelling was aangekondigd geworden als de
eerste van een zestal, maar het bleef bij die eene, anders
hact het Bestuur zich zeker bij de volgende ook niet onbetuigd gelaten.
N amens het Bestllur,
De Secretaris der Afdeeling, DE HAAN HlJGENHoLTz.
MIDDELBURG.
Het is voor den secretaris der afdeeling Middelburg
eene aangename taak dat hij, een blik slaande op het afgeloopen iaar 1889-1890, getuigenis kan afleggen van eenig
meerder opgewekt leven dan in de vorige jaren viel waar
te nemen.
Niet dat de lecten der afdeeling zooveel belangstelling
toonden in de zaken, het Too7lCeiverbond betrefTende. Integendeel. Die belangstelling bleef op een en dezelfde hoogte ;
en de vergaderingen, door de afdeeling gehouden, gaven
duidelijk het bewijs, hoe gering die belangstelling is. Maar
dank zij den gunstigen toestand van onze kas kon het
bestuur gehoor geven aan tot hem gerichte uitnoodigingen,
en den leden der afdeeling een drietal genotvolle avon den
verschaffen, aan de bevordering der kunst daardoor meewerken en de belangstelling van het publiek vragen voor het
Tooneelverbond in het algemeen, de afdeeling in het bijzonder.
De opvoeringen van Nora en Svava heb ik slechts te
noemen om terstond te doen begrijpen waarop ik het oog
heb. Van aile afdeelingen bijna zullen zeker weI hieromtrent mededeelingen gedaan worden; en het is dus vrijwel
overbodig over het gezelschap, dat die stukken opvoerde,
uit te weiden.
Ik volsta dan ook met de mededeeling dat het bestuur
der afdeeling zich ten volle verantwoord achtte, toen het
gehoor gal aan het verzoek, om die opvoeringen te doen
plaats hebben, geheel onder toezicht en op risico der
afdeeling, te meer daar de voorwaarden, door de heeren
Kreukniet, Blaaser en Bigot gesteld, zoo hoogst billijk waren.
Zoo werd dan 11 October 1889 Ibsen's Nora en 4
Februari 1890 Svava van Bjornson opgevoerd. Den leden
werd bij die gelegenheid vrije toegang verleend en een
voorkeur bij het bespreken van plaatsen ,: voorrechten die
zeer gewaardeerd werden.

Hoewel het publiek bij beide gelegenheden talrijk was
opgekomen, was onze schouwburg nog niet geheel vol; en
moest zelfs, zij het ook een gering, offer uit de kas gevergd worden.
Dat offer werd echter met ingenomenheid gedaan, want
een zeldzaam fijn genot was den leden bereid; en aan
het publiek was de gelegenheid geschonken kennis te maken
met jeugdige krachten, wier beschaafd spel algemeen zeer wero
gewaardeerd en wier uiteengaan ten hoogste wordt betreurd.
Dat aan Mejuffrollw Roelofsen en Mevrouw Pool manHuyzers, bij de opvoering van Svava, een bouquet werd
aangeboden, een beleefdheid die wij bij de voorstelling van
lVora hadden willen bewijzen, maar waarin wij door onvoorziene omstandigheden werden verhinderd - moet ik
volledigheidshalve hier nog meedeelen.
Den l;jen N ovem ber 1.1. trad voor onze leden en voor
het publiek op de heer F. van der Goes van Amsterdam
die een klein maar uitgelezen gezelschap eenige uren met
zijne letterkundige voordrachten aangenaam be zig hield.
Het gevolg van deze kunstavonden was de vermeerdering
van ons ledental, dat door overlijden en vertrek sterk verminderde, met een zevental nieuwe leden, 7.oodat dit nu
weer het oude getal 26 bedraagt, terwijl onze eenige donateur ons steeds trouw blijft.
Gaat al wat langzaam gaat tevens zeker - 7.oolang wij
met onze leden geen gevaarlijke wegen bewandelen of
berijden moeten, zou ik liefst wat harder vooruit willen
gaan. Het is, dunkt mij, te betreuren dat in een stad als
Middelburg 7.00vele liefhebbers van het tooneel, zoovelpn,
die waarlijk om financieele redenen zich daaraan niet
behoeven te onttrekken, trots aile pogingen om lid te worden
van OI17.e afdeeling, daarvan zich nog onthouden.
Niettegenstaande de voordeelen, die den leden dit jaar
werden geboden en waarbij hun als 't ware financieeel meer
voordeel werd verschaft dan de contributie bedraagt; trots
onze bemoeiingen met een circulaire en een inteekenlijst,
konden wij het met eene vermeerdering niet verder brengen
dan tot genoemd zevental. Eene verspreiding van de door
het hoofdbestuur ons gezonden circulaire - zoo kort na
een door ons verspreiden oproepingsbrief en na een opwekking door de redactie der }f,Hddelburgsche Courant, achtte
het bestuur dan ook vrij wei overbodig. Laat ons echter ter verklaring van het voor ons weI wat ontmoedigend
verschijnsel mogen opmerken, dat er in eene stad als
de onze zoovele vereenigingen bestaan en hare ingezetenen
tel kens wordell aangezocht voor het lidmaatschap van dezen
of genen kring. Dat anze financieele toestand, trots het
betrekkelijk gering aantal leden en de offers dIe daarvan
in dit jaar gevraagd werden, zoo gunstig is, moet toegeschreven worden aan de voordeelige resultaten van uitvoeringen en soirees, in vorige jaren, den leden en het publiek
bereid. Die gunstige toestand stelde ons in staat om eene
bijdrage te verleenen aan het fonds, ter tegemoetkominl5 in
de door den brand van den Stadsschouwburg te Amsterdam
geleden schade.
Bij die som uit de kas konden wij de bijdragen voegen
van enkele goedgunstige stadgenooten.
Het bestuur der afdeeling is samengesteld uit Jhr. mr.
W. H. Snauck Hurgronje, Voorzz'lItr. F. M. Wibaut,
Penningmeester en
JOH. L. VAN DER PAUWERT.
Sure/aris.
TIEL.
Van de Afd. Tiel kan ik u aileen melden, dat wij den
Leden vrij entrce konden aanbieden b~j eelle voorstelling
van het N ederlandsch Tooneel, waarbij aan mevrouw
Frenkel-Bouwmeester, in de wI van Adrienne Lecouvreur,
namens de Afd. een bouquet werd aangeboden.
Het led ental bedraagt 16. Het Bestuur bestaat uit:
J. A. HEUFF, VotJ1zz'lIer.
.
J. L. VAN LmTH DE JEUDE, Secreiarzs.
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HARLINGEN.
Het ligt in den aard der zaak, dat er WelnIg valt te
melden dit het jonge leven van onze pasgeboren Afdeeling
van het Ned. Tooneelverbond.
Dc opwekking van het Hoofdbestuur in NO.3 van
»Het Tooneel" gaf aanleiding, dat hier ter stede in December
1.1. pogingen werden aangewend nieuwe leden aan het
Tooneelverbond toe te brengen. Al spoedig was hun getal,
met inbegrip van 2 reeds vroeger toegetredene (respectievelijk ingeschreven bij de Afd. Amsterdam en Groningen)
tot 24 gestegen. Zij besloten den 2 I sten Decem ber eene
Afdeeling op te rich ten en droegen aan eene Commissie,
bestaande uit de Heeren Jhr. H. M. Speelman, H. van
Slooten en Mr. A. H. van Kleffens, op, een huishoudelijk
reglement te ontwerpen en zoodoende de benoeming van
een bestuur voor te bereiden. In eene op den Isten
Februari gehouden vergadering werd een ontwerp-reglement
aan het oordeel der leden onderworpen en door dezen
aangenomen. Tot bestuursleden werden daarop de leden
der voorloopige Commissie gekozen. De Heer Speelman
bedankte echter voor de benoeming, waarop in zijn plaats
de Heer S. Hannema trad. De Heer van Slooten, iliet
ter vergadering tegenwoordig, berichtte later, dat ook hij
bezwaar had als bestuurslid op te treden. De Heeren
Hannema en van Kleffens helastten zich to en voorloopig
met de waarneming van het presidium en het secretariaatpenningmeesterschap. In de bij het reglement voorgeschreven April- of M ei-vergadering zal in de nog bestaande
vacature worden voorzien, waarna het Bestuur zich definitief
kan constitueeren.
Het led ental is inmiddels aangegroeid tot 28, waarvall
26 te Harlingen, 2 elders wonen.
De Afdecling aanvaardde het patronaat over de voorstelling, die het gezelschap van de Heeren Kreukniet,
Blaaser en Bigot den IOden Februari 1.1. hier ter plaatse
met »Svava" en »Belachelijke Hoofsche Juffers" gaf. De
genoemcle Tooneeldirectie had de welwillendheid den leden
der Afdeeling een reductie op de toegangsprijzen te verleenen. Vanwege de Afdeeling werd aan Mej. Roelofsen
een bouquet, aan den Heer Pool man een krans aangeboden.
Reeds in Januari bestond het voornemen eene soin~e te
geven, waarop prof. Dr. A. G. van Hamel van Groningen,
Mej. Alida Klein en de Heer George Verenet zich bereid
hebben verklaard op te treden. Omstandigheden hebben
echter tot heden de uitvoering van dat plan belet, doch
thans is de 29ste April a. s. er voor aangewezen.
De Secretaris der Afdeeling Harlingen van het
N ederlandsch Tooneelverhond:
J. H. VAN KLEFFENS, f-Secretans.
In het hoofdbestuur zelf had geen verandering plaats
maar een zeer belanrijke wijziging staat voor de deur zoo
als de punten van beschryving u hebben meegedeeld.
Laat ons hopen dat een nieuwe inrichting en nieuwe
krachten den bloei van het Verbond ten goede mogen
komen. Ons orgaan bleef geregeld verschijnen en bracht
menig extra nummer tengevolge van de vele vergaderingen
in den laatsten zomer gehouden.
Dat het buitendien belangrijk was mag ik niet bekennen,
maar de medewerking bleef grootendeels zoo niet geheel
uit. Onze redacteur stond nagenoeg aileen voor de zware
taak en daarin moet weI hoofdzakelijk de reden gevonden
worden, waarom hij zich terug trekt na zoo veel ins panning,
zoo veel moeite liit \lielwillendheid aan de goede zaak te
hebben hewijd. Het verbaast OilS niet, het doet ons leed.
Over Je finantien zal ik U hier niet veel zeggen, onze
specialiteit in het geldelijk beheer zal U aile cijfers uoen
kennen. Wij zijn niet slechter en niet beter af dan wij waren.
Die finanties worden natuurlijk grootelijks beheerscht
door de school en die bloeit niet wat het aantalleeriingen

betreft. Zal de eerste leerlinge ons verlaten dan rest ons
gelukkig nog veel om onze hoop op te vestigen maar bereikt is er nog weinig.
Trouwens, vat het verbond zijn taak goed op, dan zal
gehalte den doorslag geven en getal ni '!t in aanmerking komen.
Dc examens in den loop van dit j~ar afgelegd deden aan
de leerlinge Frieda Herberich een accessisit voor treurspel
en drama verwerven; zij verliet de school hoewel de cursus
nog niet was voltooid. Niet alzoo Alida Klein, die tot de
hoogste klasse werd bevorderd, en een tweeden prijs voor
blijspel verkreeg.
Adele Dore werd eervol vermeld, ook zij verlip.t sedert
de school.
Mejuffrouw Leida Roelofsen bracht ongeveer drie maanden door in Parijs, grootendeels voor rekening van het
verbond, om haar door het aanschouwen van al het goede
wat die wereldstad op kunstgebied geeft, te ontwikkelen en
aan te sporen.
Ten behoeve vall het vVertheim-fonds werd ons een
legaat van f 1000.- vermaakt door den heer Mr. Wm.
Jacobson in dell Haag.
Op het algemeen gebied van bevorderen van tooneellitteratuur heeft het verbond in het vervlogen jaar niets gedaan,
maar pogingen voorbereid am daarin met vrucht in het
aanstaande jaar werkzaam te zijn."
N a le.ling van het verslag wenscht prof. Stokvis aileen
te doen opmerken, dat de kosten der reis van Mej. Roelafsen bestreden zijn uit het Wertheim fonds.
De afgevaardigde van Dordrecht deelt mede dat het
led ental aldaar niet dalende, maar stationnair is.
De heer Jacobson (hoofdbestuurder) zegt dat aan hem,
als oud-pellningmeester, nog door den heer Bloembergen
contributien zijn toegezonden voor de afdeeling Leeuwarden,
die dus nog schijnt te bestaan.
De voorzitter vraagt alsnu machting om een wijziging te
brengen in de volgorde der punt en van beschrijving en punt
3 (begrooting) aan te houden tot na beslissing omtrent de
punten l), 10 en II die van grooten invloed op de begrooting kunnen zijn.
De vergadering verleent de machtiging.
Aan de orde komt punt ,f, waarbij het hoofdbestuur
machtiging vraagt een extra-toelage toe te kennen aan de
inwonende directrice van de tooneelschool.
De secretg,ris licht die aanvrage toe: twee jaar gel eden
heeft de algemeene vergadering de jaarwedde van de directrice met f 200. vermindp.rd, omdat er toen 3 interne
leerlingen waren, die ieder f 500. - betaalden. Buitendien
werd voor het huishouden Vllur, licht, bediening enz. vergoed. In het afgeloopen jaar was er slechts eene interne
geweest en had de huishouding ruim f 333. - meer gekost
dan de daarvoor uitgetrokken som.
De commissie van beheer en toezicht over de school
had toen het hoofdbestuur verzocht, eene extra-toelage
van ruim f 533. - toe te kennell. Het hoofdbestuur had
de f 333. - toegestaan en uitbetaald, maar achtte zich onbevoegd de verhoogde jaarwedde toe te kennen, aangezien
die door de algemeene vergadering was gevoteerd.
De vergadering stond zander discussie de verhoogde
wedde toe.
Punt. 5. De afdeeling Amsterdam wordt aangewezen
en uitgenoodigd om de rekening en verantwoording over het
afgeloopen jaar na te zien en neemt die verplichting opzich.
Punt 6·
De voorzitter deelt mede dat de heer L.
Simons Mzn., tot he den de belangelooze redacteur van het
verbondsorgaan »Het Tooneel" die betrekking niet meer
kan waarnemen.
De voorzltter dit besluit eerbiedigende en betreurende
heeft tot zijn leedwezen geen plaatsvervanger voor te stellen.
WeI hebben zich enkelen aangemeld, maar het hoofdbe·
stuur wilde zoo gaarne het blad reorganiseeren en uitbreiden.

Feitelijk toch is het nu weinig belangrijk. Het hoofd·
Den Haag aan te nemen. Daardoor heeft ieder hoofdbestuur hecft zich veel moeite in deze gegeven maar kan bestuurder per se zitting in de commissie en dat komt hem toe.
nog niet met een bepaald plan your den dag komen en
Prof. Van Hamel uit Amsterdam zegt voor de Mi.I tot
vraagt van de vergadering uitstel tot 1 September, om
Nut van 't Algemeen zitting te hebben in de schoolcomvoor het volgend seizoen eene proeve te nemen en in de . missie en nu niet aileen voor zich zelf bezwaar te hebben
aanstaande algemeene vergadering met een goed voorbereid I tegen de nieuwe voorgestelde sam ens telling, maar te mee·
plan voor den dag te komen.
nen, dat de Maatschappij die nooit kon goedkeuren, claar
De vergadering besluit conform.
de subsidie gegeven is onder de toen heerschende wet,
Aan de orde is nu het voorstel van het hoofdbestuur waarbij 3 hoofdbestuurders l n twee verbondsleden daar
buiten gekozen worden.
tot wijziging van art. 13, 14 en 15 der statuten.
Dit voorstel lokt hevig debat uit, waarbij de afdeelingen
Bij stemming worden artt. 13 en 14 aangenomen als
Amsterdam, den Haag, Leiden, Rotterdam en de heer door het hoofdbestuur voorgesteld. Art. IS met het amendement van Rotterdam.
Prof Stokvis in de eerste rangen strijden.
Leiden stelt op ART. 13 het volgend amen dement voor:
Punt 8. Verkiezing van het Hoofdbestuur.
"Het hoofdbestuur bestaat uit negen leden, van welke
De voorzitter deelt mede, dat het geheele Hoofdbestuur
buiten den secretaris twee leden in Amsterdam moeten wonen. defungeert omdat door aanneming van art. 15 de commisUit elk der drie grootste afdeelingen na Amsterdam wordt sie van beheer en toezicht over de school ophoudt te becen lid gekozen; de drie overige leden uit aile afdeelingen." staan en voor het grootst gedeelte samensmelt met het
Den Haag stelt voar:
Hoofdbe3tuur. Het is daarom gewenscht de vergadering
bHet hoofdbestuur bestaat uit ten minste 9 leden van geheel vrij te laten in hare keuze.
welke, buiten den secretaris, drie leden in Amsterdam
Zeer tot zijn leedwezen echter hebben 4 leden van het
moeten wonen. Uit elke afdceling, welke minstens 250 leHoofdbestuur en weI de heeren Krelage, Jacobson, Waller
den telt, wordt ei~n lid voor het hoofdbestuur gekozen.
en Joosten verklaard, zich niet meer voor eene nieuwe beHet hoofdbestuur wordt door de alg. verg. gekozen voor noeming beschikbaar te stellen.
den tijd van drie jaren, in dier voege dat ieder jaar drie
BiJ eerste stemming worden de heeren Prof. A. G. van
leden volgens rooster aftreden."
Hamel met 59, Marcellus Emants met 59, L. J. Plemp van
Amsterdam stelt voor :
Duiveland met 54, Dr. C. J. Vinckesteijn, Dan. de Lange
~Het hoofdbestuur bestaat uit zeven leden, waarvan ten
en Jean BlOwne ieder met 49 en M. B. Mendes da Costa
minste drie te Amsterdam moeten wonen."
met 47 van de 59 stemmen gekozen.
Het hoofdbestuur verdedigt zijn standpunt om het leden·
Bij tweede stemming de heer Henry Tinclal met 34 en
tal uit te breiden, tengevolge van den uitgebreiden werk- eindelijk in herstemming met den heer T. A. Milders de
l.uing door samensmelting met de commissie van beheer en heer J. A. Hoeuff met 38 stemmen.
toezicht over de school. Het laatste is volstrekt noodzakeTot lid van de schoolcommissie benoemt de vergadering
lijk voor den goeden gang vall zaken. Zoolang commissie den heer Prof. B. J. Stokvis met 37 stemmen.
en hoofdbestuur geheel van ell,ander zijn afgescheiden, zoo
Punt 9. Gewijzigd concept-reglement voor de tooneelals het geval was in de laatste jaren, zijn confticten on- school. De artikelen I, 2. 3, 4 en 5 wurden aangenomen.
vennijdelijk en hokt de gang van zaken.
Art. 6. Dc afdeeling den Haag wenscht een hollandschen
Er moeten noodzakelijk meerdere leden van het hoofdnaam te geven aan het applicatie-tooneel. Er werden verbestuur in Amsterdam wonen, want daar zijn de werk- schillende namen genoemd cloch geen passend gevonden.
zaamheden te verrichten.
Het hoofdbestuur belooft echter naar een goeden naam
Het is zeker wenschelijk am de groote afdeelingen in te zullen zoeken. De afdeeling Rotterdam heeft geen enkel
het Hoofdbestuur vertegenwoordigd te zien, en daarop zal bezwaar tegen het applicatie-tooneel, maar weI daartegen
de vergadering zeker bij de keuze ook letten, maar het is dat het Hoofdbestuur feitelijk nog geen machtiging heeft
bedenkelijk, dat kiezen uit bepaalde afdeelingen imperatief van de Algemeene Vergadering om een applicatie-tooneel
voor te schrijven.
te stich ten.
De Afdeeling Rotterdam en prof. Stokvis spreken ten
De voorzitter antwoordt, dat het optreden van dat
gunste van het vrij laten in de keuze.
applicatie-tooneel ook nag slechts bij wijze van proeve geOver artikel 15 loopen de meeningen ook uiteen.
schiedde, maar een noodzakelijk uitvloeisel is van het door
Den Haag wil gelezen hebben:
de Algemeene Vergadering aangenomen beginsel. :
»De commissie van beheer en toezicht bestaat uit het
DE TOONEELSCHOOL ZIJ EEN v AKSCHOOL.
hoofdbestuur, twee leden van het hoofdbestuur der MaatProf. Stokvis komt er tegen op, dat men spreekt van cen
schappU tot Nnt van 't Aigemeen en twee leden van het
voorbereidende school, terwijl hier bedoeld wordt voorbecomite der Dames-Patronessen."
reiding tot opleiding in een bepaald yak, dus voorbereidende
Amsterdam daarentegen:
»Het beheer en toezicht over de Tooneelsschool is aan vakschool.
De voorzitter noemt dien titel ontaalkundig en onlogiesch.
eene commlSSle van negen leden opgedragen. Die commissie bestaat uit twee leden van de Mij tot Nut van 't
Er is een vakschool en er is eene voorbereidende SChOlll.
Algemeen, twee leden van de commissie van Dames··Pa- Spreker stelt voor den naam aan te houden tot er werkelijk over het bestaan dier school zal gedebatteerd worden.
tronessen en vijf Ieden, door cle algemeene vergadering te
benoemen . Van deze laatste vijf moeten ten minsle twee en
Artt. 7, 8, 9, 10, aangenomen.
Art. II, aangenomen met wUziging in al. 4. (op voarkunnen drie Ieden zUn van het hoofdbestuur van het verbond."
stel van Rotterdam). »In zeer buitengewone omstandigheden."
Na vee! discussie oyer dit punt stelt Rotterdam voor:
Artt. 12, 13 en 14, aangenomen .
>>In art. 15 (lezing van het hoofdbestuur) v9/ te verandeArt. 15. Dit artikel lokt vee I bespreking uit.
ren in vier en er bij te voegen: »en een lid aan te wijzen
Er wordt bedenking geopperd tegen het afzonderlijk noedoor de algemeene vergadering."
men van den leider van het applicatie-tooneel. Wanneer
Prof. Stokvis wenscht de inmenging van het hoofdbestuur in de commissie te beperken; de afgevaardigden van clit een integreerend deel van het onderwijs uitmaakt, behoeft het niet in het bijzunder te worden genoemd en de
het Nut en de Dames-Patronessen zouden door het voorstel van het hoofdbest:.rur ten eenenmale worden gei"so- directeur heeft toch altijd recht en bevoegdheid om vl)or
een speciaal werk, en studie voor dat tooneel, een leeraar
leerd en machteloos gemaakt.
De heer Van der Goes adviseert om het amendement te benoemen die daarvoor de bij uitstek geschikte persoon is.

Dan wordt het voordragen door de commissie bestreden, dat zij aan het einde van den cursus gemakkelijk zoude
de afdeeling Rotterdam wenscht te lezen »aanbeveling" , kunnen vervormd worden tet een V oorbereidende School
anderen wenschen aileen advies van de commissie.
uit slechts twee klassen bestaande. Uit het programma
Het art. 15 wordt einuelijk als voIgt aangenomen :
dat u indertijd is medegedeeld is geblekcn hoe die ver»Aan het hoofd der tooneelschool staat een directeur. vorming heeft plaats gehad.
Hij is belast met de leiding en het dagelijksch bestuur
Bij den aanvang van den nieuwen cursus zijn als leerlingen
der inrichting en het onderwijs in cen of meer vakken.
der voorbereidende school aangenomen:
De directeur wordt benoemd door het hoofdbestuur, ge1°. in de hoogste klasse (derde klasse der vroegerc orgahoord de commissie van beheer en toezicht. Bij zijne nisatie) de q-jarige dochter van een der artisten der
benoeming worden de vakken aangewezen die hij zal hebKoninklijke Vereeniging »Het Nederlandsch Tooneel", een
ben te onderwijzen en wordt, op voorstel van het hoofd- meisje van hetwelk te voorzien was dat zij na een half
bestuur, zijne jaarwedde door de algemeene vergadering jaar van ernstige voorbereiding leerlinge der Tooneelschool
vastgesteld."
zou kunnen worden. In J anuari jl. is dit meisje tet leerArtt. Ib, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26 en 27, tinge der laagste klasse van de Tooneelschool bevorderd.
aangenomen.
2°. in de laagste klasse (der drie vroegere klassen).
Art 28, aangenomen met toevoeging van .teekenen" bij
a. de I:~-iarige broeder van een bekend komiek, zoon
de vakken.
van een schilder, een jongen van onmiskenbaren aallieg en
Art. 29. De afdeeling Rotterdam acht een diploma van de die kans heeft later een zeer goed leerling der TooneelH. B. S. niet altijd voldoenden waarborg en stelt vOGr te lezen: school te worden.
»Van het onderzoek in art. 28 sub . 2 bedoeld kunnen
b . de 13-jarige zoon van een klein horologiemaker, een
worden vrijgesteld dezulken die waarborg van bekwaam- jongen met een goed voorkomen en niet van aanleg ont·
heid geven." Wordt aldus besloten.
bloot, die geen behoorlijk lager onderwijs heeft ontvangen
Art. 30, aangenomen; in art. 3 I aangenomen te lezen: en die, met het oog op den toestand zijner geestvermogens
»Rechtstreeksche toelating tot eene hoogere klasse."
niet geschikt is om het voorbereidend onderwijs, dat hij
Artt. 32, 33, j4, 35, 36, 37 en 38 aangenomen.
nog behoeft, elders te genieten.
Art. 38. Op voorstel van prof. Stokvis vervalt dit arC. d. Twee meisjes, de eene, dochter van een handelstikel en wordt bepaald dat het eindexamen bij bizonder reiziger, de andere, dochter van een der beambten van de
huishoudelijk reglement geregeld wordt.
Koninklijke Vereeniging »Het N ederlandsch Tooneel" beide
Art. 39 wordt bestreden door de heeren Simons en Stokvis,
13 jaren oud. De eerste zou desnoods aan eene inrichting
doch onveranderd aangenomen met 36 tegen 28 stemmen. van M. U. Lager onderwijs hare verdere opleiding hebben
Art. 40 aangenomen.
kunnen ontvangen, doch aileen in eene kleine klasse; er
Art. 4 I. Toegevoegd achter »hospitanten," mits geene oud- bestond dus red en om ook haar in de voorbereidende
leerlingen of tooneelspelers, aangenomen.
school op tc nemen.
Aile verdcre artikelen goedgekeurd en geheel het regleDeze vijf aspirant·leerlingen der Tooneelschool zijn aanment daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
genomen in September 1889. In J anuari 1890 hebben zich
Punt 10. Concept-reglement voor de voorbereidende school. nog enkele candidaten aangemeld.
Een van deze werd
Na eenige discussie omtrent den naam blijft die als boven aangenomen als .aspirant-leerling" in dien zin dat hij bij
behouden.
den Directeur les zou ontvangen in lezen, terwijl hij ter
Artt. I, 2 en 3 worden aangenomen.
voltooiing zijner verdere voorbereidende vorming de H. B.
In art. 4 wordt de la,{tste alinea geheel geschrapt.
School met 3-jarigen curSus is blijven bezoeken, waarop hij
Artt. 5, b, 7 en 8 aangenomen.
geplaatst was. Zij, die voor de voorbereidende school in
Aan art. 9 wordt toegevoegd sub 2b stemvorming, zang aanmerking hadden kunnen k()men, moesten wegens on volen tee ken en.
doend uiterlijk 0f onvolduenden aanleg worden afgewezen.
Artt. 10 en I I aangenomen.
Vormden de vier sub. 2°. a-d genoemde leerlingen de eerIn art. 12 laatste zinsnede wordt bijgevoegd: »zang en ste der drie voorbereidende klassen (oude stijl), de tweede dier
teekenen."
klassen bestond uit 2 jongelieden en twee meisjes, waarvan
Aile overige artikelen worden aangenomen.
eene de dochter is van een tooneelbeambte. Wat de beide
De voorzitter brengt nu verslag uit betreffende de voor- eersten betreft, zoo is het twijfelachtig of het wenschelijk
bereidende school van het N ederlandsch Tooneelverbond.
is hen nog vl~rder tot leerlingen der Tooueelschool op te
leiden. De beide meisjes, 14 en 15 jaar oud, hebben veel
l'vrijne Heeren!
aanleg. Evenwel is hare voorbereidende opleiding nog niet
Door de Algemeene Vergadering van 6 Juli 1889 werd genoeg gevorderd om haar van de tweede der vroegere
besloten dat, zoolang de noodzakelijkheid blijkt te bestaan, »voorbereidende klassen" naar de Tooneelschool zelve te
eene voorbereidende school aan de Tooneelschool zal ver- bevorderen. Zij zullen de hoogste klasse de nieuwe »Voorbereidende school" moeten uitmaken.
bond en zijn.
Zoo zullen er bij den aanvang van den volgenden curs us
Hieruit voIgt, meent het Hoofdbestuur, dat, welke ook
de inrichting dier voorbereidende school moge zijn, haar zeker minstens vijf. misschien zes of zeven leerlingen zijn,
bestaan gebondcn is aan eene bepaalde voorwaarde, waar· die, ook indien al de drie leerlingen der tegenwoordige
op de aandacht der Bestuurders van het Tooneelverbond hoogste klasse tot de Tooneelschool kunnen worden bevoren van de Algemeene Vergadering bij voortduring moet derd en ook indien geen nieuwe leerlingen op de Voorbereidende school worden aangenomen, de twee klassen dier
gevestig zijn, die van hare noodzakelijkheid
Dus neemt het Hoofdbestuur, nog voordat een reglements- school zullen moeten blijven bevolkell.
Aangezien, naar de bepaalde verzekering vall den Direcvoorschrift het daartoe verplicht, deze gelegenheid waar, om
teur en van de Commissie van Beheer en Toezicht, de
U op de hoogte te stell en van den tegenwoordigen toestand
verdere opleiding dier jongelieden geheel en al zou gestoord
dier voorbereidende school en de vraag te beantwoorden,
of het noodig is haar voorloopig in stand te houden.
worden, ja, onmogelijk zou blijken, indien men poogde hun
Bij het begin van den afgeloopen cursus bestonden nog elders te doen plaats hebben, zoo is het Hoofdbestuur van
de drie voorbereidende klassen der vroegere organisatie. Op oordeel :
dat het noodzakelijk is ten behocve der aspirant-leerverzoek van het Hoofdbestuur heeft de Directeur der Tooneelschool, in overleg met de Commissie van Beheer en Iingen van de Tooneelschool, de Voorbereidende School
Toezicht, den leergang dezer drie klassen zoodanig ingericht, gedurende het volgend jaar in stand te houden".
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Het noodigt u derhalve uit, deze conclusie van zijn eischen, in volgorde gesteld, naarroate deze hoedanighedeu
Rapport aan te nemen.
, van invloed zullen zijn op de bekroning:
Namens het Hoofdbestuur van
1°. zuivere karakterteekening.
het N ederlandsch Tooneelverbond
2°. onderhoudende intrige.
3°. vloeiende dialoog, geschikt voor het toonee!.
A. G. v AN HAMEL, voorzz"tler.
4°. opvoerbaarheid.
D. H. JOOSTEN. secrelO1is.
Uitgeloofd worden:
De vergadering vereenigt zich met deze conclusie .
een eerste prijs van f 300.
Punt I r. Voorstel van het Huofdbestuur, betreffende
een tweede prijs van f I50.het uitschrijven van prijsvragen voor oorspronkelijke tooneelwelke echter niet behoeven te worden toegekend.
werken en aanvraag van een crediet van f 550. - voor
De bekroonde stukken blijven eigendom der schrijvers,
dat doe!.
doeh worden voor den tijd van een jaar kosteloos ter
De heer Marcellus Emants, zegt:
exploitatie aan het Hoofdbestuur afgestaan, tenzij de auteur
Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond, den vollen eigendom van zijn werk wenscht te behouden.
daartoe rremach tigd door de Aigemeenc Vergadering I890 te
deze prijsvraag schrijft het Hoofdbestuur een tweede
Amsterd~m gehouden, wenscht ter bevordering der nationale uitNaast
voor een zoogenaamd lever de rideau. Het acht deze
tooneel-Ietterkunde twee prijsvragen uit te schrijven. Hoe· stukjes een uitnluntende oefening voor onze schrijvers
wei erkennende, dat, uit een streng artistiek oogpunt be- niet het minst om de verplichte zelfbeperking - en wat
schouwd, dergelijke wedstrijden wellicht weinig aanbeveling de opvoering betreft, een zeer goede Icerschool voor aanverdienen, wil het door dezen maatregel op nieuw wijzen komende artisten, met name actrices, welke daarin dikwijls
op een tak onzer letterkunde, waaraan door onze beste
het meest op den voorgrond treden . Ten einde het eigenschrijvers no CT altijd niet genoeg aandacht wordt geschon- aardig cachet te bewaren, heeft het gemeend de grenzen
ken. Overtuigd, dat vele Nederlandsche letterkundigen en iets scherper te moeten afbakenen dan bij de eerste prijstooneelspelers in staat zouden zijn ons d:pertoire met vraag, daarcntegen het behandelen van N ederlandsche toegoede stukken te verrijken, h'Jopt het door deze prijsvragen standen doen vervallen.
hen tot een vruchtbare krachtsinspanning te kunnen prikkelen.
Het Hoofdbestuur vraagt:
Niet onvermeld wil het Hoofdbestuur nog laten, dat hd
Een oorspronkelijk blijspel in een bedrijf, kunnende
zich veel voorstelt van de samen werking van schrijvers met
dienen als lever de rideau.
tooneelspelers, aangezien het meermalen is voorgekomen,
Proza of poezie.
dat stukken van werkelijke verdiensten ontsierd, soms zelfs
2, 3 of 4 personen.
onopvoerbaar waren, door fouten, welke de vakman, de
Bet stukje mag geen klucht zijn en er mogen evenacteur, gemakkelijk had kunnen verwijderen, terwijl laatstmin charges als caricaturen in voorkomen, terwijl bij de
genoemde allicht het effect van den arbeid des schrijvers
beoordeeling meer op den dialoog dan op karakterdoor zijn teehnische kennis aanrnerkelijk zal kunnen verhoogen.
teekening of intrige zal worden gelet
Z'under daarmede het oordeel te willen uitspreken, dat
Het stukJe mag bij opvoering niet langer duren dan
andere takken der dramatische letterkunde gcen steun zoucen half uur.
den behoeven of waardig zijn, heeft het Hoofdbestuur geUitgeloofd wordt:
meend voorshands zijn aandacht te moeten bepalcn bij de een prijs van /100. -twee soorten van tooneelwerken, die hieronder nader wor- welke echter niet behoeft te worden toegekend.
den aangeduid. Slaagt deze prijsvraag, dan lOU de wenHet bekroonde stuk blijft eigendom van den schrij~er of
srhelijkheid eener herhaling voor andere dramati~che pro~ der schrijvers, doch wordt voor den tijd van een jaar
ducten ernstig in overweging kunnen worden genomen.
kosteloos ter exploitatie aan het Hoofdbestuur afgestaan.
In de eerste plaats acht het Hoofdbestuur het wensche
lijk, dat ons repertoire worde aangevuld met degelijkc
tooneel- en blijspelen, nation ale tocstanden zooved magelijk op nation ale wijze behandelende. Kunnen wij helaa,,!
op weinig goede oorspronkelijke stukken bogen, het Hoofdbestuur wil trachten het »iIl Nederland Nederlandsch" te
bevorderen en vraagt geen kluchten in Duitschen of zoogenaamde intrige·stukken in Franschen trant. .VI. a. W. de
oorspronkelijkheid moet niet aileen bestaan in de omstandigheid, dat de stukken niet vertaald zijn, m~ar de
deelnemers aan deze prijsvraag moeten trachten zlch III
hun denkbeelden en in de uitwerking daarvan Nederlanders
te toonen.
Verder moeten de stukken hedendaagsche toestanden
behandelen en spelen in den beschaafden stand; zoogenaamde volks-stukken worden dus uitgesloten, evenals die
spelende in fantastische land en of tijden.
Het Hoofdbestuur vertrouwt, dat .- in verb and met het
voorafgaande de volgende definitie zijn bedoelingcn
duidelijk zal aantoonen; het roept mitsdien allen, die daartoe lust en bekwaamheid gevoelen, op tot het sehrijven van:
Een oorspronkelijk tooneel· of blijspel (geen klucht)
behandelende hedendaagsche N ederlandsehe toestanden uit den beschaafden stand.
Proza of poezie.
Het stuk moet meer dan twee bedrijven tellen; er
roogen geen caricaturen in voorkomen.
Bet stuk zal verder getoetst worden aan de volgende

Ten slotte vestigt het Hoofdbestuur de aandacht op de
volgende bepalingen voor beide prijsvragen.
Iedereen kan zooveel stukken inzenden als hem goeddunkt.
De stukken mog~n niet door opvoering of druk bekend
zijn ge maakt.
Samenwerking van twee of meer person en is ge~)Orloofd.
De beoordeeling wonlt opgedragen aan een Jury van
zeven person en.
Genoemde jury zal, met inachtneming der gestelde eischen,
haar werkzaa'mheden regelen als voigt. Elk stuk wordt
gelezen door drie leden, geen leden van het Hoofdbestuur;
keuren deze drie of twee van hen het stuk goed, dan
wordt het ook gelezen door de vier overigen, waarna de
geheele jnry uitspraak doet bij meerderheid van stemm en.
Is daarentegen het oordeel der drie of van twee van hen
ongunstig. dan wordt het stu!.:: vonr goed afgekeurd.
Met nadruk wijst het Hoofdbestuur er nog op, dat de
jury de bevoegdheid bezit de prijzen of een der prijzen
niet toe te kennen. Een bekroond tooncelstuk moet waarde
hebben. niet aileen de verdienste, dat het 't minst slechte was.
De inlevering der duidelijk geschreven stukken - door
een andere hand dan die der mededingers - moet gesrhiedcn onder een motto, met bijvoeging van een verzegeld
briefje, behelzende naam en woonplaats van den schrijver
of der schrijvers, vrachtvrij VQil[ o~ op 31 December 1890
bij dcn Secretaris van het N. T. \'. aan de Tooneelschool
Marnixstraat 150.
De uitslag zal worden bekend gemaakt op de aanstaande
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Algemeene Vergadering van het N ederlandsch Tooneelverbond."
De afdeeling Rotterdam vraagt of er niet bizondere voorwaarden van opvoerbaarheid dienen te worden bepaald en
wenscht dat de auteur geen contract sluite met het Hoe-fdbestuur maar zijn volle vrijheid behuude.
Het hoofdbestuur stelt daarap voor, den auteur de bevoegdheid van vrije beschikking over zijn werk te laten.
Dit voorstel wordt aangenomen, maar verworpen een
voorstel van Amsterdal:J. urn de voor premies bestemde som
van / 550, op / 100.- terug te brengen.
Punt 12. N adere regeling van het fonds voor hulpbetoon.
De Secretaris zegt:
»In den vroegen ochtend van 20 Februari 1.1. werd de
Stadsschouwburg van Amsterdam door hevigen brand in de
asch gelegd. Daags na de ramp werd van wege het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tuoneclverbond aan
den Raad van Beheer van de Koninklijkc Vereeniging
»Het N ederlandsch Tooneel" gevraagd, of pogingen tot
bijecnbrengen van gelden, waarmede aan gel eden verliezen
te gemoet kon gekomen worden, de sympathie van dat
college zouden verwerven.
De Raad van Beheer toonde volle instemming met zulk
een vuornemen, eli zeide, dat behalve aanzienlijke verliezen aan eigendom, ook nog aanzienlijke schade werd geleden door een groot aantal ondergeschikten, die nu voor
eenigen tijd hun gewoon week loon zouden derven.
Het Hoofdbestuur verspreidde nu eene circulaire bij aile
leden van het Verbond en bij een paar duizend N ederlanders van naam en bekendheid, waarin bijdragen gevraagd
werden, en waarbij meer in het bijzonder de Afdeelingen
werden aangespoord, het Hoofdbestuur in zijn streven te
steunen. Bij enkele Afdeelingen yond die roepstern gehoor;
maar de meeste hielden zich doof.
Amsterdam, Den Haag, Craningen, Middelburg, Utrecht,
Delft spanden zich in om bijdragen te innen, door het
geveu vaIl ecn feestavond, waar de kunst der menschlievcndheid de hand reikte. Het gezelschap "Utile et Laetum"
in Den Haag kwam de daar gevestigde Afdeeling op roemrijke wijze te hulp. Zooals gezegd, de andere Afdeelingen
legden eenvuudig de circulalfe ter zijde.
Buiten het Verbond hebben slechts weinigen het voornemen van het Hoofdbestuur gesteund, maar hoe schitterend hebben die weinigen zich onderschciden! In de
eerste plaats H. M. de Koningin. Met de mildheid van
eene vorstin, met de mellschlievendheid van eene edeldenkende vrouw zond H. M. de eerste bijdrage.
Justus van Maurik Jr. maakte zijn tc:.lent, dat hem in
den nu vernietigden Schollwburg zoo vee I lauweren had
doen oogsten, dienstbaar aan den bijstand der kunstenaars,
die zijne werken zoo dikwerf verlolktcn.
Eene wclbekende firma hier ter stede offerde eene groote
som, uit dankbaarheld voor het ge. ;paard blijven door die
verwoestende vlammen. En anderen; men mist ook hier
de namen niet van de enkele Amsterdammers, die altijd
in de voorste rijen staan, waar hd geldt weI le doen en
hulp te verleenen.
Zoo kwam er een cijfer van ongeveer / 12.000 bijeen.
Maar groot was de geleden schade. Een 80tal perso·
nen derfden hunne weekloonen, kleine sommen, die echter
voor ieder der benadeelden van groot gewicht waren.
Het Hoofdbestuur keerde hun ongeveer / 2000.- uit.
De artisten verl!)! en kleederen, pruiken, benoodigdheden,
sierac1en, enz., enz. Zij hebben allen matig, billijk geschat;
enkelen waren geheel, anderen gedeelteliik door verzekering gedekt. V oor hen zijn nog ongeveer / 10.000 beschikbaar, die zoo spoedig doenlijk zullell worden uitgekeerd.
De schade zelve bedraagt een kleine / 1000.- meer.
MisschieD. komen er nog hijdragen, zoo niet, dan wordt al
wat het Hoofdb('.stuur he<.;[t bijeengebracht, in verhuuding
tot geleden schade verdeeld.
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De Voorzitter brengt dank aan de Afdeelingen die de
bedoelingen van het Hoofdbestuur hebben bevorderd, inzonderheid aan den Haag en stelt voor de gelden onder
de artisten te verdeelen naar gelang der door hen geleden
schade". Daartoe wordt besloten. De heer Prof Stokvis
brengt hulde aan hfot Hoofdbestuur voor het genomen initiatief.
Punt 13. De Afdeeling Utrecht. zeer tot haar leedwezen
verhinderd dit jaar de Algemeene Vergadering te ontvangen,
vraagt dit voorrecht voor het jaar '9 I.
Dit voorstel wordt gaarne aangenomen.
N u komt alsnog aan de orde, het uitgestelde punt 3,
Begrooting voor 1890/9 I.
De Voorzitter doet opmerken, dat de begrooting zoo als
ze is opgenomen in de punten van beschrij ving, eenigsins
dient gewijzigd te worden, omdat ze nu in overeenstemming
moet zijn met het heden aangenomen reglement.
Bij de algemeene begrooting moet bij de eerste post:
Saldo AO. po. inplaats van memorie worden ingevuld/300.bij de uitgaven moet worden gevoegd / 550.- voor prijsvragen, waardoor het batig saldo wordt f 208.77 1/2'
Bij de begrooting van de tooneelschool blijven de bat en
onveranderd maar moet onder d worden bijgevoegd »en
teekenen" en de post tot / 350.- verhoogd.
Zang moet pro memorie worden uitgetrokken, maar h.
leerares fransch en duitsch op / 1000.- verhoogd, k en I.
leeraar land- en volkenkunde en rekenkunde worden beiden
geschrapt. Schermen en plastische oefeningen wordt gebracht op / 225.- en dans en op / 150.-.
De aanleiding daartoe is, dat deze vakken te huis behooren op de tooneelschool, de leerlingen van de voorbereidende school kunne'1 er van gebruik maken.
De jaarwedden voor het onderwijzend person eel op de
voorbereidenne school veranderen nu ook geheel in de
bcgrooting en worden:
Lcerares uitspraak en stemvorming
f 150.»
fransch en duitsch.
» 500.Leeraar land- en volkenkunde.
» 150.- .
"
rekenkunde
.• 150."
N eder!. en geschiedenis pro memorie.
De begrooting wordt in discussie gebracht. De afdeeling
Rotterdam wenscht de frankeerkosten van het tijdschrift
uit de algemeene kas te bestrijden. Op voorstel van den
voorzitter wordt dit punt een jaar verdaagd, omdat inmiddels de uitgave van het orgaan eene nieuwe phase zal zijn
ingegaan.
De post applicatie-tooneel staat voor memorie. De
cerste proeve heeft niets gekost, dank der mildheid van
een vriend van- tooneel- en tooneelverbc,nd. De tweede
voorstelling bracht op / 82.-, waarvan de onkosten van
aanplakbiljetten, bediening, kapper enz. moeten worden
bestreden.
Na eenige gedachtenwisseling wordt de begrooting goedgekeurd.
De heer Pekelharing (Rotterdam) brengt zijn warmen
Jank aan den Voorzitter voor diens voortreffelijke leiding,
maar ook voor den grooten arbeid der voorbereiding,
waarin de hand des Voorzitters zeer merkbaar was.
De Voorzitter sluit hierop de vergadering.
Aan het verslag kan ik nog toevoegen de mededeeling,
dat aile nieuwbenoemde hoofdbestllurders hun mandaat
hebben aangenomen en dat ook Prof. Stokvis zich de benoeming tot lid van de commissie van beheer en toezicht
over de tooneelschool heeft laten welgevallen.
Aan de Artistcn van de Kon. Vereeniging »Het N ederlandsch tooneel" is 93
van de door hen geleden schade
bij den Schouwburgbrand vergoed.
Het fonds is daarmede uitgeput.
%

D. H. JOOSTEN, Alg. Sec/eians.
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A.

AlgeIDeene Begrooting. Ao. 1880/81.

ONTVANGSTEN.

Saldo A. po.
Contributie der Afdeelingen en
Deelnemers .
Deposito gegeven Saldo
Rente

f

Algemeene

»

a

»

UITGAVEN.
300. --

booo.70. -

Art.
»

»
»
»

»
»
»

f

B.

1.

2.
3·
4·
5·
6.
7·
8.
9·
10.

Bijdrage Tooneelschool
Tijdschrift .
Reiskosten .
Drukwerk
Bureaukosten
Onkosten Algemeene Vergadering
Onkosten Inning Gelden,
Onvoorziene uitgaven
PriJsvraag
Batig Saldo

f

/

46 I I.22';
700.75·100.40. 25·10.5°·55°·208·77';
-637°·-

f

4 000.-

»

4775·-

»
»

»
»
»
»
»
).

»

637°·-

Begrooting Tooneelschool. A 1880/81.

ONTVANGSTEN.

0.

Art. 1. Bijdrage Z. M. den Koning.
»
2. B~jdragc van het Rijk.
memone
3. Bijdrage Noord-Holland. memone
4. Bijdrage Amsterdam
»
5. Schoolgelden .
»
6. Giften, J aarlijksche Bijdragen enz.
»
7. Rente fonds Hacke van Mijnden.
»
8. Bijdrage Algemeene kas .

f

»

»
»

,.

»
»

,.

UITGAVEN.
5°00. 2000.400. 200.55·46r 1.22';

Art. 1. J aarwcdde van den Directeur, tevens
belast met het onderwijs in Algemeene
en Vadcrlandsche Geschiedenis, Nederlandsche en Dramatische Letterkunde en Lezen.
2. Jaarwedde van het onderwijzend perSOH eel :
a. Leerares in Voordracht en Spel
f 9 00 . b.
c.
d.

e.

g.
h.
i.
k.

I.
m.
n.

Leeraar in Voordracht en Grimeeren
Leerares in Uitspr. en Stemvorming
Leeraar in Mimiek, Aesthetica.

<)00.-

9 00. -

35 0 .--

Leera~ in Voordracht en Fransch
res
en Duitsch
. memorie
Leeraar in Costuumkunde .
'50. ~ Leeraars in Ned. Taal· en Letter·
kunde .
Leerares in Fransch en Duitsch . » 1500.100.Leerares in Engelsch .
Leeraar in Schermen en Plastische
Oefeningen
225·Leeraar in Dansen.
15°·Leerares Costuumnaaien .
Leeraar in Zang .
memorie »

Art. 3. Voorbereidende School
Leerares Uitspraak en Stemvnrming
Leeraar Land· en Volkenkunde.
Leeraar Rekenkunde .
Leerares Nederlandsche Taal.

r

150.-

15°·15°·-506. -

memone
Art. 4. Applicatie-Tooneel
»
5. Toelage inwonende Directrice f 500.per memorie uitgetrokken
»
6. Belasting, vuur en licht
»
7. Erfpacht
»
8. Rente 4 pCt. Leening.
9. Aftossing 4 pCt. Leening
"» 10.
Schoolbchoefte en Bibliotheek .
»
11. Bureaukosten .
» 12. Onderhoud Gebouw
» 13. Ameublement.
» 14. Plano-Huur
15. Huur Kachels
» 18. Onvoorziene Uitgaven.
--~------

/ 12266.22';

95 0 . »

»
»
»
»
»
»

»
»

"

f

784.337. 22;;
180.-400.200.40.--200,5°.--65·34·15°·12 2f>b.2 2 5
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.:De ilxameos cler Toooeelscfiool.
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 3--5 Juli werden de
gewone jaarlijksche overgangs- en eindexamens, tot sluiting
van den cursus 1889/90 der Tooneelschool, door de leerlingen afgelegd_
Den eersten dag kwamen, des namiddags van half 2 tot
half 5, in het gebouw der School, de theoretische vakken
aan de orde (de vier talen, geschiedenis en aardrijkskunde,
dramatische letterkunde en costuumkunde); werden door
aile vrouwelijke leerlingen mimische en plastische oefeningen
gehouden, onder leidir.g van den Hr- De Biecourt, en
gaven de gezamenlijke leerlingen van de Voorbereidende
School proeven in lezen en VOOl dracht- Het programma
van het laatste bestond uit, een paar proza-fragmenten van
De Veer en Cremer; de Stalboef van Hofdijk en de Gelukkige van Helvetius v. d. Bergh; In de smidse van
Marie Boddaert, het Stiefkind van Van Heijst, de Taveerne
van V. A. de la Montagne, de Doode van V. van de
Weghe, het Allerdroefste van Helene Swarth en Ondine
van Prudens van Duijse.
De pro even van Spel en Voordracht, Vrijdagochtend en
namiddag in de kleine tooneelzaal van Maison Strouc'ken
gegeven, waren ter beoordeeling van eene Jury, waarvan
dee! uitmaakte Prof. A. G. Van Hamel uit Groningen,
als Voorzitter, Mw. M. J. Waller-Schill en de HH. Mr.
J. N. van Hall, L. B. J. Moor, J. M. Haspels, Alex.
Saalborn en Taco H. De BeerHet programma voor dien dag was volgenderwijs samengesteld:
.

des morgens te
I.

IO

DE BRUID DAARBOVEN, van MULTATULL
2de Bedrijf, Ie helft.
Frans, kamerdienaar .
Generaal van Weller
Andries, onderofficier

II.

ure:

Jongeh. F. BOERSMA.
de Hr. H. SCHWAB.

***

.TWEELING WERD DE MENSCH GK
BOREN," fragment uit De Scheppillg van TEN KATE.

III.

IV.

V.

DE ZOON DER WILDERNIS, van FR. HAUL

J.

VELTMAN.

2de Tafereel, tooneel 3 -8 (ingesloten).
Parthenia.
Mej .
M. COERDES.
Ingomar
de Hr. H. SCHWAB.
Alastor.
Jongeh. F. BoERSMA.
Miron.
de Hr. J. COHEN.

MACBETH, van SHAKESPEARE.
Verlaald door Prof. BURGERSDIJK.

Zaterdagochtend geven de vakleerlingen Mej. H. Vall
Praag en de Hr. L. Landry op het schooltooneeltje ieder
eene proef voor eenige deskundigen en genoodigden. De
eerste had daartoe gekozen de scene uit »George de
Lalaing" tusschen Anna van Rosengaerde en Jonker Otto
(Jongeh. Boersma); de tweede uit "Severo Torelli" een
fragment met Portia (Mej. Brandt).
Daarna kwamen des namiddags te half 2, wederom in
Maison Stroucken, aan de beurt:
I.

LE JUGEMENT DE KOMOR, van LECONTE
DE LISLE,

voor te dragen door Mej. A. Klein.

II.

SAFFO, van GRILLPARZER. Vertaalddoor N. DONKER.
Derde Bedrijf.
Saffo, Grieksche dichteres.
Faon, een jonge Griek •
Melitta '. ~ slavmnen
.
van Saffo
E uc h ans,

III.

Mej. M. BRANDT.
de Hr . L. LANDRY.
l Mej. M. COERDES.
. ( .c. VAN DOMMELEN.

.
.

GEORGE DE LALAING, GRAAFVAN RENNENBERG. van VAN HEIJST.
3de Bedrijf, 4de en sde Tooneel.
Cornelia, zuster van den graaf.
Mej .
Ida, burgemeestersdochter.

IV.

EEN GRIL, van DE MUSSET.
VALJEAN.

Chavigny.
Mevr. de Lery
Mathilde.
Bediende .

VI.

A. KLEIN .
G. SIXMA.

LES PARIAS, van COPPEE,
voor Ie dragen door Mej. M

des namiddags te half twee:
Vertaald door L.

de Hr. L . LANDRY.
J. COHEN.
Jongeh . F. BOERSMA.
Mej.
M. COERDES.
G. SIXMA.

Ie bedrijf, tooneel 5 en 7; 2e bedrijf, tooneel I en 2.
Lady Macbeth.
Mej.
A. KLEIN.
Macbeth
de Hr. H. SCHWAB.
Bode
Jongeh. F. BOERSMA.

V.

I.

EENE INGENUE, van MEILHAC & HALEVY.
Vertaald door Mevr. A. R6SSING--SABLAIROLLES.

door S. J. BG. WILSON.

de Hr. L. LANDRY.
Mej.
A. KLEIN.
de Hr. H. SCHWAB.

Mej. G. SIXMA.
.C. VAN DOMMELEN.
» H. VAN PRAAG.

.

Turquet .
Dauberthier .
Octave.
Adele.
Leontine.

DE VROUWENHATER, van BENEDIX. Vertaald

Gustaaf .
Betty, zijne vrouw.
Freiling .

GETROEFD, van Mej. TITIA v AN GELDER.
Eva Faber .
Adele Belmonte, jonge weduwe.
Boukje, dienstmeisje .

Voor te dragen door Mej. M . van Praag.

IV.

VORSTENSCHOOL, van MULTATULI.
4de bedrijf, Ie en .2e afdeeling.
Louise, Koningin .
. Mej.
M . BRANDT.
Hanna, naaister.
A. KLEIN.
De Walbourg. eeredame.
M . COERDES.
Herman, braer van Hanna .
Jongeh. F . BOERSMA.
Albert, Hanna's verloofde
de Hr. L. LANDRY
Puf, werkman .
Mej.
SIXMA,
Hesselfeld, kamerheer .
.C. VAN DOMMELEN.

DE KIESVEREENIGING VAN STELLENDIJK, van LOD. MULDER.
Ie Bedrijf, tooneel 1-4.
Louise Lansing .
Mej.
G. SIXMA.
Carol. v. Rustwijk.
M. COERDES.
Marksteen
de Hr. L. LANDRY.
Steekamp.
Jongeh . F. BOERSMA.

III.

II.

Brandt.

Vertaald door JEAN
de Hr. L. LANDRY.
Mej.
M. BRANDT.
A. KLEIN.
Jo']geh. F. BOERSMA.

MARIA STUART, van SCHILLER.
Tuinscene uit het 3de Bedrijf.
Maria.
Mej.
Elisabeth.
Shrewsbury .
Jongeh.
Kennedy.
Mej.

A. KLEIN.
M. BRANDT.
F. BOERSMA.
G.SIXMA.

12 9
NB. Mej. Van Dommclcn en Sixma en de Jangeh. Boersma zijn
leerlingen van de I ste (laagste) klasse der Vakschaal; Mej. Cocrdes
van de 2de kl., Mej. Klein van de haagste. De dames Brandt en
Van Praag en de HH. Landry en Cohen zijn valdeerlingen en de
Hr. Schwab is Dud-leerling.
De Hr. Le Gras studeerde de .Kiesvereeniging" en» Varstenschaal"
in, Mej. Titia van Gelder de heide Fransche vaardrachten. de Hr.
v. d. Goes de .Maria Stuart" en Mw. Stoetz de averige nummers.

hoofdstad zal terugkeeren tot een toestand van wanorde
en kunsteloosheid, als voor jaren geleden.
Maar blijft zij voortarbeiden gelijk in de laatste jaren,
dan helpt zij daardoor den toestand aileen verergeren.
Haar zorg voor het oppervlakkig-uiterlijk, op zich zelf te
waardeeren, zou dan toch de innerlijke verwording, waaraan zij wegteert, blijven verbergen voor den blik van
belangstellenden die niet genoeg zich rekenschap geven of
Ter aanvulling van de noodzakelijke pauzen voor en na kunnen geven van wat zij voor zich zien, om van hun
.de Gril" droeg Jongejuffr. W. Sasbach nog eens »De eigen toenemende onverschilligheid de oorzaak op te
Stalboef" voor en Jongejuffr. W. Braakensiek »Het Mell;- sporen en mid del en te zoe ken tot herstel.
meisje" van Rogghe.
De ziekteverschijnselen zijn anders duidelijk genoeg:
De Vereeniging heeft, ten opzichte van haar gezelschap,
tot nu toe gemeend alles gedaan te hebben, wanneer zij
N a aftoop dezer exam ens sprak Prof. V. Hamel in 't velen aan zich verbond, terwijl zij zich aan zeer welnigen
openbaar het oordeel der Jury uit. Zij kende aan Mej. ' gelegen liet zijn. Aldus vergetend dat wie kunstenaars
A. Klein toe een 2 den prijs voor treurspel en drama en I brood geeft, maar hun de gelegenheid tot geregelde krachtseen 2 den voor blijspel, terwijl zij haar tevens eervol ver- inspanning en ontwikkeling der artistieke vermogens ontmeldde voor hare Fransche voordracht. J ongeh. F. Boersma houdt, op onverantwoordelijke wijze hun toekomst verontving eene eervolle vermelding voor zijn spel als »Herman" nietigt.
En dat zij hiertoe is gekomen, is "- behalve van interne
(in Vorstenschool) en als »Octave" (in .Eene Ingenue").
Aan Mej. M. Brandt viel een accessit voor blijspel ten deel. toestanden - niet het minst 't gcvolg van het gemis aan
Des avonds te 9 uur werd, na eene gecombineerde ver- een artistiek ideaal, aan het mecleven met haar tijd.
gadering van Commissie en Leeraren, door den Directeur
Van 1876 tot 1890 is zij gebleven wat zij in haar oorin het Schoolgebouw aan de leerlingen de aRoop hunner sprong was, het kind van de dusgenoemde litteraire
examens meegedeeld.
Dicnsvolgens wersien bevorderd, neigingen, die het tijdvak in onze letterkunde 1850-75
van de laagste klasse der Voorbereidende school L. Solser beheerschten en dus, bij haar ontstaan, feitelijk al hun
en Augusta Mulder; in de tweede naar de hoogste W. schepp end vermogen verbruikt hadden. Gelijk 't bij ons in
Bauer, Mina Sasbach en, ofschoon voorwaardelijk, ook de meeste dingen gaat, is de Vereeniging met het toeMina Braakensiek; van de hoogste klasse dierzelfde afdce- pass en van haar wenschen en neigingen Ie laa! gekomen.
Dat zij in de eerste jaren van haar leven niettemin
ling naar de laagste der Vakschool Melia Tartaud,Johanna
WertwUn en Cath. Reutmeester, maar aile drie slechts veel goeds heeft gedaan, en wat er in onze tooneelvervoorwaardelijk; terwijl Julia Ude een herexamen zal be- tooningen aan het uiterlijk was blijven ontbreken, eenigshooren af te leggen, wi! zij alsnog tot de Vakschool worden zins in overeenstemming met buitenlandsche vertooningen
toegelaten. Van de laagste klasse van de Vakschool naar heeft gebracht, mag dankbaar worden erkend. De beschavz"ng
de tweede werd verhoogt Frans Boersma; Carol. Van van uitspraak, toon en manieren, met het z. g. n. litterairDommelen, pas in Januari j.1. tot de Vakschool nverge- beschaven der teksten is zeker voor haar een voorwerp
gaan, zal de laagste klasse daarvan na geheel doorloopen, van zorg geweest.
Geertje Sixma had reeds voor het examen haar voornemen
Maar langzamerhand is dat beschaafde, dat salon-achtige
te kennen gegeven de School te verlaten. Martha Coerde; tot haar eenige liefde geworden. - En zij is daarbij gegaat over naar de hoogste klasse en aan Alida Klein is bleven - terwijl de menschheid er buiten naar een intenser
eervol ontslag verIeend onder toekenning van het diploma. studie van de natuur, een dieper doordringen in het wezen
De Voorzitter der Commissie sprak haar bij haar vertrek der menschen, een machtiger en mooier uiting van het
eenige hartelijke woorden toe.
diepst gevoelen smachtte, en bracht en yond in de kunst,
De Directeur der Tooneelschool. dan dit oppervlakkig litteraire ooit geven kon.
AMST., 12 Juli 1890.
Met andere woorden: ons tooneel" staat los van het
S. J. BOUBERG WILSON.
leven der moderne menschen; en het moet gaan meetrillen met de zenuwen van onzen tijd, of het verliest aile
recht op de belangstelling van wie meeleven met dien tijd.
Maar a! verlangt men dit vele niet, dan. nog moet deze
vraag eene beantwoording vinden:
Hoe za! het zijn, wanneer men voor den Duden StadsDe ruimte in deze Aflevering voor officieele mede- schouwburg er een nieuwen, grooten gebouwd heeft?
Met het repertoire harer voorkeur, het gewone (Fransche)
deelingen gevergd, noopt mij persoonlijk tot zelfbeperking.
Was dit niet het geval geweest, ik zou hier gaarne veel salonstuk, en een gezelschap "artisten, die bijkans aileen
hebben gezegd van wat ik, in verband ook met de de zen gewend zijn om de schimmige personen uit dergelijke
winter beproefde pogingen tot het ontwikkelen van jonge stukken voor te stell en en den gewonen dialoog op te
artisten en het uitbreiden van het repertoire onzer gczel- zeggen, zal de Ver. daar nog minder vat weten te houden
schappen, denk over den toestand van ons tooneel en zijn op haar publiek dan in de laatste jaren van haar werken
toekomst.
in den ouden Schouwburg!
Gebruikt zij den tijd, die haar va or de opening van dat
Stellig staan wij in Amsterdam voor een cnslS, waarvan
de ernst niemand onzer, die nog belangstelling over heeft nieuwe gebouw nog rest, niet om in haar gezelschap
sluimerende krachten te ontwikkelen, dan eerst zal het echt
voor ons tooneel, in deze tijden mag ontgaan.
Het nu naderend winterseizoen vormt een kort maar blijken, welk een ramp het verbranden der »houten kast"
en het stich ten van een nieuwen grooten schouwburg voor
beslissend tijdperk van overgang.
Het is het laatste van de Kon. Ver. in haar tegen- haar is geweest: haar geldelijke en moreele ondergang.
Ter vervanging van de afgeleefde, bloedelooze salonkunst
woordigen vorm.
Met I September 1891 kan zij zich ontbinden, of wei maken twee »scholen" zich gereed:
Daar zijn de artisten, die den modern en mensch 7.Oeken
besluiten tot eene voortzetting van haar arbeid.
Geschiedt dit eerste, zonder dat haar taak door anderen te ontleden tot in de fijnste zenuwtrilling van zijn dierlijk
zou worden overgenomen en verbeterd, het tooneel in de wezen - die door de forsche werkelijkheid worden mee-

gesleept en niet rusten kunnen voor zij haar hebben
omvat en overmeesterd en haar weer opgebouwd in hun
verbeeldingen.
En de anderen, die zich ziek gevoelen van die ruwe en
bittere werkelijkheid en smaehtend begeeren naar de hoogst
heerlijke schoonheid, die zij voor zich zien in hun droomen
en die zij hooren bij het luisteren naar de in hun binnenste
opklinkende stemmen - zoo dat zij moeten uitbeelden die
gedroomde visioenen en uitzingen die klankaccoorden.
De kunst, die deze twee versehillende en toch verwante
kunstenaarsgroepen bezig zijn te maken - en de soortgelijke
kunst die vroegere eelile artisten ons hehben nagelatendeze alleen kunnen nieuw bloed, nieuwe kracht inspuiten in
het verslappende spiers tel sci van onze tooneelgezelschappen.
Wat ik hier schrijf, is aileen de versterkte echo van de
stemmen, die ik heb hoaren klagen in de jongste mededeelingen van de secretarissen onzer afdeelingen. Daar is een
algemeen geroep, of een stil onuitgesproken verlangen naar
"iets meer" in vele van die verslagen.
En nu ik voor het laatst, als redacteur van dit orgaan,
zal kunnen spreken tot wie belangstellen in de dramatische
kunst, nu heb ik gemeend niet te mogen verzwijgen, wat
ik geloofde van den toestand van ons tooneel - nu en in
de toekumst.
Want die is van overgroot belang voor ons Verbond,
juist nu dit zijn school tot opleiding van tooneelartisten
zoekt te hervormen en het poogt iets te doen voor onze
bijkans uitgestorven tooneelletterkunde.
Als niet de staat onzer gezelschappen zoo is, gelijk die
wezen moet, loont het noch de moeite jongelieden artistiek
te vormen, noch stukken te vragen. die iets zouden hebben
uit te staan me't kunst.
Gelukkig zijn er teekenen, die hewijzen dat niet het
pubhek on verschillig is voor iets anders dan het alledaagsch
onbeteekenende. En als het publiek wil, zullen de directies
wei mee moeten!
Het afgeloopen seizoen heeft O ' lS hier in Amsterdam,
Vorslenschool, He! Onwur, Nora, De lIfeinacht en 01l ne
badine pas avec l'amour - met De Wilde Eend en De Eer
gebracht! - Veel dat onvolkomen was, maar toch bewees,
dat men aan het zoeken en tasten is, waar men nog niet
heeft gevonden.
Moge mijn opvolger kunnen getuigen dat dit »vinden"
is gekomen; ook voor hem zelf, wanneer hij zal moeten
gaan zoeken naar geld en medewerkers om van dit tijdschrift te kunnen maken wat het niet is geweest in de
jaren van mijn redactie : een tijdschrift waardig een verbond, dat ons tooneel wenscht te maken tot een "Kunst"
instituut.
Aan allen, die me hebben geholpen om mij van de op
me genomen verplichting zoo goed mogelijk te kwijten;
aan de lezers, wier welwillendheid mij vaak heeft aangemoedigd om ten minste te doen wat ik vermocht. bij het
eindigen van mijn taak t':.n slottt~ miin hartelijke dank.
L. SIMONS Mz.
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De met een t geteekende stukken zijn al vroeger gespeeld;
die met * in de vreemde taal.

Sept. t De Wilde Jacht, blijsp. 4 bedr. v. Ludwig Fulda,
2 maal.
Oct. De Wilde Eend, tnsp . 5 bedr. v. Henrik Ibsen,
5 maal.
Eill. tnsp. ,,) bedr. v. E. Werner, 8 maal.
»
t De lliblzothekarz~', blijsp . 4 bedr. v. G, v. :\10ser,
»
I maal, voorafgegaan :
t Ik eel Irij m!/Il lIfoeder, tnsp. I bed. v. A. Decourcelle en L. Thiboust, 2 maal.
»
t Fran dllon , tnsp. 3 bedr. door Alex. Dumas
Fils, 2 maal.
Nov. t Em mei'le van 30 .faa,., tnsp . 4 bedr. v. Eug.
Scribe en Em. de Najae, r maal.
»
Gevaar vO(lr Oor/og, oorsp?". blijsp. 5 bedr. van Henri
v. Meerbeeke, 6 maal.
»
t Flora Tosca, dr. 5 bedr. v. Victor Sardou, 3 maal.
»
Sajfo, treursp. 5 bedr. v. Grillparzer, 4 maal.
»
de Losbol, tnsp. 4 bedr. door Arthur W. Pinero,
4 maal.
Dec. t Narcz:r, drama 5 bedr. v. A. E. Brachvogel, I maal.
»
t Em mooie zaak, tnsp. 3 bedr. v. Edouard Cadol,
r maal, voorafgegaan:
t Em gewetenszaak. tnsp. r bedr. v. Octave Feuillet,
2 maal.
»
De Sb"jid (1m lui bestaan, tnsp. 5 bedr. v. Alphonse
Daudet, 10 maal.
lIfoeder-zel!m, Vaudeville 5 bedr. nih. Fransch,
»
I maal.
,.
t Fedora, drama 5 bedr. Victorien Sardou, 2 maal.
Ella, tnsp . zle 19 Del. voorafgegaan door :
»
t Ztj'n Vader, tnsp. 2 bedr. door Banner, 2 maal.

5 April
2;\

»

Kon. Vereen. Het Nederl. Toone81.

188q en
I

18

1890.

Sept. jl-fevrouw NOlrel, tnsp. 3 bedr. van Viet. Sardou,
8 maal.
,.
De VluchteNngen, dr. 6 taf. v. Anicet Bourgeois
en Ferdinand Dugue, 14 maal,

3 Mei

Vondel, 4 maal.

Feuillet, I maal, gevolgd door:
t De Bruiloft van Klons ell Roosje. 5 maal.
Alexandra, dr. 4 bedr. v. Ri·:hard Vosz. 7 maal.
gevolgd door:
t Een dims/ aall miin 7Jrz"end Blanchard, bIijsp. I bedr.
v. Moreau & Delacour, I maal.
t De Schoollmoeder, blijsp. 3 bedr. v. Bisson en
A. Mars, I maal.
De Fabn'eksbaas, tnsp. 4 bedr. v. Henri Arthur
Jones. 20 maal.
Vrouw en Kind, tnsp. 5 bedr. G. A. v. d. Lugt,
I maal.
Gastvoorstelling van Mevr. R. Irma Marazzi DiIigenti,
Lz'ifde zonder achting, dT. 5 bedr. Paolo Ferrari,
2 maal.
De lerugkomst ,Jan den Koloniaal, tnsp. 3 bedr.
van D. M. Maaldrink, I maal. Tot slot: Apo/heose
en dichlregelen, door C. J. Schulze, I maal.
Adrienrte Lecouvreur, tnsp. 5 bedr. v. Eugene
Scribe, 5 maal.
De Eer, tnsp. 4 bedr. v. Herman Sudermann,
I I maal.
t Frou-Frou, tnsp. 5 bedr. v. Henry Meilhac en
Ludovic Halevy, I maal.
t De Il1dus/nee! van Pont-Avesnes, tnsp. 4 bedr.
van Georges Ohnet, I maal.
Yond, dr. 3 bedr. v. Joaquin Estebanez, IO maal.
Em bezoek, tnsp. 2 bedr. uit 't Deensch v. Eduard
Brandes, 3 maal, gevolgd door:
De Famlize Bou/z"lIard, blijsp. 3 bedr. v. M. Ordonneau, A. Valabreque en Keroul, 3 maal.
He! schdderli vall Signorelli, tnsp. 3 bedr. van
Richard Jaffe, 4 maal.

13 1

Grand Theatre van Lier, Am3te13traat.
1889 en 1890.
18

9

14
2 I

I

3
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12
15
19
26
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23
25
28
4

7
11
16
20
28
1

7
21

Sept. De Kinderm van Kapdeill Grant, dr. 12 taf. van
Jules Verne, 15 maal.
Oct. t A'£lcht en l1forgen 0/ de falllziie Beaufor/, 2 maal.
»
t Gaspardo de Visscher, dr. 4 bedr. v. Edw. Capadoze, 3 maal.
t Twa Weezen, dr. 8 taf. 2 maal.
. Gastvoorstellingen des Heeren Friedrich Mlilerwurzer:
Nov. * Hans Lange, Schausp. 5 akten V. Paul Heijse,
I maal.
* Sie ist Wahnslrmig, Schausp. 2 akten van L.
Schneidt, 1 maal.
»
* Der Kriegsplan, Lustspiel 5 akten v. Julius V.
Werthen, 2 maal.
»
* Die Riiuber, Trauerspiel 5 akten, Friedrich V.
Schiller, 2 maal.
»
* Kean, Schauspiel in 5 alden, Alex. Dumas, 2 maal.
»
* Der Kaufmann von Ve1lt!dig, Schauspiel 5 akten,
v. Shakespeare, 1 maal.
»
* Hamiel, Prinz von Danemark, Traursp. in 12
Bildern van Shakespeare, 2 maal.
»
* Der Hiitenbesilzer, Schauspiel 4 akten V. George
ahnet, 3 maal.
»
* U1/'d Acos!a, traurspiel 5 akten V. Gutzkow, I maal.
»
* Das Goldene fialb, Schausp. 4 akten v. Robert
Kohlrausch, 1 maal.
»
t De Goudj(ravers van Cali/ornie, dr. 6 taf. van
Adolphe d'Ennery, I maal.
»
t De Bedelaarsler, dr. 5 bedr. nih. fransch, I maal.
»
t Mr. Barnes van jllew-York, dr. 4 bedr., ~ maal.
Nov. t Katharina Howard, koningin van Engeland of de
twee Sch!lndooden, dr. 5 bedr. V. C. Alex. V. Ruijsch,
I maal.
»
t Nelly, dr. 10 taf. V. Charles Dickens, 3 maal.
Hinko 0/ de Vr9'knecht, tnsp. 5 bedr., I maal.
"» tt Blonde
Els, tnsp. 6 tar. W. N. Peijpers, I maal.
i>
Een Gelukskilld, blijsp. 8 taf D de Bruijn, 4 maal.
»
t Zmuwachtige Vrouwetl, blijspel 3 bedr. 2 maal.
voorafgegaan door:
lVIoed Adell, tnsp. I bedr. 1 maal.
Dec. De Loon van Carolz"e, comedie 4 bedr. V. Albert
Delpit door D. de Bruijn, 5 maal.
»
De Slr9'd om lui bestaan, dr. 5 bedr. v. Alphonse
Daudet, 12 maal.
»
F.Va, tnsp. 5 bedr. v. Richard Voss, door W. C.
Rooyaards, 19 maal.

18 90 .

4 Jan.
I I

15
17
18

22

6
8

De Garnizoens-duiz1e/, blijsp. 5 bedr. door Kneisel,

7 maal.

t Ben Leil, De Loon van den ATacht, dr. 6 taf. 4
maal.
t De Af'isdaad 09' Nae/lt, dr. 9 taf. nih. Engelsch
2 maal.
»
De Bede de'" St-hipo1"eukelz'lIgm, dr. 5 bedr. v. M.
Artus, 1 maal.
»
Galeotto, dr. 4 bedr. V. Jose Echegaray, 4 maal,
gevolgd door:
Een Spoed-beslellz'ng, blijsp. 1 bedr. Aug. Hendrix,
4 maal.
t Hel Geheim <'an den Bli71 de, dr. 10 taf. door
W. N. Peijpers, 2 maal.
»
Het Goudell KalJ~ tnsp. 4 bedr. van Robert Kohlrausch, 9 maal.
Febr. t De Twee ROZC1l, of de Gm/kelders der Gr(jze
AIonlllken, dr. 5 bedr. door F. H. Greb, I maal.
»
t Onder Valse/ze Vlag, dr. 9 taf. n/de roman La
Porteuse de Pain, 4 maal.
»

I I

1
13
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27

28

29
I

5
10

I I

12
16
23

26

Febr. De .Ionge Garde, blijsp. 4 bedr. v. E. Jacobson en
L. Elij, 20 maal.
Mrt. De Schelmen V<11l Londen, dr. 12 taf., 16 maal.
»
t Zwarle Grief, dr. 6 taf., 2 maal.
»
Ollder Polilie-toezicht, dr. 7 taf. nih. fransch 8 maal.
»
t Laurieroooill en BedelstaJ, tnsp. 6 taL, 2 maaJ.
t De Dochters vall Haseman, blijsp. 4 bedr. v.
Adolf L' Arrange, 1 maal.
»
Z9' WI} met trouwen, dramatische schets uit het
N oorsch, 1 maal.
»
jack Sheppard, of de Ridders van den Nevel, dr.
10 taf. nih. fransch, 3 maal.
_
April ,Paust, treursp. V. W. v. Goethe, vertaiing ten Kate,
2 maal.
»
t Het Geheim van Een Huurr9'tuig, dr. 8 taf., 4 maal.
»
Talent en Geboorte, tnsp. 3 bedr. nih. fransch 3 maal.
gevolgd door:
De oude Doos, tnsp. I bedr., 2 maal.
»
t De SplOlZ des Konings. tnsp. 6 bedr., I maal.
»
Paul Chambaud of Galtiooif en Edelman, dr. 7 tar,
5 maal.
»
t Margol de Bloelilenva-koopster, dr. 8 taf., I maal.
"
t De Hugmolen, treursp. 8 taf. \-. A. Lindner, 2 maal.
»
Het Kanaal St. Martz'n, dr., 7 taf. 3 maal.

Vereenigde Rotterdam3Che Tooneelisten.
I

Mei

20

»

23

»

25

»

17

Vorstmschool, tnsp. d. Multatuli 18 maal!
Eva, V. Richard Voss, 2 maaJ.
.1lphonse, tOl!lneelsp. in 8 bedr. v. Alex. Dumas,
3 maal.
De Brandwacht C1l ziin Ll'e/je, minnespel door
Floris van Westervoort, 3 maal.
De Klesvemmiging van Steliend9'k, blijspel 4 bedr.,
V. Lod. Mulder, 2 maal.
Hanms, drama in 6 bedr. van Rosier Faassen,
2 maal.

Salon des Varietes.
I8Sg en 18 90 .
I

Sept. Naar den Eijfeltoren, bhjsp. (revue) 5 tar. 55 maal.

23 Oct. Greta, De Too"l!t!1Zares, dr. 6 taf. door J. C. K.,

4 maal.
t De l'wee Weezen, dr. 8 tar. v. D'Esnery, 5 maal.
t janus Tulp, blijsp. 4 bedr. V. Justus v. Maurik,
I I maal.
I Nov. Nora, tnsp. 3 bedr. V. Henrik Ibsen, 15 maal *).
Zippe of Eerl9"ke Laakwaarnemers, blijsp. 5 bedr.
9
vertaald door C. P. T. Bigot, I I maal.
16 »
Marmet'en Bee/den, I.lskoude Harten, dr. 4 bedr.
6 maal.
25 » Het 01lWU1, dr. 6 bedr. V. Nicolaas Ostrovsky,
5 maal.
4 Dec. IUppelleer, blijsp. 6 taf. door Cosinus, 18 maal.
10 »
SZlava, tnsp. 3 bedr. v. Bjornson, 13 maal, gevolgd door:
Dosia, tnsp. 2 bedr. V. Henry Greville, 7 maal.
De Srhoolr9asler, 3 maal.
De Koster van de Oude Kerk, blijsp. 4 bedr. 4 maal.
22
»
t De Shah '/-'an Perzl"ii. blijsp. 4 bedr. door C. p.
T. Bigot, I maal.
25
Moeder Afoscou. de Dochttr der Voddenl"apers, dr.
8 taf. bewerkt door C. P. T. Bigot, 5 maal.

27
30

»
»

*) NB. Na I Mei, met M~vr. A. R6ssing--Sablairolles in de titelral nog 10 maal gespeeld.
In 't geheel sints Maart 1889 in
'I gansche land ± 75 maal.

13 2
18 90 .
1

4
13

Jan.
»
»

25 »
27 Jan.

6 Feb.
24

,.

4 Mrt.

15

»

23

»

24

»

30

,.

I

April

12

»

21

»

ADVERTENTIEN.

t

Roger de Schandvlek, dr. 5 bedr., 2 maal.
t Marie Jeanne, de Vrollw ztit de Volksklasse, tnsp.
6 taf nih. fransch 2 maal.
Huwelijksgeluk, blijsp. 3 bedr. uit 't Fransch, IO maal.
voorafgegaan door:
t Het Wiegie, tnsp. I bedr. E. M. Goethem, IO maal.
t Lazaro de Veehoeder, tnsp. 5 bedr., 2 maal.
De Vrek, blijsp. 5 bedr. v. Moliere 13 maal, gevolgd door:
Belachel-q'ke Hoojsche JuJlers, 6 maal.
Een Man die te veel gekoesterd wordt, blijsp. I bedr.
nIh. fransch, 6 maal.
Piou-Pzou!!! blijsp. 8 taf. bcwerkt door C. P. T.
Bigot, 13 maal.
Donna Diana, blijsp. 4 bedr. W. G. Nieuwenkamp,
II maal.
Vriend Fritz, tnsp. 3 bedr. vert. door H. P. Boudier, () maal, gevolgd door:
lk heb iets verge/en. hlijsl'. I bedr. door Mannoury,
I r maal.
t De Voddenraper van Parijs, dr. 9 taf. van Felix
Pyat, 3 maal.
t De Gebochelde, dr. 8 taf. nih. fransch, I maal.
Haar Zuster, tnsp. 4 bedr. door Marcellus Emants,
4 maal, gevolgd door:
De Florent-q'nsche zanger, tnsp. r bedr. door Mr.
J. A. v. Hall, 4 maal.
t Kwik m Kwak, of binnm em week moe! ik em
vrouw hebbm, kluchtsp. 6 taf. van Em. Pohl, 2 maal.
Mane Antoinette, dr. b bed'. van Paolo Giacometti,
6 maal.
Rodzon RaskolnikoJl, drama i,l 6 tafereelen n. h.
fransch door W. C. Rooyaards, 5 maal.
De lzifde is gUll spulgoed, tnsp. .) bedr. v. Alfred
de Musset, 7 maal, voorafgegaan door:
De lI-fez"nachi, dr. 1 bedr. door Jac. v. Looy, 4 maal.

NB. Bovenstaand repertoire dient om te laten zien wat er
Anno 1889/90 in de Hoofdstad van Nederland al zoo vertoond is!
De conclusies, uit deze opgaven te trekken, blijlt belangstellenden le7.ers
overgelaten.
RED.
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Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek
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XIX.

BIz.

BIz.

Beschrijvingsbrief voor de voortgezette Alg. Vergadering Ia
Bericht aan H.H. Afdeelingssecretarissen
la, 13a
Verslag der voortgezette 18e Algemeene Vergadering 22a
Verbetering van fouten in id ..
G. Pekelharing en J. Browne- Brief naar aanleiding
I
van id.
Staat van het Nederl. Tooneelverbond.
I I
Mededeelingen van het Hoofdbestuur .
19, 87
Circulaire van id. .
. .
. . 19, 80
Brief aan de directie van het Salon des Varietes .
27
Mededeeling betreffende het Applicatie-tooneel.
63
Programma van id. en Inleidingsrede .
71, 72
Briefwisseling over de Redactie van het Tijdschrift
79
Beschrijvingsbrief vall de 20e Alg. Vergadering.
95
Verslag van id.
I 17

DACUl. Uit de Merwestad .
8
L. S. Henrik Ibsen en zijn *Wilde Eend"
13
C . F. V . D. HORST. »ElIa" .
15
16
L. S. Hamlet (Loffelt en Mitterwurzer) .
21
L. S. De kunstenaar en de kritiek
28
PROF. A. G. VAN HAMEL. Emile Augier
J. VRII-.SENDORP JR. »Nora"
47
L. S. De strijd '1m het Bestaan.
52
Mr. C. BAKE en L. S. Volksstukken
55,
JEAN VALJEAN. De kunst van den tooneelspeler
(naar Coquelin Aine).
. 64, 75, 83
66
D. H. JOOSTEN. Vermaken.
._
Mr. J. N. VAN HALL en L. S. »De Vrek" van Moliere
een blijspel? .
76
L. S. De Stadsschouwburg .
80, 88
MATTHIJS VAN GEUNS. In een tempel der Kunst
85
L. S. De nicuwe Tooneelinrichting te Munchen
91
»
Losse opmerl~ingen over tooneelspeelkunst
92
III
Ter aanstaande Algemeene Vergadering
»
Boekaankondiging.
II5
» Aan mijn lezers
87
Tot Afscheid
12 9
Ter nagedachtenis van Prof. J. A. Alberdingk Thijm 3 1a
Een Schouwburg voor de Jongeren.
9
August Junkermann .
23
Apollo-feesten
23
Tekst-verklaring.
24
J aarverslag der Kon. Ver. het N ederl. Tooneel.
38
Vondelwedstrijd
107
De N ora-rondreis .
7
Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel. 15, 31, 39, 57, 67, 130
Grand Theatre Gebr. v. Lier .
32, 13 1
Salon des Varietes
3 2 , 41, 5T, 68, 131
Jean Valjean. Uit de Maasstad
8, 23, 34, 49, 59, 78,
81, 89, 108
Necrologie
3 1a, 10, 54
Snippers .
3 2a , 25, 35
Nieuwe Uitgaven
25, 36, 46, 54, 61, 70 , 80, 93
Corresponder,tie
46
Verbetering . . . .
80, 97
Repertoire 1889- I 890
130

OFFICIEEL GEDEELTE:

TOONEELSCHOOL:
Ontwerp-reglement voor de Yak-school
Memorie van toelichting
Concept-reglement betreffende de adspirant·leerlingen
Regeling der exam ens
Brief van Mr. J. E. Banck.
Id.
»
Mr. J. N. van Hall
De Kosten van de Voorbereidende School
Programma van het Onderwijs
Overgangs- en Toelatings-examens .
De Tooneelschool in den Amsterdamschen Gemeenteraad .
Brief over het Reglement door de Rotterd. Afgevaard~den .
Gewijzigd concept-reglement van de Tooneelschool
Concept-reglement van de Voorbereidende School
ToeJichting .
Optreden van leerlingen te Rotterdam.

2a

9a
I Ia

13a
13a

19a

19a
2

5
20
37
98
105
106
109

UIT ONZE AFDEELINGEN:

14a, 12, 28, 107
16a, 7, 12, 27
18a
18a
18a, 28, 107
18a
19a
12, 39
62

Amsterdam
Den Haag
Dordrecht.
Groningen
Delft
Haarlem .
's-Hertogenbosch
Middelburg
Harlingen.

N. B.

De cijfers met

(I

INGEZONDEN:
Mr. C. Bake. Over Volksstukken
Marcellus Emants. Over id. .
L S. Vermaak in de Hoofdstad
D. Ibsen en het naturalisme .
J. Vriesendorp. Antwoord aan D ..

verwijzen naar de Afleveringen

lA, IE

IC van den

1gen

Jaargang.

10
44
44
61
69

REGISTER
OP DEN

JAARGAN G.
A.

BIz.

Biz.
De Brandwacht en zijn Iiefje
91
Brot . . . . .
58
6g
Brand. . . . . , . . .
rog
Brandt (Mej.). . . . . . .
Bruiloft van Kloris en Roosje (De) 2 I 1
Burlage (Mevr.) . .
35, bo, go
Buchdramen
57
Burgersdijk (Prof.)
63
Byrom; letzte Liebe .
58

Adolf van Gelre .
63. 74
Zur Aesthetik des modern en Ehebruch-Dramas .
. . 56
Albregt (Mevrouw) . .
.231, 88
Aiberig (James) . . .
. 40
Alberdingk Thijm (J. A.)
. . 56
Alberti (Conrad) • . .
. . 58
Alexandra . . . . .
58, 59
Amsterdamsche J ongen
44
Ammergauer-Spielen.
57
Anne-Mie .
89
Apollo Feesten
23 1
Arbeid Adel t
58 Casus Belli. .
3I 1
L'ArIesienne
67 . Calas (Jean) .
60
L'Assommoir
48 i Caesar (Julius)
85
L'Aventunere
.2gi, 85 1Car~e~~ . i ' .
go
L' Avare .
. 77, 78, 85, 86 i ChnsplJn 9 , 35. 49, 5 I, 60, 78, 83, 108
Augier (Emile).
28', 29\ 30\ 3 I 1 Christmas Carol
40
La Cique
.29\ 301
Claudius. . . .
. . 25 1
B.
Claus . . . . .
. 4 1 , 53
Comedie Franc,:aise
.28t,3 I i
Bake (Mr. C.). . 23\ 44, 55, 56, 66 Coquelin. . . '.
291, 69, 87
Banville (Theodore de)
. . 2g1 Coppe (Fran<;:ois)
. . 30t, 3 I 1
Barriere (Th.) .
.32" 34 Coelingh (Mevr.)
50, 51, 78
Barmes of New-York (Mr.)
68 Conradi. . .
. 58
Baron.
. . 75 Coriolanus . .
. 63
Beersmans (Cath.) 23 t, 241, 34, 50, 108 Corneille. . .
65, 75, 83
Benoiton (Familie). . . . . . 24 1 Coerdes (Mej.)
109
86
Belachlijke Hoofsche Juifers 24\ 68, 6g Cremer .
Beaumont . • . . .
. 25 ' Croizette .
Bernhardt (Sarah)
. 30i I
Beukers (Mej. Anna)
33, 43, 451
D.
Beersmans (Mej. Pauline) .
35 .
Beranger . .
96
Betrachting . . . .
.
. 109 Daudet (A.)
52, 53, 64, 67, 81, 82
Bigot. . .
34, 44, 63, 69, 76, 77 Darwin . .
. 52, 53
Bibliothekar (Der)
. 40 Das junge Deutschland.
58
Birch-Pfeiffer (Charlotte)
. . g\ 321 Dame aux Camelias.
.30\ 50
Biene (van).
.23\ 34 Dandin (George). . .
.2g\ 77
Bjornson.
51, 52, 58, 73 De Voddenraper van Parijs.
. 44
Blankensteijn (Mej.) .
71 Der Teufel in Palermo
. . 58
Blaaser .
. 44 De Kunst en de Tooneelspeler. 64, 88
Bleibtreu (Karl) . .
. 58 Der Geizige . . .
. .
77
Blumenthal .
. 58, 60 De terugkeer van den Koioniaal 80, I 15
Bosboom-Toussaint (Mevr.)
. 16 1 Delaunay
83. JOg
Boelen (R. Th.) .
. 23 1 Dickens . . . . .
40
Boer (Jacques de)
. 321 Diderot. . . .
85
Bouwmeester (L.)
53, 68 Dorp en stad .
gl
Boer (Mevr. de) .
69 I Don Cesar de Bazan
24 1
Booth (Edwin).
85 , Don Garcie de Navarre
2g1
Boersma (J ongeheer)
109 I Dommelen (van). . .
32
Brandes (Edo)
8 i I Don Juan . . . . .
77

c.

Biz.
. 60
Doctor Klaus .
Dosia
. . . . . . . 51
Dumas (Alexandre) 30\ 3 I \ 34, 36, 52
Dreyfus (Abraham) .
31
Dochter van Coralie

8,

E.
Een Bezoek
. . . . . 81
Een Vijand des Volks. . .
6g
Een gevaarlijke Vriendendienst 82, 83
Eer (De)
. . . . 87
Ella . . . . .
. . . 1 5 \ 16 1
Ellenberger (Mevr.). . . . . . 321
Emants (Marcellus) .55, 50, 63, 66, 74
Engelman-Bia . . . ,
. . 88
Eerlijke Zwwaarnemers.
.3 2 \ 34
Erfman . .
. g\ 24 1
Essex. . .
16'

~kan~re. .

~

l'Etourdi
Eva
Eysden (van)

76
49. 50, 51, 58
60, 78

F.
Faassen (Rosier). . . . 60. 8g, ro8
Faassen (Alex.) gt, 241, 35,60,81,82, go
Faassen (Mej. Marie) . . 35. 60, 78
Faassen (Mevr.) .
78, 8q, go
Faassen (Victor) .
..
90
Faillissement (Een).
. . 50, 58
Fabrieksbaas (De)
67
Faust.
. . 87
Les Fourchambault
.23\ 301, 3 11
Frenkel (Mevr.)
34, 59
Frou·Frou . .
. . 52, 66

G.
Gabrielle
. 301
Galeotto. . . . . .
. 66
Geheim van een Huurrijtuig (Het) 24 1
Gevaar van Oorlog. . . . .31 t, 3 21
Genossenschaft Deutscher Biiimen·
Angehorigen
ql
Genee (Rud.)
JOg
Giacometti
Glanor
5~
La Glu
67
Got
301
Goethe
74, gl

I

Biz. I,
Biz.
Biz.
44, 45, 56', Keerwolf
90: Moser (von) . .
Goes (Heer v. d.)
40, jP'II I Kerckhoven (van)
Gotz von Berlichingen.
9\ 50, 90' Moller (Otto M.).
63
3°1' Keizer en Galileer
Le Gendre de Monsieur Poirier
· 15 1 : Mounet-Sully
65
23 1 Kielland .
Grader (Marie)
9 1 : Musset (de)
.3 I t, 76
321 •Kinderroofster (de)
'"
Grader (Mej.) .
· 24 1 Mulder . . 33, 34, 52, 56, 69, 82, 83
b8 , Kiesvereeniging van Stellendijk 56, 83 i Miinchener Hoftheater.
Grader (Heer)
91
321, 33, 34, 43 ; Klein (Mej. Alida) .
Greta de Toovenares
· ro9, Multatuli .
· ro8
40' Knut der Herz .
Grein (]. T.) .
58 i
5 I Koning Lear .
Greville .
91
34 ,Koning Hendrik IV
N.
Gl'Oot (Mej. Jeanne de)
9I
44, 81 Koning Hendrik V .
Gijsbrecht van Amstel
91
Korlaar (Mevr. van).
24t, 82 N~~~n
~
Kreukniet
24 1
81, 33, 44 Narciss . . . . .
H.
Krekel (De)
321
9 1 Naar den Eiffeltoren .
Kuyk (van).
39
90 New Men and old Acres
91, 63
Nieuwenkamp (W. G.) .
.9\ 20\ :n\ 77
Hall (Mr. J. N. van)
Nieuwland (van) .
. 60, 90
Hamel (Prof. A. G. van)
9t, 72
Hamlet
16\, I7t, 18\ 241, 251, 64, i
Nieuwe Gids (de)
. 44, 56
65, 73, 74, 751
Nora . 15t, 24\ 3 21, 33t, 34, 44· 45,
Handelaren en Aristocraten
39 i Lazaro de Veehoeder
'47, 48 , 49, 50, 58, 00, 66, 69, 70
44
Haar Zuster
87 ,Labiche .
.291, 35
Haar Familie
90 i Lafontaine
74
Haren (Van)
116 i Le Gras,
8\ 90 I
Haspels (J).
ro8: Leur (A. de)
23 1
231, 24t, 34, 35, 49, I Leur (Mej. de) .
Haspels (D)
53 Onweer (Het)
43, 44, 45
51, 60, 83, 90, ro8 Lennep (van) . .
25 1 Onkel Brasig
· 23 1
Haverkorn van Rijswijk . . . . 35 Le Medecin malgre lui
29 1 Op de Terugreia
91
Heuvel (Hr. v. d.)
9t, 60, 821 Le Mariage d'Olympe .
. 30t, 3 I I Ostrovsky
43, 45
Het laatste woord
59, 78; Le bourgois gentilhomme
301
Het gouden kruis
90 ; Les Effrontes .
· 3°1 '
p.
Herodes .
. 80 'Le fils de Giboyer
· 3 01
Lemaltre (Jules) .
Heijse (Paul) .
58,
36
Heijl (Ter) .
. 116 Lewinsky . . .
. 23 1 41
65, 77 Pauwels (Mevr.)
Heijblom (Mej.)
, 90, Leevir . . . .
.
29 1
77 Pailleron (Ed.)
Horst (C. F. v. d.) .
9\ 24 1 , Lilien Crou (Detler van)
77
58 Petit de Julleville (Le)
Holtrop (Mevr,)
16\ 32, 41, 53: l.indau (Paul) .
69
5.1, 77 Peer Gijnt .
Holtrop (Heer)
. 41, 68' Lorje (Mej.)
91
. I6t, 4 1, 54, 68 Perfull (Baron van)
Hugn (Victor) .
16 1, 291, 83 ! Loffelt (Heer) .
40
, 161, 17t, 25 Profligate (The)
Huwelijksgeluk
78 Losbol (de).
29
39, 4 0 , 4 1 , 67 Pigault Lebrun
Lope de Vega.
. 34, 69
63 Pilger
Lucrece .
35
29 1 Pisuisse .
Ludolph.
,
. 40, 67
34 Pinen (W. H.)
Lugt (Mej. v. d.).
60 Philiberte
30t, 3 I 1
Ibsen
7t, 8\ 91, I3t, 141, 2I t ,.
Platijn & Co. .
. 89, 90
77
Plautus .
.
24 1'33 35, 45. 47, 48, 58, 61, bo, 69,
Poolman-Huyzers (Mevr.) 71,34,51,69
70, 73'
Irving (Henry)
Poolman (Hr.) .
7\ 241, .~3, 34, 51,
40, 75
Ising.
68 Macbeth. ,
75
52, 68, 69
lSI
40 Possart (Ernst)
• Maison Neuve.
; Maitre Guerin.
. 29\ 30t, 3 I 1 Ponsard
29 1
Marmeren Beelden .
,321, 34: Polyeucte
84
Le Mari de Madame
35 I Precieuses ridicules (Les)
91
80 Mariveaux.
.
75 Provost
Jean Masseur.
77
821'
88 Maria Antonia. .
Jelgerhuis
Jolanthe.
74 Marie Antoinette
87
80,115:
R.
116 Maaldrink (D. M.)
Joan Wouters
J onkers (Mevr.) 9\ 34, 49, 50,78,83, ro8 Manus de Snurder
89
41, 59 Maurik (Justus van) .
ro9 Reynier
Jong (Heer de)
. 66, 76
J ones (Henri Arthur)
67 Madame Caverlet
. 30t, 3 I I Reuter (Fritz)
· 23 1
33 Mademoiselle de la Seigliere . . 65 I Reyding (A.)
Joosten (D. H.) .
91
281, 67
90 Meininger tooneelgezelschap. . . 85 I Richepin <Jean)
Jos. Jacobson .
Josef in Dothan.
26 1, 67 Meerbeke (Henry van).
.31\321, Richard III .
64
Judith
loq Merowinger (die).
58' Ristori
84
Junkermann (August)
. 23 1 Mitterwurzer (Friedrich) 16t, 17t, 18 1,25 1 Roelofsen (Mej.) 7 1, 24 1, 331, 34, 45,5 2
Le Misanthrope . .
. 29 1 Robertson .
40
Ministerieele Crisis (Een).
. 311 Robert Macaire
75
K.
...
Moor .
. 9 1, 24 t, 82, 90 Ie Roi s'amuse
85
Morin.
. . . 321 Rossing-Sablairolles (Mevr.)
3 21 , 54
Kadel burg
58 Moliere ot, 23 1. 29 1, 30t, 31t, 64, 66, Rossing (J. H.)
33
Kean.
· II6
24 1
68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85 Romswinkel

L.

o.

!l61

I.

M.

J.

'I

BIz. I

BIz. j
BIz.
I
6
34, 35, 3 i Vos (Jan C. de) 81, 34, 35, 36, 51, 90
90 : Vries (Mevr. de). 151, 32\ 4 1, 53, 59
51, 52, 61, 68! Vries (H. de) .
21\ 34, 60, 108
Vries (S. de) .
. 23 1

Rooijaards (Hr.) 7\ 81, 331, 34, 52, 68,69 Suzanne.
14\ 59 Stinde (Julius)
Ruygrok .
. 24 1 ' Svava.

Rosmersholm

s.
Sablairolles (Suze)
Salon van Duport
Sarcey

Saffo .

Saint·Victor (Paul de)
Saint Marc-Girardin.
Sandeau (Jules)
Sardou
Schoone Slaapster (De)
Schoonhoven (C. v.).
Scribe.
Schulze .

School for Scandal .

Vriend Fritz .

T.
· 16 1

34 Taine.

23\ 3 21, 51, 53
9 1 Tartaud
29\ 3°1, 64,69,74,75, 77
52, 77 Tartufe
109 Talma
· 3 11
76 Talbot
77
77 Tante Doortje. .
9°
29\ 77, 85, 86
301 Theatre Franc;:ais .
51
30\ 40, 52 Theatre Libre. .
67
..
8 1 Theodora
83
231, 41, 59, 68 Theuriet. .
29\ 3 I t, 66 Thiboust.
.3 2 \ 34
.321, 68 Thierry (Eduard).
76
.8\ 211
40 T ooneel vereeniging
16 1
41, 109 Tourniaire
40
231, II6 Two Roses.

Schwab .
Schimmel (H. J.).
Schein than .
Schinkel .
Schepers (Mej.)
. 9',
Schiller .
. 16 1,
Shakespeare 16 1• 17\ 25\ 57, 6r,

58

9I

82
58
6.3, Uitgaan .
70,74,75,88,91, 115
Smith (Heer)
53, 54
88
Snoeck
Society .
· 40
Soltzer
44, 45 Valabregue .
Sorgen (Mr. van) .
· 23' Veltman (J. A.)

u.
v.

.231, 89

Vriesendorp (Hr.)
61
Vrek (De)
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