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omtl'ent ~e Tooneelschoo1. - Het Leescomite.
Niet-Officieel gedeelte: V., Uit de Amstelstad (Verjaardag Stumpll',
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bovendien behooren Mevr. L. O. Boissevain-Toe Laer

"

)

" "

dell Hr. Tu. O. SIMONS. (4
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F. L. ABRESCH.
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J. KALFF Jr., Secl'etal'i8.
H. FENTENER VAN VLJSSINGEN.
MARcELLus EMANTS.
Mr. J. A. LEVY.
P. H. HUGENHOLTZ Jr.
Mevr. E. GOMPERTZ -JITTA.
Freule E. J. BlCKER.
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"
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op het Tooneel.
ld.,id.
ld., ·id.

Dramatische Lettet"kunde en Geschiedenis van het Tooneel.
Uitspraak, Stemvor·
)
" ming en Zang.
l'eekenen, G~'imee
)
" re1l, Mimiek. Gostuum- en Gosturneerkunde.
) " Houding en Dans·
kunst.

"

) " Plastische en Mi·
mische Oe(eningen,
Sehermen.

) ,. Prwilsch en Hoogduitsch.
"
"H. F. YOGIN . (2
"
) n Engelsch.
iMej. N. STEMMERIK. . (Il/~ " " )" Gostuurmwaien.
Aan de 'l'ooneelschool wordt alzoo 46 uur wekelijks onderwijs gegeven.
______ _
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Overzicht van het getal Lesuren
in de week.

K!. 11. Als op deze wijze de leerlingen begrip hebben gekregen
van de wijze, waarop een drama bellOort gelezen te worden,
wordt een aanvang gell1aakt met de lezing van dra·
Klassen:
['
matische
werken Haar hunne historische opvolging, in ver·
r.
II.
Ur.
Vakken:
band met de gesr;hiedenis van het tooneel en de tooneel·
Voordracht en SpeI (Mw. STOETZ) ..
letterkunde. De klassieke Oudheid komt dan het eerst aan
dtl beurt. Daarna worden de Middoleeuwen in algomeen
id.,
(de Hr. DE Vos).
Id.,
(4~~
overzicht behandeld en verder drama's gelezen en toeg-e·
) 4
4
id.,
(Mw. HOLTRoP).
Id.,
licht van Nederlanders, Franschen, Engelsehen en Spanjaar·
Dramatische Letterkunde en Tooneelgeden, van de XVIde tot ongeveor de XIXde eeuw, geheel
4
3 1/ 2
naar de methode als boven is aangegeven.
schiedenis
,..-------- /'........-----K1.
ur gaat op dezelfde w\jze voort met dp Duitsche,
1
1
Uitspraak en Stemvorming
------Italiaansche en Noorsche dramatische letterkunde, ook sedert
1
1
Zang .
het begin van den nienwen Lijd. Daarna wordt de tegen·
1
1
woordige toestand in Europa besprokea, aan de hand der
Teekenen
meest bekende en beste dramatische wrfken der XIXde
Grimeeren, Mimiek en Oostumeerkunde.
eeu IV. Ten slotte algemeene herhaling van höt gelezene
Oostuumkunde
en behandelde in den 3·jarigan cursus. .
Houoing en DanskunsL.
IH. Uitspraak, Stemvorming en Zang.
Plastische en Mimische Oefeningen
Door dit onderwijs tracht men de voorkomende fouten
Schermen (mannelijke leerlingen)
in spraak en llitspraak te verbeteren, de stem te ontwik·
Fransch .
kelen, de ademhaling bij zeggen en zingen te regelen en
het geho:.lr te oefenen, zoowel bij 't spreken en lezen, als
Hoogduitsch
2
1
1
ook
door middel van den zang. Zingen wordt echter niet
1
1
Engelsch
alleen als "middel" aangeleerd, maar ook als afzonderlijke
Oostuumnaaien (vrou welijke leerlingen).
1 1/ 2 1 1/ 2
11/ 2
kunst beoefend, dOGh uitsluitend in klassen U en In, bU
gebleken
aanleg en als de leeftijd het toelaat.
25 u 30 u 29 1/ u.
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IV.

Omschrijving van het Onderwijs.
I. Voordracht en SpeI.
Voordracht.
Eij dit onderricht wordt eene geleidelijke opklimming
in acht genomen van eenvoudige tot m0eilijker oefeningen.
Voor een goed begrip wordt de stof altijd vooraf besproken
en verklaard.
KI. 1. Begint met beschrijvend, en vervolgt met verhalend
proza; daarna komen gemfikkelijke gedichten uit onzen
tijd aan de beurt, en eindelijk samenspraken.
Kl. TI en ur beoefenen moeilijker verhalend en redekunstig
proza. alleen· en tweespraken nit tooneelwerken, in proza
en poezie, en dichtRtllkken nit de !dassieke, de romantische
en de moderne schooI.

a.

b. SpeI.
K1. 1. Vooroefeningen op het tooneel: binnenkomen,loopen,
staan, zitten, knielen, groeten, vertrekken, enz. in ver·
schillende karakters, omstandigheden en stijlen; uitdrukking
van gemoedstoestandon. Alles door instudeering van kleine,
eenvoudige toolleelstukjes en alleenspraken.
K1. H. Verdere toepassing en voortzetting van het geleerde
in het eerste jaar. Studie van blij· en tooneelspelen, of
gedeelten daarvan, uit verschillende tijdperken der letter·
kunde en van verschillende volken, ook ter beoefenillg
van stijlkunde in speI.
K!. IH. Uitbreiding van het reeds gegeven onderwijs door de
studie ook van drama's en treurspelen (klassieke, roman·
tische en moderne). Instudeering van enkele belangrijke
rol\en in haar gehee!. Spei in costnum en met grüne.
Samenspel.

II. Dramatische Letterkunde en Tooneelgeschiedenis.
Kl. r. Naar vrije keus en uitsluitend in het Nederlandsch
worden sommige, liefst geschiedkundige drama's gelezen en
volledig verklaard, zoo ten opzichte van den tijd waarin ze
spolen en dien van hunne vervaardiging, als naar inhond,
vorm en v,aarde. Hierbij wordt gestadig gebruik gemaakt
van encyclopedieen, costnumboeken, plaatwerken en geschrif·
ten, welke dienen kunnen ter toelichting van het drama,
dat gelezen wordt.

Teekenen, Grimeeren, Mimiek, Costumeer- en
Costuumkunde.
a. Teekenen,
als afzonderlijk yak van onderwijs beoefend, wiI naast
vaardigmaking van oog en hand, de aankweeki; g van den
schoonheidszin, on moet bovendien zooveel kennis van hel
gelaat .geven als onontbeerlijk is voor het volgen der lessen
in Grimeeren en Mimiek. De leerlingen werken naar
voorbeelden, pleistennodellen en de natuur.
b.

Grimeeren, Mimiek en Costumeerkunde.
Alleen klaEsen H en IU untvangen hierin onderricht, en
wel, wat de beide eerste vakken betreft, theoretisch dOOf
teekoningen te ll1aken van den dusgenaall1den spierkop,
en van het gelaat, met het oog op de nitdrukking van
hartstochten on gemoedstoestanden, en practisch dOOf 't
gelaat en de lichaamsdeelen te oetenen, standen en houdingen te doen aannemen en groepeeringen te vonnen naar
aanleiding van in te studeeren dramatische teksten. Zooveel
mogelijk geschieden de practische oefeningen in costuum,
hootdzakelijk in de klassieke kleederdracht en dio van de
XVUde eeuw, waarin de leprlingen zieh gemaklijk moeten
kunnen bewegen.

c. Costuumkunde.
Ook in dit onderdeel van vakgroepIV krijgen alleen de
leerlingen van de IIde en IHle klasse veroenigd les,
in een 2-jai'igen cursns: eerst oudheiden middeleeuwen
en in het 2de jaar de nieuwe tijd; daarna omgekeerd.
Hllt onderw\js beoogt den leerljngen begrip te geven van de
eisehen, welke aan 't costuum op het tooneel moeten
worden gestelcl,
1°. als bijdrage tot karakteruitdrukking,
2°. als onderdeel der rnise-en,scEme en tot verhooging van den
ir:druk en weergeving van de stemming, die teweeggebracht
moeten worden.
3°. als hulpmiddel om van eigen lichaamsbouw alle gebruik
te maken.
Te dien einde zul een kort, maar zoo volledig mogelijk
overzicht worden gegeven van de geschiedenis van 't costuum,
terwijl de aldus verkregen historische resultaten, steeds
in verband met het tooneel en zijn eigenaardige behoeften
zullen worden besproken.
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Mededeelingen omtrent de
Tooneelschool.

V. Houding en Danskunst, Plastische en Mimische
Oefeningen, Schermen.

a. Houding en Danskunst.

Niet alleen wordt onderwijs gegeven in de moderne en
de voornaamste historische dansen, maar bepaaldelijk ook
veel werk gemaakt van al die dansoefeningen, welke de
bevalligheid en zekerheid in houding en beweging van 't
lichaam op het tooneel bevorderen.
b. Plastische en Mimische Oefeningen.
Deze vakken worden gegeven met de hoofdstrekking
de leerlingen een vlugge ongedwongen hOllding en losheid
en sierlijkheid in de bewegingen te doen verkrijgen. Boofd,
romp, armen en beenen worden alle afzonderlijk behandeld ;
gemeenschappelijke plastische standen gevormd en mimische
oefeningen gehouden.
c. Schermen.

Van hat militaire schelmen met sabel en floret wordt
slechts datgene aangeleerd wat voor algemeene lichaamsontwikkeling noodig is; idem met het geweer. Maar boven·
dien moet dit onderwijs gegeven worden met het oog op
het tooneel, zoodat vaardigheid en sierlijkheid er bij op
den voorgrond treden, en het verschil in acht genomen
wordt in de wapenhanteering der elkaar afwisselende
tijdperkan. Slechts de (manneliike) leerlingen van klassen II en In volgen dit onderricht.

Maandag 31 Augustus jl. werden de toelatings-examens
voor den cursus 1896/97 der Tooneelschool afgelJomen.
Van de 11 candidaten, die volgens vroegere aanmelding
werden opgeroepen, namen 6 aan het examen deel. Van
de overige 5 schreef Mn af en lieten 4 niets van lIich
hooren.
Alle adspiranten hadden lIich voor Klasse I opgegeven:
2 als A-leerlingen, 4 als B-leerlingen. Geslaagd lIijn er 5, nl. :
Elis6 Wa(elrnan, voorloopig tot aan de Kerstvacantie
(herexamen in geschiedenis);
Jan Hollernan, voorloopig tot aan de Kerstvacantie;
Ada Brinkrnan; Anna Klaassen en Karel Stoete.
Dinsdag 1 September lIijn de lessen met 10 leerlillgen
hervat.
Kl. I telt 6, kl. II 3 en kl. IU 1 leerling. Behalve de
nieuw-toegelatenen zit wederom in I Marie Schallcers ; in II
zijn geplaatst Mies Staas, Ko van Dijk en Felix Hagernan; kl. II!
heeft als Mnige leerling Ohristine Staas. Vijf van het tiental zijn A-, de andere 5 B·leerlingen.
Bovendien volgen nog 2 ex-leerlingen, de dames Scheffer
en Van Berkel, de lessen van Mej. Dusault.
De Directeur der Tooneelschool,
S. J. BOUBERG WILSON.

VI. Fransch.

Het Leescomite.

Kl. I. De lessen' in FransGh strekken tot voortzetting en
aanvulling vahhet geleerde op de lagere scholen', en heb·
ben hoofdzakelijk ten doel uitspraak, woordenkennis en
begrip vail het gelezene tEi bevordaren. Spraakkunstige
oefeuingen worden tothet striktnoodiga beperkt. Delectuur
bepanlt lIich tot niet temoeHijkmode;rn pmza,. korte
epische Ein lyrische gedichten.
'
Kl. II, III. La·lIen, verklaren en mondelillg vertalen van
dramatische werken.

Ter beoordeeling is ingekomen Boete, tooneelspel in Mn
bedrijf.

VII. Hoogduitsch.
Kl. I. Met de bestudeering van het Hoogduitsch wordt in
delle klasse eerst een a:mvang gemaakt. Overigens zijn doel
en strekking van dit onderwijs gelijk aan die van het
Fmnsch.
Kl. II IH. Lellen, verklaren en mondeling vertalenvan
dramatische werken.

VIII. Engelsch.
Kl. Ir.. Eerste beginselen van de Engelsche taa\.
Kl. Hr. Voortzetting en uitbreiding van het in kla8se I
geleerde.

IX. Costuumnaaien.
De meISjeS van de drie klassen lIijn voor delle lessen
vereenigd, bij welke er vooral op geiet wordt, de noodige
vaardigheid te doen verkrijgen in het knippen van patronen
en heL maken en veranderen van eenvoudige costumes uit
allerlei tijdperken en van verschillende nationaliteiten.
N.B. De rooster voor de verdeeling der verschilIende lessen is afzonderlijk gedrukt en op aanvraag bij den Directeur
verkrijgbaar.
De leerboeken en andere hulpmiddelen bij het onder·
wijs ontvangen de leerlingen kosteloos ten gebruike.
Opgaaf .der te gebruiken leerboeken is, na de reorganisatie
der School in 1895, overbodig geworden. De weinige, welke
in handen gegeven worden, betreffen uitsluitend de vreemde
talen en lIijn dezelfde geblevenals in de vorige leergangen.
De Directeur der Tooneelschool,
S. J. Boum.RG WILSON.

8 Sept. 1896.
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MARCELLUS EMANTS,
M. B. MENDES DA COSTA.

NIET-O}'FICIEEL GEDEELTE.

Uit de Amstelstad.

'Vanneer we teruggaan tot 22 Augustus 1.1. en onlle
schreden dan richten naar den Stadsschouwburg, dan treffen
we daar den heer Willem Stumpff 3oan, zooals hij, omringd
door allen, die in zijn vroegere' betrekking van directeurgerant met hem in aanraking zijn geweest, lIijn zeventigsten
verjaardag viert.
Twee beelden, een oorkonde, bloemen en vele andere ge·
schenken werdenhem met toespraklm in den foyer aan·
geboden: lIeer lIeker, hij had ze verdiend. De moeiliik.
heden, die de heer Stumpff te overwinnen had, waren vele
en als ze niet overwonnen lIijn, dan lIal het niet aan hem te
wijten zijn geweest. Ook dappere p6gin~en, al bereiken lIe
niet steeds hun einddoel, verdienen hulde.
Eenmaal op hat Leidsche Plein, venneld ik nog, dat de
Koninklijke Vereeniging een prijsvraag van duizend gulden
heeft uitgeschreven voor het beste tooneelspel door een
Nederlandsch schrijver, om in 1898 bij de kroning onller
Koningin te worden opgevoerd. De stof moet ontleend zijn
aan onlle geschiedenis of aan die van ons Vorstenhuis,
En nu - na delle uitweiding vooraf - storten wij ons in
den kolk der September·kermis·stukkim.
Het is wat te lIeggen ! In de afgelOopen maand legt het
nkunstminnend" publiek een geloofsbelijdenis af, in kunstzaken
wel te verstaan, die heidensch 'moet worden genoemd.
Voor God nochgoed mensch is er ook maar een aasje
mooiigheid in de rammelstukken, die' lIich tot in de laatste
dagen van Herfstmaand heb ben staande gehouden. En was
het nu nog maar kluchtig, goedrond en mal, dan was er
ten minste iets; maar het meeste is flauw.
Een figuur springt uit de lijst, het is die van Mevr. de la
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Mar·Kleij. Reeds vroeger vond ik gelegenheid daarover iets te
zeggen, maar nu ik haar bij van Lier weer terug heb gezien in
De Operette·Koningin, een ding, dat zeker geen kluchtspel
is, zooals op het programma staat, maar veeleer tot het
nieu wste sewrtje: de revue, moet worden gebracht, nu is
mijn ingenomenheid met deze dolle vrouw gestegen tot
razernij. Ik zou haar een standbeeld willen oprichten van
peperkoek en dat daarna willen verslinden 1 De toestand
is ongeveer deze: in hare nooit b~izonder fijne evolutien op
de slappe koord der uramatische kunst, heeft zij een lollige
opgewektheid bereikt, die van geen vertsagen weet: la garde
meurt, mais ne se rend pas. Als al het streven naar hoogere
kunst om ons heen mislukt, dan is zoo iemand de Rots der
Eeuwen, waar men zieh aan vastklemt, om niet volslagen
schipbreuk te !tiden. Haar verschijning is daarom zoo
verassend, omdat vrouwen bijna nooit komiek zijn (wie weet
mij te zeggen, hoe dit komt?) en de mannen braaf bezig
zijn alle grappigheid in deze duistere dagen van bmgelijke
gelijkmaking te verliezen, want het is tegen woordig toch
maar de eis eh om deftig te zijn; oorspronkelijke kluchtspelen
komen er niet meer.
Die mop tenminste van Jan J. Ketting, Jongens van Jan de
Wit(t) , het eenige oorspronkelijke stuk, dat in deze dagen
in den Salon vertoond is, mag zoo niet heeten. Dit was
nu eens met recht treurig en het doet mij heusch geen
verdriei, dat het spoedig uit zal zijn.
Hoe liederlijk hier met onze taal is omgesprongen, mogen
de volgende acht regels uit het tekstboekje (34 blz.l) be·
wijzen.
No. 9. Lied.
NeUy.
Wat of dat toch wel mag wezen,
Waarnaar men vaak weemoedig staar,
't Is als had men kwaad bedreven.
En toch gevoelt men vreugde daar,
Soms wordt het mij plots te moede
LTit mijn oog een traan dan stroom.
Verrast 'n beeld mij onverhoede,
Door 't nevelvloers zoo wonderschoon.
Het beste is nog wel De Verkwister, een toover·melodrama,
dat in het Paleis VOGr Volksvlijt wordt opgevoerd en zijn
naam geen oneer aandoet.
Maar om op deze vertooning dieper in te gaan acht ik toch
evenmin noodig als bij de andere, want ook hier is weer,
door Kelly met alle geweld de versjes van de kleine negertjes
te laten zingen, dat revue·achtige zoo onbehoorlijk inge·
bracht, dat ik mij ontslagen reken van de zedelijke ver·
plichting om deze voorstelling voor vol aan te zien. Het
is alles lari en nog eens lari om een publiek trekken, dat
waarschijnlijk nog lager staat dan deze kunst.
Daar wordt wel eens geklaagd, dat het goede plubliek
zieh niet meer in den schouwburg laat zien, maar als 't z66
doorgaat dan is het geen wonder. Het tooneel is op weg
naar het cafe-chantant en dit is zeker een gevolg van de
verworcling van de Nes, als oord van vermaak. Raar luid
van berichten, van lui die het weten kunnen, verhuizen
de zangeressen uit de verloopen zinghuizen, naar de
waarachtige planken, terwijl een omgekeerde verplaatsing
dienstiger zou zijn voor de kunst. Het is een troo~telooze
waarneming, die ons leert, dat menschen, die eigenlijk ner·
gens voor deugen, niet van het tooneel zijn af te slaan.
't Is wat te zeggen 1
Er moest een wet zijn •.....

.

Veel beter, uit den aard d~r zaak, zijn de voorstellingen
van "de Koninklijke," die aan hare overleveringen getrouw
blijft. Daarmee meen ik dat z~i zieh, mijns inziens te recht, niet
meer waagt aan dat nieuwerwetsche zoeken naar een, tot heden
zoo ontzettend vaag, maar dan toch hooger begrip van kunst,
waaraan tegenwoordig waarschijnlijk niemand nog gelooft.

Dat acht ik van haar zeer verstandig, want - en hiermee
zeg ik niets nieu ws, omdat het proefondervindelijk is gebleken het zou onbegonnen werk zijn.
Met he el wat meer opgewektheid verwachten wij den
Oedipus.
Maar zoo ver zijn we nog niet 1
Het eerste, wat ik op het Leidsehe Plein zag, waren de
Gircusmemchen van dfln welbekenden Franz von Schönthan,
die overal nogal in den smaak valt en die in dit tooneelspel
een fatsoenlijken graaf doet verlieven op een onbedorven
circuskind, dat in alle onschuld, in een prachtig pakje met
tricot·beenen, 's avonds rond een vliegenden rekstok draait,
ten aanzien van geheel het paardenspeI, waar ook haar
vader toeren doet.
Lili heet dit meisje, dat door Mej. Sophie de Vries, z66
goed is vertoond, dat mij het stuk als voor haar in het
bijzonder vervaardigd toescheen. Het tweede bedrijf met de
liefdesverklaring pakte het meest en Mej. de Vries heeft met
meer gevoel, dan 'k haar,waarschijnlijk van wege haar scherp
stemgeluid, had durven toeschrijven, de schaamte vertolkt,
die een dergelijk tooneelkarakter naar menschelijke berekening
moet bevangen, wanneer een tooneelgraaf zieh verwaardigt
haar zijn hart en hand aan te bieden en ernstig verliefd
op haar ia bovendien.
Als zij echter in opstand komt tegen haar vader, die het
hu weltikbeletten wil, ontzinken aan Mej. Sophie de Vries
de krachten en wordt zij bij dezen zin: "Als u me wilt
dwingen, laat ik me liever dood slaan I" weer z66 vreemdsoortig leuk, dat de pas opgewekte goede verwachtingen
voor de toekomst, waarin toch ook zij geroepen kan worden
om de .oude garde te vervangen, weer voor het grootste deel
verdwijnen.
Aan de decoratieve vertooning van een paardenspeI, was
zeer veel zorg besteed en een levend paard was er voor
"geengageerd."
Toen zijn De twee Jongens (Les deux Gusses) van Pierre
Decoureelle gevolgd en gisteren zijn ze eerst verdwenen.
Dat was het kermisstuk en de kranten zijn er over uit
geweest. Ik moet zeggen ze hebben hun wierookvaten eerlijk
geslingerd over al de hoofden der vele priesters en prieste·
ressen in een kunst, die ik niet meer naar waarde weet
te schatten. De revues en deze draak zijn met de noodige
eerbewijzen ontvangen, maar ik heb mij toch moeten ver·
wonderen over de hoogdravendheid, waarmee vele kunstrechters in deze dagen dat alles hebben opgehemeld. Het
eenige wat de zaak verklaren zou, was dat zij er een
loopje mee hebben genomen, maar dat geloof ik niet, daarvoor was het menigmaal te aandoenlijk.
Liever had ik de eerlijke bekentenis gelezen, die ik zelf
afleg; men had kunnen zeggen het is wansmaak, goed 1
maar de mensch wH niet altijd zoo onbereikbaar hoog Um·
meren en daardoor komt het, dat zelfs wij, critici, het wel
eens vermakelijk vinden een avond met deze beuzelarijen te
verdoen.
Er zou een heeleboel goeds van de twee jongens (Dames
Brondgeest - Bouwmeester en Holtrop - van Gelder) en hun
omgeving te zeggen zijn - alleen Henri de Vries en Mej.
Lorje, namen, vooral de laatste in het laatste tafreel, de droef·
heid, die uit den toestand volgt, wat vroolijk op - maar ....
het zou de moeite niet loonen; bovelldien heb ik nog wat
te zeggen over Burger-Edelman, *) Moliere's Le Bourgeois
Gentilhomme. leder kent deze ComMie-Ballet, ieder weet
dus, dat zij slechts goed vertolkt kan worden door zeer
ervaren fransche tooneelspelers, niemand zal er dus aan
denken het beste te eisehen van het gezelschap van Chris·
pijn, dat zieh aan het stuk gewaagd heeft, want dit is
onredeli.)k. Het eenige, wat een atbreker·beoordeelaar kan
zeggen, is dat Nederlanders dit stuk niet mögen speIen
- wie z66 ver gaat, heeft gelijk, hij blijft thuis en oordeelt
*)

Bet lidwoord is toch niet opzettelijk weggelaten?
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niet. Maar als men weet, zooals ik, dat wij le\'en in een
wereid van werkelijkheid, dan wordt de poging voor lief genomen, voor heel lief. Dan is men dankbaar dat Ohrispiin,
met de knchten, waar hij over beschikt, meer doet dan
menig an der.
Het is toch maar zeker, dat geen voorstelling in deze
maand belangrijker is dan de zijne, en al zegt dat nu niet
heel veel, het teekent toch.
De Turksche plechtigheid op het laatst van het vierde bedrijf
was buitengewoon goed. Van Kuyk wist als Muphti zoo
prachtig den grooten ernst te bewaren, die dit tooneel komisch
maakt en de anderen waren zoo verrassend stOlcijnsch in
hun turksche dwaasheid. als ik het maar zelden van zooveelmenschen-tegelijk-op-het-tooneel gezien heb. Ik reken dit
deel volkomen geslaagd. Op kleinigheden blijf ik niet dood.
Maar sIecht, beslist siecht was de echt Molieraansche liefdesquadrille in het derde bedrijf, tiende toonee!. Chrisp\in (Covielle)
ker de ziin rol niet, het zal later dus misschien beter gaan,
maar dilt is het niet alleen. Ik stel me voor. dat dit moeilijk 0, zoo moeilijk brokstuk wel onbereikbaar zal blijven \'oor
de dames van der horst en Mulder en de heeren Ohrispijn
en Faassen Jr., aan wie het is opgedragell te speIen. Dat
we hier te doen hebben met een dansend en zingend fransch
blijspel, be\vijst al genoeg voor mijn bc\\"Cring.
Van Westerhoven maakte van JOllrdain ,,·at hij kon en
ik geloof niet dat hij, door eCll Nederlander, gemakkelijk
ZOll worden overtroffen.
Wa,\rom ia de vertaler niet genoemd? Ik heb veel van
die prettige, goedgevonden hollandsche (ook enkele Dordtsche?) uitdrllkkingen gehoorrl. 1s liit niet de eerste vertalillg? Wordt zij gedrukt? Om te beoordeelcn of zij het
waard is, zou ik haar moeten lezen. Maar hoe krijg ik haar
te lezen, als ze niet gedrukt wordt? Licht!
V.

Uit de Maasstad.
1k wensch u een goed tooneeljaar, M. de Redacteur.
In de Maasstad, gelijk ten uwent, zijn wij al met het
nit'uwe seizoen begonnen. In zeker opzicht minder hoopvol dan verleden jaar, helaas.
Herinnert gij u nog de frissche, bemoedigende speech,
waarmede de heer Joosten verleden jaar den Tivoli-Schouwburg van J oosten an Poolman opende? Weet ge nog dat
de socüJtaires hun avonden begonnen met Musset en Muliere?
Welnu, zoowel de heer Joosten als de heH Poolman is
verdwenen. En de socilJtaires openden met Schönthan.
Zij zijn nu: De Vereeniging Tivoli-Schouwburg geworden.
Zij heb ben voor Poolman en mevrouw Poolman en den heer
van den Heuvel den heer Fritz Bouwmeester en mej. A.
Beukers in de plaats gekregen, benevens eenige nieuwelingen. De heer Erfmann drijft nu de zaak zoowat en ook de
heer Mulder, die voortaan achter de schermen blijft. Wat
de eigenlijke plannen van de nieuwe troep zijn, zal nog
moeten blijken. Tivoli bereidde ons in het vorige jaar
eenige verrassingen; moge het weer zoo zijn!
Het begon met een paar blijspelletjes, waarvan ik maar
niet teveel zal zeggen. Ik gevoel dat het onbillijk zou zijn
een hard oordeel uit te spreken bij het intreden van het
seizoen, dat men misschien te vroeg begonnen is om al
dadelijk ernstig werk te geven.
Een enkel woord over den heer Fritz Bouwmeester. Men
kent hem in Amsterdam; hij heeft er altijd geleden onder
de vergelijking met zijn broer Louis, op wien hij in stern
en uiterlijk, maar niet.in talent gelijkt. Hij schijnt zich
in zijn nieuwen werkkring voorai op het komische genre te
willen toeleggen en het bleek al dat hij dar.rin iets vermag.
Maar de vergelijking maakt hem (nu althans !log) ook hier
het leven zuur.
Want hij is da opvolger van den heer Poolman. 0 Poolman, laat ik bet nu !log even zeggen, zonder booze bedoeling jegens het troepje dat gij verHet, hoe ik uw heengaan

betreur! Gij waart de komische ziel van Tivoli, de hooge·
priester van het "heilige lachen." Gij waart onweerstaanbaar! Uw mimiek was bentidenswaardig. Uw leeliik accent,
dat ge hier tusschen twee haakjes heel wat verbeterd hebt.
steldet gij in dienst van het elfect, dat ge woudt bereiken.
Uw beenen zelfs waren komiek. Alleen om u slikten wij
de t1auwste aardigheden. Kostelijke Henri, waarom zijt ge
van on>< weggelman ?
Nu moet de heer Bouwmeester Poolman vervangen Hij
deed het al tweemaal: in De Sabijnsche J'iJaagdem'oo!; een
klucht van de Scl1önthan's en in Hoe ouder hoe gekkM', een
Engelsch dingetje van Ralph Gobbins. Den tweeden keer
ging het al beter dan den eersten. De heer Bouwmeester
heeft een veel te onbewegelijk gezicht om voor Poolman ., .
ik bedoel voor komiek te speIen. Hij trekt het wel in alle
plooien; maar altijd blijft ;>;ijn neus op dezelfde plaats en
ziin oogen in dezelfde lijn en ziin mond met de hoeken
neergetrokken, Zijn ledematen zitten overigens los genoeg
en zijn stem is al een beet.je den graftoon kwijt.
Over den heer van Warmelo verder nog iets. Ik was heel
bang dat, de inkrimping van het persontel van Tivoli het
noodig zou maken, dat men dit verdienstel~jk typeurtje
grootere rollen ging toedee\en. Gelukkig was dat totnogtoe
niet het geva!. Het moge zoo blijven; de kracht van van
Warmelo zit geheel in het typeeren van kleine rolletjes, het
van niets iets maken, door goede grime en een dolgrappig
stemgeluid. Zijn grime in de Engelsche klucht was wat
overdreven; overigens aardig.
Om van den heer Erfmann te zwtjgen, die de eerste van
zijn troep is, maar in dit seizoen nng niets deed, bezit 'rivoli
zekere kracht in mevr. van Rossum en voor het ernstige in
mevr. Aleida Mulder. Mejuffrou w Sasbach ziet er nog even
lief uit. De heer MorrHin is wat losser geworden, maar
weet zijn handen nog niet goed te bergen.
Meer zal ik er nu nog niet van zeggen. Ik ben er van overtuigd dat als het seizoen goed aan den gang is, de Tivolisten
hun werk meer zullen verzorgen dan zij in Hoe ouder hoe
gekker deden, dat veel weg had van een niet onvermakelijke
dilettanten-vertooning.
De Groote Schouwburg ope~de met Hedendaagsche Lie!'de
"volkstooneelspel" in 4 bedrijven, vrij naar het Duitsch (0 dat
ellendige n vrij I"~) van Robert Misch.
Waarom het een volks-tooneelspel moest heeten, is mij niet
duidelijk geworden. Het is de geschiedenis V'ln een meisje,
äe dochter van een lithograaf, dat door een jonker verleid
worM. Hij doet haar trouwbeloften en zij vertrouwt hem.
Maar de jonker, die het misschien wel een oogenblik goed
gemeend heeft, breekt zijn woord. Zijn oom de baron en
zijn vrienden overtuigen hem gemakkelijk dat hij een gek is,
als hij het meisje trouwt. De riik en ploertig geworden
schoonzuster van den lithograaf koopt zijn acceptaties op
en redt hem zoo uit den geldnood; haar dochter, het nichtje
van het verleide meisje, wil hem hebben, en krijgt hem
ten slotte.
Er zit veel goeds in het onhandig in elkaar gezette stuk
en er zijn een paar knappe rollen in. Allereerst die van
Helena, de dochtel' van den lithograaf, waarin mej. Alida
Klein voortreffelijk was. Dan mevrouw Luts, de moeder
van het meisje dat eindelijk met den jonker trouwt; een
rol geknipt voor mevr. Burlage-Verwoert.
Het stuk heeft Mn tooneeltje van echte kunst. Dat is,
als de jonker het bezoek van mevrouw Luts gehad heeft
en met de betaaide wissels in een akelige verlegenheid zit;
erg opgelu(;ht en tegelijk in zijn schijn-eer getast. Dan komt
een vriend hem bezoeken en brengt zijn oom, baron van
Matthijsen mee. Dat is een zeer moDi rolletje. De baron
verkondigt op een luchtigen toon de mondaine levenswijsheid en licht hem in hoe men zijn jeugdige onbezonnenheden verhelpt en zijn carriere maakt door een rijke vrouw
te trouwen. Op da.t oogenblik komt Helena binnen. Da
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jl'nker wil haar dit gezelsclnp besparell; neen. laa: maar
binnen, zegt de baron: uitstekend, nu kUlmen wij eens met
met je bell(; praten. En zoo zitten zij met hun vieren om
de tafel, achter eell f1esch champagne. Het arme, verleide
meisje zwijgend, diep verne,lenl; de jonker en de vriend
verlegen met hun flguur; de baron maar doorrammelend
Zijll futiele woorden. alsof het was 0111 een pas beginnend
deerntje aan het lachen te krügen. Tot eindelijk telkens
het gesprek hapert en zell's de spraakzame baron de
gapingen niet moer alloen vullen kan. De champagne helpt
niet; de b2.ron en do vriend gaan Ileen. Dan volgt tUilschen
den milillaar eil het slachtotror de definitieve scheiding. Zij
walgt van dit salllemijn on zij Sll1ijt hem haar verachting
in het gezicht.
Prachtig is de baron ook in het laatste bedrüf, na het
diner ((, IJuatrc met de sehatr\ike mevrouw Luts en haar
dochter en den jonker, dien deze nu aan den haak heeft.
Hij v,-eet z\i n familiarituiten zoo uitstekencl te plaatsen in
dit milieu. waarvoor hij de diepste minachting heeft. maar
waaruit hij de dochter wel wil bebben voor zijn berooiden neef.
Men heett dezen zomer veol afgedaan op den heer de Vos.
,Velk een voorrecht dat de Tooneelisten hem mochten behouden !
Hij is bij de opening van het seizoen nummer een geweest.
Er waren er die het stuk vervelend vonclen, maar het slot
bijzonder goed. lk vond in het. stuk veel goeds, maar het slot
beviel mij niet. In het huis van mevrou w Luts treffen daar
toevalligorwijze de vader en de verleide dochter samen en
hij neemt het ongelukkige kind ,veer in genade aan. De
jonker en z~jn nieuwe bruid en schoont11oeder, die zich ex·
presselijk voor deze gelegenheid uit hun salon verwijderd
hebben, vinden hen er, als z\j terugkolllen om thee te drinkell
en maken zieh zeer terecht boos. Dan maakt het arme
meisje, dat zieh door haar vader den revolver heeft laten
ontwringen waarmee zij den verleider wou dooden, hun
een slotscime en eindigt met de woorden: "Houdt elkaar.
Jelui bent mekaar waard!"
Mejuffrouw Klein deed dat bewonderenswaardig. Maar het
krijschende slot neemt toch veel van het sympathieke van haar
rol weg. Het laat aan het nieu we paar de gelegenheid om de
schouders op te haien over zooveel ongemanierdheid en te
zeggen: Zie je wel, ze 1100rt toch tot een ander soortje.
Het is waar, na ztin huweltik zal de jonker dat van zijn
vrouw ook nog wel eens zeggen; maar dat hooren wij niet
meer, het stuk is uit. Ik moet echter zoo eerlijk zijn om
te zeggen dat ik niet gemakkelijk een ander einde zou
weten te bedenken.
Van de kennisstukken zal ik maar niet meer gewagen.
Ze zijn al lang in .de doos; ze heb ben de kas gediend en
het publiek vermaakt, du" Imn doel bereikt. In den Urooten
Schouwburg was het voornamelijk oogenlust en in Tivoli
was het Poolman.
Maar van de kermisstukken. kom ik op Hosier Faassen
en zijn ridderorde. Alfl zoo'n Iintje ooit goed geplaatst is,
dan is het hier. De halve stad heeft meebetoogd, toen de
artisten en het Tooneelverbond en de burgelllOester den
nieu wen ridder gingen complimenteeren. Het zeldzaall;ate
van het geval - in de tooneel wereid - i8 wel da! niemand
vader Faassen zijn onderscheiding misgunt. Zij was dan
ook duhbe! en d wars verdiend. Zij za\ hem nog meer waard
zijn dan het hor!oge dat hij eens van wijlen den Koning
kreeg. En misschien minder waard dan de uitbarsting van
geestdriftige vriendschap die haar vergezelde.
25 September.
PAVIDUS.

Uit de ScheIdestad.
1.
De Landdag, de drie en twintigste, in het laatste gedeelte
vall Augustus van dit jaar, te Antwerpen gehouden, ter
bevordering van wat in het breede taal- en letterkunde wordt

genoemd, mag ons hier sleehts bezighouden voor zoo ver hij
het tl)oneel betrof en bovendien zal dit verslag oppervlakkig
zijn. omdat het mij beter voorkomt de uitvoerige "Handelingen" af te wachten, vöOr er kan worden overgegaan tot
een zeer ernstige bespreking van de dingen, waarop het
eigenl\jk aankomt. Een en ander klemt te meer, omdat
althans bij mij, cle Antwerpsche dagen will de herinnering
aan groote, jubelende feesten hebben achtergelaten, maar
minder den indruk te weeg brachten van een stu wende
kracht, die van een zeshonderd vereenigde personen, met
name ten bate van het tooneel, zon zijn uitgegaan.
In !loeverre mijn geheugen m\j hier bedenkel\jke parten
zou kUlmen speien, wensch ik eerst nit te maken als de
"Handelingen" onder mijn oogl:ln zijn gekomen.
Zooals men weet is het Oongres verdeeld in drie afdeeImgen, die zich tot een Aigemeene Vergadering vereenigen,
en deze laatste is natuurlijk de hoofdschotel der geheeIe
beweging. D,\,ir schijnen de lOnnen aan den letterkundigen
hemel en is het nl1 nieL bedroevend dat juist daar, van d'l
elf onderwerpen, die aan de dagorde waren gebracht er
sIecht eene melding maakt van het tooneel en dat juist
de;.:e rede van Prof. Arth. Cornette van Antwerpen: "Een·
hei1 van uitspraak in de school en op het tooneel", niet
is gehouden? De grooten dezer letterkundige aarde bekom·
meren zieh dus niet om de dramatische kunst, want al
sprak Dr. Schaepman over "De Herleving van Vondel", dan
heeft hij hiermede slechts den letterkundigen, niet den voor
het tooneel geschiktell dichter op het oog gehad.
Het vertrouwen in de belangrijkheid van dezen Landdag
voor het tooneel moet dus gevestigd worclen op de derde
(en laatste!) afdeeling: "Nederlandsch '1'ooneel, Muziek en
Boekhandel", Onze zaak, die hier naast twee andere, niet
eens met haar in dadelijk verhand, de aandacht van de
atdeeling vraagt, staat ditmaal althans vooraan en nu z\jn
van de viertien aangekondigde onderwerpen er acht gewijd
aan het tooneel. Het zijn de "olgen de:
G. DELATTlN, Antwerpen. - Over de uitbreiding van het
toolleelonderwij s.
MARCELLUS EMANTs, den Haag. - Ineensmelting van het
Noord· en Z,lid-Nederlandsch Toonee!.
J. HUF VAN ßUltb;N, 'rie!. -- Wat kan er gedaan worden
tot nauwere aansluiting van het Tooneel in Zuid- en NoordNederland?
[SlOOOR ALBElt'l', Gent. - Tooneelervaringen.
J. M. BRANs, Brusse!. - Wat kan en moet er gedaan
worden ten voordeele van de stofl.'elijke belangen der '1'00neelspelers?
L. SCHARl'E, Brusse!. -- De Rederijkers in Vlaanderen.
Alü'HUR OOHNETTE, Antwerpen.
Het lyrisch drama,
(lyrisch gesproken tooneelvak) in den Nederlandschen schouwburg te Antwerpen.
PAUJ, D' ACOSTA, Laethell1.- Ons nationaal tooneel en
onze schou wburgen in verband met onze ll111ziekscholen.
De leiding der afdeeling werd door de Algemeene Vergadering opgedragon aan de heeren Arth. Oornette, Voor·
zitter, J. A. Heuff en A. Siffer, Ondervoorzitters, J. Vriesendorp en K H. 't Sjoen, Secretarissen.
Vit het vervolg zal blijken, dat de tijd te kort schoot om
aan alle over tooneelzaken ingeschrevell redenaars het woord
te gunnen.
Den eersten dag, Maandag 24 Augustus l.I., was de heer
Delattin aan het woord mat een ~ede, die in haar geheel is
afgedrukt in De KoophaJU1~l van 25 Augustus d. a. v.
Hieraan wordt het volgende ontleend:
Illk ge100f dat er op dit oogellLlik Ilog maar een land in d"
wercl.t bestaat, waar VOOI' dc tooncelspcelku4Ast nog aitijd ct'1l vakschool gCHaagd WOI'tlt, en dat wij OIlS .ap dit oogcnbhk jlJist in
dit lant\ bcvinden.
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Sedert jaren }lOort men overal dezelfde klachten. Üns tooneel
gaat achteruit. Welnu, men heeft het voor mij gezcgd, maar ik
durf het in geweten herhaIen. Als ons tooneel achteruit gaat, is
het alleen toe te schrijven aan hel onvoldoende tooneelonderwijs!
De meest bevoegde tooneelmenschen zijn het hierO\·er reeds lang eens."

door het spefen van allerlei rollen die het meest met hun pel'SOOll
gelaat, stem en kal'aktel' overeenkomen.'·

Het zal voor hen, die onze vwegere po gingen in Antwerpen (*) met belangstelling hebben gevolgd, zeker een
verrassing z\jn, dat juist deze spreker, die op onzen NoordDe heer Hendrickx - vervolgde spreker - beweerde o.a., dat
Nederlandschen aandrang, toenmaals een vereenigde verCl' t8 I3russel een tooneelschool bestond met IfO leerlingen.
gadering wist tot stand te brengen, Waar met zooveel
"Die school met 40 leerlingen beviel ons buitengewoon; dat was
ten minste een zeer aangenaam nieuws, maar bU nadel' onderzoek
zekerheid het besluit werd genomen om de Vlamingen, ter
bleek het, dat er' voor die 40 leerlingen slechts cell paar onderbekroning van hun opleiding, na ,r Amsterdam te zenden,
wijzers waren, en dat die onderwijzers daal' les geven 1'1'0 Deo juist over dit verbroedorende plan geheel zw\jgt en zijn
en zij alleen O\'CI' een lok aal gratis mochten beschikken.
rede als 't ware doodloopt tegen onze Schoo!.De heer Emants gevoelde dit maar al te duidel\jk en
Ünze menschen moeten met een stiel beginnen, om<1at wij geen
nam
dan ook dadelijk daarop het woord voor de volgende
tooneelschool bezitten waaruit de leerlingen l'echtstreeks op het
opmerkingen :
t.ooneel kunnen stappen, met de verzekel'illg, zooals dit in Holland
Spreker verklaarde het woord te hebben gevraagd om een
het geval is, een behoorlijk sahnis te ontvangell.
grief te luchten, maar hij haastte zich er bij te ~oegen,
Loopt eenige 11 ren iangs onze dokken, en daar zult gij een
dat het bespreken van die grief. naar hij hoopte, ten goede
eenvolHlige gemeene dl'ankleurster, alle mogel~ike talen hool'en
zou komen aan de belangen van het ~oord- en Zuid- Nederspreken. Ik ken wel'klieden die misschien nooit, of heel weinig landsch Tooneel.
naar school gingen, en het Engelsch spl'eken net zoo goed als hun
In den loop van den vorigen winter was hij naar Antwerpen
Antwerpsch; Portugeesch, Deensch, Zweedsch, Noorweegsch, ja
Russisch, zelfs Grieksch; alle talen spreken zij, maar ze lezen of gereisd, omdat hij bemerkt had, dat de Zuid-Nederlanders een
schrijven dat gaat niet, zelfs hun moedel'taal niet. Men leert die tooneelschool wilden oprichten, terwijl z\j er reeds een haddentalen spreken door ze te hO\)l'cn spreken, men verstaat ze, en doet Immers, de Amsterdamsche School is een kind van het Nederlandsch Tooneelverbond en dit verbond, dat zich o. a. ten doel
ze verstaan, zonder ze te begrijpen, net zooals men een I'apegaai
leert sprekcn.
stelt de zaak van het tooneel voor te staan bij de regeeringen
Zou dat niet hetzelf<le ge val zijn met onze t.oollcel-artisten die van Noord- ell Zuid-Nederland, dat nog altijd een Afdeeling
geen opleiding ontvingen? Zij ook leeren alles L100r den drang
(Gent) in Zuid-Nederland bezit, dat gesticht werd door een
der omstandigheden, maar leeren zij niet alles heel oppervlakkig?
commissie benoemd op een Znid·Nederlandsch Congres (Leu·
Zouden zij die het aldus leerden, met een ontwikkeld mensch
yen) is geen Noord-Nederlandsch verbond, maar een verbond
kunnen redeneel'en over dl'amatische \etterkunde, 01' tooneelgeschievoor beide landen.
denis,. zouden zij met zekerheid een zestiende eeuwsch kosttium
Nadat hij dit te Antwerpen in herinnering gebracht en er bij
voor een Schout, een Schepen, Raadsheer, of [>oaI'lel' knnnen aangevoegd had, dat het stichten van een tweede tooneelschool
dniden?
voor ons klein gebied niet alleen geldverspillingzou zijn;
ls het niet verbazend dat. wij nog geen enkel stnk "an Ibsen
maar bovendien een nieu wen grand zou oilleveren voor het
te zien kregen?
verwijt, dat het aanbod van tooneelspelers en -speebters te
groot wordt voar de beperkte viaag, wasdoor den Heer
Van jaar tot jaar stelt men de tooneelspelel's hoogere eishen, en
ik ben innig overtlligd dat, als w\j geen degelijk t.ooneelonderwijs Max Rooses e~n nieuw argument geopperd geworden voor
verkrijgen, wij niet meer aan het staartje ap toolleelgebied zullen het zenden van Zuid-Nederlandsche leerlingen naar de Amsterdamsche schoo!. Dit argument hield in, d3.t de Vlaming
komen maar zelfs niet eens meer van den tijd zullen gerekend
eerst dan zijn gewestelijke spraak zou verliezen, wanneer hij
worden.
Indien wij een vergelijking maken van onze artisten met die tijdeJijk onttrokken werd van zijn Vlaamsche omgeving.
nit Noord: Nederland, dun vinden wij, zooals het onlangs op een
Een en ander had destijds be werkt, dat de vergadoring bij
vergadering in deze stad geh,'uuen, de heeren .1. Vriesendorp en
acclamatie de illotie aannam: er wordt gesticht een afdeeling
Marcellus Emants heel juist zegden, namelijk, dat onze artisten
Antwerpen van het Nederlandsch Tooneelverbond.") En nu
meer hart eil gevoel bezitten maar dat zij wel eenigszins die verwas 't sprekers grief, dat ondanks deze aangenomen nlOtie da
fijning missen, welke onze Noorderbroeders zoo kwistig aan hun
Ahtwerpenaars na zlin vertrek een afzonderlijken Zuid<-redertooneelartisten weten aan te bieden, en waarvan deze dan ook t.ot
eigen profijt, zooveel nut weten te trekken, elat zij, met ly,intlel' landschen Tooneelbond hadden gesticht, die volgens zijn
middelen, verder komen dan onze tooneelmenschen met hun gmot statuten geen verbinding met Noord-Nederland beoogde.
aangeboren talent. Ziet. eens aan hoever wij 't Züuden kunnen
In breede trekken al zijn vroeger aangevoerde argumenten
brengen indien men hun hier maar een gedeelte der tooneelbeschaafdherbalend en thans meer in 't bijzonder uitweidendover het
heid kon geven, die men in andere landen zoo bl'eed aanbiedt;
groote voordeel, dat er zoowel voor Zuid- aIs voor Noordwij vragen irnmers zooyeel niet.
Nederland in gelegen zou zijn, als het nationaal tooneel in
'Nij Zünden ze natuurlijk niet weigel'en illfLen men ons een
die beide landen kon samensmelten tot Mn groot geheei, verschool aanhood als die "an Amsterdam b.v. maar elat is stoffelijk
onmogelijk; de gelden daarvo0r zomlen nOOlt gevonden worden, langde spreker ten slotte, dat het Congres op zou komen
tenz\j Antwerpen, Brussel, en Gent konden samengaan om voor tegen het bovengenoemd particularisti'3ch streven van de
het heel een schoöl te stichten. l\laar daaraan valt \'001' het oogen- Antwerpenaars en op nieuw de wenschelijkheid uitspreken
blik niet te denken, men ZOll ons al met veel minder, heel blij
van een aansluiting bij het Nederlandsch Tooneelverbond en
kunnen maken. Het onnwgelijke moet of mag nooit gevraagd worden, zijn School te Amsterdam.
maar het mogelijke, waar dit noodzakf'lijk blijkt als in dit geval,
De Voorzitter (Prof. Cornette) meent, dat op de vergade·
is men verplicht te eischen.
ring, door den heer Emants bedoeld, geen besluit is genomen
Men diende dns te beginnen in Antwerpen, ßrussel en Gent,
en enkel de wensch is uitgedrukt, dat er iets zou gedaan
met aan de bestaande Declamatiescholen een paar t.ooneelklassell
worden ter verheffing der dramatische kunst in Zuid·Neder·
toe te voegen. In Antwel'pen bestaat aan de muziekschool een
land. Later werd met algemeene stemmen, op twee na,
letterkundig ondel'w\js in verband met de muziek."
besloten tot de oprichting van den thans bestaanden Zuül·
Sprekf'r wenscht de besta;j.nde inrichtingen uit te breiden, om
Nederlandschen '1ooneelbond. Van tegenspraak tusschen een
dan door een examen llschier met zekerheid den goeden lf~erling
aan te wijzen, geschikt omverder onderwezen te worden en een
volledige opleiding te genieten. Dat men hierbij heel streng zou
moeten te werk gaan hoeft niet gezegd. Leerlingen die zulk een
exaam glansrijk doorkomen, treden in het hooger onderwijs, waar
zij to~ tooneelspelers of speelsters gevormd worden, en dit vooral

*) Zie blz. 63 va n den vorigen Jaargang.
**) Zie blz. 65 altlaar.

vroegere en latere beslissing kan dus geen kwestie zijn *) te
meer daar naar ineensmelting der beide bonden zal worden gestreefd, hoewel spreker den tijd daartoe nog niet gek0men acht_
De heer Emants - en later ook de h~er Rooses - ontkennen, dat de vergadering toen slechts een "wensch" **)
zou hebben uitgesproken_ Er is wel degelijk een motie,
vesteld door den heer Rooses, aangenomen, n. L deze:
"a. Er worde ge sticht een Afdeeling Antwerpen van het
Nederlandsch Tooneelverbond.
b. Deze zal zich bemoeien met de uitbreiding van het
plaalselijk ondel wtjs.
c. Er zal tot stand komen een aansluiting van Zuid- en
Nood-Nederland met het later tooneelonderwijs in Belgie (te
Antwerpen, Brussel en G-ent) en het llOogere te AmRterdam."
Een en ander zou tot uitvoering komen in een nader te
Antwerpen te beleggen vergadering.
Deze motie werd met algemeene stemmen, bij acclamatie,
aangenomen.
De heer Heuif is van oordeel, nu hij van den heer Delattin
verneemt, dat de Vlaamsche bond ongeveer 50 leden telt, dat
men vel standiger zal doen met zich bij de 1600 (lees ± 1500)
laden van het Noord-Nederlandsch verbond aan te sluiten.
De heer Vriesendorp betwijfelt of het met de aansluitingsplannen van Vlaamsche zijde wel ernst iso Immers in
da statuten van den Zdd·Nederlandschen-Tooneelbönd ***)
mist hij elke aanwijzing, die daarvan ZOll kunnen getuigen en dit treft te meer, als men in het oog houdt, dat
"de standrege«m (van den Vlaamschen bond, werden) opgemaakt naar die ~van het Nederlandsch Tooneelverbond."
DMr tochvinden wij, in art. 2 lett. h, als middel om
het doel van het Verbond te bereiken: "De zaak van het
Nederlandsch tooneel in Noord en Zuid bij de regeeringen
voor te staan. Da wederkeerige bepaling moet dus 0pzettelijk uit de Vlaamsche standregelen zijn weggebleven.
De Voorzitter (Prof. Cornetle), die de standregelen opstelde,
meent dat een Vlaamsche bond toch nooit den steun der
Nederlandsche regeering zou kunnen inroepen.
Mevrouw Cortebeeck opperde het taalbezwaar. Indien
man de kinderen uit Zuid-Nedarland naar Holland zendt
voor de opleiding, dan zullen zij terug komen met de zuiver
Hollandsche uitspraak, wat voor de Vlaamsche steden niet
aan. te bevelen zou zijn. Men moet zeker trachten de taal
zuiver te houden, doch niettemin rekening houden met de
taal des volks.
De heer Vinkesteyn, penningmeester van het l'ooneelverbonG, merkte op dat de kosten om kinderen naar de Tooneelschool te Amsterdam te zenden, geen hoofdbezwaar
behoeft te zijn; bijaldien er aanleg bij die kinderen blijkt,
dan zal wederzijdsche hulp niet ontbreken en kan van NoordNederlandsche zijde alvast worden gewezen op het Wertheimfonds. Spreker spreekt in een motie de wenschelijkheid uit, dat
een officieele band ontsta tusschen het Noord-Nederlandsch
en het opgerichte Zuid-Nederlandsch Tooneelverbond.
De heer Max Rooses maakt BOg de opmerking, dat steeds
gestreefd moet worden naar een beschaafde uitspraak, die
nog niet verkregen is; daarop moet steeds het doel gericht
zijn, Daarmede is niet gezegd dat elk dialect zal kunnen
verdwijnen, ook in Noord-Nederland verschillen die te Rotterdam en Amsterdam. Het moet zoo worden dat de uitspraak geen aanstoot zal verwekken en de dialecten allengs
verdwijnen. Dat de afslijting der dialecten voor de Vlaamsche
*) Het reeds aangehaalde vcrslag der Antwerps~he vergadering,
dom' mij aan al de vergaderdcn in afdruk toegczonden is door
niemand gelogen straft en in een sehrijvcn van 10 Maart l.1.. dat
ik over deze zaak van een der Vlaamsehe aanwezigen ontving,
komt o. a. voor: »Deli eenen Zondag stemt men wit, den anderen
zwart."
**) Bij het herlezen van het verslag, begrijp ik thans, dat
Pmf. COl'llette zijn eigen meening met het besluit der vel'gadering
heeft ver ward_
***) Afgedrukt op blz. 100 en tOl van den vorigen Jaargang.

kindt1ren op de Tooneelschool te Amsterdam zou plaats
heb ben, behoeft geen schrikbeeld te wezen. De zoo lang
gehoopte eenheid op dit gebied hoopte spr. dat niet langer
uit zal blijven.
Het slot der besprekinger.. was dat het voorstel der heeren
Vinkesteyn om samenwerking en aansluiting te verkrijgen
tllsschen het Nederla'ildsch Tooneelverbond en den ZuidNederlandschen Tooneelbond bij acclamatie en met alge·
meene stemmen werd aangenomen.
Dit -afdeelingsbesluit werd op den derden dag met ev~n
groota eenstemmigheid door de Algemeene Vergadering bekrachtigd en later hoop ik er op terug te komen
Wij hebben thans een grondslag, waarop wij voort kunnen werken om stesGs dichter te naderen tot 01:S ideaal:
de volkomen samensmelting van het Noord- en Zuid·NederV.
landsch touneel.
(Wordt vervolgd.)

---------------------------------

Ons Souffleurshokje.

Het Perzische tooneel dagteekent reeds van voor de verovering van Perzie door Alexander den Groote. J ames Med deelt
hierover in da "Fortnightly Review" het een en ander mede.
In die oude tijden werden uitsluitend dramatische stukken
van godsdienstigen aard opgevoerd, waarin meestal het lijden
der eerste Kaliefen de hoofdgedachte vormde. Eerst sinds
eenige jaren worden er ook "Kluchten" opgevoerd, die dien
naam ten volle verdienen. Palawan Kachel, de Perzische Jan
Klaassen, bijgestaan door jongleurs, koorddansers, apen en
beren, doet hierin zijn best de lachspieren van het publiek
in beweging te brengen.
Het belangrijkst zijn echter de dramatische werken, aan
welker opvoering veel moeite en zorg wordt besteed. Zij
dragen eenigszins het karakter van de passiespelpn te
Oberammuganer. Mannen en vrouwen uit het volk vervullen
de rollen en beschou \Yen dit als een 1aad van vroomheid
De sympathieke rollen worden gezongen, de andere gesprvken.
Het is soms lastig voor de booswichten-rollen personen te
vinden, want evenals men onzen grooten acteur Veltman,
wanneer hij een of andere valsche rol meesterl\ik had gespeeld, soms bniten den schouwburg opwachtte, zoo ging
ook het Perzische volk de tooneelbooswichten dikwijls te
liji en daarop zijn ook de Perzische tooneelspelers niet bij·
zonder gesteid.

Tooneelontvangsten in Frankrijk.

De ontvangsten in het seizoen 1895-96 van al de schouw·
burgen te PariJs hebben 902,915 fr. meer bedragen dan in
het vorige speeljaar, terwJjI het cijfer der schrijversrechten
evenee.Qs is gestegen, en wel met 112,788 fr.
In. de departementen waren de ontvangsten 945,138 fr.oi
21,103 fr. meer dan het vorige jaar.
Ook het totaal der ontvangsten van de cafe·eoncerts te Parijs
is met een totaalcijfer van 159,695 fr. 27,728 fr. hooger.
Konden wij maar eveneens zulk een roemvollen staat
van ons Tooneel openbaar maken.

Uit verschillende Tijdschriften
over Tooneel.
De Gids. September. Dramatische dictie door Prof. A. G.
van Harne!.
Tijdschri{t 1>00r Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Deel
XV afl. 2. G_ Kalif, Vondeliana (Vervolg en Slot.)
Tweemaandelijksch Tijdschri{t. September. Uit het tweede
deel van het Kruisdrama, Andre Jo11es.
De Zon. N\!. 1. Hat Tooneel (De Twee Jongens, De Verkwister, Jongens van Jan de Witt, De Operette-Koningin.)
The Athenaeum. No. 3596. 'l'he Week (Cymbeline, The
Duchess of Goolgard'ie) , Dramatic Gossip.
To Morrow. September. The noble art. VI. The actor
judged by hirnself by Stanley Jones; Henrik lbsen's Gatalina
by Louis Grein.

ETTOONEEJJ~",

Verschijnt den leß en 15'0 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift gratis.
Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afieveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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PCTOBER

INHOUD:
Niet officieel: V, Uit de Amstelstad (Persoverzicht. De getemde Feeks.) Pavidus, Uit de Maasstad (Muisje, Parijs 1
Parijs 1 Tal elken l'rijs 1, Politie-zaken, De Militaü"e Willemsorde,
Een Desillusie, Platijn en Co.) - Dixi, Uit de Sennestad (Ecn
Onweer, Eene misdartige.)

:NIET OJ;'FICIEEL.

Uit de Amstelstad,
De vertooning van De getemde Feeks in den Stadsschouw·
burg is een gebeurtenis geweest, of, zooals wij dat in onze
verfransehing plegen te noemen: een Ei v e ne m e n t.
Zij was buitengewoon belangrijk en de groote pers oordeelde eenstemmig gunstig over haar.
Het Nieuws van den Dag hief het loflied aldus aan:

»YOOl' de Koninklijke Vel'eeniging Het Nederlandsch Tooneel is
't gisteren, Woensdag 30 September 'IH\J(l, een schoone avond geweest.
Een avond, zoo als doOl" velen sinds lang werd begeerd,
In vele jaren heeft rleze Vereeniging niet eene voorstelling gegeven, die als deze VOOl' denkende en k unsllie\'ende menschen de
moeite van het zien en haaren waal'd is,
Tien jaren lang, misschien iets langer, had zij den I latgetreden
weg van het gewone en het dagelijksche ingeslngen.
Ideale \'erheffing was haar vrcemd geworden en het A ltisehe zout
scheen zij niet meer van keukenzout te kunnen onderseheiden."

Later vervolgde het:

))Grooter tegenstelling dan De Temmin:/ eenel' Feeks, de vertooning van rlezen a\'ond, en De /wee Jarlyens is wel niet rlenkbaar.
Met dankbaal'heid wel'd het door het publiek erkend.
Het publiek zag ook hoe gehe er andel's de tooneelisten waren, nu
zij werkelijk kunst hadden te geven en zieh er niet met een
Jantje van Leiden konden afmaken.
In de eel'ste plaats de hoofdpersoon de Heer Henri de Vries. Twee
jaren i~ hij aan de Koninklijke Vereeniging verbanden en nog nooit
heelt hij als dezen avond getoond wat hij vermag. Vl'oeger laks en
dom!, thans strevende naar opvatting, typeering en karakteriseering
en vaak met zeer gelukkig gevolg. Dat is het geheim als lllen
tooneelisten kunstwerken tel' vertolking geeft,
Van meerdere tooneelisten valt goeds en veel goeds te zeggen:
"an ,elen te hopen - vooral van de vrollwelijke hoofdpersoon -dat ziJ beter 01 nog beter inzicht van hlln taak krijgen, begrijpen
dat trucs en handigheidjes niets vermogen als zij ziel en levelI,
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bovenal geest en fantasie hebben in te blazen in een kunstwerk
als EEne Fef>kS 'iefernd van Shakespeare"

En het artikel besloot op deze wijze:

"Ook zal men waardeeren de liefde en den ijver ,an alle medewerkenden, want wat een bekend persoolJ vrij luide in" den foyer
van den schouwburg verklaarde: )) lk dacht niet dat ik in den
Stadsschouwburg was, zoo goed en flink gaat alles, en zoo zijn er
de artisten bij ," - is waar.
Eene geillkkige kentering!"

Ziehier wat de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft gezegd:

heer Henri De Vries heeft (Jns als Petl'ueio zeer Verl'3st door
zijne weltloOl"dachte creatie. Hij mag hier en daar nog forscher
zijn in zijn optreden tegen Katharina, maar in dit opzicht zal zijn
:-.revrouw I3ronc!geest heeft ons het best
spei zekel' nog winnen
voidaull in het laatste tafereel, waar zij mt't veel overtuiging
de zinrijke moraal voordl'ceg. VOOI' het overige was bij haar de
uitbeelding van de Feeks te klein en leek zij rneel' ren katje dan
een helleveeg. ßij Shakespeare moet alles groot en breed zijn van
teekening, Van de overige personen loven wij in 't bijzonder de
heeren Tourniaire, Van Zuylen, Verenet, Van der Hilst en De
Boel'. Het stuk was naar den eisch \'ol'stelijk aangekleed.
D~

Van hetgeen in het Algemeen Handelsblad heeft gestaan,
kan ik moeiJijk een volkomen indruk geven, ik knip, met
het oog op mijn plaatsruimte, te veel, of voor het verband
van het feuilleton, waar ik het volgende aan ontleen, te
weinig uit. Daarvoor mijn verontschuldiging! Men leest
er dit:

»Is ))feeks" het ware woord en is Katharina Minola in The
Tarning een brutale, nijdige, kwaadaardige, ruwe vrouw, eene die
men zieh voorstelt als een zander reden kijvend wijf, wanneer
men zil't, uat zij haar zuster slaat; hoort, dat zij een meester die
haar niet aanstaat, de luit ol' het hoofd verbrijzelL; en verneemt
dat zij door de aanbidders harer zuster een dlend of hell" een
duivel en een kwaad wijf wordt genoemd?
Ik geloof het laatste,"
,)Ziedaal' waarom ik meen, dat leevr. Brandgeest bij de voorstellingen van de Kon. Vereeniging de 1'01 van [{atharina verkeerd
speelt. M. i. had ;\Iarie Barkany, de eenige die ik deze 1'01 \'I'oeger heb zien speIen, een veel bete re op,atting van Katharina's
karakter. Dat was breed en flink, terwijl meH. Brontlgeest iets
kleins had."

10

En, daartoe, als 't ware door den heer van Sorgen aangezet, schrijft dez"lfde beoordeelaar verder :

"Ünze acteurs kunnen geen ver zen zeggen, zelfs in proza schieten zU 0 zoo dik wijls te kort. Laat alle actelll's ~an Het Nedel'landsch Tooneel en ook de heer Van Sorgen als hlJ het nog Iliet
kent, prof. Van Hamel's artikel in De Gids van Septembei' maar
eens lezen. Zij zullen er niet door leeren zeßgen, maar zij wllcn
misschien een denkbeeld krijgeu van hetgeen hun ontbreekt. En
dat is vonral het gevoel \'001' de precieze beteekenis \'an wat zij
zeggen. Voelt men dat heel goed, dan kau men bijna niet onjuist
zeggen. Da~ is iets wat mevr. Stoetz bijv. wel heeft: meV!' ..Stoe~~
zegt ten minste altijd juist. En dat er verzen, zelfs al z\Jn z\J
niet zoo verbazend melodieus, wrknoeid worden door het in voegen
van woorden of lettel'grepen, dat zal ieder wel slordig rnoeten
noemen.
Intussehen hoap ik, dat niemand zieh daardoor zal lalen weerhouden Db GeterHrle Fe!h's te gaan zien. Het Nederlandsch Tooned is met deze vOOl'stelling op den goeden weg. lk hoor trollwens
gelukkig, dat het bezoek veel beter wordt."

Ook he~ oordeel van De Telegraaf is in het algemeen
gunstig:

\lDe schouwbnrg op het Leidsehe plein W1S, hoewel goed bezet,
niet. zoo vol als zij verdiende, en ..ie premiere had, hoewel zij toegejllicht werd evenrnin het succes rIat. zij len volle waard was.
\Vant deze eel'ste voorstellinp; was buitengRwoon wel voorbereld;
de speiers wal'en rolvast, el: \'ielen niet .al te. veel halve .vijfvoeters billnen en blliten het soufleurshokJe, of 111 het voetheht,
de pauzen waren kort, en alles liep zoo vlot en geleideiijk als men
het helaas maar zeldclI ziet:'
"Meuouw BI'ondgeest-Bouwmeestl'r, die in de eerste bedl'ijven,
waal' zij nog als feeks eu ongetemd optrecdt misschien iets meer
venijnige kracht had kunnen geven, kwam hoe lan~er.l.l0e meel'.op
dreef en stond bij den epiloog als een zoo wonderlIJ k bevalhge
figuur haar eigenaardig welluidende stembeweging~n in de zaal
te golven, dat z\i niettegenstaande het llIet metrische van de
voordratoht en het on voldoende dei' vel'laling iets te hooren en te
begrijpen gaf, dat wij niet licht vergeten zullen en waal'.voor ~.~
de dankbaarheid, aan zeer hooge kunst verschuldigd, als let~ bltJvend moois met ons zullen omdragen."
\lDe heer Roijaards was een opgewekte fijne Lueentio, die zieh
een mooien Hllgo-de-Groot-kop gema akt had, maar wiens beste
moment - of althans datgene wat zijn beste moment had moeten
zij n _. door onvoldoende assistentie van Vineentio bedorven werd.'·

Het is jammer, dat ik aan deze, zoo zeldzaam voorkomende,
opgewekte pers-meeningen niet meer ruimte kan besteden.

V.

Uit de Maasstad.
Ik heh mij. M. de redacteur, in mijn vorigen brief vergist met te zeggen dat de Sucüfta'ires der Vereeniging
Tivoli-Schouwburg het winters ei zoen openden met Schönthan.
De opening was tot later bewaard en de Societaires gaven
blijk van het hoogere willen dat men krachtens hun vroe·
gere werkzaamheid bij hen mocht veronderstellen, door te
beginnen met Pailleron. Het was Muisje, in de goede vertaling van den heer van der Horst, dat zij den 7den October
voor een uitgenoodigd publiek van getrouwe bezoekers en
van leden der Rotterdamsche Afdeeling van het Verbond
opvoerden.
Men kan er zieh van ganseher harte over verheugen dat
de Tivolisten het niet bij Schönthan hebben gelaten, maar
iets heb ben willen bel6ven - en toch van oordeel ztin dat
de keus van Muisje ongelukkig geweest iso Dat waR zij
naar mijn meening ongetwijfeld. Allereerst omdat sommige
toeschouwers die het voorrecht hadden in Mei van dit jaar
te Amsterda~ de modelvoorstelling" van oud-leerlingen
der Tooneelschool, o"nder leiding van Moor ingestudeerd, bij
te wonen allicht vergelijkingen gingen trekken die om verschillende' redenen niet in het voordeel van Tivoli k 0 n den
uitvallen. Maar vervolgens en vooral. omdat men van een
openings-voorstelling mag ver wachten dat zij een behoorlijk
overzicht geeft van de krachten O'ler welke het gezelschap
in het komende seizoen zal hebben te beschikken; dat zij
biedt wat men zou kunnen noemen een tableau de troupe

en action. Aan dezen eisch nu kan het stuk van Pailleron
met zijn eenzame mannenrol te midden van vijf dames
natuurlijk niet voldoen; voor de mannelijke krachten van
den troep bewijst het niets.
Deze kapitale fout ware echter verschoonbaar geweest, indien
de opvoering der fijne comMie de vrij llOoge verwachtingen
had weten te bevredigen, welke men gerechtigd is te koesteren
van ieder, dus ook van een Nederlandsch gezelschap dat
haar aandurft. Nu dit, helaas, niet het geval geweest is,
moet men het des te meer betreuren dat de jonge en
moedige Hereeniging onverstandig gellOeg geweest is om
voor het publiek te treden mel een vertooning, die niet
aangeeft wat zij kan, maar wel zeer uuidelijk bewijst wat
zij niet kan.
Ik mag de fabel van Muisje als bekend veronderstellen;
U hebt die zelf, M. de Redacteur, indertijd in dit blad "')
in korte trekken geschetst. U hebt toen daarbij de opmerking
gemaakt dat het stuk nlangdradig" was, en inderdaad sleept
het derde bedrijf wat en kan het 'illeen tot zijn recht komen
door een uitnemende uitvoering van den dialoog, die zoo
heerlijk fijn van taal en van geest iso In dien dialoog, in
de wo 0 r den. ligt de geheeIe beteekenis van dit kunst·
werk. De intrige is zwak; van uitnemende voor de hand
liggende gegevens is, opzettelijk zou men zeggen, geen gebruik gemaakt. De karakters, behah'e dat van Muisje zelve,
zijn maar half uitgewerkt. Zoo kost het eenige moeite in
den markies Max de Simiers, die toch een soort van
profes.sional lover moet geweest zijn, ten slotte niet een vrij
onnoozelen zes-en-dertigjarigen jongeling te zien die niets
gewaarwordt van den korten lietdesroman, waarvan hij door
de ~uster zijner nieu we liefde, door de gravin Clotilde, tot
den hootdpers')on gemaakt wordt. En met den smartvollen
innerlijken strijd, dien de laatstger:.oemde, een echte dramatische figuur, te voeren heeft, wordt in een vluchtige samenspraak tusschen haar en haar zuster Marthe afgerekend.
In den dialoog, het fijne en tegelijk gevoelvolle woordenspel,
ligt dus de gansche beteekenis van dit kunstwerk.
Dat Nedflrlandsche tooneelspelers, al ligt dergelijk werk
niet geheel binnen hun bevoegdheid, hier niettemin iets
zeer genietbaars van kunDen maken, heeft de opvoering
te Amsterdam bewezen. Daartoe zijn noodig: in de eerste
plaats fijn beschaafde artisten en in de tweede een goede
leiding. En wat de uiterlijke voorwaarden betreft: een goede
smaak in kleeding en bewegingen en een weelderige en tegelijk
elegante tooneelstoffeering.
Dat alles ontbrak in Tivoli. Het meubilair was burgerlijk, de kleeding der acteurs op enkele uitzonderingen na,
smakeloos: men denke aan de japon van mevrouw de Heer,
maar vooral aan de vreemd-modische toiletten van mej. Be1:lkers
en aan het gekleurde vest dat de heer Erfmann bij zijn
gekleeden jas droeg. Van een goede leiding bemerkte men
niets en van fijne beschaving bij de tooneelspelers weinig.
Mevrouw Mulder·Roelofsen heeft in de "modelvoorstelling"
te Amsterdam dezelfde rol vervuld, die zij hier speelde. Zij
heeft' daarginds de opvoeriug geenszins bedorven, maar dat
wi! niet zeggen ~haar rol was daartoe trouwens niet belangrijk genoeg) dat z\i haar hier kon redden. Zij speelt
de intrigeerende Parljsche huwelijkszoekster, uit de. groote
wereId zeer vvldoende; vooral de komische gejaagdheid in
haar rol brengt zij goed tot haar recht, al is haar lach te
scherp en al neemt zij door te veel vinnigheid al de be·
koring, die deze toeh ook moet hebten, van Pepa Rimbaut
weg.
Met haar voldeed mejuffrouw Sasbach het best. De
muisjes-rol, het stille en bescheidene en ook vooral het
onschuldige daarvan, ligt zeker binnen haar vermogen.
Maar met den adel van de figuur wist zij geen raad. Dat
woord, waarmee Muisje het eerst tegen de vernederende
behandeling welke zij ondergaat, in opstand komt: "Ik
heet Marthe de Moisand, mijnheer!" - het kwam er in
het geheel niet uit! :Men moest dat mejuffrouw Klein te
Amsterdam heb ben hooren zeggen. Maar, daar die fierheid
*)
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overigens in haar 1'01 welDIg meer te pas komt. kan men
zeggen. dat mej. Sasbach het er goed heeft afgebracht. Zü
stond over het algemeen in haar speI als Muisje niet ver
benaden rnej. Klein, aan wier toon de 11are mü weer telkens
deed denken. Het i~ de echte Tooneelschool-toon; be- I
schaafd, maar uniform.
De heer Erfmann heeft door den markies de Simiers op
zieh te nemen - de eenige m'l.nnenrol in het stuk, waarop
dus de volle aandacht valt en waarvan het aanpakken van
eenige pretensie getuigt - iets gedaan dat ik zeer betreur.
Ik stel mij altijd voor, dat hij zieh Roijaards tot voorbeeld
heeft gekozen en misschien is hij wel zoo aangelegd dat dit
een gelukkige keus voor hem iso HÜ had echtor den groo·
ten afstand die hem nog van zijn kunstbroeder scheidt,
niet beter in het voll(1 licht kunnen stollon dan door zoo
kort na dezen het waagstuk te ondornemen eener vertolking van den markies Max
De markies is in de oogen
van een Nederlandsch publiek oen volslagen onmogelijke
man
Hij is iemand die tot zÜn zes·en·dertigste jaar voor
niets anders geleefd heeft dan voor »de HeIde" in allerlei
vormen en die ons nu toch niet moet voorkomen als een
bespottelüko of een verachtelüko figuur. lntegendeel, wij
moeten hem zÜn aanvallig en on schuldig duifje van negen·
tien van harte gunnen. Da'trtoe moet dus deze zuiver
Franscho verschüning, een person nage uit de boeken van
Gyp, ons mo gel ij k gemaakt worden. En dat doet men
niet door hem voor te stellen als een heel-gewonen gebla·
seerden meneer die door een uieuwe vlam dan weer eensklaps in een even gewonen eerste-minnaar omslaat. De
heer Erfmann mist de elegante losheid van Roüaards en
hij mist tevens diens groote bekwaamheid om van deze rol
te maken wat het zijn moet: iets zeer buitengewoons. HÜ
sprak vrij eentonig en zeifs liet hem ziJn distinctie van gewoonlÜk in den steek; al dadelük in het eerste bedrijf
draagt hij zijn vrij lange verklaringen tegenover gravin
Clotilde voor met de beide handen' in de zakken. De
wereidsehe, maar tevens altijd hoffe lii k e achteloosheid,
welke hij tegenover de twee Parisiennes moet toonen ontaardde bij hem telkens in bepaalde onbeleefdheid. Het is
dan ook enkel zijn samenspei met mejuffrouw Sasbach,
hetwelk het minst buitengewone verzorging behoeft. dat
goed genoemd kou worden. Omdat deze verdienstelijke
tooneelspeler zoo herhaaldelijk getoond heeft dat hij wat
kan, is in het bijzonder op hem toepasselük wat ik hierboven van de geheeie vertooning zeide: waarom zoo duidelijk te toonen, wat hij nog niet kan?
Mejuffrouw Anna Beukers had haar goede oogenblikken,
zooals in het laatste bedrijf: het gesprek met Marthe op de
sofa; maar haar voorkomen en haar klee ding zijn zoo zonderling misplaatst in de wereid van Pailleron. Hetzelfde
kan men van mevrou w de Heer zeggen, die zieh zelts geen
moeite gaf om een Fransche douairiere na te bootsen en bv.
den woordenvloed harer voorname damesgasten telken!!
met de handen over eikaar in onbewegelijke verbazing bleef
aanhooren, als stond zij versteld over zooveel wereldscbe
welsprekendheid en verblindende gratie.
Vuor een dier damesgasten, de barones de Sagancey,
speelde mej. C. de Jager, op het program als debuut aangeduid. Het kwam mij voor dat heel Tivoli aan de beschaving en opvoeding van dit meisje hezig geweest is, zoo
angstvallig schoof de, overigens vrijmoedige, debutante de
moeilijke woorden uit bet stijfgeplooide mondje. Zij heeft
zieh geen enkele maal versproken en zij was goed gekleed.
Maar het Rotterdamsche haaltje en de min gedistingeerde
schouder- en elleboogbewegingen leert men iemand niet in
een paar weken af, zelfs niet door baal' te laten debuteeren
als dame uit de groote wereid. Hoe kwam men in 's bemels
naam op dat idee? Tooneelspelers met de opvoeding en
van het gehalte als 'rivoli er telt, behoeft men toch niet te
vertellen dat men maar niet in eens een jonge dame met
misschien wat dilettanten·aanleg op een tooneel zet als
een barones in een modern Fransch salonstuk. - Men had
geen andere bezetting voor die rol? Men moest baal' toch

eens voor het eerst wat laten doen? Maar die beide tegenwel'pingen bewijzen immers alleen, aan hoe ongelukkigen
drang Tivoli toegaf, toen het Pailleron's La Souris als
ndebuut" koos.
Ik ben verleden jaar herhaaldelijk in de gelegenheid geweest te zeggen, hoezeer ik het bejammerde dat het Rotterdamsche publiek zijn sympathie zo6 onverdeeld aan da
tooneelisten in de Aert-van-Nesstraat deed toekomen, dat
er voor Tivoli baast niets overschoot. Het jonge gezelschap
met ZÜn dapl>er streven tegen den sleur in, met zijn kunstsuccesjes in het gezellige zaaltje, is mij alttid lief geweest.
Ik ZOll het zeer betreuren, als het publiek in zijn onevenredige voorkeur nu toch gelijk kreeg. En juist omdat ik
aan het recht van bestaan en ook aan de krachten (mits
verstandig aangewend en niet overschat) van het hervormde
gezelschap geenszins twijfel, zie ik boopvol uit naar wat
Tivoli weldra doen zal om den ongunstigen indruk weg ta
nemen van dit begin.
In den Grooten SChOll wburg gaf men een vroolijke Franscha
klucht die onder den niet gelukkig gekozen naam van Parijs!
Parijs! 'l'ot elken Pt'ijs! nog al sncces had. Het ding is ook
he el vermakeJijk; de heer Victor Faassen is er de grappigsta
figuur in. Nog meer amuseerde ik mij echter bij de vertooning van Politie-zaken, het reeds vroeger hier vertoonde
blijspel van Schönthan, waarin het voortreffelijke drietal D.
Haspels, van Zuylen en Rosier Faassen den boel heerlijk
aan den gang hielpen. Die voorstelling werd aangeboden
aan de officieren en equipage van de drie hier tijdelijk verblijvende nieuwe pantserschepen. Men liet er Faassen's
Militai1'e Willemsorde aan voorafgegaan, het bekende stukje
dat ook nu bij de jantjes een dankbaar gehoor vond.
Met de eerstgenoemde klucht vertoonde men een nieuw
tooneelstukje in sen bedrljf van C. A. van Affelen van
Saemsfoort, gebeeten: Een Desillusie. Een man met auteursaanleg- en neigingen, die zieh naast zijn vroolijke frans van
Ben vrouwtje ongelukkig voelt en dat op zeer onaangenama
wijze toont, vooreerst door haar heel onaardig te behandelen
en teu tweede door een stuk te schrljven en te doen opvoeren, waarin hij haarfijn zijn ongeluKkig huwelijk afbeeldt.
Zij mag naar dat stuk niet heen, maar een al te gedienstiga
en zeer grof gevoelende vriend vertelt haar den inhoud,
waarop ziJ een bloedspuwing kriigt. Een erg onaantrekkelijk
en onwaarschijnlijk novelletje, waardoor de speIers zieh
blijkbaar in bet geheel niet konden laten bezielen. Was bet
wonder dat zij het ons niet deden?
DInsdag 13 dezer het tooneelspel van den heer Rosier
Faassen, Platijn &- Go. een oude maar verdienstelljka
draver, dien men na vele jaren weer eens van stal haalt
en die, naar ik mij meen te herinneren, vooral door den
heer D. Haspels met goed gevolg bereden wordt.
11 October.

PAVIDUS.

Uit de Zeilnestad.
Waarde Redactie,
Gelief, bij het begin van het tooneeljaar, mijne harteJijkste
groeten uit Brussel te aanvaarden. Daar het de lezers van
Het 'l'ooneel wellicht zal aangenaam zijn, nu en dan iets
uit ollze hoofdstad, aangaande het tooneelspelen, te vernemen,
zullen wlj trachten geregeld de verslagen te zen den , van
wat wij hier te zien kregen
Op Zondag 27 October opende de Koninklijke Vlaam·
sehe Stadsscbouwburg zijne deuren met een nieuw drama
van Nestor de Tiere die in Noord·Nederiand gekend is, en
een blijspel van een nieuweling, Huibrecht Melis. Onder
alle opzichten was die keus gelukkig; ook volk ontbrak er
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niet; zoo men volgens die eerste vertooning mag gissen,
zal de Schouwburg dit jaar goede zaken maken.
De Bestuurders hebben eens te meer bewezen volkomen
op de hoogte hunner taak te zijn: de decors juist en prachtig;
toebohoortselen opperbest; aan repeteeren heefl, het niet
ontbroken, want iedereen was rolvast, dit gebeurt niet overal.
Een toeschouwer "artiste amateur" was op 't onverwachts
in onzen Schou wburg terecht gekomen, en verklaarde mij
ronduit: "Je pn'ifere de beaucoup les artistes du theätre
flamand aux autres artistes des tMätres fran~ais; Hs jouent
ici avec plus de creur, c'est plus naturel et ils emploient
moins de ficelles: J'y viendrai encore."
Inderdaad, onze artisten moeten in 't gehe el niet onderdoen
voor de besten die wij te zien kregen; tijd wordt het, dat
men zich ernstig met het verbeteren hunner stoffelijke be·
langen bezig houde. Er dient op dit gebied onafgebroken
gearbeid, opdat men spoedig tot eene gewenschte uitkomst
gerake. Het is niet mogelijk dat hij, die zieh met kunst
bezig houdt, naar andere middelen van bestaan hoeft uit te
zien; voor hem mag het niet waar heeten: "Pour vivre
d'art, il faut d'abord vivre d'autre chose."
En nu ter zake. Een Onweer:
Van Bogaard, geneesheer, heeft een zoon die verliefd is
op de dochter van den brouwer Verkuiperen. Het is 't
tijdstip der manreuvres, en de bevolking verwacht het bezoek
van den Minister. Bij afwezigheid des burgemeesters wil
Verkuiperell, als oudste schepen de ontvangstrede uitspreken,
doch Van Bogaard is algemeen aangewezen om dit te doen.
De geneesheer brengt den brouwer een bezoek om over het
huwelijk der kinderen te spreken. De ontvangst is gulhartig,
doch alles draait op ruzie uit, als men van de redevoering
gewaagt. De doktor wordt door vader en dochter aan de
deur gezet. Doktors zoon komt nieuwsgierig bij zijne liefste
den uitslag zijns vaders bezoek vernemen. Deze vallen
aan 't twisten voor dezelfde rede; alsook de meid en
knecht. Eindelijk verneemt men dat de Minister niet komt;
uitslag: algemeene vreugde, nieuwe vriendschap onder de
ouden en twee hu welijken. Het is opperbest gespeeld, en
het heeft door vele luimlge zetten, hartelijk doen lachen.
Wat Eene Misdadige betreft, dat is eene stoute greep in
de werkelijkheid. Een oud versleten iets op het tooneel
brengen, dat is nog al gedurfd!!! en dank zij het ruwe, het
brutale, het ongewone zelf van het stuk, heeft het bijval.
Bello Catries, mulders dochter, werd, onder trouwbelofte
ver leid door den notariszoon. Deze kan haar niet hu wen,
daar hij verloofd is met eene rijke weduwe. AIS Bello dat
verneemt, jaagt ze de beide verloofden, die bij toeval ten
harent zijn, uit haar huis, zeggende: "Trou wt, ge past
elkander volkomen, en weest gelukkig als ge kunt!!! .... "
Daarna verklaart ze aan hare moeder dat zlj een gevallen
meisje is; de vader die het hoort, wil in zijne woede het
jawoord doen geven aan den veldwachter, die haar daareven
ten huwelijk vroeg, vermits hij nu van eene tante 20.000
frank erfde. De dochter weigert; de moeder vindt dat ze
als eerlijke vrouw handelt, en spant met haar. Als de
mulder verneemt, dat hij die Bello verleidde, en die ze niet
wil doen kennen, niet kan goed maken wat hij misdeed,
wil hij haar met een stoel doodslaan. De slag komt terecht
op het hoofd der moeder die zinneloos wordt. De dochter,
te huis weggejaagd, wordt moeder in eene hut, diep in het
bosch. Daar komt haar 1I0g de veldwachter bezoeken, die
immer de arme Bello lief heeft. De moeder, gel eid door
den muldersknecht, komt ook tot bij Bello, doch niemand mag
het wetfln. De mulder heeft hunne stappen door de sneenw
gevolgd en vindt de moeder met het wichtje in de armen,
neuriend: ,,'t Was een driekoningen·avond" ......... ! ! !
Daar jaagt hij den knecht uit zijnen dienst, neemt de
onnoozele vrouw mee, die immer IIB e 11 0 'k e e n he t
eng e I tj eH naar huis wil hebben. En daar de ongelukkige
dochter knielend vraagt, dat haar vader, alhoewel hij haar
mocht vervloeken, toch het kind zou zegenen, antwoordt hij :
»de vrucht u wer schande ... !!!... Liever vervloeken!! ... "
En bij het uitgaan roept hij haar toe: "Creveer!! .... " Dit

woord rnaakt haar dolzinnig, zij werpt het kind op het arm·
zalig bed, en deur en venster openwerpend, roept zij, in
dollen waamdn immer: "Dood!! ... Dood! ! .... Oreveer! ! .... "
neemt een oorkussen, versrnacht het kind. Dan zakt ze
ineen en grijst.... en snikt.... De veldwachter treedt
binnen, zij verzoekt hem haar aan te houden, haar voor
den rechter te brengen, daar ze het kind gedood heeft.
Dat . . .. zal hij niet! ... Hij zal integendeel verklaren, dat ....•
hij haar zoozeer beminnende ..... het kind ziende ..... zoo
jaloersch werd..... dat hij het in een oogenblik van ijlhoofdigheid ..... vermoordde!! ... Doch, eensklaps hoort zU
een kreet van het kind, het verroert de lipjes en doet de
oogjes open. De moederliefde zegepraalt; knielend drukt
ze het tegen de borst en dankt den Hemel dat het leeft.
Zes maanden daarna krijgt het wicht de stuipen en het
sterft. Zij draagt hei lijkje naar het huis van den verleider,
en terwijl men het wettige notariskind naar den doop brengt,
legt zlj haar dood wicht in de wieg. Wanneer men van den
doop terugkomt. wil de verleider dit lijk doen verdwijnen.
Doch zij vraagt niet anders, dan dat hij her onwettige kind
begrave met dezelfde pracht als hti het wettige liet doopen. "Weg moet dit lijk"!!... Dan zegt haar vader tot hem.
"Zoo het kind het uwe niet is, breng het dan zelf weg,
als ge durft". Hij wil er naar toe, tot driemaal toe werpt
ze hem terug en dan doodt 7.e hem door een pistoolschot.
Dan eerst spreekt de hartelooze vader het genadewoord
uit: "Vermits gij U zelve hebt gerechtvaardigd, kom nu naar
huis." Doch de burgemeester doet haar aanhouden. Voortaan
hoort ze het gerecht toe.
Ziedaar het stuk!!... Het wordt doorwandeld door
een zekeren Boer J ans, die ook eene Jochtel' had. Deze
werd verleid en de vader doodde den verleider !! ... "Drie
jaar kot"!!... Het is nu een wanhopige dronkaard, die
zich niet doodde "omdat hij christen is", maar toch ver·
drinkt; het echt portret van een gemeenen en gewonen
zatlap; die realistisch in handel en woorden, eene Unt aan
het stuk geeft, die men 'best op een Nederlandschen Schouw·
burg kon missen. Zeker mag men realist zijn, doch niet de
beschaving nit het oog verliezen: daar is de kunst; en nog
minder mag men vergeten, dat het tooneel eene school
moet wezen, eene school waar men ALLES leert; want
hier in Belgie heeft het volk behoefte aan alles, zoo we~
denk ik, als in Holland, en misschien nog meer.
Mevr. Smits-Grader, die voor Noord·Nederland geene on·
bekende is, heeft de zware rol van Bello Catries wonderwel
weergegeven. De heer Wicheier, de verleider, speelde zooais
de veldwachter, Arthur Hendrikx, opperbest. De hartelooze
vader, prachtig vertolkt door den heer Edmond Hendrikx.
Mevr. Rans, muldersvrouw, was als altijd in zulke rollen;
die kan men haar niet ontnemen. Boer Jans of de heer
Rans had een zoodanig "stuk in zijn botten" .... dat men
werkelijk dacht dat het zoo was .... Allen speelden wel;
mochten wij dit het gansehe jaar aanstippen ! het zon iedereen
en de artisten zelven verheugen. Zelfs Mejuffer Lefevre, die
alhoewel eene schoone vrouw, toch eene ongelukkige kunstenares is, heeft zich hier als vroedvrouw wonderwel uit den
slag getrokken. Mejuffer Blankenstein begreep haar rol
derwijze, dat ze al wat er in was, degelijk wist te doen
gel den. In sen woord, veel lof werd er geschreven en ge·
zeid en 't was verdiend!! ...
De vlaamsche tooneeltroep zalmet dit stuk iederen Dinsdag
beurtelings in verscheidene steden optreden: Leuven, Thienen,
Diest, Mechelen, Dendermonde, enz. zullen die prachtige vertolking toejuichen. Op Zondag 1] October speelt men
De Priester, eene vertaling uit het fransch. Dit stuk werd
destijds in Holland opgevoerd en gedurende drie weken ill
de Amstelstad met veel bijval vertolkt.
DIXI.

Verschijnt den l en en 15eo van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het 7ooneelverbond (Confributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrifl gratis.

Voor .niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afleveringen, f 4.-. Franco per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aau den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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Officieel gedeelte: Vel'gadering van het Hoofdbestuul'. - Het
Leescomite.
Niet officieel gedeelte: V., Vit de Amstelstad (Madame Zn Marechale, Le" Bavardes, Fl'itz, Beroemde Kinllej·en). - Pavidus, Vit
de Maasstad (Het PoOt'~je, VC>'dwenen, De getemde FCl'ks, lvludame
la Mm·echule.) Dixi, Vit de Zennestad (De Pi'iestC/', [Je Zondal'es.) - V., Vit de Scheidestad, Slot (Ilet XXIlle Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres, Gwhun.) - Impresario, De brief
op het Tooneel.
Uitgeknipt (Model-tooneel). -- Oedipus. - Statistiek. - Pl'ijsvraag. - Vit verschillende Tijdschriften over Tooneel.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vergadering van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur hield op 11 Oetober eene vergarlering,
waarin het nieuwe Hd, de heer J. Post van der Burg, werd
gelnstalleerd.
Bericht was ingekomen dat het ledental der Afdeeling
Harlingen tot op 7 gedaald was. De algemeelle vergadering
zal omtrent het ver der voortbestaan der Afdeeling hebben
te besUssen.
Maatregelen werden besproken om in verband met het
laatste letterkundig Congres, waar de voorzitter het Verbond
heeft vertegenwoordigd, nauwer aansluiting tussehen het
Noord- en Zuid·Nederlandseh 'l'ooneel te be werken. Eene
eommissie werd benoemd om met de Antwerpsehe leden
in briefwisseling en onderhandelillg te treden. In die commissie zullen zitting heb ben de heeren Emants, Vinkesieyn
en Heuff met de bevoegdheid zieh den heer Vriesendorp,
redaeteur van "Het Tooneel", te assumeeren als Ud en
secretaris,
De rekening en verantwoording over het afgeloopen ver·
bondsja3or werd vastgesteld en zal aan de Afdeeling, die met
het nazien belast is, verzonden worden.
In zake het monument en het lijk van Mevr. Kleine werd
aan de heeren Kalif en Fentener van VIissingen opgedragen zieh op de boogte te stellen van de noodzakelijke kosten
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van restauratie van het gedenkteeken en van het tijdstip,
waarop de begraafplaats zal worden geruimd. Met het oog
op deze inlichtingen en op de geldschaarschte in de kas
werd de verdere behandeling tot de volgende vergadering
verdaagd.
Een plan om te trachten modelvoorste1Jingen, als die welke
bij gelegenheid der laatste Algell1eene Yergadering te Amsterdam werd gegeven, periodiek te docn plaats hebben, werd
voorloopig besproken en zal aan het oordeel der Afdeelingen
onderworpen worden.
Maatregelen werden beraamd om het nadeelig saldo der
vorige rekening te dekken; men hoopte o. a. dat eenige
voorstellingen ten bate der School zullen worden gegeven.
Voortswerd aan eenige leerlingen der 'l'ooneelschool ge·
heele of gedeeltelijke vrijstelling van schoolgeld gegeveD
J. KALFF. Jr.
Secretaris.

Het Leesoomite.
Het tooneelspel Boete is afgekeurd.
14·10·'96.

MARCELLUS EMANTS,
M. B. MENDES DA COSTA.

NIET OFFICIEEL GEDEELT J'l1.

Uit de Amstelstad.
Het is maar weinig dezen keer: Madame la Madehaie . Fritz,
Beroemde Kindet'en en de hervatting ',an Abt Constantin dat
was alles. Het fransehe "piece" is b~.üangrijk door de geschiede·
nis, die er aan verbünden iso Nadat Lemonuier en Pericaud het
stuk badden geschreven, is Madame Sans Gene door Sardou
in het leven geroepen en da schrijvers zijn met elkaar aan
het proeedeeren gegaan over schrijversrecht, omdat, na30r
het scheen, het eerste stuk door Sardou ten behoeve van
het zijne was misbruikt; een proces, waarbij Sardou in het
gelijk is gesteid, in hoofdzaak op de beschouwing. dat
geschiedenisj de stof mag leveren aan ieder kunstenaar.
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Het komt mij voor, dat men letter kundigen eigen dom ook waar die den vorm van het drama aanneemt - sIechtE!
dim steelt, wanneer een geheel of gedeelte ervan v 0 I k omen en ongeschonden wordt overgenomen_ Want al
behandelen twee menschen na elkander hetzelfde (gesclliedkundige) verhaal, dan d 0 e n zij toch iets verschillends. J uist
wat zij doen is de letterkundige arbeid, het kunstwerk, het
overige, de stof, was no 0 i teigendom van den kunstenaar
en kon hem dus niet ontstolen worden. De kunstenaar
vi n d t zijn onderwerp hier of daar in het leven. Dat onderwerp is nooit kunst.
De waschvrouw en gehe el haar navigatie hadden niets
met kunst te maken, wij meensn in Madame Za Man!chale
en in Madame Sans Gene echter twee uit den aard der zaak
verschillende zoo-,60o-kunstwerken te zien, die als zij in taal
en opzet verschillen, nooit gestoien konden zijn. De proces sen op dit stnk zijn dan ook zeldzaam, hoewel ieder,
die wat veel leest, bij ondervinding weet, dat h9 telkens
aan vorige schrijvers herinnerd wordt. In den oppervlakkigen
zin, waarin deze gedingen worden aangelegd, is bijna elke
letterkundige uiting een diefstal van indrukken, die door
anderen, meestal niet-Ietterkundigen, zijn bezorgd.
Zoolang Scllürmann zijn rondreizen maakt ben ik bang,
dat we van het Fransche tooneel nooit iets zullen zien, dat
aan altijd llOOg gespannen verwachtingen voldoet. Het was,
met uitzondering van de Duse-vertooningen, altijd op een
halfje. In 1Y[adame la MarechaZe waren slechts goed de meid
en de kuecht en soms ook de titelrol. Het overige zijn wij
in Holland beter gewoon.
De uitspraak vond ik op verschillende plaatsen leelijk:
pere
paere, je sais = je sjes, Duchesse
Duchaisse,
n'_osjeu, nation
nasjon. Dit stuk bevat veel
monsieur
aardige toor;eelen, het is een ratjetoe van alle bekende soorten: tragedie, drama, tooneelspel, blijspel en klucht.
De tragedie is er vertegen woordigd door het voorstel van
la Marecllale en haar echtgenoot, gedaan aan den zoon, om
tor bevordering van diens hu welijk echtscheiding aan te
nagen; de klucht door een papperlapap-markies, die met
zijn knieen knikt. Om deze redenen hebben de schrijvers
hun werk niet anders kunnen noemen dan .piece."
Les Bewardes ging vooraf, maar als ik goed ben ingelicht
zijn de twee vrouwenroller. uit het Louis-Quatorze-verband
gerukt, een erg goedkoop middel, dat door Schürmann, in
dell vorm VilU een totale rol verduistering, ook bij de opvoering van Les Jacobites hier ter stede is toegepast.
Met heel weinig fijn gebaar en met groot geschreeuw
hebblJll twee tooneelspeelsters in deze tweespraak, in den
trant V<111 een paar vischwijven trachten aan te toonen,
d,lt vrou wen ll10eilijk zwijgen kunnen.
~Wie met zulke afgezaagde onderwerpen op de proppen
komt moet heel wat meer in zijn marsch voeren, dan de
twee alleronbeduidendste tooneeljuffers, die we ditmaal zagen
optreden.

=

=

=

** *

=

Van BouwmetJster en Roijaards hebben we weer eens
iet:; he el moois gezien. Het is Pritz, een drama in Ben
bedrijf, naar Slldermann's Pritzchen. Het is Mn van de
drie stllkjes, 'die onder den verzameltitel Morituri bekend
ziju en elk een geval van sterven behandelen.
Een verloofd luitenant (Roijaards) heeft eenliefdesgeschiedenis, met de vrou w van een ander militair, met een duel
moeten bekoopen en dat tweegevecht zal hem het leven
kosten. Zijn meisje en zijn 1l10eder mogen dit niet haarJijn weten. De moeder, die zwak is blijft zelfs geheel onkundig van alles. Een uitlegging aan den vader (Bouwllleester), eveneens rnilitair, is echter onvermijdelijk en zo6
ontspint zich een gesprek tusschen vader en zoon van
groote rnilitaire beteekenis, een wonder mengsel van vaderlijke teederheid en krijgshaftige vastberadenheid.
Van de Duitschers weten we het: de eer gaat boven het
leven. :600 heb ben we gezien, dat de vader den eenigen
zoon opoffert aan een begrip van eer, wij hebben den zoon
zien afscheid nemen van zijn ll10eder, zijn aanstaande, zijn

vader en zijn landgoed om de eer te redden - wij zijn
door Bou\\'rneester en Roijaards in een verbeeldingsleven
gebracht, dat we zonder hen nooit zouden hebben geleef<.!.
Geen oogenblik zÜn we versteld geweesl van iets zonderlings, we heb ben alles geloofd wat er er gebeurd iso Voor
die enkele verplaatsillg uit OllS heel anders dagelijks doell
zijn we d>l.nkbaar, want onze gezichtskriIlg werd verruimd.
Maar och! hoe ellendig klein zijn dan de koffie en
het eten, die zoo dllitscll tllOgelijk, ook aan dit. stuk niet
mochten ontbreken. Sudermann is anders handig gellOeg
om zijn tooneelpersonen weg te krijgen, zonder ze nu juist
koffie te laten zetten of eten te laten klaarmaken.

V.

NASCHRIF'l'. Wat mij nog nooit gebeurd is, heeft plaats
gehad: ik heb een voorstelling niet tijdig genoeg kUllnen
b\jwonen 0m er over te schrijven. Het is die van Beroernde
Kinderen.
De lezers vinden het natl1urlijk goed, dat ik daarom aan
mijn voorganger, den tegenwoordigen Giovanni van het
Handelsblad, het, woord geef.
Zooveel phantasie als de Franschen hebben de Duitschers
zelfs niet in Inm best geslaagde Possen: zij zoeken meer
llaar eenig plausibel verband tusschen de gebeurtenissen en
personen en durven niet zoo met een reeks dwaashedell
VOOI' den dag te komen als Fransche tooneelschrijvers.
En dan is er aan het huiselijke, het sentimollteele, de liefde
ook buna altijd meer plaats gegllnd. Nu is Beroemde
Kinde~-en wel niet heelemaal een klucht: er is een thema
in, eetrekking hebbende op de zeden van onzen tijd en
daarop \I'(lrdc gebordLwrd. Maar de ontwikkeling van de
karakten, en de volgurde der feiten is weer niet zoo logisch,
dat wij hier van een "collledie de ll1CBUrS" kunnen spreken.
De malligheden V<1n deze vrouweltike doctor juris bewijzen
niets; zij zijn in het minst geen argument tegen het studeeren
in de rechten van meisjes. De fuut, die de summa CUll1
lande gepromoveerde vrou welijke rechtsgeleerde bij het
voeren van haars vaders proces maakt, is zoo ernstig, dat
zij haar graad door haar lief gezichtje moet hebben gekregen,
niet na bellOorlijk afgelegde examens. Maar ook hier redt
de goede opvoering -- het gezels~hap Chrispijn toont bijzondere
geschiktlleid voor het spelenjuist van l>uitsche tooneelwerken
- het stuk_
GIOVANNI.

Uit de Maasstad.
Een paar regels, M_ de redacteur, over de laatste tooneel·
gebeurtenissen ten onzent.
Tivoli hervatte de vertooning VHn Het PoorUe, van Frederik van Eeden, thans met eenigszins andere bezetting dan
in het voorjaar. 't Was een aardige opvoering van een stuk,
dat volkomen binnen het bereik van het gezelschap valt.
De heer Fritz Bouwmeester was 1100gSt komiek met zijn
j00dsche-duivelachtigheden en de zuidelijF.e uitdrukkingen
- of zijn het Amsterdamsche? - waarmee hij zeker zelf
zijn rol verrijkt heeft, kwamen het effect zeer ten goode.
De heer Holkers en mevrouw Mulder-Roelofsen onders~heiddell zich verder, de tweede niet het minst door een
uitstekend geslaagde Kruimelburgsche grirne. Maar btjna
ieder voldeed, al was er dan hier en daar wat aan te
merken, zooals op den dominee, die hoe gelllkkig ook in
s0Il1111ige stembuigingen, er veel te jong uitzag en te plotselinge overgangell van toorn naar zalving en omgekeerd, in
z\Jn wijze vun spreken had. Over het gehe el een goede
voorstelling, waarvall, naar ik uit de herhaalde opvoering
meell te mogen opmaken, Tivoli nu pleizier scllijnt te hebben.

***

In den Grooten Schouwburg: Verdwenen, een aangename
.E'ransche klucht, waarin vun Zuylen weer een triomf vierde.
Een prachtig voorkomen lOok de heer Tartaud was vlug en
levendig. Wanneer zien wij V3n Zuylen weer eens in iets
dat op den naam van een »creatie" aanspraak mag maken?
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Want dat kllnnen zulke kluchtrollen, tot hoeveel tentoon·
spreiding van talent zij ook gelegenheid bieden, toch eigenlijk niet.
Over de opvoering alhier van De getemde Feeks. door de
Koninklijke Vereeniging, te schrijven, ligt minder op mijn
weg Zij had hier groot succes en de vmag rees bij velen,
waarom de Vereenigde Tooneelisten ook niet eens een
(zwaarder of lichter) stuk van Shakespeare aanpakken. Er
zijn hier wel krachten voor en het tooneel is rllim genoeg!
Als men dit eens in gedachten wou ho.uden; ik zal er later
nog wel eens aan helpen herinneren, als men het vergeten
mocht.
Madame la Ma1"lJchale, door een Fransche troep (vrij wel
bijeengeraapt) hier vertoond, was een matig pogen. 't Stuk
is een Madame Sans Gene zonder fLlt. Wat de vertooners
betreft -- we hebben er hier enkele die 't beter en vele
die 't even goed kunnen.
28 October,
PAVIDUS.

Uit de Zennestad.
Zooals ik in mijn laatste schrijven llleldde, bracht men
voor hnt voetlicht De Priester, een drama in zeven bedrijven,
door Charles Buet, het eenige stuk dat die schrijver leverde.
WelJicht wilde hij ons slechts een priester weergeven zooals wij hem wenschen en in genlOede voorstellen. Wie
zegt "Priester", zegt immers "man Gods" wiens taak is,
het lijdend menschdom te helpen, op te beuren en te troos·
ten. Zijne plaats is daar, waar men lijdt, waar hij kau
hulp bieden, h, eft hij te wezen; geen moeite mag hem te
zwaar, geen arbeid te lastig vallen. Bij den kranke brengen
de zalvende woorden des priesters heilen troost, bij den
stervende hoop en moed; in tijden van eIlende en besmet·
tende ziekten most hti gansch opoffering wezen en d:iär
waar de hllisgenooten te kort schieten, moet hij hunne
plaats innemen. Tn Mn woord priester is synoniem van
"Engel Gods" op aarde. Hoevelen onder hen verdienen dien
naam, of komen dit gewenschte idealisch wezen na? . . . .
De markies de Champlaurent wordt door zijn vriend
Olivier Robert gedood; deze steeH daar 200.000 frank de
laatste die de markies bezat en vertrekt naar Indie. Het
geluk begunstigt hem, en hij lJelpt de wfldu we de Champlaurent in het opvoeden harer zonen, hij blijft aller vriend.
De dochter des moordenaars wordt bij de wedu we grootge·
bracht. Een an der werd als plichtige veroordeeld en gestraft.
Een der zonen Patrice wordt priester; de andere George
soldaat: dit was de wensch der 1l10eder. Na 15 jaren in
Indie doorgebracht en machtige rijkdommen vergaard te
hebben, treffen wij de dochter met George de Champlaurent
bij den vader aan, zij zij n verloofd en ver wachten den
jongen priester die hun geluk komt deelen. . Doch de oude
Olivier ziet met tegenzin het oogenbJik naderen, waarop hij
Patrice zal zien.
Deze groet hem als zijn vriend, zijn weldoener; doch
Robert denkt immer in den zoon zijn slachtofter te ontwa·
ren. Zooals zijn voorgevoel het hem had voorzegd, sinds
Patrice's "ankomst slaagt hem alles tegen: de factorij wordt
verbrand door een machtigen nabllur, de Rajah van Sam bel·
pour; de dochter met den verloofde moeten vluchlen en
Olivier wordt gevangen genomen. Patrice, als priester komt
hem opzoeken; hij wil hem, zijn vriend en weldoener red·
den of met hem sterven. De andere kan zijn .haat niet
langer verbergen; hij wil van den man Gods niets hooren,
en om hem des te zekerder een walg van weldoen in te
geven, laat hij hooren, dat de moordenaar zijns vaders, diegene is, wiens naam het laatst door den stervende werd
uitgesproken. - Dat was Robert, de naam door gansch de
familie zoo geeerd en bemind, omdat het de naam van den
besten vriend zijns vaders was, en die man was de moordenaar van den zoo €,eliefden vader. Het stervensuur is
geslagen, de Rajah komt _. Robert moet stervon, doch als
de priester vergiffenis schenkt over de door den plichtige
wellicht bekende euveldaden, dan zal hij leven. De priest6r
kan dit woord ondanks zijne worsttlling tusschen zijn hart

en zijnen plicht, niet uitspreken. Men leidt den gevangene
naar de strafplaats. De priester bidt; door Gods hulp versterkt, wil hij het genadewoord toeroepen, doch eene los·
branding meldt dat gerechtigheid gesehiedde! . . .. Maar
George zijn broeder, zal hij huwen met. dtl dochter van den
moordenaar ztjns vaders? . . .. Hij is priester, hij zal
zwijgen, en voor eeu wig het geheim in zijn hart begraven.
Dat zij gelukkig wezen! . . . .
Het stuk is wel wat verouderd. Vele langdradige zinnen;
vele bijgebrachte en licht uit te laten tooneelen, vele toe·
standen die dienen om het stuk te rekken, maar niet om
het belangrijker te maken: in een woord een stuk dat niet
meer van stapel loopt zooals wij het nu wenschen. In
Holland zal men zeggen: het is een draak; daar ik nog
nooit een definitie van dit woord zag en daar ik niet juist
kan zeggen wat er bU 't stuk al of niet behoeft om een
draak te zijn, gebruik ik dit woord liefst niet. Men moet,
denk ik, met de eeuw vooruit. Dit drama werd geschreven,
toen men overal de kracht van het vuur op de werktuigen
begon toe te passen en nu zoekt men reeds naar iets om
de electriciteit te vervangen! . . .
Alles ging wel; decors, kleedij, speI, enz.; doch in 't algemeen was men niet zoo rolvast als gewoonte. Ik weet niet
wanneer men fransche stukken speelt, of men in tegen·
woordigheid van damos met den hoed op het hoofd mag
blijven~
De fransclle galanterie verbiedt het, of wil men
het stuk in een midden doen speIen waar geene galanterie
past? ?
Op 25 October en volgende dagen is het feest in den
Koninklijken Vlaamschen Schouwburg. Immer Julia Cuypers
komt en speelt De Zondares. Iedereen wil aan het feest
deelnemen, iedereen wil het Brusselsch troetelkind opnieuw
toejuichen, en overal hoort men: "Ons Julieke komt terug."
Helaas ! waarom heeft zij ons ooit verlaten?
Eene Zondares?!! . . . hoor ik uit Noord-Nederland verwijten,hetzelfde stuk waarmede de Hollandsche truep, met
Mevr. Van Lier-CL1ypers als hoofdrol' in Brussel optrad en zij
kreeg geene halve zaal. Zoo is het juist, Julia kreeg geen
volk en heden Zondagavond is de schouwburg eivol. Geluk·
kigen zijn het die toegang vindell!!
Het Brnsselsch publiek is een zeer zonderling volk!
Julia Cuypers in een herbergtheater of in eene schuur . . .
dat is ONZE Julia niet, wij willen haar zien waar ze hoeft
te zijn, dat is in een graoten schoonen schouwburg, een
kader het portret waardig. Wij Brusselaren, wij hebben
aehting, eerbied voor onze artisten en weten ze te waar·
deeren; daarom juist kan het niet mogel\ik zijn, dat men
onze overal gevierde kinderen ZOll g"an toejuichen daar waar
men gewoonlijk artisten van vierden en vijfden rang ziet
optreden.
Zondag 25 en Maandag 26 dezer zooals volgende dagen,
speelde de troep van den Koninklijken Vlaamschen Schouw·
burg voor eivolle zalen. Mevr. Julia Cuypers te zien optreden
na eene te lange afwezigheid, is eene merkwaardige gebe urtenis; z66 zien wij toch niet meer speIen; zooals zij on" d6
toestand8n voortoovert. wordt het toch door geene andere
gedaan, en men mag stout zeggen dat, waar zij verdwijnt
hare plaats ledig blijft. Ook, uitbundige geestdrift, luidruch·
tige toejuichingen, herhaalde terugroepingen eene tevredenheid
op ieders gelaat te lezen, hebben genoeg bewezen hoe het
volk onze Julia lief heeft.
U in korte zinnen De Zondares samenvatten is overtollig,
daar het onderwerp. uit den roman van Wilkie Collins getrok·
ken, in Noord·Nederland genoegzaam gekend is.·) Mevr.
Julia Cuypers was grootsch in haar speI, de opvatting van
haar rol is juist, het weergeven der toestanden, machtig.
Zti weet sommige woord8n zoodanig uit te drukken, dat
men bij het vernemen, eene rilling in gansch het lichaam
yoelt. Zij werd krachtig bijgestaan door Mevr. Smits·Grader;
deze heett zich in de rol van Grace Roseberry waarachtig
overtroffen. Het speI van Mej. Blankenstein was wel goed,
doch niet oud genoeg. Eene lady vim zeventig jaar, spreekt
')
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zoo glad of loopt zoo snel niet. Wat is Arthur Hendrikx
een mooie priester en een goed predikant. Z66wel speelde
hij, dat iedereen hem, terwille van zijn 1'01, lief had, den
gelukkige! De minder sympathieke ro1 viln Horace Holmcroft werd wonderwel gehouden door den heer J oseph Wicheler. In Mn woord prarhtige avondstonden.
Aldus na ar het tooneel gaan, is een waar genot. Mochten
wij 1it telkemale aanstippen!.. Doch sluiten wij met den
wensch dat J ulia ons geregeld iets kome voortooverE'n en
DrxI.
ons eindelijk niut.oeer verlate! . . . .

Uit de ScheIdestad.
SI 0 t.
Den tweeden dag Dinsdag 25 Augustus l.l. kwam aller-aerst aan het woord de .heer Heuff, om te spreken over
de vraag: Wat er gedaa kan worden tot nauwere aansluiting
·van het Tooneel in Zuid· en Noord-Nederland? Aansluiting
van het Tooneel in beide landen acht spreker met den heer
Emants hoogelijk gewenscht. Hij wijst er op, dat het ge·
zelschap van De Vos en Van Korlaar destijds in de Vlaamsche
steden Het Goudvischje speelde. Het succes was slechts
matig, wat spreker daaraan wijt, dat het stuk een volks·
conversattestuk is en dergeltike stukken worden hier niet
voldoende verstaan. De taal van het dagelijksch leven in
Zuid·Nederland verschilt te veel van het Noord·Nederlandsch.
In dit land spreekt men te veel dialect, wat in Nederland
niet geschiedt. Men moet trachten hier het dialect weg te
krijgen. Voor de VIaamsche kindertjes raadt hij aan Holland·
sehe kindermeisjes te nemen (hilariteitJ, daardoor zal het dialect
allicht worden afgeschaft. Wil men Hollandsche stukken
hier te lande verstaanbaar maken, dan is het noodig om
het dialect te laten varen. Ook zou spreker wenschen, dat
Vlaamsche tooneelspelers, zooals o. a. da heer Laroehe, in
Nederland, voordrachten kwamen geven, evenals Bonwrneester
en Van Zuylen dat te Antwerpen deden.
De heer Hendrickx van Brussel merkt op, dat men in
Noord·Nederland het Vlaamsch goed verstaat, en hij meent,
dat deeenheid van uitspraak in Nederland genoeg te wenschen
overlaat. Deze spreker heeft aan zijn geze1schap te Brussel
thans drie leerlingen der Amsterdamsche Tooneelschool, doch
hun uitspraak verschilt hemelsbreed. De onduidelijkheid in
de taal ligt te veel aan het sIecht leggen van den klemtooTl.
Nog maar al ta veel wil men de Vlaamsche artisten laten
doorgaan voor menschen, die nog alles moeten leeren, omdat
zij geen school hebben; dat is volkomen onjuist: mevr.
Beersmans, mej. Cuypers en vele anderen zijn BeIgen. Belgie
is te klein voor de artisten, die het heeft, vele bekwame
artisten kunnen in Zuid-Nederland geen engagement vinden
en zoeken dus emplooi in Holland. De bestaande toenadering
op dit gebied dient voortgezet te worden.
De heer Marcellus Emants herhaalt wat hij in Februari
heeft gezegd nl: dat de Zuid-Nederlandsche acteur bij ons
veel kan leeren en omgekeerd. De eerste moge minder
intellektueel ontwikkeld zijn, onze Nederlandsche acteurs
missen te vaak gloed en aangeboren aanleg voor het tooneel.
Het kan zijn nut hebben dat Vlaamsche gezelschappen in
Noord·Nederland optreden en spreker zal in het Tooneel.
verbond de vraag stellen, wat in deze kan gedaan worden. *)
Hij vraagt of degenen, die bij den heer Hendrickx speIen,
wel het diploma der Tooneelschool hebben; er komen er
'Van die School velen, die haar zonder eindexamen verlaten
en wier uitspraak dus niets tagen het onderwijs op de School
kau bewijzen.
De heer Heudrickx zegt, dat hij van het bezit van dit diplöma niet zeker iso
De heer Vriesendorp deelt mede, dat pogingen worden
aangewend om 'een Vlaamsch gezelschap in Amsterdam te
doen optreden.
De heer Horn wil aan de Vlaamsche gezelschappen den raad
geven, om al vorens zij Nederland bezoeken, te zien of zij geld
noodig hebben. De Vlaarnsche gezelschappen zullen in Neder·
land geen publiek trekken, de Nederlandsche gezelsehappen

hebben het reeds hard gerlOeg en zullen van concurrentie
niet gediend zijn en in Zuid-Nederland zal het omge'keerd
hetzelfde zijn. Men leere toch vooral op congressen meer
practisch zijn.
De heer Heuff meende die bewering krachtig te moeten
bestrijden; men moet de concurrentie .Juist a;andurven als
middel tot bevordering van het schouwburgbezoek.
De Heer Lamberts Hurrelbrinck wijdt uit over het onvol·
doende van ons Nederlandsch repertoire.
Het slot dezerbesprekingen was, dat de afdeeling den wensch
uitspreekt, dat er meer aansluiting komen zal tusschen Noord·
en Zuid-Nederlandsche gezelschappen, door wederzijdsch op·
treden in beide landen.
En hiermede liep de tweede dag, voor zoöver hij het
tooneel betrof, ten einde.
Op den derden dag, Woensdag 26 Augustus l.I. Morden
wij eeu debat tusschell eenige Vlaamsche heeren, ingeleid
door don heer Isidoor Albert over Tooneelervaringen.
Het onderwerp betreft in hoofdzaak Brusselsche toestanden
en leid t tot het uiten van de wenschelijkheid om het be·
staande Belgische premiestelsel te wijzigen.
Vier van de acht opgegeven besprekingen zijn dus tot
haar recht gekomen.
In den loop dezer vergadering brachten deheeren Horn
en Heuff hulde aan de uitspraak en het spei der Vlaamsche
tobneelkunstenaars, naar aanleiding van de opvoering van
Gudrun op ~den vorigen avond en hierdoor kom ik er van·
zelf toe, om met,:een korte bespreking dezer voorstelling,
mijn verslag te besluiten.
Al hadden wij aan den Landdag niet anders te danken
gehad, dan de kennismaking met Gudrun, spei in vijf bedrijven
door Albrecht Rodenbach, dan zouden wij, dunkt me, volkomen tevreden kunnen zijn. Ditmaal eens geen vertaling
of bewerking naar een vreemd kunstvoortbrengsel, maar
een gehe el eigen, vrij in zichzelf gevoelde schepping, waarvan
men de oorspronkelijkheid toch zeker niet zal willen betwisten,
omdat deze arbeid haar grondslag heeft in de "Kudrunsage",
die ons nit het Ambroser Handschrift van Maximiliaan (1502)
bekend is geworden.
Wie daaromtrent meer uitvoerig wil worden ingelichtleze
da "Aesthetische en Taalkundige Studie door Fr. van den
Weghe" eon Professor te Oostende, die met .z\jn belangrijke
achttien bladzijden, tevens een (welverdiende?) "Hulde aan
het XXIIIe Ned. Kongres" bracht.
Deze gele erde schrijver zegt bijvoorbeeld van het tweede en
derde bedrijf, dat "al de dramatische kracht door hem (Rodenbach)
ten toon gespreid, onverdeeld hier te zijner eere strekt", maar
hij gaat verder en vindt zelts gelegenheid om Skakespeare,
Goethe en Corneille aan te haIen in vergelijking met sommige plaatsen uit Gudrun: wel wantrou wend zou men moeten
zijn om niet gulhartig aan te nemen, dat dit {foor dezen
bevoegden beoordeelaar geheel te pas is gesehied.
Gaarne - omdat het werk 66k op mij aen diepen indruk
heeft gemaakt en omdat ik aan zijn oordeel meer gewicht
hecht dan aan het mijne, - neem ik hier de regelen van
van den Weghe ovar, waarin hij tenslotte de beteekenis van
Rodenbach's spei samenvat.
"Wanneer men voor elke zielstrillingzoo juist de noot
weet aan te slaan; wanneer men in monologen zoowel als
in dialogen uitmunt; wanneer men in de schildering en
groepeering der karakters wonderen verricht; wanneer men
in zekere opziehten met meesterdiehters van groote volkeren
mag vergeleken worden, dan is men zelt een schrijver van
allereersten rang."
Zou ook het volgende niet betrouwbaar en juist kunnen
zijn, al werd het door een der beste vrienden van den
schrijver *) gezegd?
"Neen, geen meesterstuk hoeft Rodenbach's Gudrun te
'\
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wezen! Ook met en ondanks zijn gebreken overtreft het
spol verre, zeer verre het meeste zoo niet alles, dat in
Noord· en Znid·Nederland sedert Vondel's tijd, tot Verwey's
Oldenbarneveldt toe, voor het tooneel is geschreven.
Hoe jammer, hoeonuitsprekelijk jammer, dat Rodenbach
- waarom juist hij en waarom, zoo kort na hem, Jacques
Perk? - zoo vroeg moest worden weggenomen."
De 263 bladzijden, volgedrukt met verzen, te lezen: het
is een heel werk; ze op te voeren is niet wel mogelijk:
het zou 5 a 6 uur duren.
De geschiedenis speelt op het einde der derde eeuw in
Moerlant en omvat een strijd tusschen Germanen en Ro·
meinen, waarin Gudrun, de dochtel' wel is waar van den
Romein Carausius, maar toch een Germaansche van opvatting, betrokken is, doordat Herwig, de zeekoning, de
Germaansche verpersoonl\iking van het Noorden, Allectus
en Camillus, als Romeinsche tribunen het Zuiden vertegen·
woordigende, alle drie om hare hand dingen. De zeekoning
en de beide tribunen zijn dus, in den oorlog en in den strijd
der liefde, vijanden en het treurspel weet de gebeurte·
nissen, die uit deze drijfveerf3n ontstaan en die zooveel kans
zouden hebben gehad alleenig naast elkander voort te Joo·
pen, tot Mn te maken. De belangstelling wordt gelijk en
gelijktijdig gaande gehouden door den angst van het "wie
zal den krijg en wie zal de bruid winnen?" Dat Hf3rwig
de gelukkige is, moet tevens bBschouwd worden als een
veroveTing van al wat Vlaamsch is op het Fransch.
Het spijt mij, dat ik hiermee om meer dan eene reden
moet volstaan.
Otde opvoering aan slechts eene verwachting in zeer
hooge beteekenis, heaft b8antwoord, wiI ik hier niet trachten
te beslissen. Zij was voor een eerste zeker in den gewonen zin, voldoende en - kon het zoo geregeld worden ik zou haar in Amsterdam in den Stadsschou wburg weer
willen zien.
Het helaas noodzakelijke besnoeien van het kunstwerk,
was toevertrouwd aan zorgzame handen, die van Pol de
Mont; of hij goed heeft gedaan er een slot tegen aan te
duwen, valt zeer te betwijfelen, maar als er dan toch iets
moet betwijfeld worden, dan aarzelik liever te gelooven,
dat dit, buiten den oorspronkelijJ.::en tekst om, vertoonde en
in elk geval lachverwekkende slot, door denzelfden Pol de
Mont is verzonnen. Als hij dat gedaan heeft, dan was het in
eenonbewaakt oogenblik.
Om eindelijk eenig denkbeeld te geven van den stijl,
waarin het speI isgebouwd, haal ik hier van blz. 74, uit
het Hitverkochte werk, dit aan:
GUDRUN.
eeuwig Schiksel, zijt gij waarlik dan
zoo wreedelik onbermhertig in nw blindlwi,l!
Gij doet een minnelik wezen mij verschijnen,
een mall zoo schoon in z\jne manlikheid,
zoo edel," zoo rechtzinnig, zoo rondborstig,
zoo dapper, zoo eem·oudig onversaagd zoo manlik - en gij zemlt hem weg voor altijd,
verre over zee, en komm"ert II niet eens
of gij geen teedre banden losrukt! - Banden 'I
Och ja, waarom zon ik het mij ontliegen,
en zeggen (<neem) wanneer het herte _ja» klo!'t '?
Ja, gij bemindet hem, gij arme Gndrun,
en hij is weg, yoor altijd weg, aldaar,
aldaar! Vaarwel, heldhaf~igezeekolüng!
Gij hebt een stnk uit mijne ziel gesehen
en voert het mee op zee en door de stormen.
Gij weet het niet, helaas! maar de Ilrme Gndl'lln
gevoelt het des te smerteliker. - Och!
indien hij süms nog in de dninen zwel'fde,
indien hij al met eens hier voor mij stand!
Hoe vreemd klopt mij het hert, zoo angstig,
en tevens zoo wellustig, wijl mijn bloed
zoo warm mij naar het blozend yoorhoofd optrilt,
lijk of ik mij die!' zaligheid zou schamen!
Vreemd schepseI, dat ik ben! Indien ik dierf
wat verdeI' gaan. - Helaas ! onnoozel meisken,
wat dl'oomt g\j, en hoe g\j liehthopig zijt! En toch, wie weet? - Wat Zünde het mij baten?
Och niets! hem nog eens zien, en daarmee" uit;
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hen1 nog eens zien -- van ver, hern BOg eens f:jl'Oetell,
vaanvel hem zeggen, zij nen blik nog eens
ontmoeten, zijne stemme nog eens haaren mocht ik, kon ik. dierf ik _. Arme Gudrun!

o

v.

De brief op het tooneel.
Een der gewichtigste requisieten op het tooneel is de brief.
Talrijke vrool\ike en tragikomische geschiedenissen kan men
van den brief op het tooneel verhaIen, en van de verlegen·
heid, waarin de vertooner en de regisseur door brieven geraak·
ten. Zelfs het schrijven der brievenop het tooneel is geen
gemakkelijk werk, zooals vele geneigd zijn te denken; dat
wordt reeds door de omstandigbeid bewezen, dat bijna geen
tooneelspeler op het tooneel natuurlijk een brief kan schrijven.
Paul Lindau hekelt in zijn geestig boek "Vorspiele auf dem
Theater" de verschrikkelijk siechte gewoonte der vertooners,
de enkele woorden, die het publiek weten moet, uit te spre·
ken, terwijl de hand ze nederschrtift. Het tempo waarin
dat geschiedt is nog sn eller dan dat van den geoefendsten
stenograaf. Oolz de onvermijdelijke groote krul als ondertee·
kening ontbreekt nooit. Deze storende sIechte gewoonte,
meent Lindau, is gemakkellik te verhelpen, als de regisseur
den tooneelspeler stom hat schrijven, en als de brief gereed
is, hem hardop laat voorlezen.
Wil de vertooner den brief schrijven, en er is geen papier
noch inkt op het tooneel, dan kan de grootste onaangenaamheid ontstaan. Dit ondervond de beroemde Iffland.
In Maagdenburg gat hij eens gastvoorstellingen. In een
stulz moest hij een brief schrijven maar men had zoo·
wel de inktkoker als papier en ouwels op de tafel, die op
het tooneel stond, vergeten te leggen. Hij vertelde later:
"Daar ik niet zeker was dat, wanneer ilz om die requisieten
scheIde, zij op het oogenblik aanwezig waren, gaf ik er de
voorkeur aan - en dat ging zeer goed - den brief als reeds
gescbreven te beschouwen, en gaf den wachten den knecht
een brief, dien ik kort voor het begin van het stuk in de
garderobe opgesteld en bij mij gestoken had, met de woorden
uit mijn rol: ""Dadelijk te bezorgen.'·" Dit verzuim was
gelukkig goed hersteld, wat was echter het gevolg daarvan?
In mijn briet gaf ik nameltik kennis aan een koopman die
mij na de voorstelling op een reeds door mij aanvaard
souper gevraagd had, dat ik niet komeIl kOIl. Het berouwde
mti het aangenomen te hebben, en ik schreet hem mijne
komst a1', vOOl'wendende, dat ik zoo vermoeid en zenuwachtig
van de voorstelling was. Ik had den brief vooruit gereed
gemaakt om hem dadelijk na het einde van het stuk te
verzenden, en den koopman niet op mij te laten Wachten.
Den tooneelknecht deelde ik vroeger, om zeker op hem te
kunnen rekenen, mede, dat hij na de voorstelling een brief
bij Mijnheer zoo en zoo bezorgen moest. Deze was echter
tevens de knecht in het stuk.
En wat doet de ezel nu?
Hij denkt, dat de hem ove-rhandigde brief een wenk is om
dien oogenblikkelijk aan zijn adres te bezorgen, en geeft
hem dadelijk aan den koopman, die hij van af het tooneel in
een loge had zien zitten. In de entre·acte vertelt hij mij
van zijn dienstijver.
Ik meende van schrik in den grond te zinken. Ik had
den koopman mijne vermoeidheid, nadat de voorstelling
afgeloopen was, gemeld, en nu ziet hij mij heel kalm nog
twee bedrijven doorspelen, 'en zit zich daarover natuurlijk
niet weinig te ergeren. Wat te doen? Ik moest trachten
er iets op te vinden, en reed na de voorstelling oogenblikkelijk
naar ztin huis waar ik nog vroeger dan hij zelt kwam.
Gelukkig was de man goed gehumeurd en lachte hartelijk
met mij over het voorgevallene. Ik meende dat die zaak
nu gooindigd was, maar in het geheel niet! Zij vervolgde
mij zelfs tot in Borlijn, waar ik nauwelijks aangekomen,
mij in een dagblad openl\ik zag uitvegen; een recensent
over mijn optreden in Maagdenburg sprekende en mij, de
zondenbok van den requisiteur, mijn extempore-zonde ver·
wijtende, eindigde Z\ina'l'tikel dllB:
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""Ei, e1, mijnheer de directeur. dat was een weinig al te de voorRtelling redde, za~ u het volgende verhaal doen
sterk, den dichter zoo te verwaarloozen en de door hem zien, dat werkelijk heeft plaats gehad.
welberekende voorschriften: zieh aan tafel te plaatsen, te
De heidin van het verhaal is de beroemde Frederike
schrijven, te verzegelen, zoo geheel willekenrig weg te laten Bethmann, die als echtgenoote van den vermaarden komiek
en een reeds geschreven brief aan den knecht te geven. Unzelmann naar Berlijn kwam, zich daar echter in 1803
Zulke willekeurigheden verdienen bij zulk een uitstekenden van hem liet scheiden en den tooneelspeler Bethmann
tooneelspeler, dio tevens dichter is, strenge berisping I'"~ trouwde, als wiens gevierde echtgenoote zij in 1815 aldaar
Later, toen ik hom do zaak hold uitgelogd, verontschuldigde , overleed_ De tooneeispeler echter. die in dit verhaal voorkomt, is
hij zich schriftelijk en maakte zijne excusos."
Franz Mattausch uit Praag geboortig, die in 1789 naar
Tot zoo verre Iffland, die aldus de zO:ldenbok van' den Berlijn kwam en een kwart-eeuw lang de lieveling der
requisiteur werd.
Berlijners, vOOl'al van de Berlijnschen was, daar hij, een
Maar zelfs als alle schrijfbenoodigdheden door den requisiteur zeer fraai uiterl\ik en een prachtig orgaan bezat. Om te
zijn aangebracht, heeft de duivel nog dikwijls de hand in bew\jzen hoe hij de Berlijnsche dallles in geestdrift wist
het speI. De tooneelspeler wordt maar al te spoedig in verlogen- te brengen, kan dienen, dat een hafer nit de affiches den
heid gebracht, wanlleer do inkt verdroogd is, of de pen niet naam Mattausch sneed, deze papiersnippertjes als thee op
schrijft, of als hij niet weet, dat de in ktkoker tot uan den het vuur zette en het attreksel met genoegen dronk.
rand gevuld is en hij een vlek op het papier werpt. Evonzoo,
Deze Mattausch was een echte natuur·tooneelspeler, die
als bij iedere andere gelegenheid, kan men den beschaafden op het tooneel gelJeel zich zelf gaf, maar als alles niet
man her kennen aun de wijze waarop hij met het papier en precies klopte het hoofd verloor. Hij tntd op in de titelrol
den inkt omgaat, en ook in deze handeling kan men een van Schiller's Don Carlos. Mevrouw Betlllnann was Eboli.
karakter leggen door de wijze waarop men schrijft en den Men was aan de scen" in het paviljoen, waarin' Don Carlos verbrief behandelt. Daarbij komt nog, dat in stukken, waarin zocht is te komen, en waar hij de koningin denkt te ontmoeten,
de handeling in vroeger tijden plaats llOeft, do omgang met echter prinses Eboli vindt. Zij had hem reeds den brief
papier en inkt nog veel lliueilijker is dan in mOllerne. van den koning aan haar, overhandigd. Hij neemt dezen
Toen werden de brieven nog zeer eigenaardig gevou wen en brief aan en steekt hem bij zich. Als zij nn later merkt.
met ouwels gesloten. In moderno stukken is dit door dat zij zich vergist heeft, dat Carlos haar niet bemint,
enveloppen zeer vereenvoudigd. 'roch zul men heder. moeilijk dat hij een andere had denken te vinden, en zij metonstuieen tooneelspeler vinden, die bijv. als prins in Emilia migheid den brief tenIg verlangt, waarna Carios nitGalotti den brief op de toen gebruikelijke wijze, sluiten kan. rvept: "Deze brief, kwall1 van den koning_ Ja prinses!
Dus ook in dat opzicht kan de requisiteur groote fouten "Dat verandert alles, dat is (den brief jubelend in de hoogte
maken, als hij het materiaal niet volgens den stijl heeft "houdendl een onschalbare brief, die voor alle kroonen van
aangeschaft, en men moet nog velerlei soorten van brieven "Philips nog niet is in te ruilen! Dien brief behond ik",
weten te onderscbieden, vorstelijke brieven, kabinets·brieven, \'erliest hij bii ongeluk den bri"f op het tooneel v66r dat hij wegkleine, aardige minnebriefjes en wat niet al. Ook moet de gaat De brief ligt op het tooneel en du':'! in het bereik der
tijd van het stllk wel in het oog gehouden worden en de prinses, die voor de groote alleenspraak op het tooneel blijft.
regisseur moet proeies weten, hoe het papier in de oudheid Om nu goed het kritioke van de positie te begrijpen moet
en llOe het er in de middeleeuwen uitzag, een wetenschap men bedenken, dat van dezen brief a1 de volgende handelingen
die slechts enkele bezitten.
der prinses afhangen, en dat eigenlijk het stuk geeindigd
Maar genoeg nu van het schrijven der brieven op het is. als ztJ den brief terllggekregen heert. Vervolgens had deze
tooneel, meer onheil nog, hebben de gereed zijnde brieven voorstelling in tegenwoordigheid van vele Franschen plaats,
reeds aangericht. Bij ieder in goeden staat verkeerend theater die juist als vijanden Berlijn waren binnengetrokken en
geeft men da voorkellr aan .vooraf geschreven hrieven. ledere den gang van het sink met dubbele opmerkzaarnheid
brief draagt den naam van het stuk, vitn rie persoon die vol~den, en nu groote angst lieten bl\iken; Eboli-Bethmann
den brief overbrengt, zoomede bedrijf en tooneel waarin hij stond aan de eene zijde van hei tooneel, zonder den brief
gegeven, en door wien hij gelezen en respectievelijk verder te zien. '1'oen zij de onrust bij het publiek bemerkte, me ende
gegeven moet worden_
zij eerst bij de toeschou wers de oorzaak daarvan te moeten
Deze geheel voltooide brieven heb ben een goMe, maar zoeken, eindelijk valt baal' oog op den brief op het tooneel.
ook een kwade zijde. Zonder twijtel wint het tooneel door Op het"elfde oogenblik. dat zij hem ziet, toont zij de vroohet werkelijk aflezen van den inhoud van een schriiven, aan- lijkste verrassing en vliegt met in het oog loopende haast
merkelijk. Maar evenzoo gevaarlijk is nu de gevolgtrekking op den brief toe, neemt hem, doorloopt hem met van hoop
van den vertooner: daar de brieven geschreven zijn beilOeft fonkelende oogen en - werpt hem eindelijk met een beweging van teleurgestelde verwachting weder weg, als ware
men ze niet uit het hoofd te leeren.
Welk een massa van gebeurtenissen kunnen er niet plaats het een ander schrijven, en zegt: "Ach! dat is de ware niet"
hebben, wanneer men zulk een tragen vertooner eens een Een algemeene storm van bijval bmk nu los, zooals het
snuifje wH geven, door den brief, te verwisselen, hem te stuk van Schiller wel nooit beleefd zal hebben.
Somtijds helpt de brief uit verlegenheid in plaats van ze
vergeten of te verliezen, hem door siecht of klein schrift onleesbaar te maken, euz.? Kent hij den brief van buiten, dan kan aan te brengen en dat wel wanneer het personeel sprehem zoo iets niet gebeuren. Zeker beroemd acteur, ik geloot kenden niet groot genoeg is en een boodschap mondeling
Talma, werd eens door een mededinger een leelijke streek moet overgebracht worden. Dan brengt de figurant den
gespeeld, die echter den aanlegger' zel ve trof. Talma, of wie brief, waarin woordelijk de boodschap staat. Dat is bizonder
het dan ook geweest mag zijn, moest in de 1'01 van een vorst praktisch. Van zulk een brief kan men zeggen, dat hij op
een brief ontvangen en lezen, die hem een adjudant, juist pooten staat.
IMPRESARIO.
zijn mededinger, op het tooneel overhandigde. Om nu Talma,
die den briet zeker niet uit het hoofd kende, in verlegenheid
te brengen, reikte hij hem een stuk wit papier in den
Uitgeknipt.
vorm van een brief over. De vorst-Talma vouwt den brief
open en ziet welk een poets hem gespeeld is_ Vervolgens
(Op v erze e k-l
geeft hij, snel gevat, met de mimiek van bijziendheid, den
Uit
de
Nieuwe
Rotterdamsche
Coumnt van 2 Juni l.1., 2e blad B.
brief aan den overbrenger terug, zeggende: "Ach! ik heb
mijn bril vergeten, waarde graaf, lees mij den brief voor."
MODEL-'fOONEEL.
Hoe de Iaatste er zich uitredde weet men niet.
Men schrijft ons uit Amsterdam:
Hoe een tooneelspeelster eens bij een andere, door een
Met verrassing zal rnenigeen, uit de rede waarmede de
brief op het tooneel veroorzaakte verlegenheid, zich zel ve
heer Marcellus Emants de 26ste .iaarvergadering van het NederClOOT h~TA O'Av~t.hAiCl nit. AAn O'Av,u'.rliiI.-A no"it.iA. An CI~.ll.rCloor
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landsch Tooneelverbond 11. Zaterdag opende, hebben vernomen,
dat toen het plan tot vestiging der TooneelsGhool in voorhereiding was, 0 a ..J. J. Cremer van oordeel was, dat het
rationeeler zou zijn te beginnen met de stichting van een
model·tooneel. Het schijnt ons inderd"ad, dat Cremer hier
de stem van het gezond verstand deed hooren en dat men,
indien zijn raad gevolgd had kunnen worden, de oanig
jubte richting 0111 tot het dool te komen, zou z\jn illgeslagen.
Een model·tooneel is eigenlijk het e e ni g nooLlige Eell
model·tooneel maakt eene tooneelschool overboelig, want
het is zelf eene school, die door kunst te ge\-e:l, kunst
kweekt.
Men zal misschien beweren, dat in Cremers t\jd aan de
stichting van een model-tooneel niet te denken \\"lS, d'lt de
elementen voor een zoodanig tooneel ontbraken, (.Llt eil het
Tooneelverbond im later de Tooneelschool voortk wamen j uist
uit de begeerte om het tooneel uiL zijn staat van eliep verval op te heffen I Wij zijn zoo vrij te betwisten, elat voor
20 jaar de elementen voor een model-tooneel ontbraken_
Waar wij thans, telkens bij het heengaan van een lid der
oude garde, de verzuchting hooren slaken: "al weer een,
die niet zal zijn te vervangen I" heb ben wij ons te herinneren, dat die oude garde in haar volle glorie was van jeugd
en talent, juist toen het 'l'ooneelverbond en de Tooneelschool
werden opgericht I Maar het ongeluk was - toen precies
als thans -- dat het goede niet tot zijn recht kwam, d:l.t de
deugdelijke elementen verdeeld waren oyer verschillende
gezelschappen, dat die gezelschappen te worstelell hadden met
pecunieele moeilijkheden, welke de directies tot middelen van
herstel haar toevlucht deden nemen die de kwaal verergerden.
De toestand was was in 1876 in geen enkel opzicht minder
dail thans - tenzij hierin, dat het peil van beschaving der
tooneelisten over het geheel eenigszins is gm·ezen. Maar
dit laatste zou ook - als van zelf - geschied zijn onder
den invloed van een model-tooneel,
Anderen zullen zeggen: het denkbeeld van den heer
Cremer heeft ingang gevonden, het is verwezenlijkt door Je
oprichting van de vereelllging Het Nederlanelsch '1'o01lOe1. Er is
geen oogenblik twijfel in ons aan de goede bedoelingen,
waannede Het Nederlandsch Tooneel werd gesUcht, maar dat die
goede bedoelingen tot een goed resultaat hebben geleid, wie
is er, die het durft volhouden? Indien wij hier een der
yoornal11e oorzaken wenschen aan te stippen, die het Nederlandsch Tooneel gedurende de vele jaren van zijn bestaan eene
teleurstelling heb ben doen zijn voor het publiek, voor de
artisten en zeker ook voor z\ine opvolgende beheerders, dan
geschiedt dit niet uit lust om de oprichters in hun onvofstand
ten toon te stellen en voor ons den schijn te wekken alsot
wij de zaak z66veel verstandiger zouden hebben aangevat maar wel om zoo Illogelijk den tegenwoordigell Raad van
Bebetr tot inzicht te brengen van de fout, die hij voortgaat te
bestendigen. Het Nederlandsch Tooneel heeft van den aanvang
af de zaak te groot -- niet te diep - maar quantitatief te
groot opgevat. Niet heeft de Raad van Beheer kracht ge·
zocht in de vorming van een wel zooveel mogelijk kompleet,
maar in aantal beperkt gezelschap van met ijver en liefde
voor de kunst bezielde talenten - of belovende talenten,
om daarmede in een niet te groot theater en dus in beperkten kring, zoo goed mogelijk verzorgde voorstellingen
te geven neen, bij den Raad van Bel18er zweefde het
ideaal voor, ten eerste van zijn zetel te moeten opslaan in
den Stadsschouwburg op het Leidsche Plein, ten tweede van
met zijn gezelschap te heerschen over het gansche land I De
Stadsschouwburg - een volktheater -- waarin ieder die er
het beheer van aanvaardt, zich heeft te plooien naar zekere
beginselen van exploitatie, die met het denkbeeld van een
model-theater (voor den meer ontwikkelden stand) moeiel\jk
een theater dat nooit (ook in zijn
zijn te vereenigen
vroegere gedaante) voor de uitvoering van intiemer kunstwerken aangewezen is geweest - een theater, dat wegens
zijn omvang enz. zware exploitatiekosten vordert en waar
men, zich richtende tot een zeer gemengd en van avond
tot avond wisselend publiek, elk wat wils moet geven en

Uit dit alles volgt, dat men behoort te beschikken over
een talrijk gezelschap. In verband met dit talrijk gezelschap
of misschien ook \\'eer gedeeltelijk als gevolg er van, komt
het bespeIen van de provincie, het reizen en trekken, het
doubleeren .. " Kortolll aan een te groot budget het hoofd
moetende lJieden, is de vereeniging Het Nederlalldsch '1'ooneel
reeds ,"an elen beginne af gedoemd geworden hare zaak te
exploiteeren als de eerste de beste ondernemer en heett zij
dezelide US<LIlCeS en tradities van dezen gevoigd.
Onlangs deed het bericht de ronde in de couranten, dat de
Koninklijke Vereelliging heL thans geeindigd seizoen niet minder da,ll 54 verschilIende stllkken heE>ft opgevoerd. Vier-envijftig ill tien muanden, d i. meer dan een per week. De
"Deutsche vYochenzeitung" voegt er de opmerking aan toe:
"Tr'_tz dieser geistigen Opfer war der materielle Verlust ein
ungekallnt holwr," eene opmerking, die schier overbodig iso
leder toch lJeseft, clat W<I<,r een theaterdirectie zich genoodzaakt IlGeft gezien elke week een ander stuk te geven,
geell dezer stukken kan hebben aangeslagen_ Of en hoeveel de VereelJig-illg dit. seizoell verloren heeft, is ons niet
bekend, maar daL !Jet feit der 54 verschilllende stukken
opgevoerd in 10 maanden op een zeer ongezonden toestand
Wijflt, voelt ieder.
Voor eenige maanden gaven wij den leden van het beheer
der Vereeniging den welgemeenden raad eens eindelijk een
anderen koers uit te gaan: de exploitatie van den Stadsschou wburg aan anderen te gunnen en zelf een klein, uitnemend in gericht, aantrekkelijk, gezellig theater te doen
bouwen en het onder bepaalde voorwaarden te doen bespeIen door dat gezelschap, hetwelk voor goed verzorgde op·
voeringen de beste \\"aarborgen geeft. Het kapitaal voor
den bouw is natuurlijk gevonden, als H, M. kon worden
bewogen nan hare subsidie van 25,000 's jaars vastheid te
geven, :althan,.; een bepaald aantal jaren. Huur voor het
theater zou niet boboeven te worden gevorderd -misschien
zelfs niet eens een kleine som voor ond'3rboud ... , maar
ik wensch niet te herhaIen, wat door mij bij eene vorige
gelegenheid is uiteengezet. Alleen dit: mijn ongevraagd
advies is in den lJoezem van den Raad VUIl Beheer zeer
sIecht ontvangen. Men meende, dat ik het had toegelegd
op den val der Vereeniging, waar ikjuist een lllidelel meende
aan de hand te doen de Vereeniging u i t haren v,Ll or te
richten en haar eindelijk iets te laten verwezenlijken, dat de
kunst tot zegen zou kunnen zijn.
Een klein gezelschap, een klein theater, een klein publiek I
Op dit laatste dient men in ons land altoos te rekenen, want
van nature zijn wij niet tooneellievend. en buitendiell: hetgeen artistiek boven het gewone staat, vindt nergens grooten
toeloop. Alleen dit lllag men hopen, dat onder den invloed
van het betere, het publiek, dat er besef vau heeft, zich
gaandeweg zal uitbreiden.
Wie hervonnen wi! en den Schouwburg op het I C\idsche
Plein huurt, begint in elk geval met een. .. lJ e v u e.
--------------------------------

Oedipus.
Aan de Oedipus-vertooning door Hat Nederlandsch Tooneel,
onder leiding van den heer M. B. Mendes: da Costa, wordt
hard gewerkt. Men hoopt op 18 November a. S. de eerste
voorstelling te kunnen geven, in de vertaling van prof. H.
van Herwerden, die ook in 1891 te Utrecht bij de studentenvoorstellingen dienst deed.
De rolverdeeling is als volgt: Oedipus, de heer Bouwmeester j lokaste, mevr. Brondgeest-Bou wrneester; Kreon,
de heer de Vries; Tiresias, de heer Van Schoonhoven; de
kooraanvoerder, de heer De Jong; een bode uit Korinthe
(komische roll, de heer Van der Hilst; een dien aar, de
heer Roijaards; een herder, de heer Wensma; een priester,
de heer Holtrop.
De heer Gottfried Mann zal de leiding hebben van het
muzikale gedeelte; de koren zullen worden gezongen door
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door een der zangers van dat gQzelschap; de muziek ia van
wijlen 111r. Van Riemsdijk.
.
Belangrijke artikelen van de hand der hQeren M. B. Mendes
da Costa en Dr. C. 1. Vinkesteyn, oyer Koning Oedipus zijn
op bl;t,. 33 e!l 115 v,.n den 20sten Jaargang van dit Tijdschrift te vinden.
----.-------.------~.----

Statistiek.
SladsscllOU IV burg.

~

Leidsche Plein.

Var. 1 Augustus 189ü tot 1 Augustus 1896 beleefdell in
LIen Stadsschouwburg de volgende stukken het daarachter
vermelde aantal opvoeringen:
Trilby.
17
Om de Kroon
12
Mathias Sandor{
9
Zooals de Oude zongen enz. 9
Koning Richard da Denl~ 9
De Prinses van Bagäad.
8
De tw~cäe Mevrouw
Tanqueray .
8
Mijn Huishoudste1'
7
De Wolf in de Schaapskooi 7
Margot
7
Het Gouävischje
'7
Blauw
7
Da V1'OUW van Tabarin.
6
Madame Sans-Gime
6

De SchooZrijdstcr .
Het Spookhutel
Eeu Biok arm 't Beeil .
Marcel/e .
MargU/!ritc Gauthier.
Narcis
])e Gebochelde .
Een Gl'iZ
Vlinders.
Flora Tosca
De Bruiloft van Klorls
en Roosje.
Denise
Groole Sladslucht.-

(J

6
6
(j

f5

5
5
4

4
4
4
4

Het bekroonde stuk wordt het eigendom der Vereeniging en zal opgevoerd worden door hare tooneelspelers.
Het zal niet in druk mogen verschijnen voor een jaar
na de eerste opvoering.
De in7.ellders der niet bekroonde stukken verklaren
zieh bereid, ze aan de Vereeniging, wanneer deze het
verlangt, in nitshütend eigen dom af te staan tegen eene
som van Een Honderd Gulden in eens en Gen ten honderd,
voor elk bedrijf, van de bruto ontvangst.
Wat het bekroonde stuk betreft, wordt de uitgeloofde
som van Duizend Gulden beschouwd als minimum van
het schrü"ersrecht, berekend tegen 60n te-n honderd, voor
elk bedrijf, der bruto ontvangst.
De Haacl van Oordee! is flamengesteId uit de heeren H. L.
F. PISUlSflE en A. L. H, ISING te 's Gravenhage, F. SM1T
KLEINE te Haarlem. L. J. VELTMAN, TACO H. Dll EEER, M. B.
MENDES DA COSTA en Mr.]\I. G. L. VAN LOGHEM te Amsterdam.
De Secretaris ervan voegde hieraan toe, dat zoo de
opmerking mocht opkomen, dat geen der thans voortbrengende
scln'ijvers in dien Haad genoemd is, men er bij bedenken
zou, dat de Haad van Beheer hoopt, van hen tooneelstukken
ter medeclinging te zullen ontvangen.

Uit verschillende TiJdschriften
over Tooneel.
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De GicZs. October. Over tooneelspelers (Jules C1aretie.
Brichanteau, Comectien. Paris 1896.), Mr. J. N. van I-lall.

Driemaal werden verLoond Fmncesca's HUlfetijk, Zij weet

De Amsterdammer. Weekblad No. 1009, Andre Antoine,
Bulee; Ingezonden: Prijsvraag K. V. Het Nederlandsch IToo·
neel, I. d. Vr. Tz.; Ean Visioen, (Aan Dr. Ch. M. van Deyen·
ter), J. Hora Ademu.

i~ts, De BibliotlwlwYis, Gijsbrechtwn Aemste/, Inku;artiering,
De Avontwrierster, Twee mtde Heeren, De lwopman van Venetii!,
Haar Thuis enToupinel zaZige/'.

Tweemaal. kwamen voor het voetlicht De goudcn Spin,
Siracco, Droomen, De PabYieksIJaas, Pedora, De Viool van
Oremona, en Kean.
Een enkele maal gingen In Politiek, Don Oesar de Bazan,
De Demimonde, Een Gewctenszaak, Les Jacobites, Le eid,
Pheclre, Jean Darlot, Du 3tlMlelit 'l'huis, Lotos, Oud Zaansch
Bruiloftsfeest, De kleine Lord, lIannes, Dokler Klaus, Een
.'VIan vall ele WenZtl, Vriend Pritz, Mara, Die goede HuUenlui,
en Muisje.

Prijsvraag.
De Koninklijke Vereeniging "Het Nederland, '1'ooueel"
100ft een prijs van Duizen.d Gulden uit voor een oorspronkelijk
in de Nederlandsche Taal geschreven tooneelstul}, in drie
bedrijven, dat:
a nog nimmer door druk of opvoering het licht heeft gezien,
b een ondilrwerp behandelt uit de Nederlandsche geschiedenis,
die van het OranjellUis of !Jet Nederlandsche Volksleven,
c geschikt blijkt te zijn, niet alleen om '1001' H. M. de Koningin ter gelegenhQid der Kroningsfeesten opgevoerd te
worden, maar oQk 00;1 later eene plaats te behouden op
de speellijst dl;l( Vereeniging; en
d haar door eene Raad van Oordee~ daartoe door den Raad
van Beheer uitgeuoodigd, en die zieh welwiUend met deze,
taak belast, ter bekroning zal worden voorgedragQn.
De mededingendtl schrijvers moeten hunr,e stukken
inzendell v66r of op den eerstell E:eptember 1897, ten
huize van MI'. M. G. L. van Loghem, Park weg 74 te
Amsterdam, Secretaris. van. den Raad van Oordeel.
De stukken maaten duidelijk. gescllreven zijn, met een
andere hand dan. die van den schrijver, wiells naam niet
te lezen mag zijn op het stuk zeH, maar opgegeven moet
worden in een gesloten. briefje, van buiten voon>;ien Vl/.n
een motto of spreuk. waarmede ook het stuk gemerkt

De Kunstwereid. No. 43. Kritiek, Nantas; Madame la
]Y[at'echale, S. Heijmans Jz.; Rotterdam (De getemcle Feeks),
M. Hs.
De Kroniek. No. 96.

Een Berlijnsch tooneelschandaal.

De Zon No. 5. Mat'cZock de Dierentemmet·, De Sabijnsche
Maagdenroo;; Jacques Vitel.
Het Nederlandsch Tooneel. No. 2. Jan Blockx (Met par·tret),
H. M.; Aan Jan B1ockx, V. A. de la Montagne; De Zuidnederlandsche TooMelbond; Antwerpen, Jan Bruylants;
Brussel, J. Verbeeck; Gent, Lod. Lievevrouw-Coopman;
Ons Tooneel inE-Iolland, Hubert Melis; Een Volksschouwburg,
A. D. MusschooL; Versehenen werken (Vrouweneer) Leonidas;
Nieu we Tooneelliteratuur; Van den Belleman.
Mercure de France.
Octobre. Apropos de "L'inutilite
du theätre an, theätre, A. F. Lugne Poii.
Die Gesellschaft. Heft 10. Der Klassizismus und das Eindringen des Variete, Eine Studie über zeitgenössischen
Gesmack, Oskar Pani~za.
The Ath6naeum. No. 3600. Under tlle Red Robe, a Play
in Four Acts. Adapted by Edward Hose from the Novel hy
Stanley Weyman. Dramatic Gossip.
Ta Morrow. October.

Du spectacle by Lugne Poe.

Op het. Leesmuseum.

Amstel'dam.

October.
No. 3879. J. Hora Adema. Ren Visioen. Dramatisch fragment.
No. 3888. J. Claretie. Brichanteau Comedien.

Verschijnt den l en en 15en van iedere maand bij M. 1. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift 9 ra ti s.
Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afleveringen, f 4. -. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, ?e Redactie . betreffende, a~resseere men aan den heer J. VRIESE~DORP, NIEUWEl'IDIJK 235.
Opmerkmgen ten aanZlen der verzendmg en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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----------------------------~--------~---------------------INHOUD:
Officieel gedeelte: Aan de Afdeelings-Secretarissen.
Niet officieel gedcelte: V, Uit df' Amstelstad (Les TcnaillesLeL·enslang). - M:lJ'cellus Emants, Model-tooneel.
Ingezonden: Mari .I. Ternooij /I pel, In Memoriam-Louis Plas.
Ons Souffleurshokjl'. - Schouwbmg-Personeel. - Uit rerschillende Tijd~chriften o\,er Tooneel. - Briefwisseling.

OFFICIEEL GEDEELTE.
Aan de A{deelings-Secretarissen.
De Secretnrissen der Afdeelingen worden uitgenoodigd mij
een opgave te zenden van: 10 . de samenstelling van het
Beistuur; 2°. den naam van den Gedelegeerde bij de vergaderingen der CommisRie van Beheer en Toezicht over de
Tooneelschool; en 30. het getal der leden hunner Afdeeling.
Gaarne ontving ik deze opgave vGor 24 November a.8.
Amsterdam,
De Algemeene Secretaris,
P. C. Hooftstraat 103.
J. KALFF Jr.
15 November 1896.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Uit de Amstelstad.
Les Tenailles van Paul Hervieu is weer een echtbreukdrama, en ook ditmaal, niettegenstaande dat het min of
meer naar het Burgerlijk Wetboek riekt, in een tamelijk
goed volgehouden romantischen stljl. Irene, wat zenuwachtig
en daardoor in enkele punten ook overspannen, is in haar
jeugd uitgehuwelijkt, op fransche wijze, aan Fergan, hardvochtig man, wiens haan in alles koning wenscht te kraaien.
Het moet u reeds duidelijk zijn: die twee verstaan elkaar
niet.
Na een kort huwelijk ziet lrEme den vriend harer jeugd,
Michel Davernier, terug en de liefde, die deze twee indertijd
voor elkaar hebben gekoesterd, is oud, dus niet geroest.
Davernier draagt den stralenkrans der vene reizen, die

JAARGANG.

hij gemaakt heoft en hierdoor ook is reeds dadelijk de voor·
keur van Irene begrijpelijk voor het publiek.
Treue vindt haar verhouding niet eerlijk en weigert dus
aan Fergan haar plicht, als getrouwde vrouw, na te komen.
Den volgenden dag is dus de breuk volkomen en Treue
sielt aan Fergan echtscheiding voor. Als deze, op burgerlijke gronden, niet mee wil werken tot de ontbinding van
dit huwelijk, werpt Irene zich in de armen van Davernier,
met da woorden: "Doe met me wat je wilt."
Tien jaar later is er een jongen van ruim negen jaar, in
het huwelijk geboren, en Irene heeft er voor gezorgd, dat
Fergan meenen kan, dat dat kind zijn zoon is, hoewel
Davernier de feitelijke vader blijkt te zijn.
De heerl'chzuchtige Fergan heeft de opvoeding van dit
kind, teringachiig als Davernier, tot nu toe aan de moeder
overgelaten, maar hij acht het oogenblik thans gekomen om
de mebjesachtige verzorging, die de kleine Rene genoot, te
vervangeu door een meer mannelijke. Hiertegen verzet Irene
zieh als een wanhopige en zij onthult, ten einde raad,' het
geheim van Rene's geboorte, wanneer Fergan onverzettelijk
blijkt.
Dit breekt de persoonlijkheid van Fergan en hij legt zich
bij de feiten neer.
Deze onderwerping yan Fergan, die wel een hardvochtig
man is, maar overigens niet schuldig, aan zijn overspelige
vrOllW, lijkt mij de fout van het stuk, dat overigens veel
moois bevat:
Een man als Fergan, zoo denk ik mij dat, is blij, dat hij
nu nog meer kan heerschen over de vrouw, die hij haat,
door zijn burgerlijke rechten, voortvloeiende uit zljn on echt,
maar in rechten onbetwistbaar vaderschap, over den jongen
Rene te doen gelden.
Het stuk en de zeer jonge schrljver hebben heel wat be\\eging
gemaakt in Frankrijk, een uitvoerige studie daarover. waarvoor
het hier, voorloopig althans, de plaats niet is, vindt men in de
nrs. van 15 en 30 Januari 1896 der Revue d' Art Dramatique.
Daar wordt de schrijver vergeleken bij Dumas fils - ver-
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beterd, vereenvoudigd, uitgedroogd. Maar zoo uitgedroogd
is Hervieu dan toch nog niet of hij heeft in het derde be·
drijf een hengelaar te pas gebracht, die symboliek over be·
droefde visschen spreekt. Dan nog een klein trekje over
eenarme vrouw, aan wie Fergan geen aalmoes gunt, omdat
zij zijn eigendomsrecht niet eerbiedigt. Meer versiering
valt er in Les Tenailles niet te bekennen.
Dat getuigt dus van buitengewone vaardigheid en toen
ik het stuk voor het eeTst las, vond ik het zeldzaam glad. Bar
helder. 1s er dan meer logica dan gevoel in de samenspraken? 1k gloof het wel; daardoor geeft het stuk veel
te denken over de inrichting van het hu welijk. en de be·
doeling van den schrijver is bereikt.
De vertaling vanden heer C. 1<'. van der Horst klonk
aangenaam en in den toon. De titel Levenslang is wat men
in Brabant noemt een" vondje", vooral omdat zij een moeilijkheid heeft doorgehakt, wat met een zin op blz. 79 der brochure nog eens gebeurd is, door hem weg te laten.
Het gezelschap onder leiding van den heer Jos. van Lier,
voerde het stuk op. Twee bijfiguren waren siecht. Schwab,
de man, leek mij het beste door zijn drooge koelheid, Mevr.
van Lier·Cuypers - "ons Julieke" zeggen de Vlamingen is nog niet volkomen thuis in deze boosaardige rollen, die
wel een vrouw, maar 66k den man in de vrouw teekenen.
Als ;;,.ij zieh opwindt bij haar speI, wordt zij te breed, dan
gaat zij golven en bruischen. Zij vergeet, dat Hervieu, v66r
alles menschen va n d ewe re I d schiep, al gat hij ze soms
een romantisch tintje en het paste in geenen deele aan deze
vrouwenfiguur, om bij het slot: "Nous sommes deux malheureux. Au fond du malheur, il n'y a plus que des egaux"
zooals mevr. van Lier deed - zieh te plaatsen b6ven
haar echtgenoot en, richt.ende, met opgeheven hoofd, den
rechter wijsvinger aan den gestrekt.en arm omhoog te brengen
en dien langzaam dalende op haar man te lattll1 neer komen,
de woorden zeggende, als waren wij in het zuiverste melo·
drama. Maar ze is haar te vergeven deze zonde, zij spaelt
zieh zelf, ze kent geen school.
De minnaar (Jan Malherbe) deed sober en koel. Dit was
op veleplaatsen in het stuk, wellicht meer geluk dan wijsheid, want die koelheid werd wat al te streng doorgevoerd.
Maar hoe dan ook - als Lugne dit stuk, wat tot zijn
roeping behoort, hier had gegevefl, dan zou het in geen
geval beter zijn geweest; wel hadden we dan meer moeten
betalen,6okzouden de dames dan toHet hebben gemaakt en
zeker hadden de heeren dan grootere stukken van hun overV.
hemden laten zien.

Model-tooneel.
Onder bovellgenoemden titel bevat ons Tooneel van 1 Nov.
een opstel, dat op verzoek werd overgenomen uit de Nieu we
Rotterdamsche Courant van 2 Juni H. Het stuk was aan
mijn aandacht ontsnapt; maar gelukkig wordt mij nu toch
nog de gelegenheid gebouen eenige bedenkingen tegen de
strekking er van in het midden te brengen.
De schrijver meent, dat Cremer de stern va.n het gezond
verstand deed hooren, toen hij, kort na de oprichting van
het Tooneelverbond, adviseerde niet een tooneelschool te
stichten, maar een mode!-tooneel.
Mij komt het voor, da.t Cremer's medebestuurders terecht
zijn raad niet hebben opgevolgd. Men make hier niet uit
op, dat ik niet evenals de schrijver van het opstel een
model·tooneel zou wen sehen te bezitten in een klein theater,
waar intiemere kunstwerken werden opgevoerd voor een
klein, meer ontwikkeld publiek. 1ntegendeeJ zou dit juist
iets van mijn gading zijn.
Konden de eerste Hoofdbestuurders van het Tooneel verbond zieh echter vleien in staat te zijn een dergelijk plan ten
uitvoer te brengen ?
1k geloof van neen.
Het Tooneelverbond beschikte destijds over zeer weinig

geld en al had 't toen reeds de subsidies gehad, die 't nu
weer verloren heeft, dan zou 't in zijn wisselvallige
inkomsten nog niet het kapitaal hebben bezeten voor de
oprichting van een tooneelgezelscbap benoodigd.
Nu zal men zeggen: de mannen van het Nederlandsch
tooneol heb ben toch dit kapitaal wel bijeen weten te brengen. - Akkoord; maar hoe geheel anders waren ook hun
omstandigheden. Dat eeniga mannen~ met liefde voor de
dramatische kunst bezield, een kapita~l afzonderen,
des noods] geheel willen opofferiln, - als zij daarvoor een gezelschap kunnen vonnen overeenkomstig hun wensehen en
door hen zelven bestuurd, is te be-, maar niet te ver-wonderen. Zullen evenwel diezelfde mannen bereid wordon
gevonden dit geld af te staan aan een verbond, dat eenige
honderden leden telt, die hen wel van daag tot Hoofdbestuurders hebben gekozen, doch over een jaar weer van
hun zotels kunnen werpen?
Aan een opnemen van geld, waarvoor men een ondarpand had moeten bezitten, waarvan men rente zou moeten
betalen en dat men ten slotte moest atlossen, viel in 't
geheel niet te denken. Cremer's plan - hoe verlokkelijk ook was voor het 'l'ooneelverbond dus eenvoudig onuitvoerbaar.
Terecht wijst onze schrijver er op, dat volgens sommigen
Cremer's plan ver wezenlij kt is door de Vereeniging Het
Nederlandsch Toonee!. Maar, voegt hij er bij, al twijfelen
wij niet aan de goede bedoelinglln, waarmoe het Nederlandsch
Tooneel werd gesticht, wie is er, die durft volhouden, dat
die goede bedoelingen tot een goed resultaat hebben geleid ?
Da.t durf ik zeker niet; maar is dit geheel en al de schuld
van die Vereeniging geweest? Met andere woorden: zouhet
resultaat zoo heel veel beter zijn gewee3t, als de Koninklijke
Vereeniging zieh vergenoe'l'u had met de bespeling van een
kleiner theater en de vertooning van intiemere stukken voor
een meer ontwikkeld publiek ?
lets beter ... ja; maar veel ... ?
1k geloof al weer van neen.
Gesteid eens, dat men op dit oogenblik de beste krachten
van ons land vereenigen kon tot een model·gezelschap, zou
dat gezelschap dan lang aldus bijeen blijven?
Het komt m\j voor, dat wij ons daaromtrent geen illusies
behoeven te maken. Wie de groote rivaliteit tusschen too·
neelspelers kent, moet inzien, dat zij elkander in den weg
kunnen staan, zelfs al vervullen zij zeer verschillende emplooien. De toejuichingen, die aan meneer A ten deel val·
len, voelt meneer B als een roof aan zijn eigen succes. Het
ideaal van den gewonen talentvollen akteur bestaat in het
de-ster-zijn van een gezelschap, dat wel zoo goed mogelijk
samengesteId moet wezen, maar waarvan de beste leden
toch precies Mn sportje beneden hem staan. Voelt hij zieh
daar onmisbaar, worden daar om zijnentwil de stukken
gekozen, naar zijn goedvinden de rollen verdeeld, dan is hij
er veel meer naar zijn zin dan bij een uitstekenden troep,
waar hij voortdurend gevaar loopt door anderen te worden
overschaduwd. De tooneelspelers, die op de goede vertolking
van het gehe eie stuk meer prijs stellen dan op hun eigen
succes in een grootere of kleinere 1'01. zijn weinigen in
aantal.
Ergo zullen bij het model·tooneel al gauw eenige van de
beste krachten afvallen om zieh elders te gaan engageeren,
waar zij meenen beter op den voorgrond te kunnen treden.
Bezaten wij nu een gezelschap als het Theatre Fraw;ais,
waarvan de gevestigde reputatie zoo groot is, dat de akteur
er reeds een eer in stelt zieh er lid van te mogen noemen,
dan zou de zaak er zeker anders uitzien; maar in een
dergelijke reputatie verheugt de Koninklijke Vereenigingzich
nog niet en bovendien zien wij, dat z3lfs h9t Theätre Fran"ais
niet bij machte ja aan zijn beste krachtenllet deserteeren
te beletten.
Wat de financieele zijde van de zaak betreft, staat het
m.L ook nog geenszins vast, dat het N ejerlandsch Tooneel
met de bespeling van !len kleineren schou wburg zooveel

23

betere zaken had kunnen maken. Ongetwijfeld zijn de ex:·
ploitatie·kosten van een kleineren schouwburg geringer;
maar de ontvangsten per avond zijn bij volle zalen eveneens
minder en de salarisaen der artiesten blijven dezelfde. Kan
men nu voor intiemere stukken op een vrij groot publiek
rekenen, dat den schouwburg vele avonden achtereen zou
vullen, dan ware er voor het denkbeeld nog iets te zeggen;
maar dit is op verre na niet het ge va!. Voor een spektakelstuk of een klucht zijn er in ons land nog al schouwburgbezoekers te vinden; maar speelt men een ernstig, intiem
stuk, waarover niet eerst in den vreemde een groot geroep
is opgegaan, dan geschiedt dat al spoedig voor een leege
zaa!. Van daar, dat een Nederlandsch schrijver, van wien
men niet vooruit weet, dat hij op de lachspieren zal werken,
niet de minste belangstelling ondervindt. *) Ouze artistieke
schouwburgbezoekers, die zoo uitstekend de hooge kunst
weten te waardeeren, welke Imn te Farijs, te "Veenen of
elders in het buitenland wordt opgedischt, schijnen in hun
vaderland niet den minsten lust te gevoelen zich in een
theater kunstgenot te verschaffen, dat wat inspanning kust
en een zelfstandig oordeel vereischt.
Wil men nu zeggen: de Koninklijke Vereeniging heeft
toch met verlies ge werkt, zij had dus even goed getroll IV
kunnen blijven aan de denkbeelden, die bij haar oprichting
voon.aten en haar offers alleen brengen in het belang van
werkelijk goede kunst, dan antwoord ik wederoll1: akkoord.
In ons land wordt z66veel ge da an voor de beilOeften vall
den grooten hoop, dat men eindelijk ook wel eens wat
mocht doen om de behoeften te bevredigen van de kleine,
maar meer ontwikkelde minderheid.
1'och heeft men nLi. het recht niet er de Vereeniging een
verwijt van te maken, dat zij er naar gestreefd heett duor
middel van kunst van minder gehalte de verliezen te dekken
door betere kunst geleden. De scbuldige in deze is alleen
het publiek, dat wel extra nacht-treinen noodig maakt voor
paardenspelvertooningen; maar blij is als 't in zijn krant
leest, dat het dit of dat tooneelstuk niet hoeft te ga an zien.
En al hadden wij IlU het model·tooneel gekregen, zou
dan de Tooneelschool overbodig zijn geweest? Ik geloot
precies het tegendee!.
De schrijver van het opstel zegt: "de toestand was in
1876 in geen enkel opzicht minder dan thans - tenzij
hierin, dat het peil van beschaving der tooneelisten over
het geheel eenigszins hooger is gerezen."
Jnist; maar in dit "tenzij" zit 't 'm nu juist.
Een twintigtal jaren geleden waren wij bijzonder ingenomon met tal van tooneelspelers en tooneelspeelsters, die
thans heel wat minder zouden bevallen, als wij hun spelnog
eens en onveranderd te genieten kregen. J uist op het punt
van de beschaving is 118t publiek veel hoogere eisehen gaan
stellen en onze beste artiesten heb ben die eischen gevoeld
en Imn best gedaan er aan te gemoet te komen. Wij hooren
tegenwoordig op de planken een veel zuiverder Nederhmdsch
dan voorheen en wij ontmoeten er veel meer heeren en
dames.
Wie hebben die eischen voor 't eerst geformuleerd?
De oprichters van het Tooneelverbond.
Waar heeft men 't eerst getracht aan die eischen te
voldoen?
Op de Tooneelschoo!.
Hoe zijn zoowel die eischen als de middelen 0111 er aan
te voldoen tot de oudere artiesten doorgedrongen?
DOOf de leerlingen van de School.
leder, die maar eenigszins op de llOogte is van het onder·
wijs op onze school, zal moeten erkennen, dat alleen aan een
sclwol, door middel yan een aanhoudende oefening, de zuivere
uitspraak kan aangeleerd worden, die als 't ware de basis
vormt van het geheeie 2.ich·beschaafd·voordoen van den artiest.
Bij een modeltooneel is voor zulk een oefening evenmin
als voor de stem vorming de noo dige tijd beschikbaar.
*)

Tenzij hij zijn stuk op ,'en gratis yoorstelling hat verloonen.

"Venscht men dus een model·tooneel. dan moet men tegelijkertijd daarnaast ook een school wenschen, waarop aan·
komende kUilstenaars een goed gebruik leeren maken van
de middelen hun door de natuur verstrekt.
Het gewon<3 argument, dat onze school zoo weinig uit·
stekende artiesten heeft afgeleverd. hoeft hier niat nogmaals
weerlegd te worden. Het zij genoeg er op te w\jzen, dat
zieh naast de school in de dagelijksche tooneelpraktij k
evenmin bijzondere talent.en hebben ontwikkeld. Waar de
schaarschte aan uitnemende tooneelkrachten dus geweten
moet worden aan een gebrek aan productiviteit van ons volk
op dit gebied, daar gaat het niet aan de Tooneelschool er
verantwoordelijk voor te stellen. De Tooneelschool is en blijft
llOOgst noodig, al ware 't alleen om het eenige te behouden,
wat ieder erkent, dat wij verkregen hebben:
Beschaving op het tooneeL
MAIWELLUS Ej)L\.NTs.

Ingezonden.

In Memoriam.
LOUIS PLAS
geb. 21 Juli 1853, over!. 27 October '9Ei.
Met onzen confrater Flas is een bescheiden man, een
kun"tenaar, groot in 't kleine, ten grave gedaald. Want Louis
l'las had artistieke giWen, die, als niet 't fatum zijn heele
leven beheerscht had, zich zeer zeker meer in den breede
zouden hebben geuit. Nu iR hij alt~d gebleven een verdienstelijk man op den tweeden grond - im, toen hij verb on den
was lange jaren aan de Kon: Vereen: "Het Nederlandsch
1'ooneel" en aan de "Xed: 1'ooneelv\lreeniging", heeft hij
daarvan meermalen blijk gegeven. Zijn creatie van .Auyust
Bikker in "van Fuffelen & Zoon" zal om haar heerlijk begrepen goedmoedelijkheid niet licht worden vergeten. 't
Vroegtijdig heengaan van dezen gemoedelijken, bescheiden en
in den grond van zijn hart braven man, die misschien zijn
heele leven geen anderen vijand heeft gehad dan zichzelf,
sternt ons met weemoed.
Op 't kerkhof "'t Huis ter Vraag" is hij 31 October '96 door
zijn confraters en confrateressen grafwaarts gedragen en
hebben "de Nederlandsche Tooneelvereeniging"
"Het
Nederlandsch Tooneel" -- "Barendse en la Mar" - en de
artisten van 't Salon des Varietes" hare appreciatie van dezen
man geuit in 't zen den van enkele kran sen.

T. A.

Ons Souffleurshokje.

I

06 k e e n sI 0 t I Toen er sprake van was om Antony
van Dumas-pere weer te Farijs op te voeren herinnert de
Figaro aan een vergissing, die eeos bij een voorstelling
van dit stuk heert plaats gehad. Het stuk eindigt na den
moord van Adele d'Hervey met den beroemden zin van den
hoofdpersoon: Elle me resistait . ... . je l'at assassinee. Maar
het scherm ging door een abuis neer, v66rdat de acteur
Bocage deze woorden had kunnen zeggen. Het publiek was
woedend en wilde het scherm weer doen opgaan: het moest
deli Ziil hooren! Op het tooneel ontstond een hevige woordenstrijd. Bocage wilde niet opnieu w het slot speIen, maar
de actrice Marie Dorval, die de vermoorde Adele voorstelde,
riep op eens: "Haien I" Het scherm ging op, zij vatte Bocage
bij de. hand, trad naar voren en zeide: Je Zui resislais ...
iI m'a assassince. Daarna daalde het scherm weder onder
het gel ach der toeschouwers.

* * *
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In z ij n r 0 I ge s tor v e n. In het Novelty Theatre te
Londen werdonlangs opgevoerd Sins o{ the Night. Aan bet
slot van dit stuk wordt de "schurk" doodgestoken door den
man, die de valsche 1'01 heeft. In plaats van een tooneeldolk,
werd daarvoor dien avond een echte dolk met scherpe punt
gebruikt, met het ongelukkig gevolg, dat de tooneelspeler,
die voor den schurk speelde, doodelijk getroffen werd en
ten aanschonwe van het publiek den laMsten adern uitblies.
'Het publiek, dat den speier nooit met zooveel natuurlijkheid
hadzien sterven, juichte hem luide toe en daar onmiddellijk
na dft tü'oneel het gord\in valt, verliet het den schou wburg
zonder te vetmoeden welk een drama er was afgespeeld.

** *

Starke Metamorphoso. Kritiker: " ... Ich würde
Dir rathen, lieber Freund,Deine Tragödie umzuarbei·
te n, die fünf Akte in ein e n zusammenzuziehen, aus diesem
die Po i n t e knapp in Frage und Antwort zu kleiden, und
als - W i t z einem humoristischen Blatte zu übersendtm 1"
(Fliegende Blätter, No. 2668.)
Schouwburg Perscneel.
Seizoen 1896-1897.
Stads8cllouwburg - Leidsclle Plein.
Koninkl\jke Vereoniging: Het Nederlandsch Tooneel.
Raad van Beheer.
L. Wichers, Voorzittel'.
MI'. W. G. F. A. van Sorgen, Secretad~.
S. J. H. Gompertz, Penningmeester.
W. A. van der Mandere.
Mr. M. G. L. \'an Loghem.
W. Stumpff.
Jules L. N. de G\jselaar.

H. J. SchimmeL Eere- Voorzitter en Aclviseerend Zid.
A. O. Wertheim, Adviseerend Zid.

Directeul' Geraut: W. van Korlaar.
Regisseur: W. P. de Leur.

DAl'IIES.
Theo Btomlgeest-Bouwmeester.
J. Ohr. Stoetz.
S. Pauwels-van Biene.
Ohr. Pool man.
**E. Holtrop·van Gelder.
**A. Rössing-Sablairolles.
**Marie Lorje.
L. van Korlaar-van Dam.
H. van Ollefen.
Sophie de Vries.
*Anna de Leur.
**S. Verenet-Dusault.
*M. Ooerdes.
*Rud. Scheffer.
A. Fuchs.

HEEHEN.
Louis H. Bouwmeester.
**0. J. f::lchulze.
O. P. J. Clous.
E. J. J. B. Tourniaire.
J. de Jong.
O. O. van Schoonhoven.
Jacq. de Boer.
*W. O. Roijaards.
*Henri de Vries.
A. Ising Jr.
M. J. Wensma.
A. van Zuijhm.
O. O. van Dömmelen.
*J. A. HoItrop.
**G. O. Verenet.
D. van OUefen.
*R. van der Hilst.
*J. H. Broooelet.
**H. Teune.
Ohr. Laurentius.

Salon des Varietes - Amstelstraat.
S. Frank, Bestuul'del'.
W. Potharst. Regisseur.
H. Harms, Administrateul'.
HEEREN.
DA11ES.
W. Potharst.
M. Potharst-Grader.
*H. Harms.
A. Frank-de Hoop.
S. Frank.
E. van Biene-d'Oliviera.
J. J. Ketting.
A. Fuchs-Barbiers.
W. de Ruijter.
Greta Braakensiek.
A. Dahme.

**
,*

Z\in in het bezit van een eind-diplom:! onzel' TooneelscllOol.
Zijn ond-lcerlingen, Joch bezitten gePIl diploma of bezochten
de School niet ten einde toe.

Uit verschillende Tijdschriften
over Tooneel.
De Gids. November. Dramatisch overzicht. Shakespeare
en Moliere op ons tooneel, door MT. J. N. van Hall.
De Nieuwe Gids. November. De Koning Oedipus van
Sophocles, H. J. Boeken.
De Tijdspiegel. November. Nederlandsch Tooneel, Lucius.
De Amsterdammer, Weekblad No. 1011. Koning'Oedipus,
Dr. Oh. 1\1. van Deventer.
De KcLnstwel'eld. No. 45. Le Partage, E. den Dulk.
De Zon. No. 7. De Matroos, Met Plezier, Jacques Vitel.
Het Nederlanclsch Tooneel. No. 6. Noord en Zuid, Hubert
Melis j Antwerpen, Hubert Melis en Aug. M.; Brussel, J.
Verbeeck; Gent, Gustaaf d' Hondt; Op den Buiten, Lod. Schelt·
jens; Prijsvraag; Jubelfeest Mevr. Verstraete-Lacquet; De
Filistijnen door Frans van Laor; Leonidas; 1'00neelontvangsten in Frankrijk.
Revue d' Art Drwnatique. Novembre. Au lecteur, La
RectactioD; Exil, pieco inedite, Felix HuelJer; Le Theätre de
Musset, M. Wolff; Ohroniques: ]<Iontjoye. Gapitaine Fracasse,
Ph. Malpy; Le repertoire a la Oomedie Fran<;aise, R. Spark;
Le ThMttre d'essai, L. Besnard; Mignonnette, G. Megeves;
Jacques GaUot, Les deux Gosses, Le Tour du Monde, Nina
la Blonde, L'Empereur Napoleon, Oh. Basset; En Angleterre
(Gymbeline au Lyceum), L. Yeatman; Les Oritiques, A.
Lagrinche; Emile Faguet, P. M.; Le Guivre par P. Adam et
A. Picard, L Besnard; Echos.
Revue des deux Mondes. 1 Novembre. Revue dramatique.
1lfonijoye, Le Gapitaine Fracasse, Don Garlos, Les Bien/ai·
teurs, Villa Gaby, par Jules Lemaltre, de l' Academie
Fran<;aise.
Mercure de France. Novembre. La Vie sentimentale,
trois actes en prose, Julien Leclercq.
The Athenaeum. No. 3602. Donna Diana a Poetical
Oomedy in Four Acts From the Spanish by Westland
Marston. Dramatic Gossip.
To 1110rrow. November. The noble art, VII. Sir Henry
Irving on himself, Stanley Jones; Impressions (Gymbeline,
About Shakespear's plays, The Two Little Vagabonds) , J.
T. Grein.
Op het Leesmuseum. Amstel'dam.
November.
No. 3939. M. MaeterHnck. Aglavaine et Selysette.

Briefwisseling.
Als lezer K. uit Leiden zoo goed wii zijn zich bij de Redactie
bekend te maken, wordt zijn stukje in het volgend nummer
geplaatst en zijn naam blijft geheim.
Het verslag der Nederlandsche Tooneelvereeniging moet
tot 1 December uitgesteld worden.
REDACTIE.

Verschijnt den l en en 1580 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverhond (Contrihutie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift gratis.

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afieveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP NIEUWENDIJK 235.
Opmerkingen ten nanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties ~ te
zenden aan den Dmkker·Uitgever, ROKIN 29.
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INHOUD:
Officieel gedeelte: Vergadering van het Hoofdbestuur. Het
Leescomite.
Niet~Officieel gedeelte: V, ·Vit de Amstelstad (Koning Oedipus,
Het Troetelkind, In OOI-logslijd, Twee knappe Doch/ers). - Pavidus, Vit de Maastad (Nm-a, Een Millioen, Die malle V~m Bidochon). -- Dixi, Vit de Zennestad (Vorst en Volk, Wilde Lea,
L'Abhe Con.stant-in, Cabotins, Amants) - P. Abas, Vit de Theemsstad (Overzlcht).
.. Andre Jolles, Aglavaine et Selysette. - Huf van Buren, En
blJ ons ... ?
Ingezonden: Tweede Verslag over de Nederlandsche Tooneelvereeniging. - K, De brief op het Tooneel.
Vitgeknipt. - Schouwburg-Personeel. - Vit verschillende Tijdschriften over Tooneel.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vergadering van het Hoofdbestuur.
Het eerste deel van de vergadering van het Hoofdbestuur,
gehouden op 29 ~ovember j.l., werd bijgewoond door afgevaardigden der Afdeelingen Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, opgeroepen om de meeningen dier Afdeelingen te
doen hooren over het plan tot het arrangeeren van bijzonder
goede voorstellingen voor die Afdeelingen. Van het plan
zulke voorstellingen op gemeenschappelijke kosten der Afdeelingen bij afwisseling in die drie steden te doen geven,
werd voorloopig afgezien. Het Hoofdbestuur werd opgedragen
een plan te ontwerpen om, met aan wijzing van een stuk
en van acteurs, die het zouden kunnen speIen, met opgave
ook van een begrooting van kosten, voor die drie groote
Afdeelingen in het volgend sei7.0en een goede voorstelling
te doen geven. Besloten wordt dat het Hoofdbestuur in
geenerlei opzicht zieh zal verbinden tot het geven 'lan
financieelen steun uit de f 200.- voor bijzondere voorstellingen te zijner beschikking gesteid.
Bij de behandeling der quaestie omtrent het grafvan Mevr.

JAARGANG.

Kleine bleek, dat, wanneer het graf slechts voldoende on der·
houden wordt, van opruiming, daarvan niet alleen in de eerste
jaren niet, maar ook later geen sprake kan zijn. De ge·
me ente Amsterdam laat het volkomen onaangeroerd. Toch
achtte Ir.en het noodig tot verplaatsing naar een andere begraafplaats over te gaan. Daarmee zijn echter ettelUke
hOl1derden guldens ge mo eid. De heeren KalfI en Fentener
van VIissingen deelden mede, dat ten gevolge van de oproeping van den heer J. L. A. Schut, in het Algemeen Handelsblad
was ingekomen: bij den eersten, toezeggingen van·A. C. W.
te Amsterdam f25.- J. L. A. S. idem flO.- de Vereeni·
ging H. Z. O. D. idem (door bemiddeling van den heer S.)
flO. - J. O. M. idem f2.50, N. v. H. idem f2.50, M. B. M. d. C.
idem f 5.- en van W. d. J. te 's Gravenhage ontvangen f 5. -;
bU den laatsten toezegging van H. v. W. Dz. te Dordrecht f 5. -,
te zamen f 67.50. Voor verplaatsing van het graf, is dit bij
lange na niet genoeg. Het Hoofdbestuur besloot de restauratie van het graf, die op het oogenblik noodig is, thans zoo
spoedig mogelijk te doen verrichten en wel voor rekening van
het Verbond. Met het overbreugen van het grafnaar elders
zal dan gewacht worden, totdat de som, daarvoor beschikbaar gesteld, groot gel10eg zal zUn.
Op verzoek van de Afdeeling 's Gravenhage werd besloten
op den beschrijvingsbrief voor de volgende Aigemeene Vergadering te breIIgen de vraag of het Verbond niet het geven
van goede gratis volksvoorstellingen zou kunnen bevorderen.
De Commissie ad-hoc heeft zieh in verbinding gesteid
met het Zuid Nederlandsch Tooneelverbond.
Na eel1ige mededeelingen omtrent de Tooneelschool werd
de vergadering gesloten, nadat nog was besloten, dat het
verslag der vergadering in het No. van "Het Tooneel" van
1 December zou worden opgenomen, ook al müest dit daardoor iets later verschijnen.
De Secretaris,

J. KALFF JR.
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Het Leescomite.
Ter beoordeeling ontvingen wij Verdacht, blijspel en Gandidaat, tooneelspel, bei den in Mn bedrijf.
Opnieuw brengen wij in herinnering dat de stukKtJn auoniem
moeten worden ingeleverd, met vermelding van het adfes
waaraan zij na de beoordeeling kunnen worden teruggezonden.
20

~ov.

'96.

MARCELLUS EMANTs,
M. B. MENDES DA COSTA.

NIET-OFFICIEEL GEDEELTF..

Uit de Amstelstad.
Daar valt over een tragedie als Koning Oedipus ontzettend
veel te redeneeren, daar kan een heele boel geleerdheid bij
te pas gebracht worden en daar kan ook nog heel wat lust
om te vitten in het speI zijn, als het tot de bespreking van
het vertoonde treurspel komt.
Maar zeker niet de geleerdheid - omdat ik ze niet bezit
- en allerminst de vitlust zullen mij weerhouden om
eenvoudig en rustig te getuigen, dat deze voorstelling, als
geheel, voor mij mooi en groot is geweest. Waar een volle
zaal, in hoofdzaak bezet door menschen, die zeer dicht bij
ons tooneel staan, op het eind in groote bijvalsbetuigingen
losbarst, daar is iets gebeurd. Dat is niet geweest een gelegenheids-geestdrift, die ontbrandt bij elke 25-jaar-oude gebeurtenis en bij ieder bloemetje, dat over het voetlicht wordt
gegooid; het was 66k niet de dankbaarheid van 't goedkoop
genot, als het een uitnoodigingsvoorstelling geldt en nog
minder moet het worden toegeschreven aan zang en klang
van het koor, want die deden veeleer kwaad dan goed.
Er schiet niet anders over dan de opwinding van het
uitgezocht gehoor toeteschrijven aan het eeuwig·mooie, dat
er is geweest en waarvoor de zaal is bezweken; eerst in
stille spanning, daarna in luid gejuich. Dat gold in de eerste
plaats Bouwmeester. Deze rol, die hij op 21 November 1.1.
voor't eerst vervulde is een deel van zijn leven geworden
en zal er misschien het belangrijkste van blijven.
Bouwmeester heeft zichzelf - en enkele zijner eigen·
aardigheden er voor opgeofferd, hoewel niet gehe el.
Bouwmeester is geen klein kind, hij is niet altijd even ge·
zeggelijk, maar voor Koning Oedipus mocht dat voor hem
wat anders ZÜn, ten minste hij heeft de leiding van den
heer M. B. Mendes da Costa aanvaard en het eenige wat
ik te vragen heb, is: "waarom niet slaafs gevolgd?"
Dan zou het nog mooier zijn geweest.
Zoo speet het mij, dat Oedipus, v66r hij met de uitgestoken oogen opkomt, twee pages, in het rood - bloederig
zinnebeeid I - plotseling om de hoeken van den ingang laat
verschijnen als poppetjes met mekaniek; ook vond ik, dat
hij toen pijnlijk en spannend lang op zich liet wachten,
eindelijk achtte ik het slot, als hij zich van de kinderen
verwijdert, zeer overdreven en ver-gaand uit den stijl; voor
iemand, zoo blind als deze is, kMk hij mij te veel; voor
een trage die, was de verd wijning achter de zij-coulissen
met de daarop volgende wederyerschijning, nog wel op de
bergen, veel te melo-melo en die zou dus vatbaar zijn voor
spot, als er met een dergelijke, te rijk gedachte en daardoor
mislukte poging, om de tragedie op te luisteren, ditmaal te
spotten viel.
Daar juist die tweede versch\jning bij de studentenvertoo·
ning in Utrecht ontbrak, vermoed ik, dat deze dingen gebeurd zijn buiten de leiding van den heer Mendes om, want
Bou wmeester is niet de eerste de beste, hij heeft een eigen
meening - zooals ik gezegd heb: hij is geen klein kind.,
Het kan omgekeerd he el goed wezen, dat de oogenblikken
die buitengewoon mooi waren, 66k zonder de directe leiding
van den heer Mendes tot stand zijn gekomen - maar, al
is het niet zeer beminnelijk tegenover den heer Mendes dat acht ik van minder belang. Wat naar gezaghebbende
meening mooi was, kan blijven en zal blijven onverschillig
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van wien het kwam, maar wat tegen de leiding gebeurde
en leelijk was, dat moet er nog uit. Gelukkig hoor ik, dat
er tot wijziging van het slotafreel zelfs een nieu we decoriüie
voor den achtergrond zal gemaakt worden, waardoor een
andere opvalting van Bouwmeester, dus toch HOg niet de in
Utrecht gevolgde, uitvoerbaar zal worden.
Vorstelijk was het weggaan aall het einde van het tweede
gedeelte, als Oedipus met een verachtelüken blik den door
hem zoo miskenden Tiresias, den wichelaar, naoogt en
onvergetelijk aandoeJllük en zuiver van speI en zegging,
was het afscheid van de kinderen.
Tot Kreon:
Laat gij -niet toe dat deze meisjes ooit,
verstoken als ze zun van mannensteun
en zonder hulp van een vermaagschapt huis,
als beedlares8811 zwerven door het land,
en maak haar niet rampzalig zooals ik!
Maar ach! ontferm U over haar, zoo jong,
zoo gansch verlaten zonder u we hulp!
Geef mij een handdruk tot bewijs dai gij
't zult doen!
(Kreon reikt hem de hand.)
(Tot de Kinderen.)
Oeen raad mtin kindren -- gij zijt nog te jong verzelle u, slechts deze eene wensch:
De goden mogen u een beter bt
Vergunnen. dan het lot u ws vauers was.
De eenvoud, zoowel van de denklJeeiden in deze verzen,
als van de wijze waarop Oedipus bij de kinderen neerknielt,
was aangrijpend en hier heeft het treurspel de harten van
alle niet verstokte toeschou wers geroerd. Wij behoeven
daarbij niet te vergeten, dat die harten, na al de vOOl·af·
gaande aandoeningen vatbaarder waren geworden, maar met
veel lof kan er toch gewezen worden op de zorgzame voorzichtig-heid waarmee dit tooneel is gere geld ; zoodra er in
hooggestemde, diepgevoelde oogenblikken kinderen üp het
tooueel komen. houd ik steeds mijn hart vast, totnogtoe
is "het" altijd verloopen. Deze avond is de eerste geweest,
waarin het speI met de kinderen gebleven is op de llOogte
van hetgeen voorafging en dat zegt, voor wie van die dingen
maar het minste of geringste weet, verbazend veel.
Behalve dit zijn er dien avond meer wonderen gebeurd.
Henri de Vries als Kreou had zeer mooie oogenblikken,
van Schoonhoven als Tiresias was een heel andere en
betere van Schoonhoven dan doorgaans. Roijaards - misschien wat uit den toon - leverde, zooals hij meestal gewoon
is iets goed te doen, een zeer op prijs gesteiden dienaar, die
met het verhaal in het zesde gedeelte grooten indruk maakte.
De priester (Holtrop), de bode (van der Hilst), de herder
(Wensma), de laatste naar mijn smaak wat al te veel a la
wildeman toegetakeld, zij gevoelden allen zoozeer de betaekenis van hetgeen zij hadden te doen, dat ze iets beters
heb ben gegevan dan we van hen gewoon zijn.
1s het niet een groote overwinning, dat bij deze tooneelspeIers van wie doorgaans dienstijvar de voornaamste eigen·
schap schijnt te wezen, het besef is wakker geschud dat
boven alle vakgezeur nog steeds de heilige kunst staat?
In hoeverre de invloed van den heer Mendes bij een en
an der in het speI is geweest, ik herhaal het, dat doet er
voor het oogenblik minder toe.
En nu mevr. Brondgeest als lokaste. In het derde ge·
dealte, als Oedipus haar da vele ophelderingen vraagt, die
hem tot de ontdekking van zijn vadermoord zullen leiden
en als lokasta dus nog betrekkelijk kalm en verbalenderwijs
praten kan, voldeed de vertolkster mij wel, het was sober
en mooi en als iets ver der het stil speI van lokaste moet
doen zien, dat zij de vreeselijke waarheid begint te ver·
moeden, dan viert Mevr. Brondgeest haar hijzonderen triomf
in dit treurspel; dat stil speI heeft dan ook ieders aandacht
getrokken en wordt om strijd geroemd, maar mij is het bÜ
het vernemen van dien lof steeds alsof daarbij bedoeld
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wordt, dat de rest veel minder was. Dat vind ik zoo. Ik
acht Mevr. Brondgeest op het oogenblik nog ongeschikt
voor de tragedie, nJaar ik geloot, dat ze er komen kan,
wanneer zij zieh er in laat opleiden. Er-op-los·spelen gaat nu
eenmaal niet in de tragedie. Zieh geven is er· bijna gelijk
aan den boel in de war sturen. gn wat werd Mevr. Brond·
geest weer de onwerwetsche, onvervalschte Mevr. Frenkel,
die iedereen wel kent, die zieh met haar zoetelijk, aandoenlijk·lief gefleem in het llOoge stemregiater immers tot zelfs
in Badeloch uit den Gi!]sbrecht "manifesteert", wat werd
zti weer Dame-aux·Camüias-aehtig toen zij haar walgingswha herhaaldelijk uit haar strottenhoofcl wurg-de en het
bloedschennig ltjf in weinig stijlhoudende bochten wrong.
Het tragische begrip der bloedschande, zoo overgebracht
te zien op het gebied der psychopathia sexualis is de grootste stoornis geweest. die ik op dien mooien avond heb
moeten verduren. Maar toch meen ik, dat deze tooneelspeelster, als zij eens een achttal tragische rollen achter
zieh heeft wel zal ziin, waar zU \yezen moet. Dat geloof
dank ik aan het vertrouwen, dat ik heb in het aanpassings·
vermogen dezer merkwaardige vrouw, die zoolang zij maar
niet verkiest oud te worden. de hachelUke kans loopt, dat
zij voor de tragedie ten eeuwigen dage al tejrmg zal blUven.
De hoogRt belangr\lke gebeurtenis is er dus geweeRt. Zij
verslaat 11.1 mijn tooneelherinneri'lgen en dat niettegenstaande
de gebreken, die ik heb gevoeld. Zij is een krachtige opwekking om voort te gaan in deze richting. Alles heeft een
andere kleur gekregen in de tooneelwereld, de Stadsschouwburg behoeft zieh thans over niets meer te schamen nu
Sophocles er gespeeld iso
Wij mogen echter na al de dankbaarbeid, die w\j ge·
voelen voor den leider on de uitvoerende kunstenaars niet
vergeten, dat er zonder Sophocles maar toch weinig van
Zl)U zijn terecht gekomen.

*

Heinrich Stobitzer heeft hier behalve koffie, een kerstboom
aangebracht, waarbij tweemaal het bekende kerstlied: ,,0,
hoe treffend" ontheiligd wordt. De kerstboom, die echt is,
wordt in een (N. B.) keulschen pot opgesteld.
Ook een fatsoenlijk stuk, vertolkers gezelschap·Frank.
Hier komen drie duitsche ulanen in voor, die volgens den
Markies de Therigny uitstekend Fransch spreken. (Stobitzer
neemt veel voor zijn verantwoording). Deze drie duitschers
trouwen met drie parijsche dames (opmerking als voren).
Als dit stuk in Duitschland voor ernst wordt gehouden,
dan ziet het er treurig uit met de land- en volkenkunde
van de inwoners, want het is door den schrijver kenneliik
in elkaar gezet om aan te toonen, dat de blonde teutonen·
kinderen tot zelfs in de elegante wereid te Parijs, te midden
van het beleg, onweerstaanhaar waren. Na de overwinning
van '70 lieten in Duitschland de officieren de dames voor hen
van het trottoir gaan, dat heb ik alttjd kunnen glooven, maar
dat zij in Parijs de harten ",an markiezen, markiezinnen en
hunne dochters heb ben weten te overmeesteren, dat lijkt
mij thuis te behooren in de klucht.
Twee knappe Dochters alias Beroemde Kinderen, zie blz,
14 van dezen jaargang, is nu ook nog door de Koninklijke
vertoond en wilde het geval niet, dat aan Mej. Rud. Scheffel',
in dit stuk voor het eerst, een belangrijke 1'01 was toever·
trouwd, die van de voor de duitsche tooneelschriifkunst
onuitputtelijke bakvisch, dan zou ik er over zwijgen.
Mej. Scheffel' was zenuwachtig. dus misschien niet toerekenbaar, maar, hoe dan ook, op een paar enkele oogenblikken na,
zeer sIecht. Als zij met haar mo edel' (MevI'. Ohr. Pool man)
te speIen had, zei zij eenige onbeduidende dingen heel goed,
maar al het overige: nee· maar! Zij kende haar 1'01 uitstekend,
zij heeft een alleraardigst figuurtje en een lieve stem, als
ze rustig is, maar dat kwam b\ina niet voor. Alle gevoel
ontbrak, haar stemgeluid klonk dun en hoog, haar lachen
was schel, haar jongemeisjespret aanstellerig. Zij mag wel
dank baal' zijn, dat haar zoo spoedig de gelegenheid is gegeven om te merken, dat een diploma nog niet alles is,
want wat ik hier schrijf, heeft zij zelt ook wel begrepen,
daar schijnt ze verstandig genoeg voor te zijn.
De vertolking van de vermelde snakerijen "made in
Germany" bleek overigens voldoende en überhaupt fatsoenlijk.
Wanneer worden we dan toch eindelijk eens bij Duitschland ingelijfd?
Nur am Rheine will ich leben!
V.

* * tot de eilende van het dagEn zoo wenden we ons dan weer
in-dag-uit-werk, tot de bespreking van het chrunisch geworden duitsch geklucht. Er moet maar over geschreven
worden! Als ik per regel betaald werd, dan zou-je·'res
wat zien! Honderd·uit, meneeren.
Maar nu! en dan zoo vlak na Oedipus!
"En toch - het moet!" zooals honderden reeds in hon·
derde drama's hebben gezegd: "Het moet I"~
Het Troetelkind, In Oorlogstijd, Twee knappe Dochters,
(tweede uitgaaf).
Allemaal duitsch - liebenswürdig und schneidig. Nu'mal
Uit de Maasstad.
lustig'eran!
Het is merkwaardig, dat deze drie stukken in schrijvers·
Het was wel een goed idee van de Vereenigde Tooneeijdelheid tot blijspelen werden opgedoopt terwijl ze veel meer listen om Ibsen's Nora tel' hand te nemen. Men moge
nanr de klucht aarden. Het Troetelkind is een dOlume, dan spreken van de ons zoo welbekende figuren van Helmer
rijke, duitsche jongedochter, die Leonie Adelung heet, die· en Nora en dr. Rank als van kapstokken, waaraan de dichter
nende de achternaam tel' aanwijzing van een min of meer philosoof zijn theorien heeft opgehangen - er is ondertushooge geboorte, waarvan echter noch bij haar zelve, noch sehen toch maar heel wat echt-menschelijks in dien echt·
in het wezen hafer ouders voldoende blijkt. Leonie is z66 genoot, die zichzelf zoekt in het geluk en in het ongeluk
vertroeteld door haar oudelui, dat ze op den dag der hu W9· en in de redding, en aan dat alles zoo'n mooi schijntje van
lijksvoltrekking ruzie krijgt met haar man en zieh alleen moraliseerende meerderheid weet te geven, dat de onbevan·
in haar slaapkamer opsluit. Den volgenden dag wonen gen toeschouwer nog na twee bedrijven eigenlijk niet weet
ze in dezelfde huiskamer, met een kamerscbut tusschen· hoe hiJ het met hem heeft. En Nora! 1s z\j een kapstok?
beiden, ieder op zichzelf, dan kijken ze duitsch en lief door Zij is stellig geschapen om een theorie te ontwikkelen, maar
de gaatjes en over het schot naar elkaar, totdat - nu komt zij is zelve in de handen van haar schepper de levende
er iets allemachtig snoezigs - opeens, beiden tegelijk over theorie gewerden; zoo, dat men nauwelijks onderscheidt
de heining elkaar in de oogen koekeloeren. Alles zonder wie van de twee - Nora of de theorie - de eerstgeborene
eenig gevolg. In het laatst van het tweede bedrijf wordt iso Als men dan met alle geweld aan die kapstokhet troetelkind, in den geest van een getemde feeks door critiek wil vasthouden, dan zou ik zeggen dat Ibsen dan
den sterken arm van haar man naar de Berlijnsche "pijp" toch levende kapstokken heeft gebruikt, menschen, die hij
verhuisd, drie·hoog·achter. Hier ziet men duitsche pijpen, misschien eenigszins anders heeft gekleed dan indien hun
zet men koffie en praat men over de groenten voor het de vrije keus was gelaten, menschen, die misschien een
middageten. Zoodoende komt alles terecht.
knoop of een strikje teveel aan hun lijf hebben, maar echte
Fatsoenlijk stuk, schrijver Bruno Köhler, vertolkers ge· menschen toch die zoo heerlijk anders zijn als marionetten
zelschap·Ohrispijn.
welke ons zoo vaak voor den neus worden gehangen.
In Oorlogstijd van 't zelfde laken een pak. De schrijver
Vergelijkingen zijn dikwijls hatelijk, maar als men ze
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maken kan, dan is het ook onmogelijk ze ongebrulkt te
laten. Ik ben om die reden blij, dat ik de Nora va~ mevr.
Mulder-Roelofsen die jaren geleden, naar men zegt lllet onverdienden opg~ng maakte, niet heb gezien. Nu was het
mejuffrouw Alida Klein die de titelrol speelde. En dus
sans comparaison!
Mej. Klein heeft den vollen nadruk gelegd op de Nora
van het laatste bedrijf. Deze Nora past het best aan haar
temperament, voor deze heeft zij het meeste gevoel, deze
begrijpt zij volkomen. Haar opvatting is aan de vertooning van het stuk ten goede gekomen in dezen zin, dat de
geleidelijke stijging erin nu ook volmaakt tot haar recht
kwam, zoodat het laatste bedrijf en vooral het l~atste tooneel,
dat in ademlooze stilte werd aangehoord, Gen prachtstuk
was van zelfbeheersching in ontgoocheling en van boog
idealisme in schijnbaar liefdeloos verzaken. De overgang
van het kind-vrouwtje tot de vrouw die zieh voor alles.
v66r vrouw, echtgenoote en moeder. mensch gevoelt, werd
door haar speI heel duidelijk en heel aannemelijk gemaakt,
want haar opvatting had terugwerkende kracbt. Het derde
bedrijf beheerschte haar gedurende de b~ide eerste.. En_
daarin lag ook de fout. Het kind-vrouwtJe was er eIgen·
lijk niet; wij hoorden dadelijk hel; gedistingeerde, hoogvoelende wezentje van later heenklagen door de dartele
woordjes van het begin. Waar die dartelheid uitbarst,
miste het tlpel zijn werking. Het "alle duivels!" (het
eenige, wat er nog ontbrak. aan haar geluk, was toen
immers dat eens hard te mo gen roepen 1) verbaasde, hoe
lief ook gezegd, min of meer. Het speIen met de kinderen
(dat allerliefste tooneeltje, heelemaal verknoeid d.~or e~n
plat-Rotterdamsch pratend jongetje en een onmogel~Jke kmdermeid) was niet wat het moest zijn: een meedoe? voo.~
haar eigen pleizier. Zoo ook haar onnadenkendheId; zIJ
schenen ons veel te grof, die woorden uit den mond van
de Nora die wij al zoo dadelijk als een fijnbesnaard wezen
hadden leeren kennen; en toen zti tot dr. Rank, die haar
van zijn aanstaanden dood wou vertellen, zei: "0, is U het
maar?" toen deed het ons veel meer pijn dan bedoeld was
en wij dachten niet aan onnadenkendheid maar aan ongevoeligheid of aan boos opzet. In de tarantella, waarin de
wanboop haar dartelheid buiten de maat dringt, sprak alleen
de wanhoop; een werkelijke (geen tooneel-lHelmer zou
door dien strakken blik en die starre houding terstond gezien
hebben dat er iets vreeseltiks gebeurd was ....
Dit zijn allemaal kleine irekjes, waaruit voor mij bleek
dat de Nora niet breed genoeg door Mej. Klein was opgevat.
Ik herhaal dat dit aan een deel van de rol ten goede is
gekomen_ In het derde bedrijf was het gesprek met Helmer
bewonderenswaardig en het afscbeid verrukkelijk mooi. Ook
waren er in de andere bedrijven oogenblikken van eigen
vinding welke, als bet nog noodig was, bew~jzen dat Mej.
Klein hoog ganoeg staat om lastig gevallen te worden over
kleine tekortkomingen. Het eerste gesprek met Mevr. Linde
b.v., als Nora haar mededeelt, dat zij toch ook wel tot iets
nkranigs" in staat is, behoorde tot die oogenblikken.
Men kent de klacht dat Mej. Klein wel eens wat achteraf
scheen te worden l5ezet bij de Tooneelisten en in verband
daarmee het verw~jt dat zii op het tooneel zoo dikwijls
onverschillig doet. Daarom ben ik beel blij dat men baar Nora
heeft laten speIen, een avond heeft laten beheerscben. Dat
er van onverschilligheid nu geen spoor was, beboef ik wel
niet te zeggen.
De heer Brondgeest was dr. Bank en h~i had zieh uitnemend daarin gewerkt; een Ibsen-figuur, dadelijk herkenbaar. Het is mij weer niet gelukt den heer Tartaud goed
te vinden; eerst maakte hij Helmer tot een zeer onaangenaam echtvriend, toen tot een echtgenoot die ztjn hartstocht tegenover zijn vrouw maar balf uiten durfde; en z~jn
uitingen van smart zijn altijd beter bedoeld dan gegeven.
De heer Alex. Faassen als de zaakwaarnemer Krogstad,
voldeed mij goed; hij had een ietwat vreemd kOStUUlll.

Van Mevr. van Kflrckhoven viel niet veel te zeggen.
Eindelijk nog dit: op het tooneel stond een wanstaltige
reuzenkachel, welke vergeefsche pogingen deed om aan het
vertrek iets Deensch te geven. Dat behoefde toch immers
ook niet. Bij die kachel gingen Nora en Mevr Linde in het
eerste bedrijf he el leelijk zitten, de eene op een hoo!;"en.
de andere op een lagen stoel, met de knieen tegen elkaar 1

*

*

*

*

In deze week gaf hetzelfde* gezelschapEen }fillioen, een
tooneelspel uit een Russische novelle getrokken. Het stuk
houdt de aandacht bezig, dat is het beste wat men
er van zeggen kan. Het geeft een paar mooie tooneeltjes,
als geheel is het van geener waarde. Vier vorstinnell komen
er in voor' minstens drie te veel voor de Aert-van-Nesstraat.
Ik wiI nie~and onaangenaam z~jn, maar ik moet tor,h even
zeggen dat men de dametjes Haspels (en vooral de jongste,
die geen S kan zeggen) evenmin voor prinses kan laten
speIen als Mevr. Burlage-Verwoert. Met Mevr. van EysdenVink gaat dat; doch ook zij had een ongelukkigen avond
en bracht den toeschouwer volkomen in de war met haar
conventioneel speI in het laatste bedrUf. De heer de Vos.
de rijke Denissof. die door zün millioenen verhinderd wordt
de waarheid te vinden en haar, hel aas voor het stuk. eindelijk
toch vindt. had iets moois van z\jn rol gemaakt en de heer
Brondgeest fleurde de heele vertooning op doo!' de schitte·
ring van zijn actie en voorkomen. Ook het zeer levend ge·
typeerde speI van den heer Alex. Faassen als de kruiperige
7.aakwaarnemer (een heel andere dan in Nora 1) mag niet
vergeten worden. De heer Victor Faassen beproefde eens
iets anders dan gewoon!tik met 7.\jn aristocratisch-afgeleefde
oude-heerenrol; maar alleen z\jn grime was geslaagd.
Over het geheeI: geen stuk om eer mee in te leggen.
Maar men verveelt er zillh niet bij.

* Die malle Oom Bidochon.
Tivoli gaf een Fransche klucht:
Een vermakelijk ding, dat don heer Morrien gelegenheid
heeft gegeven zieh te onderscheiden.
25 November.
PAVIDUS.
----~--------_._-

Uit de Zennestad.
Niets nieuws verseheen de laatste veertien dagen voor
het voetlicht; daarbij kwam het dat ik geen ver'llag zond.
Verledene week kregen wti hier de vertolking van Vorst
en Volk door Raphael Verhulst; dit drama. io V1J! oear\Jven.
handelend in een ingebeeld Moerland, hoofdstaa Kleyt? .
werd bekroond in den driejaarl~ikscben prtjskamp, uttgesellreyen door de stad Antwerpen. Het speelt in de 14e eeuw
en het motto "Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid" klinkt
door het gansehe stuk Men ziet het: de opstand smeult
immer, altijd en overal, deze is verpersoonliikt door Debora,
hier Satansbruid. Zij leert ons: de oorlog i , van God 1? ...
de opstand is van Satan 1 .•. Het stuk toont I "lS het afschuwelijkste schrikbewind onder de republiek.
De beste der koningen wordt gedood; li"~ volk, rampzalig,
valt weer aan 't muiten en roept den jOflgen zoon van den
vermoorden vorst tot nieuwen koning ui~.
Wellicht werd het drama bekroond wegens zijne letterkundige waarde; het scbijnt praehtig ge,schreven en bewijst
een rijke woordenschat en belezenheid bij den schrijver.
Doch voor den schouwburg beteekent het stuk niets. Men
verdedigt hier eene thesis die niet de minste bijval genoot
en de toehoorders, ondanks al de moeite, die de artisten
zieh getroostten, bleven koud en onverschillig.
Deze week kregen we "ons Jl1lieke" terug. Zij vertolkte
hier met zooveel z wier als kleur en waarheid, de titelrol
van Wilde Lea' dit drama is ten volle voor haar geschre·
yen. Ik zou to'eh, met sehrijver "Uit de Amstelstad", in
laatst versehenen nummer betreuren dat Mevr. Cuypers geene
sehool kent. Het is een prachtig talent, waar het op aankomt
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aangrijpende tafereelen uit drama's en tfeurspelen te doen
genieten; doch moet ze mooie, zachte, door de ziel gevoelde
en lieve zielstreelende toestanden weergeven. dan betreurt
men dat ze deze niet fijn genoeg, niet met de invallende,
gepaste tonen kan uitbrengen en doen begr~ipen; of wel,
ze glijdt er over, en schijnt het ... ~glissez, mais n'appuyez
pas", ten volle in praktijk te stellen. En nochtans, hoe
gaarne zouden wij haar daar ook willen zien in schitteren I
Het is nog niet te laat; zij is verstandig en haar talent
plooibaar genoeg, - wil ze er haar op toe leggen, mits
eenige wenken en aanhoudende studie - om zoo fijne co·
medien ne als voortreffelijke ja eerste tragedienne op te treden.
Psychologisch beschouwd, is het stuk eene welgelukte
poging tot het bewijzen, hoe krachtig de invloed der eerste
opvoeding op het gansehe latere leven werkt.
Lea is een soldatenkind, zeer jong moederloos, door eene
goevernante tusschen soldaten grootgebracht, onder toezicht
en bescherming eerst van haren vader, na dezes verscheiden,
van een vriend, die den stervende beloofde, over zijn kind
te waken. De jonge dochter wordt groot en Lea wordt da 01'
haren beschermer gehuwd. Hij bemint haar vurig; doch zü
koestert geene liefde voor hem; zij verklaart het haren
toekomende, raadt hem dit huwenik af, want Zü gevoelt
voor hem wel genegenheid, gesteund door dankbare gevoe·
lens, doch geene liefde. Met die genegenheid is de verblinde
echtgenoot te vrede. Niet lang duurt het, of hij moet er
door lijden, de echtelingen ZÜn niet gelukkig.
De lotelingen uit het dorp vergaderen; er wordt seffens
van vechten gesproken. 'Oe notariszoon Bavo Luckx wil
WiIfried Teunis verraderlijk aanvallen, hij heaft een. mes
in de hand. Lea ziet het, schiet toe, neemt het mes af en
scheidt de vechters. Daarop komt kapitein Marcel Martijn
en als toekomende echtgenoot, de dag v66r de huwelüksplechtigheid geeft hij haar te hooren, dat hare plaats niet
is tusschen dronke en vechtende lotelingen; zii zegt wat
ze daareven deed; hij is tevreden doch zij niet; zij duldt
geene berisping, en daar het huwelijk nog niet voltrokken
is, is 't niet te laat ...
Marcel vraagt verschooning. Na het huwelijk vertrekt het
echtpaar met het leger naar de omstreken van Reims. Zij
heeft het oog geslagen op den luitenant Wilfried Teunis.
Het stuk speelt hier in 1814, korts voor het vertrek van
Napoleon naar Elba. Bavo Luckx, ook officier, wordt door
Lea van de hand gewezen, doch Wilfried herinnert haar
een man dien ze hartstochtelijk lief had, en dien de dood
aan hare liefde ontrukte. Hier spant ze alle mogeltike middelen in om Wilfried over te haIen, doch deze blÜft immer
zijnen plicht getrouw. Hare liefde verandert eindelijk in haat,
en zij klaagt hem aan, alsof hij een aanslag op het leven
van haren gemaal had gepleegd.
Hij wordt ter dood veroordeeld. Zij is ooggetuige als hii
naar de strafplaats komt, doch wiI niet gezien worden. Op
het bevel: Vuur I dat den schuldeloozen Wilfried de doodende
kogels moet zenden, schiet ze toe, hare liefde grooter zijnde
dan haar haat, verklaart zij hem onplichtig en doodt zichzelve, zeggende: »Z66 sterft eene vrouw die lief heeft I ... "
Men heeft hier zeker niet de zachte aandoeningen die
men te genieten krijgt in fijne salonstukken, die innige zielstreelende voldoening die men smaakt bijv. bij l'Abbe Gonstantin
of Cabotins of misschien wel Amants, dat heden de Moliereschouwburg met zooveel welverdiende bijval vertolkt; maar
men lijdt en juicht hier met hen die lijden en juichen: alhoewel
eene buitengewone vrouw - niet edel buitengewoon toch zijn de hartstochten juist afgeteekend en weergegeven.
SpeIers en schrtiver hebben het talent het volk te roeren,
het mede te sleepen en het met hen te doen Iijden, genieten,
ten ondergaan of overwinnen. Wanneer men tot zesmaal
het gordijn doet haIen achter een akt, dan verstaat ge het
overige!
De decors zijn als immer zeer wel verzorgd; Mevr. Cuypers speelde opperbest, men zou moeilijk iets beters droornen.

Arthur Hendriks is maer dan ooit gewetensvol. De heer
Wicheler blijft in zijn moeilijke en onaangename rol toch
sympathiek. De overige rollen als de heeren Vanderlee en
Rodrigos Raus en Mej. Philippine Cuypars, dragen gewetensvol toe om een volkomen gehe el te vormen. De rollen zijn
wonderwel ingestudeerd en weergegeven, bijzonder succes
voor de twee gekwetste Napolionisten.
Dna.

Uit de Theemsstad.
Sedert eenige jaren is er eene strooming hier te lande
waar te nemen, die er duidelijk op wijst, dat de liefde van
het gewone Engelsehe publiek. den average Britisher, voor de
kunst van Shakespeare in sterke mate is toegenomen. In
alle voorsteden, wier bewoners zieh vroeger met gewone
zaaltjes, de z. g. Townhalls, waar een amateur-tooneelgezelschap eens in de maand eene voorstelling gaf, moesten te·
vreden stellen, verrijzen thans sierlijke, modern-gebouwde
theaters, die avond aan avond tot aan den nok gevuld zijn.
Om een voorbeeld te geven van die metamorphose in de
geschiedenis van het Engelsehe tooneel, behoefik mij siechts
tot mtin buurtschap in Zuidelijk Londen te bepalen. Kende
men vroeger in het Zuid-Westeltjk distrikt van de hoofdstad
een tweetal theaters, waarvan de historische S u r r e y - thans
op ende op een volkstheater - er een is, op het oogonblik
is mijn voorstad omgord door zeven of acht z.g. suburban
theatres, alle prachtige, comfortabel in gerichte huizen, terwijI
hun aantal binnen de na aste twaalf maanden zeker met een
drietal zal vermeerderd zijn. En daar het Zuid-Westelijke
distrikt, dat ik bewoon, in die drie jaren weinig in bevolkingkan zijn toegenomen, is en blijft die pbtselinge rijzing
in het aantal groot.sche speelhuizen een feit, dat men niet
te gering moet schatten. In het kort, elke Londensche voor·
stad openbaart op het oogenblik een zucht tot het bouwen
van een of twee schouwburgen in haar midden en zijn een·
maal de plannen door onzen Gounty-council goedgekeurd,
dan behoeft men niet lang op de opening derzelven te wachten.
Dan schenkt onze dagbladpers, de tionde muze om haar
den heur toekomenden naam niet te onthouden, veel meer
aandacht aan de historische kunst dan vroeger. Enkele
bladen houden er beh1tlve den kunstcriticus. juister den
tooneeicriticus, een belangrijk personaadje in de Londensche
samenleving. een Z.g. theatre gossiper op na, die u in den
meest populairen en vaak meest onderhoudenden vorm een
juist overzicht geeft van het heden, het verleden en de
toekomst in onze theaterwereid. Een ander teeken des tijds,
that speaks for i/self.
En wilt ge nog een bewijs hebben, dat het groote publiek,
zieh meer voor het tooneel interesseert dan vroeger, bezoek
dan onze openbare bibliotheken en leeszalen, waar ge bijna
zonder uitzondering alle hier verschijnende tooneelbladen
zult aantreffen.
En waarom interesseert de Engelschman zieh meer voor
het tooneel dan vroeger? Waarom laat de renaissance van
de historische kunst zieh niet alleen bespeuren in de Lon·
densehe buitenwijken. doch even sterk in Westelijk en Centraal Londen, het home van het tooneel, waar men steeds
bezig is nieuwe schouwburgen, de een fraaier dan de an der,
aan te bouwen en te projecteeren? Het antwoord ligt voor
de hand. Omdat men de tooneelkunst, als eene werkelijke
kunst begint te beschou wen en te.... apprecieeren; omdat
de up-to-date mensch geen tiid meer heeit om romans, dikwerf van min of meer twijfelachtig allooi, in twee of drie
deelen door te bladeren, laat staan lezen, nog minder te be'
studeeren en voornamelijk omdat beschaving en ontwikkeling,
de grondvesten van het tooneel, in alle klassen der maatschappij zijn doorgedrongen. Open een schouwburg en sluit
eene gevangenis, zou men, onder apologie aan Victor Hugo,
kunnen zeggen. Engeland ia het land, waar de "universi-
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teit van de classes and masses" naar waarde beoordeeld wordt,
waar de tooneelspeler gevierd en geiierd, gehuldigd en ge·
ridderd wordt, waar alle deuren zich voor hem openen, waar
niets hem op het p~d naar het sncces in den weg staat.
Wil men echter op het oogenblik iets over het kunstgehalte van onze tooneelstukken mededeelen, dan is er weinig
bijzonders te rapporteeren. Alles concentreert zich op het
oogenblik op de opera-bouffe, de musical·comedy, de operette
vol holle frasen en melodieus-klinkende music·hall·liedjes,
getuige de acht of negen schouwburgen, waar zieh dit so ort
tooneelkunst in hechten vorm gelnstalletlrd heeft. Wij leven
in een tijd van sport, die zelfs op onze lachspieren moet
reageeren.
Farces staan dan ook als een gelijk'vormig tooneelvermaak
naast de musical·comedy, zoodat Charley's Aunt, Teddy's
Wives, A Night out en His Little Dodge, nog steeds den geest
van het Londensche publiek avond aan avond bezighouden.
De meeste dier stukken, waarvan sommige miniatllUf·goud·
mijnen zijn, zijn ontleend aan de farces van de Parljsche
tooneelwereld, die wat adaptie betreft. zieh het best voor
het Engelsehe theater leenen. Het melodrama begint veel
van z\jn kracht in de Engelsehe hoofdstad te verliezen en
het Adelphi theater, moet meer en meer tot letterkundige
talenten en uiterst realistische sceneriiin zijn toevlucht nemen,
wil het zijne reputatie als een {irst·class West·End theater
blijven handhaven. Toch is een William Terriss in de too·
neelwereld ongeevenaard en z\jn speI in Boys Together is
bepaald eene studie. De tendenz·stukken, de problem plays,
hebben na het uitbundig succes van The Second Mrs. Tan·
quemy reeds lang den druk der reactie moeten gevoelen,
zoodat en het Lyceum en het Haymarket, naast de St James'
en Griterion theaters de eenige Londensche huizen zijn,
waar de hoogere tooneelkunst op het oogenblik gezeteld iso
Het Lyric theater met zijn Sign o{ the Cross en l'he Daugh·
ters o{ Babylon staat, als de bakermat van de religieuse
stukken, geheel gelsoleerd. Doch hierover een volgende keer.
P. ABAS,
Londen, 24·11·96.

Aglavaine et Selysette.
Het zal wel den langsten tijd geduurd he,bben, dat men
over Maeterlinck in een blaadje, aau Tooneel gewijd kan schrij·
yen, zijn werk dwaalt al meer en meer naar het moralistische
toe, en van het plastische af, de figuren ver vagen naarmate
het gezegde van algemeener diepzinnigheid wordt, en kon
men van zijn eerste stukken zeggen dat zij als in een
spiegel gezien waren, zijn laatste werk, is als het neerval·
lend klateren van een fon tein die men niet ziet.
Maeterlinck's loopbaan is die van den dramaturg, die de
wijsheid bov'en de kunst verkozen heeft, hetgeen misschien
op zieh zelf verdienstelijk is, maar hem per slot. van reke·
ning voor ons die de dramatische kunst liefhebben van
minder belang maakt. Princesse Maleine, was als drama
zijn beste, hier was hij in de abstracte romantiek, zijn stof
was een Grimm·sprookje, zijn bedoeling een handeling weer
te geven van menschelijke hartstochten, en zijn figuren
waren star primitief en gestrekt van beweging als voelden
zij innerlijk niets van de machten die hen bewogen; hun
droefenis was een grijnzend vertrekken, hun geluk een kalme
verstijfdheid van ge zieht, zij waren ver want aan de oude
Vlaamsche schilders en beeldsnijders, minder nog aan de
bekenden, dan aall de vergetenen die de koorbanken in kleine
dorpskerken met onhandig strakke maagdekens en dllveltjes
vercierden. Zijn trilogie die hierop volgde was van een
andere richtinp.-, hij was van de romantiek in de symboliek
gezeild, een onaanzienlijk prul van een verfranschten dandy·
Vlaam vol geaffecteerde zwakheid had hem van den weg
afgebracht, hij wilde de Dood voorstellen, de lijflijke dood
zoo als zij sluipt ovar da grasperken en de zwanen schuw
doet wegvliegen, zoo als zij binnendringt, de deuren dOOf tot in
de karner, zoo als aen blinde alleen haar voelt naderen

l' I nlruse -; en dan de dood van het Geloof, zooals het de
blind E3 menschen over het wereld-eiland leidt. de dood van
den alleen·zienden priester, en de wanhoop van hen die in
radeloos duister bl\jven - les Aveugles - ; teu slotte wat
men de dood van de Fantasie zou k:lllnen noemen, het
gestorven zijn van datgene waar men op verre reizen naar
verlangd had, wat men in zieh zelve al maar vermooide,
waar men temgkeerend naar uitzag als naar het vriendelijk
wenkend licht van een VLlurtoren - le.s Sept Princesse.s-.
Maeterlinck was een groot kunstenaar, en dit drietal a[ bracht
het niet geheeI, wat zij die Maleine met liefde hadden ge·
lezen hoopten, was van een zeer zuiver mooi; mocht men
de situatie in les Aveugles ietwat banaal, die in les Sept
Prin'cesses een beetje te gecompliceerd vinden, taal en beeld
waren van een a:lngrijpende gevoeligheid, zooals men die
in de bewegingen welke in verschillende landen met de
taal als taal werkten in dien t(jd bijna niet vond.
Pelleas et Melisande. was de overgang van de symboliek
in het moritlistische, met iets als een herinnering aan het
romfLntisch begin, teerder, verfijnder en weeker, iets minder
groot van beweging, iets liefdertjker van gevoel; het was
het oogenblik waarop de menschen Maeterlinck begonnen
te begrijpen, dat van zijn Parijsche populariteit, maar het
was ook het oogenblik waarop het drama in hem begon
te verd wijnen. De beeldende kracht die in zijn figuren had
moeten zitten, begon in de taal te zakken, hij dmkte in
vergelijkingen uit wat gehandeld had mr}eten z(jn, en juist die
vergelijkingen werkten in zijn volgend stuk weer in de
handeling temg; maar niet in den geregelden gang van
zakim, maar als kleine bijhandelingetjes, die symbolen waren
niet van iets groot algemeens maar van het stuk en de
personen zelf. Dit was een zeer gecompliceerd proces, dat
alleen daarom te comroleeren was, omdat Alladine et Palo·
mi des ongaveer het:r.elfde als PeUeas et Mr31isande behandelde,
en men dns de "manier" bij beiden gemakkelijk vergelijken
kon.
Eigenaardig was het dat Maeterlinck toen al verlegen
hegon te worden met zljn figUUf als feitelijk dramaturg en
zijn bundel: drama's voor marionetten noemde. Het tweede
uit dien bundei: Interieur, was ouder dan Alladine enz., in
den geest der trilogie, maar waar het symbool, tot sentiment
verwekelijkt was; het derde la Mort de Tintagiles, was ge·
heel en al virtuoziteit; van sentiment werd hier overgegaan
naar sensatie, de angst die als bijzaak, om zoo te zeggen
achter het tooneel geweest was werd hier naar voren ge·
haald; dit schitterende wondertje van symbolieke vaardigheid,
is voor mij het minste van wat Maeterlinck maakte.
Hierna WitS het een tijdlang stil en toen versehenen hier
en daar eenige "essays," die ondel' den naam van le Tresor
des Humbles verzameld werden. Een so ort van gemoeds·
filoflOfie der sentimentaliteit, fijngevoelig als een slak maar
bijnit even lafhartig het onderzoek schu wend, iets als een
in de warme kas getrokken in waarts gericht godsdienstje,
een blind,doof.stom vertrouwen op eigen instinct en intuitie,
een koketterie met koudkleumige teel'gevoeligheid, een anti·
pathiek modeboekje waar zelfs ernstiger lieden inliepen.
]~n nll is Aglavaine etSelysette gekomen. waar meer bemstende
levenswijsheid in zit omdat er de overtuiging uit spreekt,
dat het gevoel in kunst een f,Lctor kan zijn, maar in zijn
uiterste doorgevoerd in filosofie onbmikbaar blijven zal, en
dat veel doet hoopen als poiiem, maar weinig als drama.
want van de oudvlaamsche houtsnijders is Maeterlinck naar
Ruusbroec overgegaan, van de voorstellende kunst naar de
meer moralistisch·poetische, en wij zullen binnen kort over den
dichter Maeterlincl~ spreken, en vergeten dat wij eenmaal
van hem het heil in het dramatische hadden ver wacht.
ANDRE JOLLES.

"" ons""""?
E n b IJ

Dezer dagen was het vijftig jaar geleden dat Mevrouw
Verstraeie-Lacquet, tooneelspeelster aan den Nederlandschen

!H
Schouwburg te Antwerpen, en die ook in ons land, onder
Driessens, menigmaal gespeeld heeft, voor het eerst, op
dertienjarigen leeftijd, de planken betrad.
Behalve een feestvoorstelling met een propvolle zaal, vele
bloemen, geschenken en redevoeringen, waaronder neen ge·
voelvolle rede" van Mevrouw Catharina Beersmans, viel aan
de kunstenares de onderscheiding te beurt dalt zij. binnen·
gel eid door den Directeur van Doeselaer, gevo 19d door alle
kunstenaars van zijn gezelschap, en vergeze d door een
feestcommissie waarvan Cornette voorzitter was, benevens
door vela mannen van de pen en van de kunst, ontvangell
ward ten stadhuize. waar Bllrgemeester en Schepenen haar
opwachtten. "De heer van Rijswijck, met een juweelendoosje
in zijn hand, sprak onverwijld de gevierde toe in woorden
zooals alleen die bartendief er vinden kan." Rij overhan·
digde de tooneelspeelster een gouden gedenkpenningdoor de
stad Antwerpen ter barer eere geslagen.
En bij ons ... ? Neen, zoover is ons tooneel lIog niet!
H. v. R.

Ingezonden.
Verslag van de werkzaamheden der Nederlandsehe
Tooneelvereeniging
(goedgeke urd bij Kon. Besl. van 24 Mei 1895).
Seizoen 1895~1896.
De resultaten in het afgeloopen seizoen verkregen, hebben
bewezen, dat bet Bestuur goed gezien bad om in Amsterdam
geen schouwburg voor eigen risico te exploitE'eren. Zooals
uit het vorig jaarverslag *) bekend is, contracteerde de Vereeniging met de directie van het Grand Theatre van Lier
tot het geven van Mn voorstelling per week (Vr\jdags) in
voornoemden schouwburg. De overige dagen der week be·
speelde de Nederlandsche Tooneelvereeniging de provincie.
Finantieel was het seizoen 1895 -1896 dan ook z66
gunstig, dat de balans, niet, zooals in de seizoenen '93-'94
en '94 - '95, met een deficit, maar met een batig saldo sloot.
Van af 10. September 1895 tot ultimo Augustus 1896
werden gegeven het hierond?r vermeId aantal
Voorstellingen :

In de maaIlden:

September
October
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
totaal dus:

te
buiten
Amsterdam: Amste.'dam,:

7

17
18

4

19

21

6

22
21
22

6

4
5
3
8

43

17
17
16
18
16

en

224

=

267 voorstellingen.

Het personeel ") heeft, behalve door het heengaan van den.
heer van der Does, die zich ver bond aan de Vereeniging Tivoli
Schouwburg-Rotterdam, en den heer Louis Plas, die 27
October 1896 op 43 jarigen leeftijd overleed, voor het seizoen
1896-'97 geen vermindering ondergaan.
Het Bestuur der Vereeniging, dat na elk speeljaar colleetief
aftreedt, werd door de Werkende Leden voor het seizoen
1896-'97 met algemeene stemmen herkozen.
Mevr. Schwab-Welman is sedert 1 Juli 1896 wederom aan·
genomen als werkend lid der Vereeniging, terwijl geengageerd werden voor het seizoen 1896-'97 de heeren v. Floss,
Grynders en A. Vink.
Gedurende het seizoen 1895 - '96 werden opgevoerd:

Onder Ons van Marcellus
Emants.
Heldemar &; Co. van Abel.
. Kerstavond van Carl Maria.
~ De Stille VennootvanLaufsenJacoby.
Vier Dllitsche stnkken ~ De Lijdensweg van Felix FilippI.
! Op Manreuvre! van G. von Moser
en Th. von Trotha.
Huichelaars en Weerhanen, van
Barriere en Capendu.
Twee Fransche stukken {
Potverteren van Labiche.
Twee Zweedsche stukken I Vader van Strindberg.
I Met Vuur spelen van denzelfde.
Een Italiaansch stuk: Een Vrouw die lielhee{t van Marco Praga.
Ter bestrijding der onkosten, verbonden aan de opvoering
van stukken van letterkundige waarde, was de Vereeniging
verplicht op verschilIende Zondagavonden en op de kermissen
haar toevlucht te nemen tot het speIen van kasstukken als:
De Twee Weezen, De Kinderroo{ster, De Kleine Lord, Paljas,
Trilby.
Om te voldoen aan de wenschen van verschilIende couponhouders sloot de Vereeniging voor het seizoen 1896-97
contract met den Raad van Beheer van het Paleis voor
Volksvlijt, tot het bespeien der nieuwe Schouwburgzaal, even
als in het vorige seizoen uitsluitend op Vrijdagavond.
Het Bestuur der Ned. Tooneel Verg.
L. H. CHRISPIJN, directeur-voorzitter.
A. v. D. HORST, administrateur-secretaris.
J. G. W. HOMEIJER, penningmeester.

Twee oorspronkelijke stukken {

*) Zie blz, 22 "an den vorigen Jaargang van dit TUdschrift. (RED.)
**) Zie blz. 32 van dit nummer. (RED).

De brief op het Tooneel
Mijnheer de Redacteur!
Toen ik in uwe aflevering dd. 1 November H. van het Tooneel
Impresario's humoristischen "brief op het tooneel" las, viel
mij daarin op de scene, die hij vertelt van vorst Talma.
Hij zegt ons daarin, dat Talma door een mededinger een
leelijke poets werd gespeeld, dat deze mededinger-at-teur, als
adjudant, hem - vorst Talma - een' brief op het tooneel
moest overhandigen en in plaats van den ge&chreven brief
hem een stuk wit papier in de handen gaf: dat vurst Talma
echter - den streek, die hem gespeeld is, inziende - onmiddellijk den overbrenger antwoordt:
"Ach! ik hab mijn bril vergeten, waarde graaf, lees mij
den brief voor."
Alsdan laat Impresario volgen:
- "Hoe de laatste er zieh uitredde. weet men niet." Ter voltooiing van het verhaal en om te toonen, dat het stuk
zonder stoornissen zijn' voortgang heeft gehad en dat de
adjudant ook wel van repliek kon dienen, zij opgemerkt
dat de uverbrenger van den brief daarop aanstonds ant·
woordde:
"Sire I helaas, ook mij is het niet gegeven zonder bril
de letteren te ontcijferen, vergun mij, dat ik even mijn
bril haIe."
Dat bij met den bril ook den welbeschreven brief meebracht, behoeft geen betoo~. De aanlegger zelf werd dus
door zijne handigheid gelukkig niet de dupe van zijne eigen
geestigheid.
Zoo werd mij het einde der historie eens verhaald_
Uw lezer K.

Uitgeknipt.
Uit het

Dordrecht.~ch

Nieuwsblad van 11 November 1.1.

Te midden der oppervlakkig- en platheden kwam vooral
de meerdere beschaving van Mej. Rika Hopper uit. Omdat
zij nog slechts eenige maapden aan het tooneel is en hier
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voor het eerst is opgetreden,willen we haar in het bijzonder I
GRAND THEäTRE - Amstelstraat.
bespreken. Door dit jaar bij b.et eindexamen aan de Too· I
Hollandsch Tooneelgezelschap.
neelschool de hoogst uitgereikte onderscheidiug (een twee- I
den prijs) te bebalen, heeft zij getoond talent te bezitten
Directie: A. V AN LIER.
en met goeden moed die wereid te kunnen binnentreden,
Hooldregisseur:
Isouard van Lier.
die "zooveel kans voor verduistering en ondergang biedt".
Kapelmeester:
J.
H. Wolfl'.
Nu geeft een optreden als Lola in Cavalleria Rusticana
heelemaal geen maatstaf ter beoordeeling van haar dramaCostumiel': W. N. Mulder.
tischen aanleg. Haar optreden in de Kneipp-kuul' als het
Souffleur: W. A. Braakensiek.
behulpzame nichtje doet vermoeden, dat zij en als ingenue
HEEREN.
DAMES.
en als "jeune amoureuse" veel zal vermogen te presteeren.
Met wat de natuur haar meegaf kan zij woekereu_ Haar
Buderman.
Mevr. Andre·Meeu wissen.
spei is eenvoudig en innig. hare dictie beschaafd en geschoold.
Delmonte.
Buderman·van Dijk.
haar geheeIe verschijning innemend.
Ducaju.
de la Mar-Kley.
»
Dat :!.ij in een gezelschap van minderen rang h"ar tooneelvan Nieuwland-Koning. v. d. Hout.
loopbaan is begonnen, heeft dit groote voordeel, dat zij veel * " Poons-van Biene_
A. C. Kreeft.
", Tartaud-Kieh!.
zal doormaken, vele en veelsoortige rollen zal speien en
lsouard van Lier.
daardoor die gemakkelijkheid van beweging en die beslistManta van Nieuwland.
Mej. van Waardt.
heid van overgave aan de rol zal verkr~igen. die zoo onmisOnstee.
baar zijn om de uitbeelding tot een kunstuitillg te maken.
van Veelen.
Maar daarvoor dient zij zieh duidelijk voor oogen te stellen,
G. Wagemans.
dat nu eerst de oefenschool is aangevangen.
De directeur der Beaux-Arts zei eens bij een prijsuitdeeTIVOLI SCHOUWBURG - ROTTERDAM.
ling tegen de bekroonden: Het conservatoire kan u niet
Onderlinge onderneming.
geven, wat alleen het tooneel u later geven za!.
Eestuur:
E. Erfmann en Joh. Mulder.
Wij wensehen haar van harte toe, dat het tooneel haar
hethier bedoelde brengen zal en dat zij doOf onverrnoeide
DAMES.
HEEREN.
studie in de praktijk haar onmiskenbaar talent ll10ge culti**A. Mulder-Roelofsen.
E.
Erfmann.
veeren en tot een betrekkelijke volmaking brengen.
N. van Westerhoven·de Heer.
Henri Morrien.
*M.
Sasbach.
A. van Sprinkhuijzen.
DoxA.
F. van Rossum·Stutterheim.
D. Holkers.
*G. Faassen.
M. van Warmelo.
Nederlandsche Tooneel vereeniging.
E. Snijders.
J. Vermaas.
(Oe statuten, goedgekeurd bij K. B. dd. 24 Mei 1895, No. 1·3,
**A. Beukers.
C. Ritman.
zijn opgenolllen in de Staatscourant van
C. de Jaeger.
Fritz Bouwmeester.
23/24 .1 uni 189;" 1'\0. 145.)
van der Does.
de Heer.
L. H. Chrispijn, Directbur- voorzitter-!
(Deze laatste opgaaf is wellicht niet geheel juist. RED.)
A. van der Horst, Secretaris.
Bestuur.
J. G. W. Homeijer, PenningmeesteJ".
** Zijn III het bezit van een eind-diploma onzel' Tooneelschool.
L. H. Chrispijn en H. van Kuijk. Regisseurs.
* Zij n oud-leerlingen, doch bezltten geen diploma of bezochten
de School niet ten einde toe.
Sam. Praeger, Orkestmeester.
A. Vink, 2e Regisseur.
Uit verschillendeTijdschriften.
J. W. de Ruijter, Tooneelmeester.
over Tooneel.
Personeel (alphabetisch.)
De
Amste1'dammer,
Weekblad No. 1014. Na de opvoering
HEEREN.
DAMES.
van
Koning
Oedipus,
Dr.
Ch. M. van Deventer; De misdaad
L. H. Chrispijn.
E. de Boer-van Rijk.
in de kunst, v. L.; Het volkstheater in Athene.
*L. J. F. Chris.pijn Jr.
*W. Faassen -Braakensiek.
De Kunstwen:ld. No. 48_ Koning Oedipus, De Hinderpaal,
W. van der Horst-van der Lugt.
A. Faassen.
S. Heijmans Jz.; Maurice Maeterlinck (Eij de plaat.) H.;
W. Kleij.
van Floss.
De Odeon-kwestie, E. den Dulk.
Grijnders_
*A. Mulder.
De Kroniek. No. 101. Oedipus Koning, J. K.
**W. Schwab·Welman.
**A. van der Horst.
De Zon. No. 10. De Hinderpaal, Jacques Vitel.
H. van Kuijk.
H. Ternooy Apel·Faassen.
Eigen
Haar-d. No. 47. Mevr. Chr. Stoetz door Mr. J. Kalff Jr.,
M. J. Ternooij Apel.
M. van Westerhoven.
met een Schets van Joh. Braakensiek.
*E. Westenberg.
F. Vas Dias.
Het Nederlandsch Tooneel. No 9. Speien en Zeggen, C.;
A. Vink.
Kinderrollen.
Antwerpen, Hubert Melis; Brussel, J. Verbeeck; Gent, GusL. van Westerhoven.
taaf d'Hondt; Naklank van het Jubelfeest Verstraete; De 1'00'
JongeJ. de Boer en de Ruijter.
neelspeler, H. M; Van den Belleman.
De Gnoom. No. 36. Kunst! ... Pff! ... , Jan Bruijlants;
Vereenigde Tooneelisten.
Kobe
en Rozeken, Nagelaten minnespei in Mn bedrijf van
Onder leidtng van JOS. V AN LIER.
Floris van Westervoort.
HEEREN.
DAMES.
Revue des deux Mondes. 15 Novembre. Trois "Actes" de
M. Sudermann, par ' , '.
**H. Schwab.
Julia van Lier-Cuypers.
Neue Deutsche Rundschau. November. Hans van Bülows
*Jan Malherbe.
W. Ellenberger.
Plan eines Deutschen Nationaltheaters, Karl HeckeI' Morituri,
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Uit de Amstelstad.

Hot is mij tot op een niet al te groote hoogto een zekere
lust te hengelen in dien vijver van Amants, waarvan men
niet weetof het water zoet, ZOllt of bitter iS, oi het de ver·
rotting bevordert of tegengaat en wat gaame zou ik als
zedemeester spreken van een modderpoel, als het daartoe
al weer niet te helder was en ook de visschen, die er in
zwemmen niet te zilver waren en hun oogjens niet te diamant.
Want zoet als de meest verouderde romantiek is de vierde
akte, het afscheid van Olaudine en Vetheuil, te Pallanza aan
het Lago Maggiore, te midden der magnolia's, onder een
italiaansch·blauwen hemel, met de maan en de sterren tot
getuigen.
Daar deklameert Vetheuil: »Ohl Claudine, c'est mal, ce
que tu dis la .... Si tu savais .... mais je suis meurtri, moi
aussi, j'ai le calUr en lambeaux, je monte un calvaire ef·
froyable, seulemeI1t, il le faut lilie faut lilie faut I"
Maar al loopt hier alles over van zoetigheid, tot de visscher
toe, die op het meer zingt van Vorrei rnorire!, toch heeft
Donnay, de schrijver, zich niet heelemaal goed kunnen houden
en hij is van zijn rnisschien ietwat to gewilde sentimentaliteit
vervallen in het banale, door Vetheuil te laten opmerken,
dat men aan de andere zijde van ons wereldrond niet dezelfde
sterren ziet als aan deze,. waardoor Olaudine's denkbeeld,
dat zij samenop hetzelfde uur naar den Grooten Beer zouden
kijken, moest worden opgegeven. Het is haast jammer,
dat deze Groote-Beer·kijkerij, die toch ook weer van marsepein
was, daardoor werd bedorven.
En het zout, het attische, het is YOOr het grijpen in dit
stuk. De geheeie figuur van de Ruyseux '), een graaf ge·
huwd met een vrouw die hem rechts en links bedriegt en
van wie hij zich eindelijk laat scheiden, omdat ziJ er met
een officier van doorging; een uiterlijk knap, nu wat oud
man, die het hoofd is van de royalistische partij, die in den
oorlog een kogel in zijn arm en een sabelhouw over zijn
been kreeg, die op de dagorder vermeId werd, die een klinkenden
naam en een groot fortuin bezit, maar die door de vrouwen
zoo regelmatig werd bedrogen, dat hij zijn cocuage van den
leuken kant is gaan zien en er altijdop voorbereid is; deze
figuut' munt uit door een zoo zeldzaam geestige gemoedelijkheid en een zoo fijne waar·making VaTI den cocu, dat
men bem vergeeft, dat hij zijn sombere voorgevoelens
eenigszins minzaam meedeelt aan Claudine, zijn maitresse,
die hem nog nooit bedroog en van wie hij een dochter heeft.
Die dochter is ook al iets bljzonders. Da! Vetheuil de
Ruyseux met Claudine bedriegt, dat merkt de doodgoede
graaf, die ten slotte met haar trouwt niet, maar het kind
heeft er de lucht van, ten minste op het portret steekt zij
Vetheuil de oogen uit.
')

De Puyseux is een drukfout.
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over haar aanpassingsvermogen al zeer spoedig en vrij schitEn de bitterheid ?
Is het niet bitter als men zoo kalm, al lachende, hoort terend is bewaarheid geworden.
vertenen dat een minnaar zich' om schulden van kant maakte . Amsterdam zal, naar ik hoop, door haar toedoen nog,
en, dat' zU (een andere dan 0hi.udine) toen zUil opvolger eenmaal trotsch kunnen zijn op de· grootste tragMiellne van
zocht en vond in een weduwnaar,' tenvijl -alk' hunner hat Nederland.
Ook Roijaards had zieh ingetoomd en hield zich. beter in
graf van dEm door ieder b~treurden (?) ~ood6' bezocht; is het
niet bitter te hooren - wat tevens waar is - dat jemand, den stUI.
Als' nu Bouwmeester zUn slot nog sober wou speIen in
die niet weet, dat hij bedrogen wordt, ook geen verdI'iet
heeft on dat dit immers het voornaamste ia; dat deplicht plaats van melodramatisch, danzouden we zoowat komen
zieh oplost in het nalaten van alles, wat kwetsend kan in dien bij uitnemendheid hoogdeftigen, afgemeten tran,t, die
noch warmte, noch hartstocht uitsluit, maar die een eerste
zijn voor heß,. die goed \roor ons waren?
. .
vereischte
is van de tragedie.
'
En is dit ook niet bitter:" Het noodlot brengt de manschen
Ik. ,meen te begrijpen, waarom Bouwmeester zoo gebij elkaar, kra:cht~ns een wet; zoo oud als de wereId zelt,
maar de zedeleer ,kan dat ,niet erkennen, omdat de mensch- hecht js aan zijn eigen opvatting. Hij onderschat zijn
heid anders te gronde ZOll gaan_ He,t is alsof de gimees- pubIiek en ook taIt bij zieh zelf te gering. Het is hem
kennelijk te doen om aan te toonen ):loe heftig Oedipus door
heeren een epidemie trachten stil te houden."
.
,
Als een merkwaardigpeidmag worden vermeId, dat Donnay de onheilen. die zich boven zijn hoofd hebben verzameld,
'
onder' zijn bedrUven laat drukken: IIEt c'est ainsi que finit getroffen iso
Zeer heftig.
le premier acte" enz. Belanden we dan in het sprookje?
. Maar dat voelt bet pubIiek reeds diep genoeg bij zijn
Ook daarvan heeft het merkwaardige stuk enkele trekjes.
Het werd, door Franschen, tij van Lier heel goed gespeeld. afscheid van de kinderen. Het komt mij voor, dat BouwHeerJijk gemakkelijk waren dehoofdpersonen Mad. Rosa meester zieh geen volkomen rekenschap ervan kan geven,
Bruck (Claudine), Mon.charmont (Vetheuil) en de Ruyseux ho e diep dat publiek de door hem zoo heel-mooi vertolkte
(Nertann) en vlug en vaardig de anderen j in ean woord smart wel gevoeltj hij merkt van die inwendige aandoeningen
en van de uitwendige tranen bij zijn bewonderaars veel
het was een genot.,
,
.,.., ,
De poppenkast met de ,kinderen ,bij het eerste bedrijf, te weinig. Dat is niet zoo ,zeer zijn. s()huld, daarvoor leeft
de slaapkamer met het groote bed op den aehtergrond in hj,j te veel in zUn speI, dat hij bovendien meesterlijk behee~scht;
het tweede en de muzikale zigeuners van het laatste heb ik maar het ontgaat hem, dat bU die intieme smartaandoeriingen
gemist en de Amsterdammers moeten nietdeliken, dat zU van het 'publiek jammerlijk verwoest door zijn in sIeChten
dit stuk nu in Parijs nie,t meer belJOeven te gaan zien, want zin tMatralen aftocht j want nu geraakt het, pubIiek uit
Jeanne Granier en Lucien Gruitry van de Renaissance, voor wie zijn overspannen zielsleven en gaat het aan stoffelijke kleinig·
lJ,et stuk is geschreven, .die heb ben, het hier juist niet gespeeld. heden denken: wie de page toch wel is, die hem leidt,
Zoo moeten we ons dan voorloopig maar behelpell - en hoe zoo iets toch geregeld wordt, of zij een van beiden,
wie nog nader wiI weten in 'Yelke 'mate wij met een kluitje soms zouden struikelen of zich in hun kleeren verwarren,
in het riet zijn gestuurd, dien verwijs ik naar bJz. 41 van wat ze er toch spookachtig uitzien in dat roode licht (een
nieuwigheid), en zoo meer;
.
den vorigen jaargang.
Eu juist deze overgang van het geestelijk zien der smart
* .*
* heeft weer eens' een goed in het stoffelijk waarnemen van de onderdeelen van Bouw·
Het gezeJschap van Cbrispijn
verzorgde, uit~tekend gespeelde opvoering gegeven' Het meester's weggaan werkt in hooge mate storend. Bij een
was die v~n Steunpilaren v~n de Maatschappij. Er gaat van kort en snel verd wijnen zou onze eerste toolleelspeler het
dit stuk uit Ib!len's vroegeren tijd een niet zoo onaange- publiek alleen laten met zijn droefheidj zooals hij het slot
name geur uit, als van vele andere. Het is frisscher be.- nu heert gespeeld was die indruk vervangen door een van
begrijpelijker, l,eerzamer - maar nu ook onjuister, onwaar- dekoratieven aard en höe mooi'zooiets soms kan zijn daarom
schijnlijker en onschuldiger. Het is - wat leven we toch is het toeh - dat zal Bouwmeester zelf wel erke~nen snel - reeds verouderd. Het denkbeeld, dat iemand als bij de tragedie pas in de. laatste plaats, eigenlUk in' het
V.
Consul Bernickeen zedelUke boete zou' doen tegimover zijn gehee! niet te doen.
werk,volk en met hen tOt;lkoD1stige winsten zou gaan deelen,
De rijzangen uit 0 e dipu S.
alleen omdat hij schuldig is, h!)ewel niemand harn dat zou
Voor enkele jaren werd door den Heer Jhl'·I\F J. C. M.
kunnen .bewijzep en er ~en slotte voor de bekentenis geen
enkele nfeitelijke" grond, meer te vinden js; dat denkbeeld van Riemsdijk een muzikale bewerking geschreven van de
doet, zoo ,komisch·verheven, dat, de mooie' zedeleer over ons rijzangen uit Oedipus Het was bij gelegellheid der uitheen waait als een vlieger zonder staart. En ook in het voering van genoemd drama te Utrecht. Onder leiding van
stuk werk zijn V8n die zoogenaamde vaardigheden, die wij den componist werd deze muzikale: bewerking door een
in wat voor nieuw ~oor wil gaan, niet meer sIikken. Ik zeer goed samengesteid koor van Dames en Heeren met
bedoel spreken van de eene in de ,andere kamer, veel kleine groot succes uitgevoerd.
roIletjes, minstens drie personen, die, -:- als in bijna alle
Met mij zullen allen, die het drama met deze muziek
stukken van Ibsen - re i zen willen.
hoorden, van gevoeleu zijn, dat toen de koorgedeelten veel
Chrispijn had zijn ziel in het geheeIe werk gelegd, hii tot den· algemeenen indruk bUdroegen. Hoe geheel anders
had weer dat waa!> van IbseniaansQht;l kunst over het was die indruk thans, nu bij da opvoeringen van Oedipus
stuk weten te verspreiden, zooals geen enkel van onze door de KOl?-_ Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" dezeltde
gezelschappen dat kan, want. in dat moeilijke le~derswerk, muziek 'op nieuw ten gehoore gebracht werd.
dat in-elkaar-zetten van ,een-, tooneelspel, vooral een als dit,
De muziek van van Riemsdijk is· niet veranderd sedert
daarin is hij de Nederlandsche baas;
.
de opvoeringen te Utrecht, zij bezit .\log altoos dezelfde aantrekkelijkheid door haar Bober enbijna nalei karakter. Warm
***
In den Salon des Varietes
wordt avond aan avond gevoeld en passend bij den tekst is de' muzikale compositie
.Aapje 117 heel gezellig en m'etgroote opgewektheid gespeeld. eveneens.
Wat mag dan wel de. oorzaak zijn van, den geringen
* .* *
,.
De tweede uitvoering van Koning Oedipus was beter dan de neen laat ans zeggen den storenden indruk, dien deze muziek,
eerste., Vooral opmerkelijk was Mevr. BrondgetlSt (10kaste), thans maakt?
die gehoor bad gegeven aan' de opmerkingen door dekritiek, '
VOOl' het' grootste deel moet men den· minder gunstigen
o. a. door den. heer' ROssing en' mij gemaa.kt. Zoowel haar indruk toeschrijven .aan de minder dan 'middelmatige verstem als .haar' beweglng had zij zoo zeldzaam veel meer in tolking van deze muzikale bewerking.
bedwang dan bij da eerste uitvoering, dat mljn opmerking
Dat hat koor en de solist van ttid tot tijd onzuiver zongen t
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-------------------------------------,---------------------------------dat het orkest bijna voortdurend slordig zijn partij vervulde,
men voor 't oogenblik buiten rekening laten,ofsc11oon,
leder zal het moeten toegeven, de beide genoemde fouten
op zich zelf reeds voldoende zijn, om den indruk van een
muziekuitvoering te bederven. In een werk als dit moet
echter da vertolking aan geheel andere eischen voldoen.
De Heer van Riemsdijk, was geheel doorgedrongen in de
enorme beteekenis van bet drama van Sophocles; onder
zijne leiding sprak uit den klank van koor en orkest iets,
dat als 't ware den gewaarwordingen der toeschouwers een
ideaal lichaam schonk, dat - niet zichtbaar - alleen het
gemoed der hoorenden door een sterk mede·lijden deed
mede·leven het lijden der personen, wier noodlot in dit drama
op zoo aangrijpende wijze wordt voorgesteld. De stemming
van het geheel werd door deze intieme uiting zeer verhoogd.
En thans hoort men een stuk muziek uitvoeren waarvan
de voordracht niets bijzonder verheffends heeft. Misschien
is de opvatting van een muzikaal standpunt te verdedigen,
zeker is zij van het standpunt van mllzikaal-dramatische
kunst absoluut af te keuren. Noch in den klank der stemmen, noch in de intonatie der woorden, die gezongen worden, bespeurt men ook maar een enkel oogenblik. dat de
uilvoerenden begrijpen wat zij hebben te zeggen. Hoe wil
men dan, dat deze uitvoerenden een eenigszins ware uitdruk·
king aan de door hen gezongen woorden geven? En de
leidende personen? Hebben :r,ij de beteekenis van die koren
begrepen, leven zij mede het lijden van dien armen, grooten
held? In de vertolking kon men niet opmerken dat het
hart van hem, die allen moest doordringen van de beteekenis
dezer koren, in zijn diepste diepten sidderde en dat hij als
een priester niet zich zelf maar de godheid in hem aan 't
woord liet. Daar zat een men1:'ch, een zeer gewoon mensch,
een mensch met talent, een mensch met ijdelheid; maar
daar zat geen priester, daar zat geen godsgezant, daar zat
geen orakel-sprekend beeld.
Zou niet het onderscheid tusschen de muzikale uitvoering
van voor eenige jaren en van thans in dit verschil gezocht
DAN. DE LANGE.
moeten worden?
~ag

Ingezonden.

Koning Oedipus.

Geachte Redacteur,

ware "Het Tooneel" niet het orgaan van
het Ned. Tooneelverbond, voorzeker had wat u geschreven hebt
over het speI der artisten in Koning Oedipus, mij evenmin
warm gemaakt als de opinie der andere HH. Critici.
In de tegenwoordige omstandigheden evenwel voel ik mij
genoopt protest aan te teekenen tegen Mn bewering van
u, natuurlijk zonder daarmee te willen zeggen, dat ik met
al het oVElrige wel instem.
U schrijft namelijk: nBouwmeester is geen klein kind, hij
nis niet altijd even gezeggelijk, maar voor Koning Oedipus
"mocht dat voor hem wat anders zijn, tenminste hij heeft
nde leiding van den heer M. B. Mendes da Costa aanvaard
nen het eenige wat ik te vragen heb, is: nwaarom niet
nslaa{s gevolgd?" Dan zou het nög mooier zijn geweest."
De door mij gecursiveerde woorden zijn het, die mijn
ergernis hebben gewekt. Ze bevatten een beweren, dat
en dom is en onjuist.
Dom noem ik het, omdat u blijkbaar niet recht beseft,
wat een artist en allerminst, wat een groot artist als de
heer Bouwmeester is. De meest uitstekende regisseur kan
zijn tooneelschikking zoo hebben gemaakt, dat het den artist
niet mogelijk is zijn aanwijzingen slaa{s te volgen. De artist
moet het ten slotte doen; verklaart de artist, dat het zus of
zoo niet kan, dan moet de regisseur toegeven ; niet omgekeerd.
En dat uw beweren onjuist is, zult u waarschijnlijk wel
toegeven, wanneer ik hier openlijk aan u en aan ieder, die
het vernemen wil, verklaar dat meer dan eens bij de in·
studeering van Koning Oedipus ik tegen mijn zin den heer
Bouwmeester heb toegegeven, wat hij wenschte, terwijl mij nu
bij de vertooning gebleken is, dat niet ik gelijk had, maar hij.
Welke die gevallen waren, zal ik zoo vrij zijn niet te

z~ggen, want anders zou ik aan mijzelf verplicht zijn ook
?le. gevallen te noemen, waarin mijn toegeven een mijns
InZl6nS tegenovergesteld resultaat' heeft gehad.
Hiermede heb ik gezegd wat mij op bet hart lag. Ik
vertrouw ?lI:t u ZO? verstandig zult ziin in dit schrijven
geen aanleldmg te Zlen tot een debat tusschen ons beiden .
maar voor alle zekerheid deel ik u mede dat ik daaro;
niet zal ingaan.
'
Achtend,
Amsterdam, 10 Dec. 1896.
M. B. MENDES DA COSTA.

Tel' bewariug van de goede orde zullen wij aannemen
dat "dom" en "onjuist" daar in "ergernis" zijn neergeschreven
overigens zullen wij - eigenmachtig en dus niet op advies va~
den. heer M. B. Mendes da Oosta - "zoo verstandig" zijn
op dlt stukje niet persoonlijk te antwoord~n, omdat wij meenen t
dat het daartoe den vorm mist.
De lezers kunnen echter in den loop van dezen jaargang
v~n de hand van ollze~ sou fn e u r te gemoet zien eenige opmerkmgen over den I' egl s s e u r, waarbij wij wellicht gelegenheid
zullen heb ben naar het bovenstaande t9 verwijzen.
DE REDACTIE.

Uit verschillende Tijdschriften
over Tooneel.

De Gids. lJecember. Sophocles' Oedipus vertaald door Prof.
Dr. H. van Her werden, Mr. J. N. van Hall.
De Amsterdammer, Weekblad No. 1016. FluitEm en
applaudisseeren, v. L.; Een Jubileum (F. J. Wertwijn~
souffleur bij de K. V. H. N. '1'.)
De Kunstwereld, No. 50. Nora, S. Heijmans Jz.
De Kroniek. No. 103. Aan Louis Bouwmeester, M. Bauer.
!let Nederlandsch Tooneel. No 11. Zuster Anna ... , J.
Vnesendorp; Antwerpen, Rubert Melis; Brussel, J. Verbeeck;
Gent, Pol Anrie; De Claque, A. D. Musschoot· Ons Tooneel
in Holland; Uit het land van Waes, L. S.'; Verschenen
Werken; Eeht Amerikaansch; Van den Belleman.
Revue des deux Mondes. 1er Decembre. Le Partage, Les
Perses, Peer Gynt par Jules Lemaitre.
Revue d'Art Dramatique. Decembre. SaYlletes Odeonien·
nes XXX; Sarah Bernhardt. Le Marchand de Lorgnettes'
D'Eschyle a Racine, Emile Faguet; Deux fantaisistes a~
XVIlIe Siecle, J ules Truffier; Les Bien{aiteur's (Extraits)
Eugene Brieuxj Chroniques: Le Partage, Le Fils naturel;
Ph. Malpy; On ne badine pas avec l' Amour, Robert Sparck;
Peer Gynt, Omphale, Scenes de la Vie triste et Scenes de la
Vie gaie, Lucien Besmi.rd; Madame l' Avocat, La Course aux
Jup?ns, La Villa Gaby, Les Erreurs du Marriage, Le
Ca:tllon, La Noce de Grivolet, Jean Robiquet; Les Bienfalteurs, Don Gesar de Bazan, Lucile Desmoulins, Charles
Buet; Don Garlos, Oarle Bahon; Sachons Mourir I, Maurice
Curnonsky; Les Critiques; Les Livres; Les Echos.
The Athenaeum. No. 3607. As You Like it, Woman's
World, a Comedy in three Acts. By J. P. Hurst; Dramatic
Gossip.
To Morrow. December. Impressions (Under the Red Robe,
Little Eyolf), J. T. Grein.
Op het 'Leesmuseum. Amstel'dam.
December.
No. 4026. G. Kalff. Vondel's leven.
No. 4058. R. Doumic. Essais sur le theätre contemporain.
No. 4072. J. Lemaitre. Impressions de theätre, ge Serie.
No. 4094. B. Björnson. Der König. Drama.

BriefwisselinC-g-.------

Enkele stukken moeten wegens plaatsgebrek tot het volgend
nummer, dus tot 15 Januari 1897, blijven liggen.
DE REDACTIE.

Advertenti~n.
Van Interieur zijn bij den Uitgever afzonderlijke
exemplaren verkrijgbaar met omslag, a f 0.30, ten voordeele van het fonds voor het overbrengen van het grafvan
Mevrouw KLEINE naar een andere begraafplaats.
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Verschijnt den 1en en 15en van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) ontvangen <fit Tijdschrift 9 ra ti s.

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afleveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 23.5.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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heid waarmee telken nieu wjare over de opvoering vsn Gi;j8breght van Aemstel gezeurd wordt.
Officieel'gedeelte-:--HetLeescomite.. - Verbetering.
Niet-officieel gedeelte: V., uit de Amstelstad (Gijsbl'eght van
Want zeuren is ht>t al lang, en alleen onze emstjals'bet
Aemstel, De Bl"lli/oft van Klol'is en Roosje, Anunieme B,.il'l!en, Vondei geldt, weerhoudt ons te zeggen: scheier maar ·uit.,
O"ang Bahrne). -- Pavidus, Vit de Maasstad (Minne~pe/, Eert leg den bijl maar bij den boom: het tobben baartgeen kunst.
M08der, BOl~bouroche, De Ge1Jo/gen t'an een teugen, MijnheEr en
Nu heeft de heer Rössing zieh weer met de voorBtalling
Mearoltw Mortgodin, Een De/mut, Koning Oedipu.'). - J. H. M., Hit
"gemoeid"
~ zooals hij dat zelf uitdrukt. Dat is te zaggen
de Bisschopsstad (RosmersllOlm, De Bruilu{t 1Jan Kloris en
hij achtte het wenschelijk "het spoor to volgen van Mr.
Roosje). Dixi, Vit de Zennestad (Reinold de Galeibcef, HamJacob van Lennep en J. A. Alberdingk Thijm."
let, Ro%e Kate).
Maar deze gidf:len sehijnen toeh nog buitensporig te zijn
V.~ Variele. - Huf van Buren, Lauweren. - MI' ..T. E. Banck,
De Souffleur, Zedeprent in den trant van H uij:;rens.
geweest, want ook de raadgevingen van de heeren Mr. W.
Ingezonden: L. H. Chl'ispijn Sr., KOlling Oedip1t.~. - MI'. .T. E. G. F. A. van Sorgen, Louis Bouwmeastor, W. P. de Leur
Banck, Modelvoorstellingen.
en A. Ising Jr. zijn gehoord.
tlitgeknipt. - Schouwburg-personeel. - Vit verschillende TijdNu mag Rösf:ling voor mijn part sehrijven: "In broederschriften over Tooneel.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Het Leescomite.
Ter beoordeeling is ontvangen Werkstaking, tooneelstuk
in 3 bedrijven.
MARCELLUS EMANTS,
MENDES DA COSTA.

M. B.

Verbetering.
In den Staat van het Verbond in no. 6/7 van Het Tooneel
staan twee fout~n. Tot de Bestuurders van de Afdeeling
Dordreebt behoort niet de heer D. Crena de Jongh. De heer
Crena de Jongh is ook niet. gedelegeerde bU de Oommissie
van Beheer en Toel\ieht over de Tooneelschool, als zoodanig
is dr. H. J. Kiewiet de Jonge aangewezen.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.
---~

--------,--

Uit de AmsteIstad.
Het zal er nog op uit loopen dat onze bewondering zieh
maar enkel meer richten kan op de gemoedelijka hardnekkig-

Iljke eelisgezindhoid en mannelijk uitkomen met verdediging
van eigen meening on opvatting, - en het gewonnen geven
bij overtuigd-worden - hehben wij allen, doordrongen van
het eeu wen·oude devies van den schouwburg: nln Liefde
B1oeyende", de mise-en-scene van Gijsbreght, zooals die
later geworden is getoetst aan den tekst."
Het is goed gezegd, daar gaat niets van af, maar het
draaft wel wat erg hoog.
Met Rössing mee, tel ik dus vijf levende en twee doode
leiders
Een gewoon mensch zou denken: twee weten aItijd meer
dan een, maar het zijn hier geen wetensehappel.ijke zaken;
het geldt ditmaal dingen van gevoel en smaak; ik kan dus
tegenover de gewonn menschen in hat midden brengen:
zooveel hoofdon zooveel zinnen en hCle meer zielen hoe
meer vreugd.
Nu is het verduiveld jammer, dat het om de vele zinnen
en de meerdere vr6ugd juist niet te doen iso
Kommissoriale kunstbewerking loopt aliijd mist Er moat
dan gestemd worden en de meerderheid beslist.
Maar die meerderheid wijzigt zieh, het zijn niet altijd A,
B en C die voor stemmen, soms doen dat D, E en A; B
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C en E enzpovoort. Het smaak·mornent wisselt dus voor elk . Mevrouw Mulder vertoonde zieh hier in haar krat;ht, die
onderdeel, waar men het niet over eens is, af en ook in de vooral uitkwam in het latere gedeelte; de vertolking van
punten waar men eenstemmig is, zal in werkelijkheid op smart en hartstocht gaat haar altijd veel beter af dan
het eene oogenbJik. het rneer·heerschende oordeel van A, de blijde, gelukkige of vroolijke perioden. Boubouroche
dan. weer dat van B enzoovoort, door de vier anderen van Courteline volgde, in zekeren zin een waagstuk, omdat
gevolgd worden.
het tot vergelijkingen met het The(i.tre Libre uitlokt Toch
Laat ons gezamenlijk duizelen van de kansen, dat de vond ik den heer Bouwmeester, al kwam hij den Arquillere
smaak dan van dezen, dan van genen, door een twijfelend van Antoine's troep, die zelf een volmaakte Boubouroche
tweetal geämendeerd; tot meederheid wordt gemaakt en dus is, niet nabij, zeer voldoende en pakte z\jn tragi· komische
toegeven, dat een kommissoriale opvatting omtrent een figuur mij wel. Mejuffrouw Beukers bracht echter van de
opvoering van Vondels treurspel onzin iso
Adele zeer weinig terecht.
Vee) gekker wordt het geval als de meerdArheid besluit
Door uitstedigheid bezocht ik de Klorissen en Roosjes
het. schouwspel in de kerk met de overrornpelde nonnekens van Nieuwjaar en volgende dagen niet. Die zullen wel weer
te laten vervallen en het komt dan töch op de planken, lustig· als andere jaren geweest zijn. Willem van Zuylen
want dan heeft een ex·kommissoriale en geheimzinnige tradop in De Gevolgen van een Leugen; kort tevoren zag
kracht - als ik er naar raden moet zeg ik die van Bouw· ik hem in Mijnheer en Mevrouw Mongod-in, waarin hij als
meester - den invloed der meerderheid gefnuikt. De muziek de mijnheer van dien naam een kostelijke creatie geeft.
is ook niet naar ieders zin geweest en ik gevoel daarin Hier zagen wij van Zuylen in de volle kracht van actie en
alw6er Bouwmeester.
fantasie; hij wond het heele publiek om zijn vinger, hij
Hat is voor mij alles behalve prettig bij de vertooning der deed er mee wat hij wou. En dan met Mevrouw Beers"
lneesterwerken telkens te stuiten op een gehaspel tus8chen mans naast zieh, die, als zij wil, ook de lachspieren niet spaart.
Bouwmeester en de leiding. Het maakt rnij kregelig, tot
Dat alles is intusschen nu wat oud. Ja, ik moet er van
vloekens toe.
nog iets ouders bij gewagen, om een verzuim goed te
Ik ga daardoor over het hoofd zien wat het voornaamste maken. In mijn laatsten brief schreef ik over Een Millioen
is, want ik kom er toe om te zeggen: draag de leiding op en vergat er het nastnkje van mijn stadgenoot Aleid: Een
aan Mn, al weet hij er ook veel minder van dan vele Debuut bij te vermelden. Daarom zij thans nog gezegd, dat het
anderen, maar geef ten slotte de teugels aan Mn, een, Mn. bij het publiek een goede ontvangst genoot; en niet onver·
De vertooning van den Gijsbreght heeft niemand voldaan. diend, daar het zieh van veel andere Hollandsehe nastukjes
Wel is de meerdere soberheid geprezen, maar de behouden door zekere vroolijkheid en een aangenamen, beschaafden
romantiek alweer gelaakt, ook is er geroemd een enkel toon gunstig onderscheidde. Alleen wat lang.
speIer, die de verzen goed heeft gezegd, door de anderen
Dat alles valt echter weg bti de vertooning van Koning
Oedipus door de Koninklijke Vereeniging, welke wij hier
echter, is alles weer bedorven.
Het gezongen gedeelte was z66 sIecht, dat Gijsbreght- gisteren genoten. Wat den algemeenen indruk dier vervan Schoonboven er onverwacht en buiten den tekst om een tooning betreft, refereer ik mij, M. de redacteur, geheel aan
uw oordeel. Het heeft mij overweldigd; voor de derde
eind aan maakte door te roepen "Hou·op, Hou·op!"
Mevrouw Brondgeest, als Badelocb, maakte met haar stem 111aal, meer dan in 1891 te Utrecht, meer dan in het
zulke vreemde sprongen, dat de eene regel met de volgende Theätre Fran<;ais. Ik zit overkropt met aanmerkingen en
soms een octaaf scheelde.
.
critiek, maar ik ben aangegrepen en diep ontroerd geweest.
Heil dan De Bruilo{t van Kloris en Roosje, die zich heeft Zou ik nu al mijn bezwaartjes nog eens gaan opsommen?
gehandhaafd, ditmaal met een geesiig gedicht van Jules Ik acht het onnoodig, temeer omdat de bespreking der op·
van Diest en met Schulze als Thomasvaer en Mevr. Pauwels- voeringen van het Nederlandsch Tooneel eenigszins buiten mijn
van Biene als Pieternel.
kader Jigt. Laat ik daarom alleen even zeggen dat de
Kreeft en Mevr. de la Mar-Kleij gaven deze karakters smakeloosheid en st\jlloosheid van het decoratief mij den
bij van Lier, als bijvoegsel van de honderd·zooveelste Operette· heelen avond sterk geergerd hebben. Maar ik ben zeer dank·
Koningin.
baar geweest.
12 Januari '97.
PAVIDUS.
***
En laat ik nu maar besluiten met ronduit te zeggen. dat
ik noch Anonieme Brieven (Koninklijke Vereeniging), noch
Uit de Bissehopsstad.
Orang Bahroe (Gezelschap·Chrispijn) de moeite waard vind
Met
belangstelling
hebben wij den 7den December dool"
om er over te praten.
V.
Chrispijn Rosmersholm zien vertolken. Die" wij" waren er
eigenlijk nog maar bedroefd weinig, doch dat is men nu
Uit de Maasstad.
eenmaal ge wend en als er een groote honderd menschen in
Het is al een maand geleden, M. de Redacteur, dat uw den schouwburg zijn, moet men het nog prijzen.
De uitvoering van dit mythisch drama te bespreken, ligt
laatste nummer verscheen en al meer dan een maand, dat
de Vereenigde Tooneelisten het merkwaardige tooneelspel niet op mijn weg, allMn zou ik willen vragen waarom de
van Arthur Schnitzler, Minnespel, gaven. Het stuk is natuur· programma's van "tooneelspel" gewagen bij dit in-droevig
lijk al lang van het repertoire en het zou oude kost zijn brok menschenleven I) en ook er op wijzen, dat het mij
er hier nog veel v~n te zeggen. De opvoering kan op het verwonderde toen, aan het slot der laatste akte, Rebekka
boekje van het gezelschap met een goede noot worden aan· WASt het besluit nam in den molenvJiet te springen, zij
geteekend. Minnespel is een zeer modern stuk en de toe· zich van een omslagdoek voorzag, alvorens tot die groote
standen zijn te "Weensch" voor ons publiek. Toch pakte stap over te gaan. 2)
Misschien is er voor dit laatste iets te zeggen en moet
het; niet het minst door het speI van Mevr. Van Eysden-Vink
en den heer Brondgeest. De eerste heb ik nog bijna nooit het de mate van kalmte, die na het genomen besluit bij
zoo goed gezien; zoo natuurlijk en levendig, zoozeer in haar Rebekka heerseht, nader omlijnen, maar het komt mij toch
rol. Ook de heer Jan C. de Vos werd blijkbaar door het bedenkelijk voor, omdat het besluit in verband met het
voorafgaande, plotselingmoet zijn gerijpt.
mooie werk bezield.
Dit is ongeveer het eenige wat ik bij da uitmuntende
Ongeveer tegelijk gaf Tivoli Een Moeder, "uit het Engelseh"
(de naam van den schrijver scheen er niet op aan te komen). vertolking heb op te merken, en het valt mij moeielijk hier
Vrij wel een draak, die evenwel, gelijk zooveel van zijn niet weer de afgezaagde vraag te stellen. Waarom komt het
gelijken, gelegenheid gaf tot goed speI. In het bijzonder publiek niet beter op!
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Het is droevig te zien hoe vaak de minst beteekenende
'stukken de meeste toeschouwers hebben en vooral hoe
Zondags de zaal volloopt van menschen die ....
Maar ik heb hierover al meer dan eens geschreven en
kan de lezers van dit blad niet weer er mee vermoeien.
Er zal weinig aan te <toen blijken, zoolang een onoordeel·
kundige kritiek (?) van sommige plaatselijke bladen blijft
gehandhaafd en domme krantenberichtjes, waar de groote
menigte nog geloof aan hecht en die voor kritiek moeten
doorgaan, plaatsing vinden.
't Pleit niet voor het doorzicbt van bet betrokken dag·
bladbestuur; intussehen is het toch maar bedroevend
te zien hoe aan beslist onbevoegden do lJen in handen
wordt gegeven, in plaats van hen nog eens naar de school·
banken terug te zenden om wat meer bekwaamheid op te
doen of in de practijk te gaan leeren wat een ervaren
journalist, die zieh een oordeel over tooneelzaken wiI aanmatigen, dient te weten.
Misschien zal het ook beter worden, als de Afdeeling van
ons Verbond zieh ten onzent wat breeder gaat ontwikkelen,
waarop kans be staat, nu het Bestuur door een, naar men
hoopt krachtig middel, het ledental" zal trachten uit te
breiden. Hoe belangrijker de Afdeeling wordt, des te meer
zal zij den invloed kunnen doen gelden, welke door art. 2
der Statuten wordt bedoeld.
Nu het nieuwe jaar is aangebroken, moge ook een nieuw
tijdperk van bloei voor de Afdeeling aanbreken, en d waze
wanverholldingen op tooneelgebied in het grijze Sticht meer
en meer verd wijnen.
Waarlijk - het wordt hoog tijd I
Het nieuwe jaar is begonnen met eene voorstelling van
het gezelschap firma Rentmeester & Co. waarbij De Bruilo(t
van Kloris en Roosje voor een eivolle zaal is ten tooneele
gevoerd en een voorstelling van het gezelschap van Lier
welke door bijna niemand werd bijgewoond. Twee contrasten dus.
Verblijdend is het te kunnen melden dat Chrispijn nog
dit seizoen Zondagavond·voorstellingen komt geven. Deed
het Nederlandsch Tooneel dit nu ook maar eens! Dat ware
een groote stap verder.
J. H. M.
1) Omdat Ibsen z\jn stuk zoo heeft genoemd.
(RED.)
') In den tekst (Universal-Bibliothek 2280, blz. 88) der Dllitsr.he
yertaling staat: llRebekka (llln'lsam ih,' Tuch nehmend und es
über den Kupf sel/lagend, euz.)" en volgens den slotzin ziet Frau
Heiseth in de "erte (blz. 91) »I)a das weissei" (Pferd?), hetgeen
kennelijk 66k op den wirten doek slaat.
Bij het opgaan der gordijn (Bedrijf I) zit Re b e k k a aan het
venster en haakt zij aall een wollen doek, die bijna af is, b\j het
begin van het derde bellrijf ligt die doek in haar leuningstoel en
bij het begin van het vierde liggen Re b e k k a • s mantel, hoed en
de witte gehaakte <loek over de Iellning van de sofa.
De doek komt nog voor op blz. 6, 2~, 57 en 58 der aangehaalde
vertaling.
Onder alle ~oorbeholld ben ik zoo vrij mee te deelen, dat ik in
dien doek heb gezien het zinnebeeid van Re b e k k a • s levensdoel,
dat met haar verloren gaat.
(RED.)

P.S. Dit was mij bekend; ook in eene andere Duitsche
·uitgave vond ik de zelfde voorschriften. Maar het komt meer
voor dat men de voorschriften van den schrijver niet gehael
opvolgt en zoo had Rebekka m. i. de witte gehaakte doek
kunnen laten liggen. De uitroep van Frau Helseth "Da das
weisse I" duidt m. i. op haar vast geloof in het witte paar·
denschrikbeeld, dat zij ook nu weer meent te ontdekken,
J. H. M.

Uit de Zennestad.
Eenigen tijd geleden zagen we een stuk vertolken uit een
Franschen roman getrokken, Reinold de Galeiboef, dat over

vijf en twintig jaren te Leuven werd geschreven, door een
lid van de n Vlamingen Vooruit" Franliois Bolsaie. Op dit
tijdstip kon dit stuk bijval hebben : eene moord, een schip
in brand, de geliefden gered, samen op een onbewoond eiland
- waar bij toeval de vader der jOllge dochter aankomt;
de geliefden gescheiden; de juffer kornt in Frankrijk bij eene
tante, zij wordt er moeder. De vader van het kind komt
als een· bedelaar, wiI zijne Joanna terugzien, verneemt dat
hij vader iso Een weggeloopen galeislaaf wordt aangehouden, zoodra erkend, daarom, uit liefde voor hun kind, spoort
hij haar aan ('en andere te huwen. Nog eens wiI 'hij zijne
geliefde en haar zoon weerzien en hun een eeuwig vaarwel
zeggen. Hij vindt haar in bruiloftstooi, herkent in de juweelen,
die zij draagt en die door den toekomende geschonken werden,
die zijner moeder. Dat is het bewijs zijner on schuld....
eindelijk huwelijk .... Lastige onmogelijke toestanden met
al wat kan bijdragen op effect (zou dat een draak zijn?) ...
Ziedaar het drama. Het is verouderd....
Voor de tweede maal gedurende dit seizoen beproeven
onze bestuurders eene heropvoering van stukken. die vroeger
met veel bijval gevraagd werden. De tweede maal als de
eerste bewijst, dat het volk ze niet lust! Hoe komt het
dan? En men zegt dat het volk niet ontwikkeld ia 1...
Ontwikkeld op tooneelgebied? ... Ga naar het Alhambra;
meer dan dertig avonden heeft men daar Hamlet vertolkt
in 't Fransch naar Dumas. Gansch Brussel, tuk op drama's
en treurspelen, is er geweest, van af de Koningin met
hare dochter tot den geringsten man.... en nochtans, al
wie iets of wat tooneelkennis bezit, is 't eens om te zeggen
,,'t is erbarmelijk I" Krauss de "deus ex machina" van 't
Alhambra speelt Hamlet, en begrijpt in 't geheel zijn per·
sonnage niet; hij handelt en wandelt als een echte hans·
worst, maar niet als een Hamlet I . .. "To be or not to
be" ... , zoo prachtig, zoo diep, zegt niets, wordt zelfs niet
opgemerkt. En Krauss is de beste van den gansehen troep.
Ophelia, de Koningin, Polonius, allen ziin helpers en helpsters
en kunnen slechts in eene gewone figuratie optreden... en
die schouwburg, met zulk personeei, maakt gouden zaken ! ...
Gaat nu naar den Parkschouwburg, waar men waarlijk ge·
niet, waar men u echte kunst voortoovert. daar speeIt men
meest voor haI ve zalen!... Dat is Brussel! Wanneer zal
men toch eindelijk begrijpen, dat het tweetalig onderwijs,
zoo als het hier wordt gegeven, geestesdoodend is? ...
Deze week kregen we Roze Kate, nhet treurspel der
smeden", van Nestor de Tiere. Een goede punt voor Mev.
Smits-Grader; zij heeft bijgeleerd sinds zij hier iso Maar zij
wil, en wie wiI kan, daarvan geeft ze de klaarste bewijzen.
Spijtig, dat ze zieh zoo weinig recht houdt I. .. Nietwaar,
dat iemand die zieh gewoonlijk naar de eene of andere zijde
laat over hellen , iets van de algemeene achting, ja, zelts
iets van zijn "prestige" verliest?
N. De Tiere heeft zijn vijfde akte weer veranderd; nu is
het goed; bloemekens kermis is er uit gelaten; het was
ook al te klein, al te belachelijk, om op zoo somber een
drama te volgen.
Roze Kate is u te wel gekand. om er op terug te komen ;
het indrukwekkendste tooneel is toch in de vierde akt,
waar de twee broeders elkander dooden, onder het licht
van de fakkel, die de vrouw die hen aanhitste, toesteekt.
Doet ons dat niet denken aan "La greve des Forgerons" van
Franliois Coppee?
Allen speelden wel. en nochtans ze moesten vermoeid
zijn; want bijna al de artisten waren reeds nEn matinee"
in De Misdadige opgetreden.
Wij hadden het genoegen Mev. Rans die de rol van Cornelia
vervult, voor de eerste maal na hare ziekte te zien speIen.
Het was een waar genoegen ze te mogen toejuichen. Immers,
zoo gewetensvol als Mev. Rans, ken ik geene tooneeliste.
Bij haar ging Julia Cuypers te leer; bij haar werd zij gevormd
en opgeleid. Ja, veel verdienste heeft die vrouw 1 Hoe komt
het, dat zoo velen gehuldigd worden en dat zij nooit werd
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gevierd? ZU ook bracht haar leven door aan het tooneel;
dat is vast meer dan 25 jaar 1
Hebt ge reeds van "Bruxelles·Kermesse" hooren spreken?
Dat is Oud·Brussel in den· zin van Oud·Antwerpen in de
laatste Tentoonstelling. Wij krijgen dus ook voor onze
n world fair" Oud·Brussel, zovals we reeds Oud·Amsterdam
en Oud·Antwerpen zagen. Niets nieuws onder de zon, hoor
ik zeggen. T' accoord ! ... Maar wat nog al zonderling voor·
komt, is het oprichten van een npoesjenellenspel" gedurende de Tentoonstelling, juist zooals dit in en voor 't jaar
1830 bestond. En geene karner of plaats daartoe ge·
schikt... , Neen, een kelder van 1.50 tot 2 M. diepte in
den grond, daar heeft de hoogte van het ge welf 3.50 meters,
de lengte van den kelder 9 a 10 meters op 6 meters
breedte. Het tooneel zal 2 m. groot zijn, de omlijsting
1.50 m. a 2 m. hoog. Men zal er wel een honderdtal
nartisten" aan het werk zien, die allen gekleed worden
volgens het tijdvak 1. " Wat zal het eene leute zijn, zoo
eens een kijkje tEl doen in dien kelder, om er de poppen
te zien dansen, zooals ze deden over 60 a 70 jaren. Doch
later meer daarover.
DlXI.
- - - - - - - - - - - - - - - - _.. _ - - - -

Variete.
Variete is een vormlooze kunstuiting, die alle erkende en
ernstige kunstvormen tot mikpunt neemt en ze onbewust
ondermijnt, door daaraan een element toe te voegen, zoo dat
bU den waarnemer - al naar zijn aard - de opgewektheid
of de flrgernis ontstaat. De een vindt de vertooning van
een variete-nummer dol·aardig, de ander noemt haar ontzettend-flauw.
Oskar Panizza schrijft in Heft 10, 1896 van Die Gesellschaft
over dit onderwerp een zeer uitvoerig, vrij onduidelijk artikel,
dat mU de vrUheid gaf met bovenstaande bepaling van het
variete voor den dag te komen. Zoo vat ik thans den worm,
die aan alle kunst knaagt, op. Wij hebben in de tooneel·
kritiek het beste voorbeeld van de soort gehad aan Heijermans,
die variete· kritikus was zondl'r het zelt· te weten. Slechts
sen ding was hem heilig, zag hij in zijn verbeelding
nog als kunstmonument: de tragedie ; maar ik acht het
zeker, dat zijn variete·karakter hem te machtig zou zijn
geworden, wanneer hij ze in de werkeliikheid had zien
opvoeren, dat dan de tragedie, voor tem, zou zijn gevallen
van het voetstuk, waarop hij zelt, zonder ooit tragedie te
hebben gezien, haar, zooals hij ze zag voor zijn verbeelding,
plaatste.
HeUermans was een en al variete. Zeer sprekend kwam
dit uit, toen hU naar aanleiding ~an Koning Richard III
schreef, 1) dat hij al maar bang was, dat de paarden, daarbij
op het tooneel, i e t s zouden doen en alleen omdat we
hier met een zoo kollossaal echt geval van variete te doen heb·
ben, geef ik het in zUn gehee!. Eerst schrijft hij !:len meer
dan volslagen kolom met ernstige opmerkingen, geiltaafd
door aanhalingen uit het treurspel van Shakespeare, om
aan te toonen, dat de gebruikte bewerking een verknoeiing
is en op het punt, waar ieder dagbladschrijver, na zooveel
geschrijf op een Zondagavond nog wat uit zou gaan of zou
gaan slapen, daar gaat hij door, want dan komt het. Dat
is 't "het", wat hij niet laten kan, geen opzettelijke satire,
geen hekelschrift, geen persiflage, maar het variete, dat over
hem komt, dat hsm beheerscht, zoo als opium den schuiver.
Het is zijn ei gen ik, dat zieh dan openbaart, hij merkt nu
niet meer dat h9 aan den arbeid is, want nu gaat hU pas
I e v e n, het variete werkt op hem zooalf\ een wandeling, op
een gewoon mensch, hij knapt er van op:
.. ,Je zu c h t er bij van genot. Je zucht er net zoo bij als wanneer
je de optochten ziet met vier I e v end e paarden: vier rustige
I)
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paarden, vier paarden gedresseerd om voor een fatsol'nlijk publiek
op te treden, vier paarden die beseffen hoe gemeen het is
achteruit te trappen, vier paarden die met liefde loopen op de
muziek van Coenen, vier paarden die om-den-dood geen souvenir
op de planken willen deponeeren, vier tamme paarden, vier paal'den geknipt voor fiet, Taco, Guus en Gel'rit, vier levende, snuivende, briesende, niet-opgezette, staal·t-kwispelende, zoete, Hippodrome·paal'den. Bouwmeester zat er op een in wapenrusting,
Holtrop zat er op een in wapenrusting. Mevrouw van Ollefeu
zat er op een in tl'avesti. Henri de Vries zat er op een. lIet
was zeer imposant, nog imposanter, dan een optocht van Limburgia.
Alleen had Gerrit een eunigszins angstil( gevoel, of een van de
vier rossen wat doen zou of niet. ,Je kunt 't n 0 0 i t weten.
't Bederft een tragische scene voor je 't weet. Meestal d 0 e n paarden 't. Vanavond deden ze 't niet. Gelukkig niet."

Dan is hij gedurende zeven regels kalm, maar daarna
komt het, met nagenoeg dezelfde opwinding van zooeven,
weer terug:
.Over de viel' paarden is al gesproken. :'disschien niet voldoende.
Maar dan toch in de eerste plaats. Bij dit stuk moet de kritiek
de paarden niet negeeren, al was het alleen om het gevleuo'eld
gezegde »A horse! a horse! my kingdom for a horse '" en 0'; de
rariteit van het gev,,!. Ook zal men moeilijk in het buitenland
zulke nette paarden op het tooneel krijgen."

Hierop gaat hij weer over tot de aanhalingen, maar al
meer en meer laat hij de woorden, die gedrukt moeten
worden, s p.a t i e e ren, hij spreekt van een der speIers, die
"den schulmenden haat in roomhoorntjes giet" 2) wij
krijgen n~et korte tusschenpoozen, te lezen: "k 0 los 's aal",
nP Y r ami d aal," "f 0 r m i da bel" en eindelijk: "Het was
h·e·e·e·e·e·e·r I ij k!"
En in de slotregels - daar heeft het hem nog niet ver·
laten:
.Over het geheel een kostelijke vel'tooning. Die viel' paarden
waren .... Maar OIß geen Tel'velendll herhalingen te gevl'n breekt
Gerrit aC".

Doze aanhalingen zUn wsl uitgezocht, zU spreken wel heel
duidolijk, maar de trant van dezen kritikus was nooit· anders.
Ook in hetgeen hij mooi vond schuilde steods variete.
HU prees slechts LOle l"uller, de slangdanseres Yvette
Guilbert, de vrouw die mannenliedjes zong met ee~ schUn·
?<Lar maagdelUke onnoozellieid; Solser en nog zoo een, die
1Il do Nos hun loopbaan begonnen.
Al het andere moest
het ontgeldon en steeds dool" middel van zijn onuitpnttelijken
variete·lust. Het was niet een overtuiging of een bedoeling,
het was hem een mal·kinderl\jke hartstocht.
En Andre JoUes (het is of De 'l'olegraaf zieh niet los
I,an maken van de variete·besmetting) vergelijkt a) nog niet
zoo he el lang geleden "de juffertjes die" (in Oedipus) "griek·
scbe pages moesten voorstellen" hij keinerinnen.
Ook Frans Coenen Jr. is niet vrij. Na een vertooning van
Lohengrin bespreekt hij den zwaan, en: "Naar men verneemt
kan de Zwaau ook ,papa" en "mall1a" zeggen," 4).
Zoo ondermijnen deze schrijvers kunstvormen, door aan
de tot heden bevredigende opvattingen onbewust andere
toe te voegen, die schijnbaar niets te maken heb ben met
den ~rondvonn.
Een zeer sprekend geval van variete trof mij eenmaal in
Antwerpen. Dicht bij de Scheide staat een kerk met een
Christusbeeld boven den ingang.
Zoo vaak ik de Scheidestad bezoek, sta ik stil voor dat
!!,ebouw en krijg ik mtin indruk. Die is ongeveer deze:
Wat mO{lt er toch veel aantrekkelijks zijn in een eeredienst,
I) Hnewel dit beeld, na ar aanleiding van Koningin Margaretha's
'Where is thy husb:.nd now'l enz." (Bedr. IV, toon. IV.), zuiver
is, spreekt er toch tevens een machtig variete nit.
3)
De Telegl'aar \'[Ill Zondag ~2 November 1896.
') De Kroniek, No. U1. blz. 303, noot.
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Want de negervoordrachten zijn van de negers uitgegaan,
die zich in zulke bouworde openbaart. en wat zal hier
ter plaatse de godsdienstzin, in al zijn kinderlijken aa.nbid· die onbewust waren van hun variete·beginsel in zake de
mooie en lieve dingen, die zij aan zeer weekhartige, gemoe·
dings-eerbied, toch groot wezen.
En in den vastenavondstijd sta ik op een morgen we9r delijke volksliederen ontleenden. Ondermijning, onbewust·
voor die kerk en toen dringt zich een stukje hooggekleurd heid en nieu w element treffen hier prachtig samen Dat
slangenpapier aan mij op, dat, door een geoefende hand in de het pakte en dat wij Europeanen dit variete met beide
handen aangrepen, blijkt wel overal. De witte menschen
hoogte geslingerd, om den Christus fladdert.
Ook de duivel met zijn rooden rok en klaphoed, in De smeren zich in om negervoordrachten te kunnen houden.
Zoo moet in het fijnste deel van Londen (Piccadilly) onder
Broeders' vati van Reden is een variete-duivel.
Het Leger des Heils, met zijn straatlied en lawaai·muziek den naam van "Moore and Burgess Minstrels" een gezelschap
predikt een variete·godsdienst. Vooral dit laatste voorbeeld van ongeveer tweehonderd onechte muziekllegers een grooten toeloop heb ben gehad.
is sprekend.
Maar niet alleen in Ellgeland en Amerika bloeit het va·
De grondgedachte: het godsdienstig begrip, het vreemde
toegevoegde element: de leger-nabootsing; bei den in on schuld riete, ook. f'rankryk kent het als travesti, die kind8rlyke, naleve
saamgebracht en in die vereeniging het oorspronkelijke begrip verwarring der geslachten ; ook nog als pierrot·verschijning, dat
lachende doode wijfjesmannetje. De witgemaakte clown is
ondermijnende.
In Die Gesellschaft worden A.lfred de Musset en vooral zijn forschere broeder. In belde laatste gevallen een onbewust
ondermijnen van het ernstige begrip des doods, door het
Heine aangewezen als variete·dichters.
Haast geloof ik, dat Multatuli ook min of meer met - ziedaar het nieu we toevoegsel - tot vermaak van de
variete bezoedeld was. Maar heel echt was hij niet, want menigte aan te brengen op het vastenavolldbal of in het paar·
de bedoeling der schrijvers "om aardig te wezen",endie denspeI.
Hflbben: we bij Renz nog niet eon broedermoord - als
had Multatuli wel, ontneemt hun het variete·karakter en
brengt ze tot de satire of het pamflet, wat heel iets anders is. variete - door de clowns zien vertoonen, werd daar nog
Daarom was de Schoolmeester geen variete·dichter. Voor niet de lijkkist met een sigarenkistje belachelijk gemaakt ?
zoo ver ik weet, heeft hij ook niets 0 n b e w u s t ondermij nd. Veel van die vertooning was be wust, toegegeven; ma!lr waarom
Zoo behoort dus de klucht evenmill tot de soort, wa.nt er moesten de handelende personen broeders zijn? Als het mij
is een bewuste bedoeling en die bedoeling is nog meestal gelukt is begrijpelijk te maken, wat we onder variete in
opbouwend. Hoewel nu de parodie de bedoeling s chij nt deze nieuwere beteekenis hebben te verstaan, dan kan nog
te hebben om af te breken, zoo is dit toch niet zeker, maar gevraagd worden is variete af te keuren? De schriftgeleerden
al was het zeker, dan zou de bewustheid van den schrijver in de kunst zullen ja zeggen, de Duitschers, die met alles
omtrent zijn afbrekerswerk het variete·beginsel eraan ont- dweepen, hebben zich het eerst geergerd. Wij Nederlanders
zullen spoedig begrijpen, wat het is en wie begrijpt wordt
nemen.
In de tooneelliteratuur zijn mij geen echte uitingen van niet meer boos en lacht ook niet meer. Wie er nog een
variete bekend.
.
heilig begrip op na houdt ziet variete komen en denkt:
Wie van de lezers verrast mij met een paar mooie voor- wat het winnen zal is niet zeker, maar mocht variete
beelden? Die vraag doe ik, omdat ik vermoed, dat ze wel sterker zyn dan mijn hoogheidsbegrip, dan is er veel kans,
dat het hoogheidsbegrip verkeerd was.
te vinden zullen zijn, want variete dringt overal door.
Misschien kan Raphall van Romain Coolus 11) er voor
Als de voetstukken waar op o~ze afgodsbeelden staan,
doorgaan. Wordt hier het hooge begrip van het huwelijk beginnen te wankelen, dan is het maar beter en veiliger de
niet onbewust ondermijnd door den derde als een wen· beelden op te bergen in het verledene, totdat ook dit door
V.
schelijke, zelfs mln of meer noodzakelijke verschijning voor variete zal worden aangetast.
te stellen, welke voorstelling het nieuwe element is in de
beschouwing van het huwelijk? Maar in Met Vuur spelen van
Strindberg 6) ontbreekt het variete. al, hoewel het er bijna
Lauweren.
is. De ondermijning van het huwelijksbegrip komt er, even·
min als in De Vrouw der Zee (daar nog minder) tot volNaar aanleiding van mijn stukje in nommer 5 over de
komenheid, immers doordat de mannen hunne vrou wen, hulde aan mevrouw Verstraete·Lacquet te Antwerpen gebitjna ten behoeve van. de derden loslaten, wordt het huwe- bracht, werd ik er opmerkzaam op gemaakt., dat het billijk
lijkeleven in eer hersteld, maar bovendien is er in die etuk· . zou geweest zijn, indien ik herinnerd had aan het eerbewijs
ken te veel bewustheid bij het aanbrengen van het vreemde dat de heer Rosier Faassen in het afgeloopen jaar te Rotteren nieuwe begrip: dat de man in het huwelijk zijn vrouw dam ontving, toen niet alleen vele ingezetenen, het Tooneel·
geheel vrij zou laten.
verbond. en de Burgemeester door een persoonlijk bezoek,
De ontkleedtooneelen in de laatete fransche stukken wedij verden om den geachten en verdienstelijken acteur
ondermijnen wal ons begrip van fatsoen, maar er is te veel hulde te brengen, maar zelfs de Regeering hem decoreerde.
bewustheid in, om hier aan het echte variete te denken.
Dubbel aallgellaam is mij de aanleiding, omdat ik kan
Het element ie daarenboven niet nieuw. Nana deed dat 66k boekstaven dat Rotterdam op den weg dien ik in mijn vorig
a1. Maar al had zij het nog niet gedaan, de plaats waar stukje aanwees, zoo loffelijk voorgaat. Vele tooneelkunstemen die nachtjaponnetjes laat kijken, maakt de vertooning naars gaan daar vriendschappelijk om met hen die op ander
niet tot variete. Dat zou wel het gevsl zijn, indien ze bijv. gebied weer de eersten zijn, en de overheden der gemeente
in een kerk plaats had.
steken er met acteurs en actrices de voeten menigmaal
Dan 18 heel mooi het voorbeeld van Die Gesellschaft, waarin onder hetzelfde tafellaken. De hulde die aan den deslijds
de negerzangers een tyrolerlied zingen:
geridderden heer Veltman in Amsterdam bewezen werd,
behoort ook nog genoemd te worden.
Ueber Berg and ThaI
Even wel. er ia niet altijd te vorderen dat het van Mnen
How da yo da? Tommy?
kant komt. Die van de Planken moeten het z66 msken,
Rauscht a Wossar Fall
dat zij op gelijken voet met die van de Groene Tafel kunnen
Gome along! Johnny!
omgaan, en omgekeerd. Zoo meldden in den afgeloopen
herfst da dagbladen dat de Groothertog van Saksen den
Weener acteui" Sonnenthai te Scheveningen met eenige
andere hooge heeren san zijn tafel genoodigd had - wat
5) Vorige Jaargang, blz. 70, 71.
6) Id. id. blz. 10.
een dubbel voorrecht is, omdat men dan zoowel den ossen·
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Reeds deze tijding alleen doet mij hopen, dat de Choregos
haas krijgt als de lauwerbladeren. Weinig dagen geleden .
schonk Oostenrijk's Keizer aan denzelfden zijn portret. Zoo Mendes evenals aens Themistocles, 'n monument zal krijgen
ver zijn we bij ons nog niet. Onder onze artisten krijgen met het opsehrift: "Mendes da Costa was Choregos" .
Een der tribus, in dit geval de Koninklijke Vereeniging
de schilders nog al eens een fijn klllifje, maar de tooneel·
speIers en de letterkundigen, die zieh overigens onderling het Neder landsch Tooneel, verse haft den Choregos de noodige
niet te beklagen hebben, worden als zoodanig, om hun speiers en het theater om de opvoering naar eisch te doen
verdiensten, niet in de hoogste kringen genoodigd. Sedert slagen. Onder zijn toezicht worden gescbikte personen ge·
den tijd toen "Sinjeur" Von dei voor de rijken en hoogge- Zücht voor het koor.
Maanden te voren wordt dit koor. evenals 'de speiers, de
plaatsten gelegenheidsverzen maakte, zijn wij wel vooruit·
gegaan, maar met de landen die ons Olnringen heb ben .wij muziekanten en de choretos, geoefend.
ten dezen geen gelijken tred gehouden. We kunnen elkaars
De decoratie is zeer eenvoudig: De afscheiding tusschen
borstbeelden in het Rijks-Museum plaatsen; dat is al zoo zaal en orkest is weggen omen of verlaagd. Het moderne,
ongeveer de grootste openbare hulde die er gespendeerd diepe orkest is verhoogd, en aan beide zijden geven 3 of 4
wordt. En zij is werkelijk goed verzonnen en niet gering- treden toegang tot het proscenium of toonee!. In het midden
ook mijnerzijds van harte gegund; dat blijkt uit mijn heele van het orkest vlak voor het tooneel is 'n aguious of altaar
schrijven.
geplaatst. waardoor het soufflellrshok onttrokken is aan het
oog. Onze voorouders deden de voorsteilingen bij dag en
H. v. B.
in de open lucht plaats vinden, maar wij, moderne Grieken,
doen dat bij avond en bij kunstlicht. Wij hebben op de oude
De Souffleur. (*)
Grieken voor, dat wij bij sIecht weer kunnen blijven zitten,
en dat de acteurs de leelijke maskers kunnen weglaten. wat
Zedeprent in den trant van Huijgens.
geen gering voordeel ts, vooral wat het uitzeggen der verzen
betreft.
Hij is een afgodsbeeld, veI'borgen in een nis,
De costuums voldoen, wat kleur, coupe en stof betreffen,
Daar hij de steun en troost der zwakke geesten is,
aan de strengste eischen.
Een monnik in zijn cel, die om zijn lot niet mort.
Het orkest be staat uit cither. harp, lier en fIuiten.
Daar hij, die zich verhoogt, wellieht vernederd wordt;
Van de muziek onzer voorouders is niets meer te vindell
Een rat in menschen vorm, die in het duister wroet
en daarom maakt de Choregos gebruik van Gregoriaansehe
En die, uit broodsgebrek, zich met geschriften voedt;
mllziek. De avond van de voorstelling is daar. De sehouw·
Een vrome, die geen woord van zijn geloofsleer wijkt,
burg is uitverkocht, want wij, moderne Atheners, zUn over·
Een he eIerI die zich met een anders goed verr\jkt;
tuigd 'n ongekend kunstgenot te zullen smaken. Men kan
Een nedrig menschenvriend, die zedig zich verbergt
besehikken over ~eld en tijd voor de voorbereiding; de
En voor zijn stille hulp geen luide hulde vergt;
Choregos Mendes is als een der eerste burgers van Athene,
Een mijllbewerker, die een karig dagloon wint.
doordrongen van de groote verplichtingen, die op hem
Maar voor den kunstenaar het gouden dichtwoord villdt,
rusten. De deuren worden geopend en het volk treedt den
Een toonbeeld dat het licht niet steedE> van boven daalt,
schou wburg binnen. Met zaeht schuifelenden tred gaat
Maar dikwijls, zoo als hier, ook van beneden straalt,
ieder naar zijn plaats. De zaal is hel verlicht, alsof het
Een diep gevallen mensch, die, wordt hij opgerieht,
dak van den schouwbnrg was weggenomen en de warme
Op 't aardsche schou wtooneel nog groote daden sticht.
zon boven ons hoofd haar stralen uitschiet. Van het altaar
J. E. BANCK.
in het orkest stijgen heerlijke ge uren op, wij ademen in
deze gereinigde atmosfeer ruimer en vrijer en worden ge·
bracht in een stemming van rustig nadenken. Een stille
(") Deze regelen, geruimen tijd geleden, op verzoek der toenaandacht heerscht, alsof wij ons in eelle kerk bevinden;
malige dir'ctie van den Amsterdamschen Schouwburg geschreven,
vormden, zoollis men ons mededeelt, een onderdeel v~n den Niellw- langzaam wordt het duister om ons heen, aandachtig zien
jaarswensch van Thomasvae." die, gel\jk men weet, gewoon is in zijn
wij vooruit lll'tar de plaats, waar straks 'n voordoek hing
verschilIende toespraken ook den souffleur te gedenken.
en kunnen nu, met eenige inspanning, de omtrekken on der·
scheiden van 'n groot gebouw. Wij krijgen den indruk ..
-------------------als bevinden wij ons in den nacht op 'n groot plein. PlotIngezonden.
seling wordt ons oor getroffen door 'n zaehte melodie, die
--------------------van heel, heel uit de verte zaeht·golvend komt aanruisehen.
De dag breekt op het tooneel aan. Wij bevinden ons werKoning Oedipus.
kelijk voor het paleis van Oedipus, dat zich in zijn volle
breedte aan ons vertoont. Wij zien drie ingangen, waarvan
Geachte Heer Vriesendorp!
de middelste, de hoofdingang. uitsluitend wordt gebruikt
"Van buiten dwallg, van binnen drang." De omstandigheden door Oedipus. Rechts, meer naar voren, staat een bank.
dwingen mij zoo dikwijls tot zwijgen. dat ik nu den drang Links, 'n alt aar, waarbij een ApollobeeId. Starker en sterker
niet kan weerstaan gehoor te geven aan uwe uitnoodiging dringt de muziek tot ons door, en wij onderscheiden duide·
in het Weekblad de " Amsterdammer", (No. 1017), *) en lijk de tonen der klaagliederen. die ons diep ontrooren.
mee te deelen wat ik had verwaeht van de Oedipus·ver- 'n Golvende menschenmassa nadert ons over het plein.
tooning.
Van beide kanten komen priesters, priesteressen, zieh met
Uit liefde voor mijn kunst wi! ik met u rumoer maken. moeite vo()rtslepende grijsaards. soldaten, slaven, mannen
hopende dat vele anderen m'n voorbeeld zullen volgen .... en vrou wen van elken leeftijd en stand, schreiende, biddende,
het is immers voor onze kunst.
of in stomme smart, op ons aan.
Ik doe 'n beroep op uw verbeeldingskracht Wij, u en
Allen zijn in feestkleedij. de hoofden zijn omkranst met
ik, zijn Grieken. Sophokles heeft Oedipus voltooid en ver· wingerdloof, en in de handen dragen zij rijkversierde hoofd·
voegt zich bij den Graecus Mendes da Costa. die de tragedie banden, olijftakken en bloemkransen om te offeren aan de
zal doen opvoeren, en dus optreedt als Choregos.
Goden.
Nauwelijks zijn zij bij het altaar gekomen, dat zich vlak voor
ons bevindt, of men onderscheidt een aantal krachtige,
*) Het hier bedoelde artikel werd in zijn geheel overgedrukt in
:3choone jongelingen, allen jeugdige krijgers, aangevoerd door
De Tele'lrauf, avondeditie van 23 December 1896.
den priester, om kransen en takken te offeren op het altaar
RED.
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van Apollo, en zich straks te begeven naar den tempel
van Zeus. De beide altaren worden opnieu w gevoed met
welriekende kruiden, en gesteund door de muziek van het
onzichtbaar orkest, smeeken allen de Goden om uit.komst en
redding.
De muziek zwijgt, een korte, angstige stilte volgt, waarin
het volk wacht op de Godsspraak, die hun door de priesters,
als middelaars, zal worden verkondigd. Oedipus verschijnt
in den hoofdingang van zijn paleis. In blik en houding
is hij de bezorgde vader, die weten wH welk ongeluk zijn
kinderen heeft getroffen. Hij treedt het plein op, en richt
het woord tot het volk en den priester van Zeus.
Nauwelijks heeft het volk de stern van Oedipus gehoord,
of aller blik richt zich vol verwachting smeekend op hem,
want hij, de man die eenmaal het raadsel der Sphynx oploste, is in het oog van het volk bijna de gelijke der Goden.
De belangstelling van de jeugdige krijgers bij het hofaltaar,
en van de priesters op het proscenium, wordt overgebracht
op het volk dat zich v66raan in de zaal bevindt, en waarvan
wij, in gedachten, deel uitmaken; want wij allen bevinden
ons immers op het plein v66r het paleis? In de duisternis
vergeten wij, dat wij daa!' zitten in hedendaagsche kleeren,
en niet in den chiton of chlamys onzer voorouders. Oedipus
spreekt ans toe, want hij richt het \\'oord tot hen die in
de eerste rijen zijn geplaatst.
Enkelen van ons zullen optreden als tusschenpersonen,
en Oedipus, Iokaste, Kreon of anderen, open baren, wat wij
gevoelen. Twijfel, medelijden, liefde, haat. angst - alle aandoeningen die wij zullen ondergaan, zullen in woorden
worden gebracht door den choretos, die onze gedachten
vertolkt, en wij zullen door gebaren onze goed· of afkeuring
te kennen geven. Wij vergeten dat wij daar zijn als toe·
schouwers, en nemen een werkzaam deel aan de handeling.
Oedipus heeft gehoord, wat de oorzaak is van de ramp
die ons getroffen heeft, hij zegt ons het offeren te staken,
en bijeen te komen voor zijn paleis. Hij treedt binnen om
te overleggen hoe to handelen, en belooft ons, niet te zullen
rusten v66r hij het onhei! heeft afgewend.
Hopende op redding verzamelt het op last van Oedipus
door boden bijeengeroepen volk zieh voor het paleis, en stort
zijne gebedan uit, voorgegaan door de priesters en de
priesteressen, die om beurten de koren zeggen. Wij bidden
me.t het volk. De muziek z wijgt. Oedipus heeft nagedacht,
spreekt zijn volk toe en z\\'eert den moordenaar van LaXos
te zullen vinden, en onder den vloek te verpletteren. Een
der onzen, de choretos, heeft in stijgende belangstelling onbe·
merkt dan trap bestegen, die ons van het proscenium scheidt,
en waagt het in ons aller naam den koning te zeggen, wat
het volk denkt, gelooft, en raadt hem ten sl0tte den blinden
Tiresias te ondervragen. Oedipus stemt twijfelend toe.
Tiresias wordt door een van de zij·ingangen van het paleis
door een knaap tot v66r Oedipus gebracht, en ondervraagd.
De openbaringen van Tiresias, zijn profetie, verpletteren
Oedipus en ans onder den vreeselijken last. De ziener heeft
gesproken en het noodlot driift den koning voor een korten
tijd in zijn paleis, om te trachten in eenzaamheid de ont·
zetting te boven te komen.
Het volk vreest, lijdt, geleoft, twijfelt, en al die sandoe·
ningen worden door enkele mannen en vrouwen luide uitgeklaagd. 1s het niet alsof wij ons zelven hoorden? Z66
leven en lijden wij van het aanbreken van den dag af met
Oedipus, Kreon en 10kaste mede, en gaan wij gebukt onder
den last van het naderend noodlot. Tegen het ondergaan
der zon k')mt 1okaste, overt:!telpt door de smart over het
onverdiend lijden van Oedipus, haar offers brengen aan
Apollo en smeekt om redding. Een oogenblik van hoop:
Forbas komt, hij brengt de tijding van den dood van Polybos.
Maar helaas, het noodlot heerscht. De herder van LIDos
en Forbas maken de profetie van Tiresias door hunne open·
baringen tot waarheid. Met het ondergaan der zon gaat
ook onze held Oedipus ten onder: Een bode doet ons het

verhaal van het schrikwekkend tooneel, dat werd afgespeeld
binnen de muren van het paleis. Vernietigd on der den
last van het onverdiend lijden, klaagt Oedipus ons zijn leed,
de borst wordt ons verscheurd van smart - maar we ge·
looven dat de Goden allen op hem vertoornd zijn, en tegen
dat noodlot vermogen wij niets. De vrees voor de Goden
weerhoudt ons zelfs. hem door den dood te verlossen van
zijn lijden. Berustend, vrijwillig, begeeft hij zich in ballingsehap en wurdt hij weggevoerd. Langzaam, langzaam tas·
tend, zoekt hij een uit weg. Het volk v66r ons beklimt de
trappen als om den ongelukkige uitgeleide te doen buiten
Theba. De golvende menschenmassa onttrekt .het slachtoffer aan ons oog. De zon is onder. Het is nacht. Wij
voelen alleen nog maar den adern van het Noodlot, en in
de duisternis om ons, klinkt plotseling een heidere,'krachtige
stern, die ons aanmaant: Niet te bouwen op geluk, maar
in nederigheid te denken aan onzen Iaatsten levensstond.
Licht. Het scherm neer. Een zacht·kIagende muziek ruischt
ons in de ooren. Fluisterend en stil veriaten wij de zaal
en het gebouw, nog niet zeker of het waarheid was of
verdic.hting.
Zoo hau het, geloof ik, kunnen zijn.
(Wordt vervolgd.J
Mode1voorstellingen.
Het is te vreezen dat het denkbeeld tot het geven van
modelvoorstellingen voor rekening der drie groote AfdeeJingen
van het N. T. V., ZOOdJS dit in de laatste vergadering van
het Hoofdbestuur werd ter sprake gebracht en ontwikkeld,
bij de pogingen tot verwezenlijking van dien wenseh, op
groote bezwaren zal stuiten. De meeste acteurs zijn door
hunne contracten gebonden, die hen verbieden buiten den
kring hunner eigen gezeischappen op te treden.
Zij zullen dus vooraf de toestemming hunner directien
behoeven en het is zeer twijfelachtig, of die altijdzal ver·
leend worden. Daarenboven eischt de voorbereiding eener
tooneelvoorstelling door tijdelijke samenwerking van ver·
spreide krachten, tusschen wie de noodige samen hang en
eenheid ontbreken, veel tijd en geld, indien het althans een
modelvertooning moet worden.
De gebrekkige voorstellingen door de Maatschappij Apollo
jaariijks ten bate van haar fonds gegeven, leveren het bewijs
hoe weinig de kunst gebaat wordt door de haastige samen·
voeging van verspreide elementen ter wille eener enkele
uitvoering.
Men deed dan beter zich tot een bestaand gezelschap te
wenden voor de keuze van een stuk, dat men gaarne wenschte
opgevoerd te zien en aan de directie een geldelijke toelage
te verieenen, wanneer deze dit verlangen mocht.
Dan zou er althans vooruitzicht bestaan dat het stuk
meerdere opvoeringen beleefde en dus de moeiten en kosten
daaraan besteed, ook beloond werden, hetgeen bij een enkele
voorstelling niet het geval kan zijn.
De Afdeelingen handelen verstandiger hare beschikbare
gelden ten behoeve der Tooneelscbool aan te wenden, of de
opleiding van een jeugdig veelbelovend kunstenaar te steunen, zooals de Haagsehe Afdeeling thans doet.
J. E. BANCK.

Uitgeknipt.
Op verzoek.
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Gourant, dd. 8 Augustus
1.1., 1e blad A.

Actrices in Oostenrijk.
(Van onzen correspondent.)
Weenen, 5 Augustus.
Bij de groote enquete die indertijd over den arbeid door
vrouwen gehouden is, zijn ook curieuse mededeelingen ge-

daan over de actrices aan de kleine schouwburgen in de zelfde oordeel te vellen. De slotsom der enquete was dat
provincies en de meisjes aan de tooneelscholen in Weenen. het leven aan de meeste schouwburgen niets dan vergulde
Hier bestaan wel veerLig zulke scholen, en dus veel meer eilende is en de meeste meisjes die hier jaarlijks zich iIi zoo
dan er noodig zijn, al is de lust om zich aan het tooneel te grooten getale aan Thalia wijden jammerlijk te gronde gaan.
wijden onder de meisjes der minder bemiddelde burger·
klasse ook nog zoo groot. Die zucht naar het toonee!. zit
hier in het bloed, evenals de liefde voor muziek. Zoo'n
Bchouwburg-Personeel
particuliere school neemt nu iedereen aan, rijp of groen,
Groote Schouwburg - Aart van Nesstraat.
met of zonder talent, met dit gevolg dat vele meisjes actrices
worden die er niet voor deugen.
Vereenigde Ratterdamsche Tooneelisten.
In het conservatorium is het natnurlijk heel anders, daar
Directie: LE GRAS en HASPELS
worden alleen diegenen toegelaten die talent heb ben. Op de
Regisseur: Jan C. de Vos.
andere scholen echter heeft het meerendeel geen begaafdAdministrateur en Hoofd·Controltur: J. J. Roelants.
heid, blijft zoo kort mogelijk in de aen of andere inrichting
Tooneelmeester: J. Cahen.
en wH dan dadelijk geengageerd worden. Bijkans al die
Orkestmeester: A. J. Lachmuth.
scholen staan met een tooneelagentuur in verbinding die aan
Bureaulist: G. de Heer.
elke leerling een engagement in de provincia bezorgt. Zulke
Souffleur: de Haas.
meisjes vermeerderen de armoede onder de kleine actrices
Requisiteur: Albers.
en nemen daarenboven nog het brood weg voor anderen
Coiffeur: Bamberg.
die begaafder zijn. Dat het op die kleine tooneeltjes in de
provincie siecht gesteid is met de moraliteit is een bekend
DUt:llIS.
HEEREN.
feit. Want de toonael-directeurs in de provincie, die een
Catharine Beersmans.
D. Haspels.
moeielijken strijd om het bestaan voeren, zoeken bij voor·
Marie van Eysdan. Vink.
J. Haspels.
keur naar jonge en lieve gezichtjes; talent is bijzaak. Van·
Philomene van Kerckboven· Rasier Faassen. $
daar dat in tegenstelling met de hofschouwburgen waar de
Jonkers. W. van Zuylen Sr.
actrices van 50 en meer jaren tot de best betaalde behooren, **Alida Klein.
F. H. Tartaud.
in de provincie een tooneelspeelster van 30 jaren reeds tot
Anna Burlage·Verwoert.
D. H. Brondgeest.
de oudjes gerekend wordt die men, als zij zich niet zeer
C. Faassen·van Velzen.
Alex Faassen.
geconserveerd heeft, gaarne kwijt wil zijn. In de meeste
R. Haspels.
C. van Kerckhoven.
steden is het niet meer mogelijk het publiek enkel met
M. Haspels.
P. D. van Eysden.
kunstgenot te lokken. Het wil maoie gezichtjes hebben en
C. van Velzen.
Victor Faassen.
in dit opzicht zijn de menschen hier anders dan in Parijs
A. C. van Krevelen.
W. van Zuylen Jr.
waar de oudste dame nog comedie kan speien als zij maar
A. Miserius.
Rijnveld.
talent heeft. De op die wijze broodeloos geworden oude
N. P. de Jong.
actrices zinken steeds dieper totdat zij in een kermistent
M. A. van der Lugt Melsert.·
terecht komen als ze niet reeds vroeger van honger en
ontberingen gestorven zijn. Dat is comedianten-armoede. De
tooneelagenten zijn dikwijls niet veel beter dan zielenver·
") Is in het bezit van een eind-diploma on zer Tooneelschool.
koopers; zij ontvangen van de meisjes 5 pCt. provisie van
het haar, bij contract toegekende salaris.
Maar met die renumeratie is het nog niet uit, want die
Uit verschillende Tijdschriften
meisjes moeten aan de beambten van zoo'n agentuur en aan
andere ondergeschikte personen fooien geven waarover niet
over Tooneel.
de minste contröle bestaat. Zoo verlangen sommige agenDe Gids. Jalluari. Die versunkene Glocke: ein deutsches
turen vooruit een voorschot an vele directeuren geven aan
de agenten iets extra's om bijzonder goed bediend te worden. Märchendrama van Gerhart Hauptmann.
Het loon van zoo'n jonge actrice in dd provincie varieert
De Amsterdammer, Weekblad No. 1020. Gijsbreght van
van f 30 tot f 70 per maand, "an welk klein beetje ze ook Art/,Stel, White; De Bruilo{t van Kloris en Roosje, Th. Mol·
nog hare toiletten moet betalen, zoodat het sa!aris in de kenboer.
meeste gevallen niet. veel anders is dan een voorschot op
De Kunstwereld. No. 2. Op Manoever!, M. Hoefnagels;
hare kleedij. In Weenen worden eerstbeginnenrlen heele· Une Idylle tragique, E. den Dulk.
De Kroniek. No. 107. Gijsbrecht van Aemstel, J. K.
niet geengageerd; zij moeten eerst in de provincie gaan
De Zon. No. 16. Mijnheet· en Mevrouw Mongodin, Gijs.
speIen. Het hoogste salaris in Weenen voor een korist is
f 50 per maand en f 1 speelgeld. In de opera beginnen de breght van Aemstel, De Bruilo{t van Kloris en Roosje,
jonge dames in het koor met f 25 per maand, welke som Jacques Vitel.
na I5-jarigen diensttJjd tot maandelijks f 60 kau stijgen.
Het Nederlandsch Tooneel. No. 15. Hubert Laroche,
De costl1ums worden haar echter door de dhectie geleverd. Redactie; Juweelen op het Tooneel, C.; Antwepen, Gust.
In de opera wordt weinig op uiterlijk, daarentegen veel op Dielemans en Hubert Melis; Brussel, Edm. Hendrickx; Gent,
een goede stem geIet. Daarenboven hebben de koristen Lod. Liedevrouw·Coopman; De eerste van Schuldeloos, Aug.
recht op pensioen. Aan sommige Weensche theaters wor- Monet en Leonidas; Nog over 't Lyrisch Drama, August
den ook zoogenaamde .Luxus·damen" tegen fI0 per maand Monet; Het Tooneel op den Buiten, H. M.; Nederlandsch
geöngageerd. Die behoeven niets te kennen als zij maar Lyrisch Tooneel, H. Fontaine, Edw. Kaurvels; Van den
een lief uiterlijk hebben en in mooie toiletten op de planken Belleman , Plakbord.
Revue des deux Mondes. 1 Janvier. L'Evasion, Lorenzaccio,
kunnen paradeeren. Wie zulke Luxus·damen van f 10 per
maand de middelen geven om in prachtige japonnen het Une Idylle tragique, Jules Lemaitre.
Neue Deutsche Rundschau. Dezember. Gerhart Hauptmanns
publiek te lokken daarover breken de directeurs zich natuurlijk niet het hoofd. Met de moraliteit onder het lagere Versunkene Glocke, Dr. Paul Schienter; Das neue Ritter·
personeel is het vrij siecht gesteid hoewel uit het onder- . drama, Dr. Alfred Kerr.
The AthenaJum. No. 3611. Dramatic Gossip.
zoek gebleken is dat ook in dit opzicht de toestanden bij
To·Morrow. January. The noble art. VIII, The passion
bet eene theater verschilien met die van het andere en
bet niet aangaat aangaat om ovar alle scbouwburgen bet· for publicity by Stanley Janes.

Verschijnt den len en \5an van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) onfvangen dit Tijdschrift gratis.

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afleveringen, f 4. -. Franeo per post f 4.25.
Brieven en st~ken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zeriden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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-..-;..--------':'"I"":N:-:-:H::-"O:::-U:7'"'O:::-.-----------;--B-e-o-o-rd-e-e-I-in-g--v-a-n--h-e-t-w-'-e-rk--d-er leerlingen moet mijns
Oftlcieel gedeelte: Tooneelschool. - Bericht.
,
Ni~t-DfBeieel i~eelte; G. R. Deelman, Afdrukken van lndrukken. _ ,inziens sleehts komen uit den mond der leer aars ; k
P. Abas, Vit de Theemstad (Relegious Plays, The Pilgl'im's P"o~'l'ess.': i wensch alleen een paar afdrukken van indrukken te
Ingezonden: L. H. Chrispijn Sr., K(min" O"dipn .• (slot.)
geven. Toch iets. wat naar een oordeel "weemt: Over 't
Varium. - Statistiek. - Vit VerschillenrleTÜdschriftenoverTooneel. algemeen was de indruk zeer gunstig. Het publiek ontving
vriendellik en beloonde met warm applaus Uit dit opOFFICIEEL GEDEELTE.
treden is gebleken, dat onze School jongelui van aanleg
kan ontwikkelen tot beschaafde, goed zeggende tooneelTooneelschool.
De Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneel- speIers, die er niet alleen "in" zijn, wanneer door hen of
school be.lloemde in hare laatste vergadering mevr. Beers- I tot hen wordt gesproken. En wanneer ze dit dOflt, heeft
mans tot,Jeerares in voordracht en speI, ter vervanging van ze haar doel bereikt. Verlangt deze of gene, dat de School
mevr:- Stoetz, die tegen 1 April haar eervol ontslag heeft genieen kweeke? Och. genieen zlin zoo schaarsch; wanneer
verzocht en op de meest eervolle wijze, onder dankbetUiging we op de planken alleen genieen wilden zien, zouden we
voor de door haar bewezen diensten, verkregen. Mevr. ons met het aanhooren van monologen moeten tevree stellen.
Beersmans heeft de benoeming echter niet aanvaard. Zij En dan: genieen worden niet in scholen gekweekt! Schrö·
verklaarde tot haar leedwezen thans geen benoeming aan der maakte als balletdanser de dolste sprongen, voor hij
de Toorieelschool te kunllen aanvaarden doch hoopte, dat als Hamlet, Jago, Shylock en Lear triomfen vierde; Ekhof
het aanbod later, wanneer de omstandigheden gunstiger werd bij de "Schmiere" groot; maar het irleaal zijner rijpere
jaren was een goede Tooneelschool.
zouden zÜn. eens zou kunnen worden herhall.ld.
Het bestuur der School had, mijns inziens zeer terecht,
Bericht.
als voorwaarde gesteId, dat bijzondere hulde in den vorm
Doordat de 31e Januari op ZONDAG valt wordt dit van bouquetten en kransen achterwege zoude blijven; het
nummer reeds heden verzonden.
Afdeelingsbestuur had aan deze voorwaarde de noodige be·
. Wegens plaatsgebrek moet behalve het artikel "tTit de kendheid gegeven. Ook souper of receptie bleef achterwege,
Zennestad" ook dat "Uit de Amstelstad " blij yen liggen; het alweer in overeenstemming met wensehen van hoogerhand.
laatste zou gehandeld hebben over Zippora bij Chrispijn, De
kuische Joze( bij van Lier en bevatte een aanbeveling van
Des middags werd in den schouwburg gerepeteerd .
. de Russische dansen, die de Operette·Koningin tegenwoordig
De repetitie! lk had het genoegen, haar bij te wonen. Had
weer nieuw laven inblazen.
ik er een paar tegenstanders der School bij kunnen haIen!
DE REDACTIE.
30 Jalluari 1897.
Wat me in de eerste plaats opviel, was de aangename
verhouding tusschen directeur en leerares (alleen Mevrouw
NIET
OFFICIEEL
GEDEELTE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _..
- - - - - - - - - - - - - - - Holtrop·van Gelder was meegekomen. de Heer Jan C. de
Afdrukken van Indrukken.
Vos was verhinderd\ aan den eenen en de leerlingen aan
Vrijdag 22 Januari .traden leerlingen der Tooneelschool den anderen kant, een verhouding, die voor beide partijen
met proeven van speI en voordracht voor de leden on zer pleit. (teen militaire bevelen aan de eene. geen korzeligheid,
Afdeeling en verden;) genoodigden op. Het doel van mijn geen nik doe het toch Z00", of "he. wat vervelend, alweer
schrijven is niet een kritiek over deze "proeven" te leveren. overdoen!" aan de andere zijde.
_------
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"Jeanne" (ik zal mijn best doen buiten de voornamen
van het programma te blijven) "het deugt niet, kind!"
"WH ik het overdoen, Mevrou w?" nJa, doe het nog eens."
"Jan, is dat nu een houding?" "U hebt gelijk, Meneer."
Twee·, driemaal opnieuw met denzelfden lust. En 't was
een laatste repetitie! Wat moet er een overdoen aan vooraf
zij n gegaan!
't Is een genot, Mevrouw Holtrop als leerares aan het
werk te zien. Niets van: "ik wH dat zoo, ik de gerouti·
neerde actrice"; neen een uitleggen, beredeneeren, uitgaan
van de situatie; van tijd tot tijd: "Zou 't z66 niet kunnen,
Mevrou w ?" "N u, probeer het dan maar eens zoo!" Een
andermaal: "Kind, dat kun je nu dadelijk niet overdoen;
je bent er nu te veel uit; denk je van avond gedurende
je stil spei goed in den verschrikkelijken toestand in, en
geef je dan maar; misschien is het dan niet heel mooi;
daar kunnen we later nog wel eens over spreken; maar
't wordt iets." Of: "Wacht, dat zal ik je toch nog eens voordoen".
Na de voordracht van Badelor,h's droom de leerliuge
hollend naar de leerares. ~ Was 't z66 goed, Mevrouw?" Eu
dan in het donker van het beneden·amphitheater een vertrouwelijk lesje. waarbij ik den luistervink speelde. Een voordoen, zacht, leerares en leerlinge hand in hand. Bravo,Mevrouw!
Er wordt over het optreden der leerlingen 1'001' het publiek
verschillend gedacht.
Mocht ik persoonlijk ooit bezwaren hebben gehad, ik deel
thans volkomen het gevoelen "an den Heer Bouberg Wilson,
die in zijn openingswoord zeide. een gelegenheid als hier
werd geboden, dankbaar aan te gr~jpen.
Wanneer onder geleide van directeur, leeraar 01 ]eerares
wordt gereisd; wanneer het bestuur aan zijn voorwaarden
vasthoudt; wanneer op denzelfden dag Amsterdam weer
kan worden bereikt, zie ik in een dergelijk optreden der
leerlingen slechts voordeelen.
Hoe herhaaldelijk hoorde ik dien middag: "We hebben
nu een anderen kijk op de jongelui dan op het tooueel in
de schoolzaaI1"
En men moet er dezen zelf over hooren!
Wanneer van tijd tot tijd z66 voor een publiek kon wor·
den opgetreden, zou dan niet een reden tot te vroeg verlaten der school vervallen? Meent men, dat het applaus zal
schaden? ach, ze hebben zoo vaak moeten overdoen, dat
ze, ook wanneer er, zooals te Utrecht, een paar maal wordt
gehaald, aan leeraar of leerares wel het hoofddeel van het
succes zullen toeschrijven. Van jalousie dA metier heb ik
niets gemerkt. 's Avonds tot den directeur: "Toe meneer,
kijk u eens, of Herman er goed uitzlet; hij lijkt me zoo
leelijk gegrimeerd." En dan de niet-speienden een oogenblik
in de bestuursloge toektikend en om 't hardst met stralend
gezicht meeklappend.
Yreest men, dat de gang van het onderwijs er onder
zal lijden? Maar is er beter onderwijs denkbaar dan z66'n
repetitie, z66'n uitvoering?
Wanneer de Afdeelingen, die over de middelen beschikken,
om de kosten van een dergelijke voorstelling te bestrijden
zonder entree te heffen (dit mijns inziens als conditio sine
qua non) eens eenmaal' per jaar een optreden mogelijk
maakten? Finantieel zouden Verbond en School er wel bij
varen. Onze Afdeeliog js sedert een paar weken belangrijk
in ledental vooruit gegaan!
Utrecht, Januari 1897.
G. R. DEELMAN.

Uit de Theemsstad.
Toen ik U den vorigen keer in mijn overzicht van het
Londensehe tooneel een en ander mededeelde omtrent de
stukken, die hier ter stede 't meest gewild zijn, besloot ik
met de z.g. religion plays, die eene afzonderlijke rubriek
vormen. Als voorbeeld haalde ik The Sign o{the Cross aan,
een stuk, dat in spijt van zijne geringe letterkundige waarde
en het gemis van den noodzakelijken entrain, meer dan
een jaar lang in het Lyric Theatre voor overvulde huizen

is opgevoerd en binnenkort zal vervangen worden door
The Daughters o{ Babylon. Wat den grondslag van dit laat·
ste stuk betreft, heeft de schrijver-tooneelspeler, de heer
Wilson Ban'ett, zekerlijk de dramatische schrijver o{ the
moment, zijn nieuw werk gebouwd op Deuteronomium XXII,
verzen 23 en 24: "Wanneer eene vrouw, die in haren
maagdelijken staat verkeert, verloofd is met een man en
door een anderen man wegge'loerd wordt, dan zult ge bei·
den voeren buiten de poorten van de stad en gij zult hen
steenigen opdat zij sterven." Het tijdvak is 616 jaren v66r
Christus. Wij zijn verplaatst in BabyIon, tijdens het bewind van Nebuchadnezer. Het stuk zal ons, zooals in
Verdi's opera Alda, eene voorstelling geven van de aanbidding van het gouden kalf, de optochten ter eere van den
grooten god Baäl, met alle pracht en glans van den primitieven godsdienst. Wilson Barret vervult de hoofdrol, terwijl
Maud Jeffreys, de jonge, beeldschoone Mercia van "Het teeken
des Knlizes", eene andere sterke partij op zich zal nemen.
In het tweede bedrijf wordt ons een schitterend, veelkleurig, glansrUk beeld beloofd- van een van de wonderen
der wereId : de hangende tuinen van BabyIon, waaraan
enorme schatten zullen worden ten koste gelegd. W~l een
bewijs, dat de directeur van het Lyric Theatre nog steeds
vertrou wen heeft in het godsdienstige tooneel. De groote
vraag blijft echter of het publiek niet genoeg begint te
krijgen van het stelsel om het tooneel als een preekstoel
te gobruiken, iets waartoe men hier in den laatsten tijd
meer en meer zijn toevIucht is begonnen te nemen.
Wo hebben op dit gebied nog pas een wijze les gehad
in h~t Olympic Theatre, waar de opvoering van The Pilgrim's
Progress een volshlgen fiasco maakte. De on kosten wer·
dell blj tionduizenden ponden gerekend, de mise·en·scene
en de Ideedlj overtroffen alles, wat 01' dit gebied hier te
lande ooit vertoond werd, de beste woneelkrachten werden
aangenomen om hunne talenten aan het welslagen der
voorstelling te wijden en: een volslagen nederlaag was het
gevolg. Men zegt, dat de z.g. opposition gang, een verhon·
den part\j gallerijbezoekers, den boel in den war gestuurd
heeft, anderen schrijven het fiasco aan den onwil en het
verzet van de gee-stelijkheid toe, feit is, dat de Olympic·
schou wburg gedurende de tien voorstellingen, die er gegeven
werden, slechts magertjes bezet was. terwijl vrijbilletten
aan ieder, die er om vroeg werden weggeschonken.
De heer Collingham, de schrijver van het ongelukkige
stuk, had als thema van zijn arbeid het half.heilige onder·
werp van den strijd van de Ziel met het Booze aange·
nomen. Het geheel was gegrond op het werk van Bunyan,
"dA reis van eenen Christen naar den Hemel" en bewerkt
voor het toonee!. Hij trachtte den glans, de romantische
verbeelding en mediavellische bekoorlijkheid in zijn z. g.
"mystery play" te leggen, door het aanbrengen van pracht·
volle groepeeringen en door zijn Pelgrim voor te stellen als
een edelknaap - gespeeld door Miss Grace Hawthorne die zich opmaakt tot den strijd des levens en geleidelijk
alle beproevingen van de wereid tegenkomt, die des vleezes
en het booze. Zijn Christen is eene gelijksoortige type als de
ridderlijke Red Cross Knight van Spenser. Bunyan's tafereel·
vormige denkbeelden leenen zich dan ook uiinemend tot
dramatische behandeling. Zoo troffen wij er kunstvolle tafereelen in aan van den Wijden en Engen Doorgang, den
Afgrond van de Wanhoop, de Wellustige vreugde en brooddronkenheid van de Kermis der Ydelheid (Vanity Fair) enz.
De samenspraak was niet in vers, doch in rhytmisch
proza, terwijl comedie en muziek het geheimzinnige mo esten
trachten te volmaken. Voor het tijdvak van de kleedij had
men gebruik gemaakt van de vroege ItaHaansche Renais·
sance, als zijnde het meest geschikt .geacht voor een mystery
'play, een eeu w, toen schoone vormen en kleuren in de
I kunst heerschend waren.
I
Had dit stuk langer op de planken gebleven dan nu wel
het geval was, dan zouden wij en in The Sign o{ the Cross,
en in The Daughters o{ Babyion, mitsgaders The Pilgrim's
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Progress" met zijne bijbelsche teksten en den strijd tns·

schen de Ziel en den Duivel, een opvoedkundig tijdvak beleefd
bebben, ongeevenaard in de tooneelgescbiedenis van eenig
land en volk. Eu vergeet dan niet. het pas opgevoerde
The Sorrows o{ Satan, Haar den beroemden roman van dien
naam van Marie Corelli, waarover een volgende maal.
Londen 12 Jan. '97.
P. ABAS.

Ingezonden.
Koning Oedipus.
H.
Bij het lezen van Oedipus, in Neuerlandsche, Fransche en
Duitsche vertalingen, ben ik altiju on der den machtigen
indruk gekomen van het woord. Ik heb mee·geleden, ge·
weend, gesidderd; het was mij als voelde ik het noodlot
oveT mij komen.
De Graecus Mendes neemt de leiding opzich. Ah, ge·
lukkig!, riep ik uit.
Door hem zal mij duideliJk worden, wat iK v66r dien tijd
niet heb begrepen. Hij zal, door zijn kennis van het Grieksch
en de Grieksche Ietteren , Oedipus voor ons 'n openbaring
doen zijn. Hij zal ons het beeld voor oogen tooveren van
de werkelijkheid, geidealiseeTd door kunst; want, niet waar? de Heer Mendes kan steTk zijn, omdat hij de man is, die werd
aangezocht zijne kennis ten beste te geven. Hij kan vragen
geld, want daaraan ontbreekt het niet. Hij kan vragen
tijd, hij kan optreden als de leider, want men vertrouwt
hem, men geloo{t in hem.
Dat alles is, geJoof ik, gebeurd en de avond is daar.
De zitplaatsen zijn ingenomen; het publiek babbelt, leest
courauten of programma's; velen kamen te laat, want men
is niet genoeg op de hoogte van het feit, dat. er iets anders
dan alledaagsche kunst te genieten zal zijn, en dat men
evenals bij Galavoorstellingen, moest zorgen, tijdig aanwezig
te ztin. Ook is er vooraf niets ge schied waardoor het
publiek in de vereischte stemming kan komen.
Leven in het orkest - schellen. Een heer neeIllt plaats op
den orkestmeestersstoel; een dirigeerstok doet tik tik, tik,
en zwaait over het plein waarop ik mij, in gedachten, moet
bevinden.
Muziek, schoone heerlijke muziek, muziek die mij, op
een concert gehoord, zou kunnen meesleepen, bedwelmen
misschien, maar mij nu in melodramatische stemming brengt.
Het scherm gaat omhoog, en Born!, daar zit ik in het
hartje van Griekenland.
V66r mij uit, 'n gloeiende horizon, scherp en leel~ik afge·
zet door 'n bonk zwart·bruine rotsen, waarachter zich
platformen bevinden; rechts een paleis van veel te kleine
afmeting en geplaatst in schuinslinksche richting, waardoor
men van uit de zaal rechts langs de platte kolommen ziet.
Links een altaar, daarbij een ApollobeeId. Geen Apollo van
Lycie, lllaar een van Belvedere. 'n Gruwelijk anachronisme.
Links op den voorgrond een troon, die den indruk gaf, alsof
het in het paleis kamerdag was. Rechts een hank, goed!,
die hank kan voor een paleis staan, of kan er niet staan,
dat hindert niet, maar 'n troon! ..... .
Het schijnt mij toe, dat de Tooneelinri.chting zoo gemaakt
is, omdat de Heer Mendes vreesde, dat de speIers en het
koor, door de tusschengevoegde muziek anders werkeloos
moesten blijven. Of diezelfde reden kan gelden voor het
aanbrengen van komische lichteffecten weet ik niet; en
evenmin begrijp ik waarom men bliksempoeder laat opblazen
bij 't offeren aan Apollo.
Spoedig werd mijn aandacht afgeleid door een hoopje
leelijke menschen met rimpelige beenen, en olijftakkl:ln in
de vuile handen, liggende op den grond, zittende op de
trappen van het paleis, of leunende tegen 'n altaar. Alles
kon men van hen gelooven, maar dat zij smeekten an
offerden, neen heusch, 't was niet waar.
Zij moesten wachten tot de heer Bouwmeester opkwam.

en dan met de takjes wuiven, alsof ze wilden zeggen:
Bonjour, bonjour. Dat Oedipus in zijne liefde en angst tot
hen k wam was ook geen gebeurtenis voor't volk; dat wisten
ze al wel twee repetities lang. Daar komt het koor op.
Leelijk, slordig gegrimeerd; elke poging om eenig verschil
van stand of leeftijd te ontdekken in het volk van Thebe
is vergeefs. Onzeker scharrelen zij het tooneel op, de
blikken angstig op den orkestmeester gericht; Mne gedachte
scheen het koor bezig te houden, dat is: Verdwaal niet in
een andere partij, want de bassen hooren bij de bassen,
en de tenoren bij de tenoren. Dat was dan het koor, waarvan wij bij Anacharsis lezen: Dat men zich geen denkbeeld
kan vormen van den grootschen, machtigen indruk dien men
ontving, door de harmonische samenwerking van muziek,
mimiek en gebarenspeI, gel eid en gedragen door het woord,
het duidelijk verstaanbare, kunstiguitgesproken, levende woord.
Toen ik die menschengroep vo6r mij zag, dacht ik aan
Shakespeare's Hamlet, die zegt: .Het schijnt dat een opperman van de natuur menschen heeft gemaakt." Bijna allen
zijn behangen met leelijke lange baarden. De kleur van
het vleesch, vies tm bleek afstekende bij het geschminkte
en geblankette vleesch der speIers. Van grimeeren schijnt
de heer Mendes geen begrip te hebben, anders zou hij dat
alles vooraf hebben besproken, en zeer zeker zou dan ook
Kreon, de zachtaardige, zich geen uiterlijk hebben aangeschaft
als 'n BeIzehub.
Wanneer de Heer Mendes op de hoogte was geweest
van de kleederdrachten, zou lokaste zich niet hebben vertoond in een doorschijnend, met glinsterend goud be·
legd kleed. waaronder twee ondeugende roode schoentjes
kwanien uitkijken, met hooge hakjes, stijl Louis XV, in
plaats van de rijk versierde sandaal naar Tyrheensch model.
Hij zou de landlieden hebben voorzien van den leeren Kynae.
Hij zou den priester van Zeus in het rood heb ben gekleed,
en hem zooals bij 't offeren gebruikelijk was, den bliksem of
scepter van Zeus hebben doen dragen. Ook is het bekend,
dat het volk, dat komt offeren, geen tempel zou durven betreden tenzij in feestkleedij en met bekranste hoofden. De Heer
Mendes ZOll ook niet heb ben goedgevonden, dat de herder
van Lalos was uitgedost als een Robinson Crusoe op 'n
gemaskerd baI; dat twee soldaten, met bleeke bloote beenen
en verblindend glimmende helmen, telkens de opkomst van
Oedipus kwamen bederven. Ook zou hij Oedipus niet heb ben
laten volgen door twee dames, als pages gekleed, die aan
de apotheose van 'n kermisstuk herinnerden. Ik heb lokaste
ten tooneele zien verschijnen met een kruikje op den schoudeT, dat nauwelijks groot genoeg was om in de hand te
worden gedragen. lokaste schopte bij het neerleggen van
de offerkransen op 't altaar, dan rechts, dan links den sleep
achteruit zooals geene mondaine het der Grieksche koningio
verbeteren zou. Tiresias staarde als 'n echte tooneelblinde
voor zich uit. H\i had Oedipus en ons moeten doorboren
met den blik van den ZienElT, met het geestesoog.
En aan dat alles zou ik geen aandacht hebben geschonken
wanneer de heer Mendes zich niet in zijne verdediging. had
bepaald tot kleinigheden, de regie betreffende, maar tot het
grootsche, het schoone, het eenige in Oedipus: - het woord.
Hij, de letterkundige, de GrbScus Mendes. de aangewezen
persoon om de uitvoerende kunstenaars te leeren begrijpen
en uitzeggen de heerlijke taal.
Hij moet als 'n orkestmeester, desnoods met den dirigeer·
stok het tempo regelen. Hij moet de toonsoort, klankkleur
en toonsterkte bepalen; aan hem de taak om de instrumenten
[in dit geval de menschelijke stemmen) met elkäar in
harmonie te brengen. Hij moet weten of de phraseering
goed is, de klemtoon juist; hij moet zich in de zaal
plaatsen, om op den juisten afstand, als toehoorder. te be·
oordeelen of alles tot zijn recht komt. Kan de heer Mendes
dat? Kan hij dat hooTen? Ik geloof niet dat de Heer Mendes
heeft gehoord welke dissonanten onze ooren verscheurden
door het Jloodeloos uitstooten van rauwe kreten; dat bij
heeft gehoord hoe de schoone stemmen in verschillende
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registers spraken, omdat zÜ op de repetitie niet door den
leider met elkaar in harmonie waren gebracht.
Dat'8 dubbel treurig, omdat de heer Mendes heeft kunnen
beschikken over kunstenaars van den eersten rang, voor
elk emplooi. De heer Mendes is, met de middelen die hem
ten dienste stonden, in de gelegenheid geweest eene bijna
volmaakte voorstelling te geven van Oedipus. Hij heeft van
die voorrechten geen gebruik weten te maken; jammer!
Maar nu wordt de Heer Mendes nog boos op de kritiek
en doet in zijn boosheid uitspraken, die gevaarlijk zijn voor
de samenwerking van acteur en regisseur en in ons officieel
orgaan niet onbeantwoord mogen blijven. De Heer Mendes
schrijft in "Het Tooneel" no. 6 en 7, dat de critiek, behalve
die in Ons Orgaan. hem niet warm hoeft gemaakt, He?
Waarom heeft genoemde heer dan reeds vroeger een soort
rechtvaardiging van zijn regie gegeven in de N. Rotterdammer van 2 December 1.1.? In dat schrijven spreekt hij
niet van samenwerking met Bouwmeester; en antwoordt niet,
zoo als ieder zou verwachten, met opgave van redenen voor zijn
kunstopvatting, maar met den dooddoener, dat toch niemand
weten kon hoe het oorspronkelijk geweest was; zegt dathij alles
wel weet, maar zich niet schaamt voor den verkeerden Apollo
omdat ook Sophocles zich aan anachronisme schuldig heaft
gemaakt ; babbelt over een neutraal grijs stopstuk, als 'n
echte tooneelmeester, maar geen woord, geen woord dat
getuigt van kunstsentiment. Verder komt de Heer Mendes
in ons officieel orgaan vertellen: Dat de meest uitstekende
regisseur het den acteur onmogelijk kan maken hem te
volgen . .. Maar dan is die regisseur ook niet de meest
uitstekende. Ook zal de Heer Mendes eens erg openhartig
zeggen, dat hij tegen zijn zin, den heer Bou wmeester heeft
toegegeven, en dat later bleek, dat Bouwmeester gelijk had.
En erg openhartig, zal do Heer Mendes zoo vr~j zÜn die
gevallen niet te zeggen; want anders,.. .. zou hij ook de
gevallen moeten noemen, waarin hij zeltgelijk had. Watkan men
iemand met een weinigje sluwheid toch verpletteren onder
zelfverloochening. Later zogt de Heer Mendes, dat de regisseur
mvet toegeven.... Juist. Ik geloof gaarne dat de Heer
Mendes, niet alleen de speIers, maar ook andere medewerkenden . veel heeft moeten toegeven; en ik geloof dat de
Heer Mendes, als hij 'n goed regisseur was gewee3t niet
zou bebben toegegeven, niet zou heb ben kunnen toegeven.
Dan zou hij zijn kracht gevonden heb ben in de kunste·
naars zelf, die over het algemeen zulke fijne voelhorens
hebben, dat zij in staat zijn, bijlla onmiddelijk den toestand
te begrijpen en in te leven.
Hoogstens kan er dan 'n klein verschil beRtaan omtrent
de opvatting van eenige details, maar de bekwame regisseur
zal meester blijven van het geheel. En daar er nu van een geheel
niets te zien was, geloof ik ook niet aan den leider. Ik
heb bewondering gemeid voor de groote kunstenaars, die in
korten tijd, misschien voor het eerst van hu!! leven. een
treurspel van Sophocles, onder zwakke, of vorkeerde lei ding
zoo heb ben gespeeld, dat het publiek in vervoering geraakte.
Ik geloof dat met de opvoering van Oedipus het fondament
is gelegd van het groote gebouw der Vooruitgang van onze
Kunst. Maar of de Heer Mendes boos is, of dat ook deze
kritiek hem koud laat, ik geloof toch, dat onder leiding van
'n goed regisseur, de voorstelling als g6heel onvergetelijk
was geweest.
Hoogachtend,
L. H.

CHRISPIJN.

Honorarium van Amerikaansehe Tooneelschrijvers.
Het beroep van tooneelschrijver scbijnt in Amerika tot de
winstgevende betrekkingen te behooren, zooals uit de mede·
deelingen van een blad uit New·York blijkt.
Zoo ontving de schrtiver van het militaire stuk Shenandoch
een som van 100.000 dollars. Het drama Aristocracy bracht
aan denzelfden schrijver 50.000 dollars op. Het manuscript van
The Girl I have left werd voor 75.000 dollars verkocht. De
be er William Gilette ontving voor de tooneelbewerking van

The private Secretary 50.000 dollars en een gelijk bedrag
voor het st;1k Too much Johnson. Onder de vreemde
stukken werd voor het opvoeringsre~ht van Charley's Aunt
75.000 dollars betaald, voor dat van Jane aan LecocC[ even·
eens 7G.000 en voor de Madame Sans·Gene van Sardou
35.000 dollars.

Statistiek.
Gebr. Van Lier. - Amstelstraat.
Van 1 Augustus 1895 tot 1 Augustus 1896 beleefden bij
Gebr. Van Lier de volgende stukken het daarachter ver·
melde aantal opvoeringen:
Hoe Ouder, hoe Gekker. 43
Chat Noir .
Amsterdamsche Snuifjes 42
Anne·Mie
5
Op Manceuvre!
26
Marie Antoinette
5
Een Zondares .
14
Parisina.
In de Klem
13
Prima Donna .
5
Niobe.
12
Kerstavond .
5
Roze Kate .
11
Zwarte Griet .
5
Lilliputters .
11
De Man met de Wassen·
Vorstenplicht
8
beelden .
Krekeltje.
8
Robert en Bertram .
4
Huichelaars en Weerhanen 8
Janus Tulp
4
Onder OnB .
8
Het Verdoolde Schaap
4
't Scheepje .
8
De Lijdensweg
4
Een ontaard Vader.
8
Jane Shore
4
De ReiB naar den Kaukasus 8
Verborgen Geluk.
4
De Plaat gepoetst.
8
Eene Kokette .
4
Chevalier Fournier.
7
Nelly
4
Margot de Bloemen·
Siciliaansche Boereneer. 4
verkoopster .
7
Door Tantes opgevoed
4
7
De stille Vennoot.
Klein DuimpJe.
4
(j
Met Vuur speien.
Driemaal werden vertoond De kleine Gravin, De Mikado,
Jan Klaas8en, De Klucht van de Slempers, Katherina Howard,
Beldernal" &- Co., Een Vrouw, die lief" heell, De Wolvin in
't Zwartbosch, De Sc}'oolrneester ten Plattelande, Jack Shep·
pard, Het Geheim van Miss Aurora
Tweemaal kwamen voor het voetlicht Sneeuwwitje en de
Dwergen, De Kinderroofster , Een Brompot, On der Valsche
Vlag, De Bedelaa1"8ter, Een beroemd Proces, Monsieur' le
Directeul', La Familie Pont Biquet, Vader, Blonde Els, De
oude Kleerkooper. Jan Pep erling , Tante Lotte, Familie Eggers,
De Küster as Friwarber, Mr. Barnes van New·York.
Een enkele maal gingen Miss Multon, Twee Wapens, Twee
Weezen, Le Barbier de Seville, 't Geld, Soln6ss te Constructeur,
Le Baiser, La Vie Muette, Carrnosine, Les Flaireurs, Freund
Fritz, Erfenisjagers, Le Pardon, Broceliande, Raphael, La
Peur des Coups, Eenzamen, L'Errante, Derniere Croisade, La
Fleur Pelan Enlevee.

Uit verschillende Tijdschriften over
Tooneel.
De Amsterdammer. Weekblad No. 1022. Ibsen in Frankrijk,
v. L
De Kunstwereid. No. 4. L'Etranger, E. den Dulk.
De Kroniek. No. 109. De Minstreel, tooverspel in een be·
drijf van G. Albert Aurier.
De Zon. No. 18. De Rustverstoorder, Om de Kroon, De
kuische Joze/, Jacques Vitel.
Het Nederlandsch Tooneel. No. 17. Uit Noord-Nederland
(Vervolg), N. H. Wolf; Antwerpen, Hubert Melis; Mechelen,
M. B.; Kortrijk, Interim en Palmer Putman; Lyrisch Drama,
F. van Doeselaer en Redactie; Versehenen werken, Hubert
Melis; Lohengrin; Van den Belleman ; Plakbord.
Revue Bleue. No. 4. L'Etranger, Allez, Messieurs ... J.
du Tillet.
Neue Deutsche Rundschau. Januar. Zwei Glockengieszer,
Alfred Kerr.
The Athenaeum. No. 3613. Dramatic Gossip.

Verschijnt den 18 " en 1580 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden /fan het Tooneel/ferbond (Contributie ,. 5.-) ontvangen dit Tijdschrift gratis.

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afteveringen, f 4.-. Franco per post f 4.25.
Rrieven eJl stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NmUWENDIJX 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKlN 29.
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--------------------------~----~--------------~---Mozes zendt zijn vrouw echter weer weg in datzelfde
INHOUD:
Niet officiei'l. V., Uit de Amstelstad (Zifl/.lOra, De kwselll' .loze{.
Russische Jansl'n, John Gabdet BOI'kl1l all , De eel'slll V/'f1UW, On{eilbam' 1) - l'avidus, Uit de Maasstad (Villa Gaby, Een Gril,
.lohn Gab"iet BOI'kmun.) - Dixi, Uit de Zennestad (l/et Ke'rSCl1hof, !let ilfeilief, Bel.'ulllrt, Pc>esjenellenkelder.)
Ons Souffleurshokje (De regisseul' I). - De rrovincie - Bloemenhulde. -- Uitgeknipt.
Inge1.01Iden. .J. E. Banck, Benoeming van leeraren aau de Tooneelschool.
Schouwburg-personeel. _. Vit verschillende Tijdschriften over
Tooneel.

NIET OFFICIEEL.

Uit de Amstelstad.
De heer Willem van Leer is er toe gekomen een bijbelsche
episode in twee' tafreelen te schrijven en hij heeft op die
wijze eigenlijk een tragedie gemaak.t, waaraan drie van de vijf
bedrijven ontbreken. Het stuk heet Zippora en staat in
verzen van allerlei maat.
Aangezien het eerste bedrijf er niet is vallen we met de
deur in huls en hebben we dadelijk te ver~erken, dat Zippora,
Mozes' vrouw, van hem gescheiden bij haren vader Jethro
aen Baälspriester, vertoeft en hem zegL dat zij en baa;
kinderen tot den israelitischen god,;dien~t zijn overgegaan
en naar Mozes terug zullen keeren.
Dit is het eerste tafreel, dat tweede bedrijf had moeten
zijn, want wij hadden wel mogen weten waarom Zippora
van haar man weg is en hoe het in zijn werk IS gegaan,
dat een priester van Midjan zijn dochter afstond aan een
i~raeliet .. Het .ontbrekende derde bedrijf had de overwinning,
dle de Israehten behalen onder Mozes' leiding op ik-weet·
niet-meer-welken-vijand moeten schilderen, terwijl dit ge val
nu in een toespraak van Eliphaz tot Jethro wordt afgehandeld.
Daarna had in een vierde bedrijf Zippora terug moeten
komen tot haar man, wat nu in het tweede tafreel gebeurt.

tafreel, hetgeen best in het vijfde bedrijf had Itunnen plaats
hebberi, waar Mozes da.n teVimtJ in eea orerheerlUke.ad godsdienstig licht met zijn god alleen bad kunnen blijven, zonder
vrouw en zonder kinderen.
De stof voor een tragedie was er wel Een vrOIlW, die
met haar kinderen, om haar man van godsdienst verwisselt,
haar vader, een priester, die den zijnen verloochent en
Mozes, die den godsdienst stelt boven alles, boven vrouw
en kind, het ia algemeen-menschelijk en groot.
De heer van Leer is echter niet bij machte geweest iets
meer te geven dan een treurspel in den dop, een poging,
leerzaam voor hem en vrij vervelend voor de toehoorders.
WH men in deze dagen, waariü de godsdienstzin al meer
en meer verdwijnt nog belangstelling wekken bij een 8chouwburg·publiek voor het tragische, dat er in een botsing van
twee godsdiensten zeker nog altijd is, dan moet men
meeaterwerk leveren. anders loopt lllen gevaar, dat. de ongodsdienstige bozoeker er niets bijzonders in ziet, dat de
docht er van Jethro Baäl' in den steek laat om Jehovah te
gaan dienen.
Zoo is dan ook de ontvangst van dit oorsPronke1jjk stuk
weer zeer koel geweest en het is eenigEozins ver~onderlijk
dat Chrispijn het heeft aangedurfd. Maar als er .I;iet te
prijzen valt een heerlijk werk, dan loven wij tegenwoordig,
om goede vrienden te blijven, de poging alvast en· dan
zeggen wij tegen elkaar: nAls het nu weer niet goed is,
wat wou je dan?"
Over de opvoering dit weinige: van der Horst en Faassen
hadden ieder twee rollen, als men iets moois wiI doen, gaat
dat niet. De verzen werden over het algemeen goed gezegd,
de kleedij was keurig, zeer stemmig, het dekor van het
eerste tafreel meer verrassend dan mooi, dat van het tweede
niet uit een stuk.

* *

Bij van Lier wordt nog *maar steeds dapper door ge·
werkt. Zooals men weet bespeIen twee gezelschappen den

scbouwburg in de Amstelstraat. Jos. van Lier, dat is een
en A. met lsouard is twee. Josepb drijft, als ik dat zoo
zeggen mag, op Julia Cuypers en Scbwab en de beide anderen
doen het met mevr. de la Mar en Kreeft. Reeds op blz. 95
van den vorigen jaargang gewaagde ik van een meeningsverschil tusschen de gebroeders van Lier en voorspelde ik
een eeuwigen vrede; of die profetie juist is geweest durf
ik niet beslissen, maar de splitsing is tocb tot stand gekomen.
Onder leiding van Jos. van Lier zagen we weer een~ iets
nieuws: De kuische Joze{, terwijl de beide andere broeders
nog maar trouw blijven aan hun Recette-Koningin.
De kuische Joze{ is niet dikwijls gespeeld, waar6m weet
ik niet, maar ik denk, dat bet stuk nog wel weer terug
zal komen omdat het zoo zeldzaam brutaal is in zijn zoutelooze malligheid.
Van de elf personen blijven er maar drie, natuurlijk onbeteekenende, ongehuwd.
Jan Malberbe was zeer goed, buitengewoon zelfs. De rest
ben ik vergeten, maar als bet weer gegeven wordt, waag
ik er toch nog een avondje aan en de liefhebbers van lachen
zulleft geen berouw beb ben als zij mijn voorbeeld volgen.

***

Onder d-e andere van Liers bloei\' tbans de Russische volks·
dans op in een vijftal menschen, die nog zooveel landelijks
over zieh hebben, dat ik mij geweld beb moeten aatldoen
om te bedenken, dat zij langs geen anderen weg tot bun
dans-uitvoeringenzijn gekomen dan de meest volle erde beroepsdanseres.
Wat zijn die lui echt!
O! ik ben zeker, dat velen zullen vinden dat dit noch
mooi, nocb vermakelijk is, dat het onnoozel is bovendien,
maar ik zeg u dat ligt aan hen.
Wie in die volstrekt niet nobele gezichten en lichamen
niet iets ontdekt wat zoo zelden achter het voetlicht komt,
wie daarin niet merkt het· ware leven, het leven om te
dan sen, die moet zich oefenen in waarnemen.
KiJk eens: meestal lachen, buigen en dansen de pretmakers-op-commando met een beroepsvernisje, waaruit blijkt
dat zij dat alles doen om geld te verdienen, die maken kunsten
en kunstjes voor hun brood; maar deze Russen zij vinden het
zoo prettig, dat zij ons eens kunnen laten zien hoe zij daar
nu wel dansen en zingen, daür, in de buurt van Azie, waar
hun vaderland is, - en de wijze waarop zjj zieh tot het
publiek wenden is zoo kameraadschappelijk, hun opwinding
is z60 verrassend begrijpelijk, dat ik er versteld van heb
gestaan.
Zonder eenige kennis van Russische zeden geven zij mij
de overtuiging, dat ze volkomell eerlijk zijn en dat ze
thuis uit eigen beweging hetzelfde doen.
Het is heel echt.

* *

*

lbsen is, naar hetgeen men er zoo hier en daar over boort,
een schrijver, die zichzelf overleeft. Hij wordt nu als een
oude man, die dikwiils hetzelfde vertelt, zijn figuren krijgen
a1 meer en meer Mn patroon: versletl'Il huisjas. De hoofdpersonen. voor zoo ver het mannen zijn, hebben in zedeliJken
zin vallende ziekte. Zij duizelen in grootheid totdat de
wereId rond hun geestelijk oog - het zij dan "boos" 01'
"wedergeboren" in groote kringen wegdraait en zij er,
soms zelfs dood, bij neervallen.
De verhouding tusschen man en vrouw heeft al duidelijker
en vaster den vorm van een doellooze verwijdering aange·
nomen, waardoor een lile onzekerheid ontstaat omtrent hun
persoonJijk en gezamenlijk geslachtsleven. 'l'evergeefs zoekt
de levepsvrooliike mensch in deze grauwe stukken naar een
enkel frisch begrip, dat aan liefde herinnert.
Dan komen, met de regelmatigheid van een kristalvorming,
een paar bijpersonen het stuk voltooien: een oud 01' ziek
mannetje of vrouwtje, met iets geks en eene jonge, bijna

verdorven vrouw, die - alweer in ziekelijkell vorm - de
wereldsche opgewektheid zou moeten hellben voorgesteld,
als Ibsen voor <lat motief gevoel bezat. Ik IJeb gesprokell
over de nieuwere stukken - en dns ook over John Gabriel
Borkman.
Wie gevoel heeft voor poezie 7,::11 daarin wel enkele <lingeu
vinden, die hem treffen, wie de taal als taal liefheeft eil
Noordsch kent - de vertaling van den heer Rössing heeft
mij in alle opzichten koud gelaten - kan naar het oordeel
van deskundigen veel in Ibsen's laatste werk genieten, maar
wie een tooneel-genot tracht te ontdekken in het werk, zal
zich teleurgebteld vinden, wanne er hij iets hoogers verlangt
dan techniek. Dit tooneelspel sluit weer als een bus. Het
is werkelijk grappig hoe Ibsen alle kleinigheden verzorgt,
wikt en weegt, zoodat er gaen speldje meer is tussehen
te steken. Maar om dat te bereiken is er ook heel wat
gepraat noodig, een gepraat, dat ten slotte verveelt.
Borkman kon directeur worden van een bank, mits hti
zijn verloofde Ella Rentheim losliet te behoeve van advokaat
Hinkel, die hem aan die betrekking helpen zou. Hij staat
haar af maar Hinkel krijgt haar toch niet en schrijft
nu dien tegenspoed aan Borkman toe, di9 intusschen gehuwd
is met Ella's tweelingzuster.
Om zieh te wreken verraadt Hinkel zijn vriend Borkll1an
door het sehenden van brievengeheim en. daardoor valt Borkman als directeur, terwtjl hij acht jaar gevangenisstraf h rijgt.
Daarna leeft de gewezen directeur Log acht jaar, zonder
ooit bL:iten te komen, in hetzelfde huis met zijn vrou w,
maar in verschillende vertrekken.
Zijn eenig gezelschap is een schrijver, die zieh verbeeldt
dramaturg te zijn, en diens dochtertje een pianojuffrouw,
die den doodendans voor Borkman speelt.
De zoon van Borkman, op wiflr, de moeder haar hoop
voor de toekomst had gevestigd, gaat er met een gescheiden vrouw, mete(jn engelsehen naam, en depianojuffrouw
van door en laat zijn vader, moeder en tante, die zijn
pleegmoeder was, achter.
Nu gaat BOlkrr.an aan den arm van zijn eerste liefde,
zijn tegenwoordige schoonzustar Ella Rentheim, een nachteItike wandeling maken in de sneeuw en duar sterft hij,
na een hoogdravende oratie, van vizioenaire schoonheid te
hebben uitgesproken, op dezelfde bank waar zij eertijds in
hun jeugd "op een droomland staarden."
Borkman's echtgenoote is hem komen zoeken en de
beide zusters, die al hun leven in vt]andschap hebben doorgebracht, sluiten hier vriendschap en reiken elkaar, da eene
voor, de andere achter de bank en dus over Borkman's lijk,
de hand.
over hem, den dooden man."
"Wij twee schimmen
Het zal mij goed doen als aan dit relaas niet te merken
valt hoe walgelijk en onrein ik de zaak-Borkman vind. lk
heb mij willen beheerschen en ga eus niet verder met het
uiten van mijn persoonlijke meening.
Op een symbooltje, dat mij buitengewoon vermaakt heeft,
wil ik de aandacht vestigen. Niet op de overschoenen die begrijp ik niet - maar op den wenteltrap. *)
Als Frida, de pianospeelster, afscheid neemt van Borkman, die op de eerste verdieping woont, vraagt zij hem of
zij den wenteltrap mag afgaan, omdat dat kort er is en
Borkman antwoordt daarop: nOch wat, - ga voor mijn
part naar beneden zooals je wilt. Goeden avond."
Men herinnert zieh, dat Borkman's zoon met Frida en de
engelsche vrouw er van dool' gaat; nu wordt naar mijn
meening hier reeds gezinspeeld op Frida's val. Zij gaat
naar ben eden, niet langs den gewonen breeden, rechten
weg, waarop alle menschen, <lie te gronde gaan dat plegen
te doen, wel neen-ik, zti r 0 I t in den afgrond, want zij
wentelt immers langs een min of meer sierlijke krümme lijn,
.) Zie blz. 26 en 35 der Nederlandsehe vertaling.

51
schroevenderwijze den poel der zonde en eIlende tegemoet.
Die wen tel trap is toch niet toevallig of onbewust in het
stuk gekomen, evenmin als de met nadruk vermelde oversehoenen, die ik niet begrijp. Maar tegenover dit gemis aan
scherpzinnigheid staat dan mijn geurige verklaring van den
wenteltrap terwijl de overschoenen' wel door bevriende
uitleggers zullen worden verklaard, hoewel er eigenlijk gerust
iets mag overblijven, dat ollduidelijk is, want anders was
het je ware Tbsen niet.
De eenige rollen, die geslaagd zij n, waren Frida door
Mej. Scheffer, die in dit kinderlijke (?) figuurtje iets he el
liefs en bescheidens heeft gegeven, iets waar bovendien begrip
en gevoel uit spraken, terwijl haar vader door vall Zuijlen
is gespeeld met die hem eigen trilling in de halfwtize, hooge,
versleten, oude-mannen-zangstem, waarvoor er geen betere
kan worden gevonden en die men zich zeker nog herinnert
in Zooals de Ouden zongen enz.
Roijaards was ook niet kwaad, maar toch weinig uitbundig, wat hij als zoon van Borkman wel had mogen wezen;
iemand, die om een jonge mooie vrouw (Marie Lorje speelde
de Er.gelsche) het huis verlaat, is losser van zin en doller
van vreugd, dan de zenuwachtige Roijaards hem heeft vertoond.
Bouwmeester, die Borkman gaf, verliep in het melodrama.
De leden der Afdeeling waren voor de tweede uitvoering,
de gasten der Koninkltike Vereeniging en zullen zeker
dankbaar ztjn g'8weest, dat zij heb ben knnnen kennis maken
met Ibsen's nie:lwste, dat - hoe ver ach tel ij k ik het
stuk ook vind -- in elk geval Ze8r buitengewoon iso

***

Een man laat zieh van zijn krankzinnige vrouw scheiden
en hertrouwt met haar zuster. De eerste Vrmtw, zoo heet
tevens het stuk, herstelt en de knoop is gelegd. De eerste
gaat met haar dochter, die inmiddels verloofd is, naar Amerika en de knoop is ontward.
Heel erg pakkend is dit onderwerp nu juist niet door
Paul Lindau in vier bedrijven behandeld. Het sleept en
zit vol van kunstig verzonnen hulpmiddelen, maar het
mooie, wat er in niet al te groote hoeveelheid in was, dat
is er door Mevr. Schwab uitgehaald, die de herstelde krankzinnige bij haar terugkol1lst in de vroegere echtel(ike woning met veel besehaafd en ingehouden gevoel heeft gespeeld. Aig het stuk, door ChrisP\in's gezelsehap vertoond,
iets gedaan heeft, is het aan haar te danker!. 'l'ot 810t ging
een allerliefst, klein, snoezig prulletje van Quatrelles: On{eilbaar!
V.

Uit de Maasstad.
W\j hebben gisteren avond het jaarlijks terugkeerend
benefiet van mevrouw van Eysden-Vink gehad_ Een gelegenheid om haar nog luider toe te juiehen dan gewoonlijk; om
haar met bloemen te overstelpen; om nog lievere lachjes van
haar te genieten dan anders. Al keeren naar den smaak van
hem die den schou wburg geregeld bezoekt, die benefieten
wel wat heel dikwijls terug-, het zou toch nurksch zijn ze
den artisten te misgunnen. Vooral hun die er zoo blijkbaar
dankbaar voor zijn, die er zoo van heeler harte in genieten
als de lieveling van het Rotterdamsch pub liek.
Haar golden gisteren avond de luidruchtige toejuicbingen
van het publiek. Haar persoon. Want noch over haar rol
noch over haar spei kan men zoo uitbundig verrukt geweest zijn. Een jonge, vroolijke, sympathieke vrouw als de
Gabrielle uit Gandillot's Villa Gaby wordt door "Marie Vink"
altijd goed gespeeld, omdat zij het zelf is. Maar aangezien
dat type in Nederland gelukkig niet al te zeldzaam is, bestaat er geen aanleiding tot buitengewone geestdrift als wij
het op het tooneel ontmoeten. Die aanleiding vinden wij als
wij een vrouw als mevrouw Van Eysden, een Weensche
~isette als in Schnitzler's Minnespel zoo onverbeterlijk zien

weergeven, als zU zelf zeker nooit gedacht zou heb ben het
te kunnen. Daarheen ging nog altijd mftjn handgeklap op
dezen benefiet-avond.
Want, laat ik het maar zeggen, ik vind Villa Gaby al
een heel vervelend stuk en naar hetgeen· ik te Parijs hier
en daar heb zien opvoeren, kan ik mij maar,niet begrijpen
dat het de Parijzenaars heeft kunnen boeien_ 't 1a 1l.Isof
Gandillot geprobeerd heeft nu eens iets fatsoenlijks te
schrijven; wat hem intussehen maar half gelukt iso Een
weinig ongemeen gegeven: een jaloersche man, een dreigende
echtscheiding, een verzoAning. Daarnaast enkele bij-scEmes,
waarin het hern eigenl\jk zit en die ook wal aardig zijn.
Maar aan da hoofdpersonen kracht rioch heerlijkheid. Te
sentimenteel voor een blijspel en te zwaar voor een klucl~t
en vooral, 0 vooral heelemaal geen comedie.
Ware het dan ook geen benefiet geweest, de bijpersonen
zouden het heele succes van den avond opgestoken hebben.
De heer van Eysden, als een negentienjarige blanc-bec,
was zeer galukkig; los, gemakkelijk en grappig, Mejuffrouw
Rika Haspels speelde een heel jong meiSje werkelijk allerliefst, vlug en bekoorlijk. Zou zij niet nog eens les kunnen
namen om van die ongelukkige (als sj uitgesproken) safte
komen, waarrnee al wat Haspels heet, last heeft; maar de
jongeren vooral niet minder dan de ouderen. De heer van
Kerekhoven had ook weer aardig een oude-heeren-rolletje
getypeerd en de heer Rosier Faassen, nu die is altijd even
kostelijk in blijspel-figuren. Maar van de hoofdpersonen:
mevrouw van Eysden, Tartaud, Brondgeest - valt heusch
niet anders te zeggen dan dat ze, zooals het in de provincie
heet, "hun rollen vervulden, gelijk wij dat van hen gewoon zijn."
Musset's Gril kwam ach teraan , gelijk tevoren genietbaar
gegeven.
Men kan nog niet hard roepen over wat het gezelschap
dit jaar gedaan heeft. Het zal nu Ibsen's John Gabriel
Borkmetn speien. Eerst bestonddaartue het plan; toen werd
het opgegeven; daarna zijn er stemmen uit het publiek opgegaan, welke nen vrij sterken weerklank in de N_ R. Cl.
hetben gevonden en voor dien drang schijnt de directie
gezwicht te zijn. Nu is Borkman bepaald een waagstuk.
Maar da'lrorn is het zeker niet minder verstandig van de
diI ectie dat zij het aalidurft. Want ook al heeft het geen
sueces, het zal toeh veel vergoeden van het weinige belangr~jke dat men ons van 't jaar te genieten gaf.
De Aert-van-Nesstraat wordt nu inderdaad met het heengaan van den regisseur-tooneelspeler Jan C. de Vos bedreigd.
Hij heeft zijn vertrek tegen Augustus aangekondigd. Hoezeer
ik dit betreur, behoef ik wel niet te zeggen na den brief
dien ik in het jongste Juli-nummer schreef en die door U,
M. de Redacteur, van een naschrift voorzien werd. Ik zal
dat debat, voorzoover daarvan sprake is geweest, mijnerztids niet heropenen; maar ik sta er toch op, bij de miskenning welke de he~r de Vos als artist hier heeft onder·
vonden, nog eens te verklaren dat ik zijn heengaan beschouw
als een slag voor het gezelschap dat hij verlaat en dat ik
de troep die hem zal krijgen, gelukwensch.
In Tivoli wordt TMrese Raquin gegeven. Tot mijn oprecht
leedwezen ben ik nog niet in de gelegenheid er over te
schrijven; hetgeen ik betreur omdat ik er veel goeds van
gellOord heb. Mischien een volgenden keer.
10 FebruarL
PAVIDUS.

Uit de Zennestad.
Wij zitten hier ten volle in de benefietvertooningen; dan
versehtinen slechts licht op te voeren kasstukken voor 't
voetlicht. Nochtans hadden we het genoegen, een nieuw
tooneelspel, in drie bedrijven, van den jongen schrijver, Edmond
Roeland, toe te juichen. De factuur is zeer eenvoudig, ja
doodversleten. Het Kersenho{ is de titel, en is nochtans zoo
lief, zoo nalef, zoo utopisch; de personen worden getijpeerd
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zooals men ze wenscht, maar zooals men ze niet meer
ontmoet. Misschien zal men, bij uitzondering hier of daar
nog een jongeling aantreffen. die het stadsleven beu, deze
vlucht, hare feesten kleineert en al wat er gebeurt als
onder een sluier van ikzucht, intrest, laagheid en verraad beschouwt; zicht op den buiten vestigt. in de vrije, schoone, milde
natuur, waar nog echte liefde huist en waar men nog gezonde
poezie aantreft Hij vindt er de rust en tevens ontmoet
hti een aanbiddelijk hartediefje dat zonder het te willen,
haar hart en zin heeft laten stelen, terwijl zij stal. De
fortuin laat hem toe hare geruineerde ouders te red den ~n
tevens de mooie jonge dochter en zich zelf gelukkig te
maken. Dat is schering en inslag en toch is het zoo lief,
zoo innemend, zoo fijn idyllisch: neen, men moet het genieten, verteIlen .... dat gaat niet! ....
We mochten ook nog eene herneming begroeten van Het
Meilie{, een landelijk zangspel, getoondicht door Peter Benoit.
Het stuk werd netjes opgevoerd. het "ensemble" maakte
er een degelijk iets van; doch de muziek is al te moeilijk,
voor een zoo eenvoudig, ja, al te eenvoudig onderwerp. De
muziek is prachtig; in de ouverture bewondert men eene
"polyphonie" zooals men er geene hoort, doch hoe weinigen
bewonderen ze?... Hier is het plicht hulde te brengen
aan den orkestmeester, den ernstigen, werkzamen musicus,
den terecbt gewaardeerden Heer Van HerzeeIe, die met
machtig beleid, en orkest, en kooren, en zangers, als 't ware,
in de hand houdt.
Deze week kregen wij, met Mevrouw Julia Cuypers, Belsama
door Nestor De Tiere, of de strijd tusschen het stervende
DruIdendom en het jonge Christen dom , door de Kelten tegen
de Romeinen. Het speelt rond het jaar 60 van onze jaartelling. De lezers van "Het Toonee!" kennen, denk ik, te
wel dit onderwerp, dat den jeugdigen schrijver eene twaalfjarige lange opzoeking heeft gekost, om er hier op terug
te komen. *) Als man er sommige spreuken· in hoort voordragen, dan dunkt me, dat we naar het ttidstip van onzekerheid en gissingen terug keeren; immers toen bestond slechts
de "metempsychose", en als men de aanbangers van het
spiritisme moest gelooven, gaan we dan niet naar de
"metempsychose" terug? Doch later, bij toeval, meer over
die gedachte.
Beide vorige stukken werden wonder wel vertolkt: het
eerste met de fijngevoeligheid en de soberbeid die het paste;
de jonge weldoener Arthur Hendrikx was uitstekend, zooals
Edmond Hendrikx, doctor en vriend van den .huize. Mevrou w
De ridder, (Mejuffer Blankenstein) goed en hartelijk in hare
moederrol, de Heer De Ridder, de gernineerde handelaar,
M. Sprenger, zeer sympathiek in het ongeluk dat hem trof
zonder dat hij er scbuld aan had. De Heer Vanderlee,
een der gewetensvolste artisten die men ontmoet; betreft
het 't boertige yak, dan is hij gansch in ztin schik, ja,
kan zelfs wel eens chargeeren, en toch niet ongepast, want
hij bestudeert grondig zijne rollen. Wat de jonge Elza betreft, die allen moet gelukkig maken, juffer Philippine Cuypers, zij heeft hier bewezen dat men baar zwaardere
rollen mag toevertrouwen: "Oefening baart kunst"; zti
heeft veel aanleg, zeer veel goeden wil, als men haar maar
een gepast handje toesteekt, zal 't wel gaan. Eene goede
noot voor Mejuffer Lefevre; men zou zeggen, dat zij eindelijk
op de planken bijwint.
"Belofte maakt schuld", dus nog een woord over den
"poesjeneIlenkelder". De "artisten" zullen 0.70 m. tot 0.80 m.
ja tot 1 meter hoog zijn. De reus bereikt zelfs 1.25 In.
Zij stellen ridders, markiezen, edeldamen en heeren, burgers, enz. voor; rijtuigen noch paarden mogen ontbreken,
want men voert er op, buiten Romeo en Juliette, Samson en
Dahlila, nog volkstukken, zooals De twee Weezen, De Bastaard
van Wezemaal?? Robert en Bertram, Genoveva van Brabant lif) Voor zoover wij ons hel'inneren, werd het stuk niet in ons
Tijdschrift besproken of hier te lande gespeeld.
(RED.)

hoe aardig en zonderling zal het er toegaan in dien kelder en nog een heele boel stllkken, samengesponnen door de
bestuurders en door andere jongens van goeden wil. maar
zonder letterkundige kennissen, dit zal, voor ontwikkelde
personen eene der grootste eigenaardigheden daarstellen.
Ik ben waarachtig nieuwsgierig dit van nabij te kunnen
zien. *) Immers, vroeger werden die kelders door het volk
a dMaut de grives, on mange des merles"; bezocht doch thans ~ijn h~t de "Ketjes" **) alleen die gaan toejuichen.
'Velke gedachten zullen er in ons brein opdagen, als we
ons daar in dien kelder zullen bevinden? Zal het bewonde·
ring of wel min sym pathieke, min hoffelijke neusophaling
zijn voor onze voorouders, die daar hun genoegen schepten ?
Hopen wti het beste, doch wezen wij niet streng ... , wie
weet hoe men later over ons oordeelen zal?
DJXI.
*) Velen beVl'edigden die nieuwsgierigheid repds op de Antwerpsche Tentoonstel1ing. Zie blz. 2:1 ,"an .Jaargang XXIV. (REll.)
**) Ketjes: jonge soort van minllercn rang. dat veel overeenkomst heeft met de bdeekenis van Les gamins de Paris.
-------------------

Ons SoufHeurshokje.
Der e gis s e u r,
door den König\. Oberregisseur Karl Skraup, Stuttgart.
Het schijnt wel of de kritiseerende en dramatische literatuur er steeds een vaste maehtspreuk op na lloudt. Toen
de triomftocht der Meiningers en later de bloei van het
Duitsche theater in Berlijn onder Förster en I' Arronge het
schouwburgpubliek en de kritiek uit hunnen lallgduri~en
winterslaap van stil lijden over de toenmaals gebrekklge
voorstellingen opgewekt hadden, toen was de machtspreuk:
over het ver val der tooneelspeelkunst," het stokpaardje,
;"'aarop het theaterminnend publiek, door de kritiok geleid,
reed. In later tijd hoorde men een nieuwe fraze: "over de ollbe·
kwaamheid van de regisseurs der Duitsche tooneelwereld." Er
versehijnt bijna geen boek of qjdschrift over tooneelspeelkunst,
waarin niet te lezen is "het Duitsche tooneel hozit geen
regisseurs" of ~het ontbreekt den regisseurs aan de noodige
kennis" of de yoorstellingen der meeste theaters lijden
"
hunner regisseurs. "D aar eetl. t er
onder de onbekwaamheid
zulke, zich steeds herhalende woorden en nog eens woorden
slechts de meening van enkelen uitdrukken. en toch door
het algemeen alo; juist worden aangenomen, moet eens grondig
onderzocht worden in hoeverre de luid uitgesproken klachten
gerechtigd zijn.
Onbekwame personen vindt men in ieder heroep, jammer
genoeg dus ook onder de regisseu~s. Maar moet mon hen
daarom allen, zonder onderscheid, veroordeelen, of kan de
schuld ook liggen aan andere veel belangr\jker invloeden?
Laat ons eens nagaan welke positie het publiek tegenover
den regisseur inneemt. Zonder te overdrijven kan men gerust
beweren, dat het grüotr.) pnbliek met de feitelijke werkzaamheid van een regisseur geheel onbekend iso Het kent hem
soms zelfs niet bij naam. W:lllt aall de meeste schouwburgen
wordt de naam van den regisseur niet op het aanplakbiljet
genoemd.
Dat wat als voorstelling beoordeeld wordt, wat als opvoerin'g van een dramatisch werk den toehoorder treft, d~t
alles is het resultaat van langdurige, veelzijdige voorbereldingen, die voor het publiek verborgen blijven en waarv~n
het des te minder eenig denkbeeld heeft, omdat het altlJd
meer geneigd is, voorstellingen door Mn enkel persoon op
zich te laten inwerken, zonder die als Mn geheel met de
leidende gedachte van een tooneelstuk en zijn samenstelling
te beschouwen en te beoordeelen. Slechts een fijngevoelig
en ervaren kunstbeoordeelaar zal, voor zoover die leidende
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gedachte van een dramatisch werk en al de enkele personen
in een harmonisch beeld verschijnen, gevoelen, dat in dat
in woord, gebaren, beweging en omgeving goed geordend
geheei, eene onzichtbare, regelende hand merkbaar iso In
hoeverre echter deze hand - en dat is die van den regisseur - van invloed is geweest, kan slechts hij beoordeelen,
.die den regisseur op het veld van zijn eigenlijke bezigheid
waarneemt. En daartoe heeft het publiek nooit de gelegenheid.
Er is geen beter voorbeeld voor de stiefmoederlijke behandeling van den regisseur, als wanneer men daar tegenoverstelt de positie die de kapelmeester der opera bij het
publiek en bij de pers inneemt.
Sedert Wagner in Bayreuth den dirigeerstok zwaaiend, zijn
eigen geniale werken vertolkt heeft, worden de kapelmeesters
min of meer verafgood. Bij iedere groote opera en bij iedere
orkest-uitvoering van beteekenis kan men dithyramben van
lof op do kapelmeesters, op hun hizonder groot aandeel in
deze muzikale uitvoeringen lezen en hooren, terwijl een
regisseur bij nieuw opgevoerde stukken, in het lllooiste
geval, zich met een korte vermelding van zijn werk tevreden
mag stellen. En toch is de regisseur - zooals te bewijzen is niets anders dan de dirigent van een tooneelvoorstelling voor de beoordeeling echter met dat onderscheid, dat het
publiek den kapelmeester bij een muzikale uitvoering ziet,
terwijl de regisseur onzichtbaar blijft. En daarin lig! Lle verklaring van het kontrast in de beoordeeling van beiden.
De operavoorstelling begint. De kapelmeester klopt met
zijn dirigeerstok op den lessenaar. In spanning kijkt het
publiek naar hem_ Men ziet, hoe aan dezen dirigeerstok
de blikken van alle muzikanten, van alle zangers hangen.
Men ziet hoe deze dirigeerstok iedere ook de kleinste verandering van tempo, van rythmus aangeeft, hoe hij bij
langzamer speien zweven blijft; hoe l1ij iedere versnelling
aanzet. hoe h\j ieder instrument, iederen zanger den inzet
aangeeft, boe hij bij de koren, ja zelfs bij enkele personen,
voor iederen toon, verheffingen en verzachtingen weet uit te
lokken. Alles bewondert met recht den dirigent, die dat
samengesteid apparaat in handen houdt en het naar ztin
wil weet te leiden. En toch is die wil afhankelijk van
factoren, die duidelijk, klaar en leesbaar voorgeschreven en
opgeteekend zijn. Aan de hand van het graphische stelsel
der muziek duidt de partituur ieder rythmus, iedere toonverandering, alle nuances der toon-intervallen, toonverheffing en pauze aan. De verschillende instrumenten en zangers
zlin aan deze voorschriften evenzoo gebonden als hun
dirigent, die slechts noodig heeft ze te lezen, om ze door
de beweging van zijn dirigeerstok in harmonisch klinkende
tonen om te zetten.
Aan de hooge positie der kapelmeesters, wien do opdracht
is toebedeeld, op grond van hun muzikale kennis, hun
smaak, hun individualiteit, de fij nste ideeen der komponisten
na te gaan, wordt niet tekort gedaan, als bewezen wordt,
dat de dirigenten voor hunne werkzaamheid in de partituur
vele aanwijzingen vinden, die dA regisseur bij zijn arbeid
ontbeert. Wel zou men het tekstboek van een op te voeren
stuk de partituur van den regisseur kunnen noemen. Maar
in dat tekstboek vinden zij slechts hier en daar opmerkingen
van den schrijver over het tooneol der handeling, over de te
kiezen decoraties, over de kostumes, over het opkomen - in 't
kort over de tooneelmatige schikking; maar opmerkingen
en aanwijzingen, hoe men het te spreken woord moet
zeggen, zijn bijna in het geheel niet voorhanden. Wel kan
men lezen "hartstochtelijk", "vroolijk", "kalm", enz., maar
zijn dit duidelijke, zekere aanwijzingen voor de te kiezen
toonmelodie of toonsterkte, voor de wijze van spreken,
evenals in een partituur van de opera? In het geheel niet!
En toch hangt van de juiste keus der verschillend.e toonintervallen, toonkleuren, van het tempo, van de pauzen in
het gesprek, van den juisten klemtoon in de zinnen, van
het duidelijk in het oog laten springen van belangrijke
plaatsen, die tot een juist begrip van het geheeIe stuk
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moeten dienen, niet slechts het karakteristieke van enkele
personen, niet slechts de juiste stemming van enkele tooneelen, maar vooral ook het begrepen-worden, de werking
van het tooneelstuk in zijn geheeI, af.
Een tooneel, dat een gesprek eischt, dat in den fluister·
toon gevoerd wordt, kan reeds door een luiden toon, door
een te luiden klank, uit de karakteristieke stemming raken;
een sn el uitgestooten rede kan gewichtige, belangrtike momenten bederven; een pauze op de juisteplaatskan een
"pointe" voorbereiden en versterken of een beslissend drama·
tisch oogenblik veel krachtiger maken; een langzaam tempo,
een gemis aan hartstocht in een belangrijk tooneel, is in
staat het succes van den geheelen avond te bederven. .
Zijn al deze oogel1blikken in de partituur van een opera
reeds aangewezen op lijnen, in noten en opmerkingen, voor
"de muziek van h"t tooneel" - en dat is de gesproken tekst moeten zij nog gemaakt worden. De samenstelling hiervan,
deze vertolking van den tekat komt vooreerst den vertooners
toe. Zij gelijken ecbter op enkele instrumenten in het orkest.;
zij studeeren en zeggen slechts hunne eigen rollen, en zijn
bijna niet in de gelegenheid, altijd en juist de samenwerking
in het oog te houden. Dit hangt af van het samenspeI,
van het afstand doen van alle alleen-spelen, zoodat er een
harmonisch geheel ontstaat. En om deze harmonie te verkrijgen is de regesseur daar, die ze door voortdurende studie
van het werk, en 1I00r repitities tracht te bereiken.
Het hoofddoel van een regisseur moet zijn invloed uit te
oefenen op het gesprokene, op den tekst van het op te voo·
ren werk.
Bij de repetities zwaait ook de regi~seur een, hoewel onziehtbaren dirigeerstok. Door verklaringen, terechtwijzingen, ja
zelfs dOOf voorspreken van enkele plaatsen oefent hij invloed
uit, regelt hij den te spraken tekst en brengt aldus een
afgerond samenspei voort, terwijl het publiek later niets meer
van de hand, of den 'dirigeerstok des regisseurs bespeurt.
Met het gesproken wOI)rd moet het spei der vertooners
hand in hand gaan. En hierLJij heeft de regisseur een zoor
zware taak. Hij regelt niet alleen het opkomen en afgaan der
handelende personen - aan vele tooneelen, jammer genoeg,
de uitsluitende werkzaamheid van don regisseur, - hij geeft
ook aan, waar en bij welke plaats in den tekst, zij gaan,
staan of zi lten moeten; hti bepaalt hunne plaatsen tegenover
elkaar, groepeert de koren en de menigte, wijst aan, wanneer
zij zieh verplaatsen moeten, hij omschrijft het aandeel van
een enkelen persoon in de voorgeschreven situatie en brengt
den intellektueelen inhoud van eon werk op die wijze tot
de beste, treffendste belichaming.
Dat hij bij deze werkzaamheid ook als leermeestor der
tooneel-talenten werkzaam is, spreekt van zelf. Hij Illaakt
den vertooners op hunne fouten opmerkzaam, toont hoe dit
of dat gebrek kan verholpen worden - hij moet ook de
kunst verstaan, bizondere talenten in het gunstigste licht te
stellen en aldus de individualiteit van een enkele, bij de
voorstelling, zonder schade voor het weder te geven kar'lkter,
benutten. Hierbij komt nog het zorgen voor het uiterlijke,
de decoraties, de verlichting, de kostumes, de req uisiet eil, in
het kort het arrangement van het tooneel.
W ordt de regisseur hierin al door kennis der geschil'denis
der kostuum- en bou wkunst, door een schildersblik ondersteund, toch moet zijn kunstbegrip van het op te voeren
stuk op den voorgrond staan, want al dat uiterlijke moet,
ter illustratie van hetgeen vOOl'gesteld wordt, mot lJeleid
worden gekozen.
Nadat aldus de werkzaamheid, de breedvertakte arbeidskring van een regisseur - zooals hij zijn moet - in zoo beknopt
mogelijken vorm is weergegeven, komen wij tot beantwoording der vragen: kan do regisseur wel altijd zijn vcrantwoordelijke positie recht laten. wedervaren? worden hem de
tot zijn betrekking noodige middelen en macht gegeven?
Wat de uitrusting van bet aanschouwelijk beeld aangaat
hebben de regisseurs aan de groote, eerste theaters het zeer
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gemakkelijk, want bier worden bij een nieuw op te voeren
stuk, meest alle bestanddeelen der voorge!>cbreven tooneelbenoodigheden nieuw vervaardigd, en den regisseur blijft
niets anders over, dan er zorg voor te dragen, dat alles
wat aangeschaft wordt, overeenkomstig den geest van het
nieuwe stuk zij.
Maar de finantieele toestanden van zoovele schou wburgell
stellen een grens aan de kunstenaarseischen van den regisseur Daar moet hij ovar elk nieu w aan te koopen stuk
met den schouwburgbestuurder staan twisten, en dikwijls
moet. hij een nieuw op te voeren stuk geheel met reeds
voorhanden, dikwijls vaak gebruikte hulpmiddelen uitrusten;
dan moeten deze of gene, oorspronkeli.ik 1'001' geheel andere
doeleinden bestemde decoraties en kostumes, voor het werk
pasklaar worden gemaakt en veel wat volstrekt niet over·
eenstemt met het overige op den koop toe genomen worden;
en menige situatie, mel; ig goed bedoeld arrangement
vol kunst, moet de regissCllr onder den druk der finanticele
omstandigheden prijsge yen.
'l'hans gaan wij over tot het gewichtiger gedeelte V<lll zijn bp·
trekking: ~ün invloed op het gesprokene h\j de opvoering. Dote
invloed kan slechts op de repetities Ilitgeoefend worden. De
vraag: hoevele repetities zijn voor een geheel afgerond samen·
speI noodzakelijk? wordt hel aas aan verschilIende schouwburgen
zeer verschillend beantwoord. Aan vele theaters, zooals te
Berlijn, waar de trekkracllt van een nieu w ingestudeerd stuk
weken, dikwijls maanden duurt, kan wel, ten gevolge van
het weinig afwisselend repertoire, aan een nieuw stuk het
noodige aantal repetities gescllOnken worden, maar in de
provincies; waar dikw\jls wekeli.iks een noviteit moet worden
opgevoerd, waar nog bovendien ol.dere herhi1lingen moeten
voorbereid worden, ziet men zeer treurige dingen gebeuren.
Adolf L' Arronge zegt dienaangaande (Deutsches Theater
und deutsche Schauspielkunst, Berlin 1896): "Wanneer een
regisseur hier ter opvoering van een stuk meer dan de ge·
wone weinige repetities, of ter instudeering van een ernstig
groot drama den noodigen t\jd en misschien - om mij be·
scheiden uit 1,e drukken 6 a 8 tooneelrepetities zou
verlangen, nu, dan geloof ik, dat men hem bijna voor niet
goed wijs zou houden, en hem, indien hij, als hÜ bti z(jn
verlangen bleef volharden, oogenblikkelijk zou ontslaan."
Dus z\jn 6 of 8 tooneelrepetities volgens den vakman
rArronge, een bescheiden eisch van den regisseur! En toch
moet hij de meeste stukken met drie of vier repetities klaar
speIen. Dat "klaarspelen" is de leidende gedachte der meeste
schouwburgbestllurders, wien het er slechts om te doen is,
in het belang der kas, zooveel mogelijk afwisseling te
geven. En als nu werkel\ik een nauwgezet leider de hem
ontbrekende repetities door langere tracht te vervangen, maakt
hij het 66k niet ieder naar den zin. De tooneelspelers be·
klagen zich dan, en niet geheel zonder grond, dat zti boven
hun kracht moeten werken. Ten eerste hebben z\i op de
dagen van zulke repetities 's avonds te speien en worden zij
door de tot laat in den namiddag duronde inspanning in
hunne avond-voorstellingen benadeeId, en ten andere heeft
de inspanning van geest en lichaam, waaraan bij de repetities hooge eischen worden gesteId, hare grenzen. Vier uur
van een goed hesteede repetitie is wel het maximum, dat
zoowel van den geest als van de zenuwen gevorderd kan
worden. De voortdurende afbrekingen en verw\jzingen, die
van wege den regisseur gemaakt worden, het dikwijls herhaIen
van deze of gene plaats, dat alles grijpt den vertooner vMl
meer aan, dan een gladloopellde, nog zoo inspannende voorstelling; en zoo worden zij gedurende de repetitie des te
onwilliger, naarmate z\j meer door den regisseur in de rede
worden gevallen, des te zenuwachtiger, hoe meer zij mis·
schien voelen, dat de weinige en daarom bovenmatig in·
spannende repetities, hun toeh niet de voor de opvoering
zoo hoog noodige kalmte en zekerheid kunnen geven.
Zoo min als er Mn tooneelspeler is, die het onderricht
ontberen kan, en zoo als er vele: juist de beste tooneelspe·

lers zijn, die gewillig en ten allen t\ide de terechtwijzingen
van den regisseur aannemen, namelijk als zij van zijn kennis
en goedgemeend advies overtuigd zijn, evenzoo zijn er, jammer
genoeg, ook vele, die tegenover dien welgemeenden raad
onwil, zenuwachtigheid en gekwetste kunstenaarsijdelheid
plaatsen. Opgewonden door de ovaties aan een enkelen per·
soon door het publiek gebracht, dat zooals reeds gezegd, meer
door solo-voorstelJingen dan door een afgerond samenspeI
geboeid wordt, zijn er toch altijd - en het meerendeel der
tooneelspelers - die meenen, dat hunne persoonlijke voor·
dracht de hoofdzaak bij een opvoering is, ja dat het werk
,
slechts voor hen vervaardigd iso
En met zulke tooneelspelers, wier ijdelheid geene grenzen
kent en die zieh niet aan het ensemble, aan den voor het
werk zoo noodigen toestand onderwerpen kunnen en willen,
met die heeft de regisseur een Illoeilijke taak. Daar helpt
dikwijls geen zacht toespreken, geen verstandig vOOl'stellen,
geene strengheid; want in het uiterste geval blijft zulk een
tooneelspeler nog altijd den zoo geliefden uitweg over, bij
de repetitie - met duidelijk zichtbare verachting - de
wil van den regisseur te doen, en b\j de \'oorstelling, slechts
datgene te vertoonen, wat hem, speIer, bevalt. *) Mag daar·
onder een tooneel of het geheeIe werk geleden hebben de tooneelspeler Iweft toch zijn wil doorgezet; en wordt hij
SOIJI'! ter verantwoording geroepen, dan beroept hij zich op
hel recht van zijn kunstenaars-illgeving, verontschuldigt
7.ich l1lisschien met z(jn ~enuwachtigheid, en hoe ver der die uitvluchten heeten, waarachter zieh zoo gaarne de k 0 p p i ghe i d verschuilt.
En wonlt in zulke genlllen de regisseur niet in ziine
positie door de autoriteit van den direeteur bescher md ?
Slechts zelden De directeur hecht niet z66veel waarde
aan de verwaarlJosde kunstenaars·bedoeling van den leider,
om zich daarvoor de kwade luim, de chicane van een
vertooner, die door k waadwillige afzeggingen, door ge·
fingeerde ziekte, het geheeIe repertüire en de zaak kan
bederven, op den hals te haIen, en een regisseur mag b\j
zulk een confliet nog bliJ ZÜn, als hij bij den directeur niet
in ongenade valt.
Een verstandig regisseur zal nooit denken, dat hij onfeilbaar is. Hij zal rekening houden met de rechtvaardige
wenschen der vertooners, gellOor geven aan hunne voor·
stellingen van een juiste opvatting der rol en - v66r
alles .- niet alle tooneelspelers volgens Mn patroon, Illaar
ieder op grond van z(jne individualiteit in de kunst, be·
oordeelen.
Maar hoe gemakkelijk treedt niet juist in zake der opvat·
ting een verschil van meening op, dat, indien het niet bijgelegd
wordt, het op te voeren werk nadeel kan doen. En daarom
moest overal, alle versehil van meening, door den voor de
uitvoering verantwoordelijken regisseur beslecht worden. **)
Daarentegen moet hij dikw~i1s onder den druk van den
directeur, die uit een finantieel oogpunt zich genoodzaakt
ziet, den vertooner eenige concessies te doen, zijn kunstenaars-overtuiging zien onderdrukken, zijn autoriteit laten
ondArmijnen. Niets verleidt in het tooneelleven meer tot
tegenstand, dan de moreeie nederlaag van een hoogergeplaatste, de overwinning van een volgens ieder volkomen
onbevoegde, en zoo wordt na zulke gevallen de werkzaamheid van een regisseur dikw\jls voor langen tijd, zij het
dan ook niet vernietigd, dan toeh feitelijk geschaad. Hoeveel
de onkwetsbare autoriteit van. den regisseur vermag, kan
men het best door eenige voorbeelden bewijzen. Het Burg·
theater en het Stadttheater in Weenen bloeiden het meest
toen Laube den regie- en directeurs-seepter zwaaide. De
directeur Laube had zijn regisseur Laube een onbeperkte macht
*) Of wel znüals ons üok al bekend werd - zijn medewerking te weigeren.
(RED.)
**) Men herleze het stukje van den leider M. B. Mendes da
(RED.)
Gusta, op blz. 36 van dezen jaargang.
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gegeven. Niet alleen de gelukkige keuze van acteurs, maar
voornamel\jk de sterke hand van Laube die de vertooners
wist te leiden, een ensemble vol eenheid wist te vormen,
verhief het Burgtheater tot zijn grootsten bloei. Na Laube's
vertrek teerde de instelling nog lang op zijne werkzaamheden, - de school van Laube was systeem geworden.
Reeds on der Dingelstedt, wiens regie-werkzaamheid zieh
meer tot de decoraties uitstrekte, werd dit systeelll losgebt.en.
En als' heden het Burgtheater niet meer het aude Burgtheater is, dan ligt het daaaraan, dat Laube's systeem verloren ging. Heden heersehen daar een aalltal regisseurs, ')
die allen collega's en tevens oud-Ieden van het Burgtheater zijn.
Nu is de een blind geworden voor de zwakheden van den ander,
en daarb\j heer seht wederzijdsch wantrouwen, want een
regisseur die tevens tooneelspeler en dus zichzelven het
llaast is, verdenkt men er gemakkelijk van. dat h\j meer op
he.t effect van zijn eigen rol dan op het samenspei zalletten.
Onder Laube waren er geen veeleischende hof·tooneelspelers,
gecn meeningen van ijdele kunstenaars - daar was slechts
een wil - slechts Mne opvatting - en die werd door
Laube gedicteerd. ")
Wat aan het Burgtheater onder Laube op te merken
viel, dat kon men aan het Weensche Stadttheater onder zijne
leiding, onder Förster te Leipzig, onder l'Arronge aan het
Duitsche theater te Berl\jn, onder de leiding van den Hertog
van Meiningen, en in den nieuwell t\jd bij eenige voorstellingen onder Possart te München en nog aan vele andere
tooneelen zien, waar de regisseur tegelijkertijd directeur is
of althans met het hoogste gezag als zoodanig toegerust.
Niet alleen de uitstekende kunstenaars-kwaliteiten van
deze mannen heb ben die groote overwinning op de kunst
behaald, deze regisseurs vonden ook in het onbeperkt ge zag, "1")
waardoor ieder z\jn bedoelingen tot de meeste volkomenheid
kon brengen, den besten steun.
Er zijn wel schou wburgbestuurders, die hunne regisseurs
bij het dOOfzetten hunner wensehen krachtig ter zijde staan,
maar er zijn er ook, die den regisseur de eerste repitities
overlaten, daarna bij een der laatste repitities komen kijken en
zieh dan pas met de regie bemoeien. Daardoor wordt dan
een goed doordachte opvatting weer bedorven.
Bij nieuwe, den vertooners nog onbekende stukken, vindt
de regisseur gewoonlijk een gewillig en ook dankhaar personeel. Bij oudere, namelijk bij klassieke werken, ondervindt
hij bij de tooneelspelers den heftigsten weerstand, gegrond op
de traditie. Of de wijze van spreken verouderd is, dat is
den blinden navolger, wien de overlevering heilig is, hetzelfde.
De heesche toon van een Levinsky, de eenigszins geaffecteerde,
gracieuse wijze van een Haase, het deklamatorische, zingende
pathos van een Ziegler, hebben een menigte navolgers gevonden. Met deze heeft de reggisseur een zwaren strijd te
strijden, als hij ze volgens zijn eigen denk be eiden wH laten
voordragen.
(Wordt vervolgd.)

klein en kan dus niet in aanmerl\ing komen, maar Arnhem of
Groningen, die beiden goede s.~houwbuq5ell hebben en ook een flink
orkest, zouden o. i. daarvoor zeer geschikt zijn. Vestigde het zieh daar,
het zou de meer onmiddellijkc omgeviug geregeldei' kunnen bespeien,
hetgeen en voor het gezelschap en voor het pub liek een voordeel zou
zijn. Oe belangstelling voor het tooneel is in 't oosten en noorden
des lands niet minder groot dan in de provincien Zuid- en Noordholland. Eil een gezelschap, dat goede krachten bezit voor blij- en
kluchtspel en dat tegelijkerbjd ook hel. salonstuk en het nieuwere
dl'ama aandurft, zou ongetwijfeld van goeden en "an kraehtigen
illvloed zijll en de helangstelling tot liefde kunnen ontwikkelen."

Deze opmerkingen sluiten zieh immers aan bij de bekende, meer algemeene middelen die aan de hand worden
gedaan ter bestrijding van werkeloosheid.
Die overstrooming van de markt in de groote verkeersplaatsen, zij spruit toch nergens anders uit voort dan uit
onkunde of ijdelheid. Als Mn enkele zijn carriere maakt in
een wereldstad, dan denken de vrienden, die tot nog toe
thuis bleven, dat het hun ook wel lukken zal, zij kunnen
het op de kleine plaatsen, van wege hun hoogere aspiratien
niet meer uithouden en vergeten, dat zij minder voortvarend
zijn dan hun vriend, anders waren zij hem voor geweest,
en dat die vriend een plaats bezette, die de later kom ende
niet meer kan innemen.
Zoo stooten ze dan het hoofd tegen een gosloten deur.
Wat doen w~j in onze centra met al die halve grootheden
op den rand van den ondergang? Zij boren de anderen
met zieh zelf in den grond en de Provincie verlangt de
krachten terug, die ze no ode liet schieten.
Dus ook voor ons vaderlandsch tooneel is het wenschelijk,
dat de groote steden van dien milden overvloed, die alles
bederft, een deel afstaat aan de provincie.
Het is maar de vraag welk?
V.

Bloemenhulde.
Mej. Pas-op-de-Planken was in het algemeen nog zoo
wellllg bekend, dat de redactie van een onzer groote bladen
het noodig oordeelde te vermelden, dat zij de ingenue-rol
speelde in een stuk van zeer middelmatig gehalte, anders
had het publiek heelemaal niet begrepen, waardoor het
kwam, dat zij neen zeer mooie mand met bloemen" ontving.
Het openbaar maken van deze hulde is niet naar mijn zin
geweest, omdat ik, als de hulde verdiend was, er nog wel
bij had willen weten w aar m e e, en dan ver der w el k b e00 r d e el aar deze tooneelspeelster zoo hoog stelde, dat er
neen zeer mo oie mand met bloemen" voor den dag moest
komen.
Het ZOll mij bijvoorbeeld spijten als een verkwister die
bloemen had over gehad voor het lieve gezichtje van Mej.
Pas·op-de·Planken, omdat we door die bloemenreklame goed
te keuren en in de kranten te vermelden, meewerken aan
de ontaarding van ons Tooneel in Cafe-Concert en de juffer
er door over 't paard wordt getild.
Het zou wenschelijk zijn, dat voortaan niet anders dan
met goedkeuring van den regisseur en op het door hem
aan te wijzen oogenblik, de altijd storende eerbewijzen uit
het publiek aan de vertooners konden worden gebracht.

') Een t.oestand ook op het LeitIsche Plein welbekend. (RED.)
") Men herleze het stukje van den leider M. B. Mendes da Costa,
(RED.)
op hlz. 36 van dezen jaargang.
t) Van zoo iets werd in ons land maar zelden wat vernomell.
(RED.)

V.

De Provincie.

Uitgeknipt.
o p ver z 0 e k.

Op Oudejaarsdag van het vorig jaar kwam in de Provinciale Ove1·ijsselsche en Zwolsche· Courant, aan het slot van
een tooneelbespreking, het volgend advies voor, dat dOOf
menig gezelschap en ook door alleenstaande tooneelspelers,
die hun weg wel zoeken, maar niet vinden kunnen, ter
harte mocht worden genomen.
"Het is o. i. te betreuren dat alle onze tooneelgezelschappen in
Amstel'dam en Rotterdam blijven hokken en men in de provincie
geen eigen gezelsehap opricht. De eischen in de provincie gesteid zijn
anders dan ill de hoofdsteden, in zekere opzichten hooger, in andere
opzichten minder hoog, en aan die eischen beantwoordt een gezelschap als dat van den heer Chrispijn. Onze stad (Zwolle) is te

Uit de Nieuwe Rotte1·damsche Coumnt, dd. 19 September
ll. 1e blad A.

Jlet tooneel te Weenen.

j

(Van onzen correspondent.)
Weenen, 16 September.
Het is een steeds terugkeerend verschijnsel dat de directies
onzer schouwburgen bij het openen van het seizoen het
publiek door allerlei mooie beloften trachten te lokken; be-
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loften die op het einde van het speeljaar onvervuld gebleven
zijn. Het Burgtheather heeft verleden jaar met Schnitzler's
Liebelei veel succes gehad en zal in de volgende maanden
een stuk van een nieuweling, narnelijk Die Athenerin vall
Ebermann, opvoeren Verder wiI men drie kleine stukken
van Sudermann, namelijk Das Ewig Männliche, Das Hoch·
zeitsmahl en Fritzchen speIen, dat in het nieu we tijrlscl1rifL
Cosmopolis versehenen is en btjzonder geroemd wordL. Voorts
heeft Fulda zijn nieu wste geesteskind, narnelijk Ein Märcheu·
spiel, voor het Burgtheater bestemd. De ruzie die indort\jd
over den Talisman tusschen dien letterkundige en de schouw·
burgdirectie ontstaan is, is reeds lang bijgelegd. Het Burg·
theater heeft sindsdien Fulda's omgewerkte Misanthrop~
van Moliere opgevoerd en daarbij zorg gedragen d:it des
schrijvers volgende pennevrucht hier over de planken zou
gaan. Of Hauptmann's Versunkene Glocke hier ge!ilpee!d za!
worden hangt van het succes af dat dit, stuk te Ber!ijn zal
hebben. Uit het vorige speeljaar zijn overgebleven de Eidgenossen van Wilbrandt en diens Penthesilea. Hoewel er
nog altijd goed gespeeld wordt, gaat het Burgtheater er niet
op vooruit. De oude krachten zijn dood of versleten. De twee
Gabillon's (man en vrouw), steunpilaren van den keizer·
lijken schouwburg, zijn gestorven; mevr. Wolter rekant niet
meer mede en Sonnenthai is zijn stern zoo goed als kwijt.
De in het personeel ontstane gapingen worden dOOf engapementen van een paar nieuwe artisten (Engel uit Breslau
en Meyer uit Stuttgart) niet aangevuld, en alles dmait
eigenlijk om Mitterwurzer en fri. Sandrock, die in allerlei
sensatiestukken het publiek gepeperden kost voorzetten.
Men is het er over eens dai het Burgtheater reeds jaren
lang een crisis doormaakt, De redenen daarvan zijn: Berlijn,
de nieuwe zaal, en de veranderde smaak van het publiek.
Sinds de vestiging van het Duitsche rijk is Berlijn het
middelpunt van de geestelijke ontwikkeling der Duitschers
geworden. Niets natuurlijker dus dan dat de tooneelisten
zieh tot Berlijn, waar ook het mondaine leven zieh concen·
treert, aangetrokken voelen. Vroeger toen Weenen da hoofd·
stad van het oude Germanje was, beschouwde elke talent·
volle acteur of actrice een engagement aan het Burgtheater
als heL toppunt zijner ot harer wensehen.
Het tweede nadeel van het Burgtheater is het nieuwe
gebouw, dat te groot iso De band tusschen publiek en speIers
die een van de grootste charmes van de vroegere zaal uitmaakte, is tegen woordig verbroken. De acteurs en actriceR
moeten al te zeer hunne stemmen verheffen als zij gehoord
willen worden, en van de bovenste rangen gezien, zijn de
menschen op het tooneel niet veel meer dan poppen.
De derde omstandigheid waaronder het Burgtheater lijdt
if:l dat de jongere generatie heel andere wegen op wil, dan
het publiek in den hofschouwburg. Diens toehoorders bestaan
uit de hotkringen, de hoogere officieren en ambtenaren,
alsmede uit den rijken en deftigen middelstand. Voor een
ander publiek zijn de plaatsen te duur en de directie moet
wel degelijk rekening houden met diens conservatievell
smaak. Maar daarom kunnen en willen de jongere schrijvers,
die in hunne stukken meestal de toestanden van het volk
beschrijven, die in hunne taal weinig eerbied voor de geeste·
lijke en wereldlijke mach~ toonen, die socialistische denkbeelden preeken en ons de ontertden op deze aarde in al hun
leed en eIlende te zien geven, niet voor het Burgtheater
werken. De Weber en Halbe's Jugend zijn zelts in Oosten·
rijk verboden. Neen, dit publiek wil de taal der deftige
bourgeoisie hooren en salonstukken zien zooals die van dertig
jaren geleden. Maar juist de knappe koppen werken in een
andere richting, die voor het Burgtheater te radicaal iso
Daarbij komt nog de moeilijkbeid om het bestaande per·
soneel aan te vullen. De goede acteurs uit Noord-Duitschland zijn wegens de groote concurrentie te duur voor Weenen
en hunne manier van speIen en spreken valt hier ook niet
in den smaak. Ze is te scherp en te droog. Men js hier aan
weeker taal gewend. Daarom is de directeur er steeds op

uit om in Oostenrijk jonge talenten te ontdekken en die
voor het Burgtheater op te leiden. Maar eerstens is dit een
he el moeilijk werk, en vervolgens krijgt de hofschouwburg
door artisten die weinig buiten Oustenrijk geweest zijn een
te lokaal karakter.
'~---"-
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Ingezonden.
Benoeming van leeraren aan de
Tooneelschool.
Het maakt een zonderlingen indruk te vernemen dat
mevrouw Beersmans tot leerares aan de 1'ooneelschool is
bonoemd met de gelijktijdige mededeelillg rlat zij voor de
haar aangeboden betrekking bedankt heeft. Een poging om
den heer Rosier Faaf:lsen haar pi aals te doen vervullell,
schijnt evenmin met gunstig gevolg bekroond te ZÜn. Het
is in het belang der 'I'oolJeels"llOo! te hopen dat men voor
de derde maal eindelijk zal slagen. Men had deze tele ur·
stellingen kunnen voorkollJen, indien men de betrokken
personen vooraf gepolst llad, of z\j een eventueele benoeming
zouden aanvaarden. Waaron, heeft men lnevrouw Holtrop·
van Gelder niet uitgenoodigd tegen een evenredige verhooging
van haar honorarium zieh met de lessen van me'H. Stoetz te be·
lasten? Het geta! leeraren en onderwijzeressen is op zieh
zelf uitgebreid gonoeg in verhouding tot het aantalleerlingen en
het is bovendien wenschelijk dat het onderwijzend personeel
in dezelfde plaats verbltif houdt, waar da 1'ooneelschool ge·
vestigd iso De lessen van den heer le Gras werden destijds
onregelmatig gegeven en het schijnt dat het met den heer
de Vos in dit opzicht niet veel beter is gesteid. Nu weet
ik wel dat da verzuimde lessen zooveel mogelijk worden
ingehaald, maar iedereen zal moeten erkennen dat dergelijke
afwijkingen aan den geregelden gang van het onderwijs
n'et bevorderlijk zijn.
Hot is te ver wachten dat de Commissie van Beheer en
1'oezicht bij een nieuwe benoeming met deze omstandigheid
zal rekening houden.
J. E. BANCK.

Uit verschillende Tijdschriften
over Tooneel.
De Gids. Februari. De Oedipus der fransche klassieken,
Prof. A. G. van Hamei.
De Tiddspiegel. Februari. Hermann Suderrnann, Dr. Ju·
lius Pee.
Nederland. No. 2. Ouders, Episode in twee tafreelen,
J. Simolls en L. Sirnons.
De Am.~terdamme1·. Weekblad No. 1025, Uit Victorien
Sardou's jongste drama (Spiritisme), v. L.
De Kunstwereld. No. 7. _.Tor;meelspelers en critiek, I, .M;
Het Poorlje. 1'ournees artistiques franQaises, John Gnbriifl
Borkman, S. He\jmans Jz.
De Kroniek. No. 112. John Gabriiil Bor'leman (Nieuwe
Decors in het 4e bedrijf.), J. K.
De Zon. No. 21. Het Poorlje, De Operette-Koningin (150e),
Jubilee echtpaar Frank, Jacques Vitel.
Mercure de France. Fevrier. D'un therMe ))municipal",
Leon Riotor.
Het Nederlandsch Tooneet. No. 20. Mevr. M, Coelingh·Vorder·
man (Met portret), Lod. Lievevrouw·Coopman; De 1'ooneelcriticus op den Buiten, Lod. Scheltjens ; Antwerpen, Hubert
Melis; Brussel, Verbeeck; Gent, Gustaaf d' Hont; Kunst· en
Letternieuws; Van den Belleman ; Plakbord.
Revue des deux Mondes. 1 Fevrier.
Jean Gabriel Borkman de Henrik Ibsen L'Etranger ;\
l'Odeon, Jules Lemaitre.
Neue Deutsche Rundschau. }t'ebruar. Kritik und Kritiker,
M. Heimann.
The Athenaeum. No. 3616. The Daughters o{ Babylon a
Play in Four Acts. By Wilson Barrett; Dramatic Gossip.
To Morrow. February. 1'he motor stage, C. Lautenschläger.
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Verschijnt den l en en 1580 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdarn.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift gratis.
Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afieveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker·Uitgever, ROKIN 29.
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bleek dat nog geen stuk gevonden is. dat de instemming
Officieel ßedeelte: Vergadering van hel lJoofdbesluur.
der_ le(\en bae.ft kUAllen verwerven.
Niet officieel gedeelt~ V., Uit de Amslelstad (La Prince.~se de
Oe Commissie, benoemd om met de Zuid·Nederlanders
Bagdad, Abt Constantin.) -'- Pavidus, Dit de Maasstad (There .• e plannen tot salllen werking te beramen, is met den Zuid·
Raquin, Mejuffrouw ..• da Weduwe, Fed01·a.)
Nederlandschen Tooneelbond in correspondentie. Zij deed
Anna FIes, lets over de uitspraak det' leerlingen aan de Tooverslag van haar werkza'lomheden on werd diligent verklaard.
neelschool. -- Beschouwingen daarover van (Andre) .J(olles).
NQg deelde de Secretaris mede, dat hij namens hf,)t Hoofd·
lngezonden. Marcellus Emants, Benoeming van leeraren aan de
bestuur een brief van rou wbeklag had gericht tot de
Tooneelschool, met antwoord van Mr. J. E. Banck.
nabestaanden van den overleden acteur C. C. van Dommelen.
Advertentie.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vergadering van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vergad'3rde op Zondag 21 Februari te
's Gravenhage.
Medegedeeld werd ] 0 dat het .graf van mevr. Kleine zeer
goed gerestanreerd is; 2 0 dat de heer Willem van Zuylen
het voornemen te kennen heeft gegeven [) % der opbrengst
van zijn voordrachtavonden te bestemmen voor de over·
brenging van het grat van mevr. Kleine.
De heer Heuff deelde mede dat hij de netto opbrengst van
een door hem uit te geven drama Gekroonde Hoo/den besternt voor het onderhoud van het graf van mevr. Kleine
en drukte de hoop uit, dat het stuk ter wille van het goede
doel ruim verkocht zal worden.
Naar aanleiding van de mededeeling van den Penningmeester, dat het aantal leden in den loop van dit jaar
achteruit is gegaan ~n van eell brief van het hoofdbestuur van
de Ma~~!lchappij tot ~ut van 't Algemeen, waarin verklaard
wordt dat dit hoofdbestuur niet opnieuw subsidie aan de
Tooneelschool op z\jn concept·begrooting kan brengen, werd
de financieele toestand van het verbond besproken. Pogingen
zullen wOi:den gedaan om het Schlaraffia· album ten voordeele
der Tooneelschool 'Van de hand te doen.
Bij de bespreking van het plan het volgend jaar een
bijzondere voorstelling te doen geven door de drie afdeelingen,

J.

KALFF

Jr., Secretaris.

NIET OFFICIEEL GEDEELTK

Uit de Amstelstad.
Als Alexandre Dumas Fils het noodig had geoordeeld, zij
't voor een go eden afloop van zijn stuk of wel tot het te
voorschijn roepen van een mooi tooneel, hij zou zieh in
gemoede niet heb ben ontzien om voor die gelegenheid een
middel uit te denken, zelfs al had dat bijvoorbeeld moeten
bestaan in een geweer, waarmee men om den hoek kan
schieten. Hij wringt de teederRte menschelijke aandoeningen
en de tastbare dingen van het stoffelijk leven in bochten,
waarvoor geen slangenmensch zieh zou behoeven te schamen. In La Princesse de Bagdad zien wij een millioen in
klinkend goud in een bak liggen en vinden we eigen domsbewijzen van onroerend goed (aan toonder!) in onbegrijpelijke achteloosheid. door de kam er slingeren; we treffen er
er een man aan; die zlin vrou w, om zoo te zeggen vijf
minuten nadat een ander haar schulden heeft betaald, niet
meer vertruuwt en die, nadat zij op het hoofd van haar
kind haar on schuld bezweert, even spoedig bereid is, om
ook dat weer aan te nemen, van haar, die haar aanstaanden
minnaar verstoot, efiliel en alleenomdat hij haar kind zeer
onheusch behandelt. Je moet ze maar proeven, die krachtige
vertegenwoordigers der romantiek! Maar nu eens aangenomen, dat we het te gek vinden, wat is er dangebeurd
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als een tooneelspeelster, omringd door een meer dan voldoend gezelscbap, ons heelemaal doet vergeten, dat we
meenden met onzin te doen te hebben ? Tot nog toe weet ik
het niet. Ik kan wel zeggen, dat we overwonnen worden door
den ernst waarmee zoo'n vrouw -- ik spreek van Jane
Hading en ik denk aan J ulia Cuypers - de dingen voor·
draagt, die ze toch ook zelf niet kan glooven, ik kan wel
beweren, dat we overrompeld worden door een knaphandige
techniek van het speI, waardoor we de rest vergeten; maar
nog afgezien van het feit dat deze t:wee oorzaken der
victorie van het bart op bet boofd met elkaar in heftigen
strijd zijn, zoo vind ik toch geen van beiden op zich zelf
meer dan een opheldering en volstrekt geen verklaring.
Wij worden door zlllk speI bedwelmd; ook al goed, maar
hoe komt dat? Binnen een paar jaar hoop ik er achter
te zijn. Ik wou dan maar zeggen, dat Jane Hading met
baar bijna veertig jaren ons een Lionnette de Hun heeft
laten zien met een zeer bekoorlijke fijnheid in gelaats·
uitdrukking en gebaar, met een smijdige beweging' van lijf
en leden, met een groote zwierigheid in haar kleed\i en met
een radheid van tong, een buiging van stem en een vast·
heid van rol, die we maar zelden in een zoo goed geeven·
redigde verhouding bij elkaar vinden.

* * *

De Abt Constantin, die ik eens had gezien en waarover
ik zoo eenigszins blase was heen gesoesd, is een nacht·
merrie van me geworden. Want een week later geleidde
ik een mijner vrienden - op zijn verzoek - er heen en
weer een week later een tweeden vriend. Het stuk heeft
dus voor den normalen schouwburgbezoeker veel aantrek·
kelijks, meer dan \"oor mtj, die aall Mne voorstelling reeds
te veel had gehad, maar diA zich later met engelengeduld
nog tweemaal opofferde.
En jawel, op die derde voorstelling daar vangt me de koe
een haas. Mej. Sopl1ie de Vries de haas, ik de koe. Mevr.
wij wenschen haar
Rössing was ongesteld geworden
beterschap en Sophie de Vries had de rol van Bartha
Scott, de jongste engelsche. binnen 24 uren van haar moe·
ten overnemen. De heer Holtrop riep voor haar de gebrui·
kelijke toegevendheid van het publiek in, maar eigenl\jk was
dat heelemaal overbodig. Het was verdienstelijk en knap
werk, wat in dat etmaal tot stand was gekomen, zulke
krachten, vooral als zij zoo maar op eens gereed staan, zijn
veel waard. En zooals dan wel meer gebeurt, het bleek dat
dit vive-la-{orce-optreden haar meerdere belangstelling voor
de rol had ingeboezemd en daardoor ook haar natuurlijke
gaven op een ho oger peil waren geraakt dan anders het
geval schijnt te zijn. Dat doet de ambitie.
Nu ik toch over dit tooneelspelerige, romantische idyl·
letje van Halevy spreek, vestig ik zoo he el gaarne en zoo van
ganscher harte de aandacht op Mevr. van Korlaar, die er de
huishoudster Pauline in speelt. Het is verrassend hoe zij in deze
bijna zWijgende rol zooveel moederlijke teederheid en zusterlijke
genegenheid voor haren heer Pastoor weet te brengen, hoe
zij, zonder de aandacht al te veel op zich te vestigen, met
een bescheiden ijver zich in haar keukentje met de toebe·
reidselen voor het maal bezighoudt, hoe zij een nieuws·
gierige belangstelling of aen belangsteIlende nieuwsgierigheid
die echt-huishoudelijke eigenschap! - weet aan den dag
te leggen . zonder daartoe afgezaagde of al te duidelijke en
in het oog loopende tooneelmiddeltjes te gebruiken, hoe zij
en daar kom ik op neer- een rol, waarin zoo weinig
uit de woorden spreekt, zoo gelleel uit niets weet op te bouwen.
Het doet mij genoegen, dat ik dit - dank zij mijn vrien·
den - nu toch nog heb kunnen zeggen.

***

, . - Op Zaterdag 20 Maart a.s. speien de Vlamingen van
Antwerpen, bestuurder F. van Doeselaar, vermoedelijk Suze
Mildho{, tooneelspel in 4 bednJven door Bernard G. Bolle, en dat
waanschijnlijk in den Hollandschen Schouwburg te Amsterdam.

Uit de Maasstad.
Met Zola's Therese Raquin, waarvan ik de opvoering reeds
in mijn vorigen brief vermeldde, heeft het Tivoligezelschap
weer eens iets goeds gedaan. Zoo'n poging m\>chten wii
hier wel waardeeren in dezen tijd van tooneel·malaise. 'Vij
doen het echter niet. De Tivoli-zaal was leeg (ik woonde
de vi erde of vijfde vertooning bij) en nog altijd moet het
gezelschap het voornamelijk van buitenaf hebben.
Therese Raquin is een draak. Een qualificatie, welke
wat mij betreft, volstrekt niet met een afkeuring gelijk.
staat. Dat de roman van denzelfden naam er niet in is
yerminkt of verwaterd, daarvoor staat ons de omstandigheid borg dat Zola zoowel de auteur van het boek als van het
tooneelstuk iso Zoo zien wij dan de verschrikkelijke ontwikkeling van het drama onverzwakt voor ons en komt de volle
omzetting, door den roman verwekt, over ons van het"tooneel.
Ik moet bekennen dat het stuk diepen indruk op mij
gemaakt heeft; naar het einde der voorstelling meer en
meer. En dat vooral door het spei der dames. Mevrouw
Aleida Mulder·Roelofsen heeft de groote passierol van TMrese
te vervullen en hoe meflr de angst, de wroeging en einde·
lijk de haat, al die elementaire hartstochten waarvan de
roman vol is, de overhand krijgen, wordt haar spei aan·
grijpender. Zoo is het vi erde bedrijf van haar, evenals van
den heer Erfmann, het beste. Het derde bedrijf: de samen·
komst in de bruidskamer na het huwelijk tusschen den
moordenaar en da medeplichtige vrouw van zijn slachtoffer,
beteekende ook iets; maar daarin werden toch naar mijn
meening nog enkele hinderlijke fouten gemaakt. Laurent en
Therese pogen in die kamer, waar alles lien aan den ver·
moorde herinnert, hun wroegingsangst te verdrijven door
maar te praten, aldoor te praten, onverschillig wat. Zij
kunnen dat niet onbevallgen doen. maar zij moeten natuur·
lijk toch trachten den gewonen conversatie·toon "an te
sla<'m. Dat beseHen de beide speiers niet genoeg; de opmer·
king dat er veel menschen op de boulevards waren, kwam
er even tragisch uit als het pijnl~ike geweeklaag over hun
met den echtgenoot vermoorde ILefcle
De heer Erfmann
inzonderheid gall1lde hier te veel. "Zeg als da ar even, dat
het mooi weer was, dat er veel menschon waren; alles wat
je wilt"; dat moet. er rad en zenu wachtig uitkomen, zondtlr
dat er eenige nadruk op de woorden gelegd wordt, behalve
op de allereerste. Maar de heer Erfmann galmde: "m 0 0 i
weer", en "veel menschen", alsof het daarom te
doen was.
Ook overigens is de rol van Laurent door hem niet vol·
komen begrepen. Die moordenaar·minnaar is de booswicht,
wien het om het warme nestje en het luie leventje te doen is en
die er de vrouw wel bij op den koop toe wil nemen. Deze
daarentegen is de hartstochtalijke minnares, willoos werk·
tuig onder de suggestie van den man harer passie. Dit
had Mevrouw Mulder begrepen; maar de heer Erfmann,
voorzoover bleek althans, niet. Hij moest geen oogenblik
trachten hier of daar sympathiek te zijn. Hij moe:;t den
vollen nadruk leggen op dat tooneeltje in het eerste bedrijf,
waar hij en hij alleen bang is dat ze betrapt zullen worden
in hun omhelzing, terwijl zij er niets om geeft, als ze bem
maar bij zich heeft.
Mevrouw de Heer speelde de ·oude moeder, die verlamd
en sprakeloos het geheim der misdaad kent en het instru·
ment der straf is, uitstekend. Ik ben er haar te dankbaarder
om, waar die rol zoo heel licht lachwekkend kan worden.
Dat was zij geen oogenblik en daarmee is de verdienste
van haar die ze vervulde, bewezen.
Een paar bijfiguren werden aardig en goed gespeeld door
de heeren Holkers en Van Warmelo. De heer Joh. Mulder
was de echtgenoot van Therese, die alleen in het eerste
bedrijf opkomt. Hij had een goede pruik op; maar mocht
het hem eens gelukken het eeuwige lachje weg te schminken
dat hem in ernst en luim, in vreugd en droefenis gestadig
om de lippen speelt.
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Een lawaaiig nastukje van Fulda: Mejuffrouw ... de Weduwe,
gaf ons nog te lachen.
Tegen den lsten Maart heett de heer Frits Bou wmeester
in een. door hem zelf onderteekende circulaire, ons nitge·
noodigd naar zÜn benefiet te komen zien. Er gebeurt dus
ten minste iets in Tivoli; w\i zullen er dan een tuoneelspei van George Hirschfeld, don schrijver van De Moeders, zien.
De Aert-van-Nesstraat daarenteg~n slaapt haar winterslaap een zeer eigenaardig verscbijnsel op tooneelgegebied. Nu w~er Pension Schöller. Onlangs ZÜll de klagers
gesust met de' belofte dat ze 1bsen's Borkman te zien zou·
den krijgen; maar nu loopt het gerucht al dat dit plannetje niet doorgaat.
Ook de Afdeelings-voorstelling voor de leden van het
Tooneelverbond is bun dit jaar niet gegund, tegen de ge·
wöonte. De Koninklijke Vereeniging is er voor overgekomen. Al gun ik voor Imj zulk een voorstelling aan de
directie Le Gras en Haspels' volkomen, het beeft mü toch
genoegen gedaan dat men ditmaal eens tan het gebruik is
afgeweken, dat meer oud dan eerbiedwaardig iso Immers,
het getuigt van een eenzijdige bevoorrecbting van een der bier
ter stede bestaande gezelschappen. En bovendien was het
een tw\ifelacbtig privilege voor de leden van bet Verbond
eens in het jaar gratis naar een opvoering te kunnen gaan
van bet gezelschap dat zÜ het heele jaar zagen en daar
een stuk te ge nieten dat reeds den volgenden dag voor
alle niet-leden toegankelijk was tegen de gewone betaling.
Fedora van Sardou is wel al heel oud; het viert hijna
zijn zilveren feest. Maar het bestuur beeft dit stuk ge·
kozen omdat het de Rotterdamsche leden in de gelegenbeid
wilde stelle1l Mevrouw Brondgeest·Bonwmeester en haar
broer Louis in bun beste kunstuitingen te :-:ien. Dat het
voor die moeite beloond is, kan bezwaarlük getuigd worden.
De koelheid van het Tooneelverbond-publiek was opvallend.
Men zou bijna denken dat de galerij gewoonlijk het applaus
aan den gang helpt, zoodat, nu deze onbezet bleef, de
onmisbare claqulO ontbrak. Met de grootste 1l1oeite werd er
Moveel handgeklap büeen ge ... klapt, dat het scherm na drie
van de vier bedrüven eventjes naar de hoogte ging.
-roch zag men bier twee van onze eerste tooneelspelers
in hun beste rollen samen. Waaraan bet lag weet ik niet,
maar ook ik moet bekennen niet onder den indruk te zijn
geweest. Daarom zal ik bet b\i deze losse opmerking maar
laten, temeer wijl nadere bescbouwingen bij den ouderdom
van het stuk en het groote aantal opvoeringen dat het ook
in ons land bereikte, toch maar papier verknoeien zou zijn.
24 Februari.
PAVIDUS.
-----

----~--
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lets over de uitspraak der leerlingen
aan de Tooneelschool.
\Overgenomen uit het Weekblad voor Muziek No. 7, 1897.)
Ik ben blijde. dat de redacteur van dit blad het wen·
schelijk acht, dat ook hier even vermeid zal worden de
voordracht.soefening, door leerlingen der Tooneelschool onlangs
te Utrecht gehouden. *) Want wijl het niet te betwijfelen is
dat de taal, die van af het tooneel tot ons komt, van invloed
is op die van het volk, dunkt het mij gewichtig, na te gaan
hoe het gesteid is met de uitspraak dezer leerlingen die over Mn,
twee, drie jaren zieh dagelijks zullen doen hoaren. Is er waarschijnlijkheid dat zij het hunne zullen bijbrengen tot de
veredeling der nationale spraak, iets waarnaar wij allen
verlangen? Zal na verloop van eenige jaren van het Nederlandsch tooneel hetzelfde gelden als van dat der Fransche
hoofdstad, dat het aan de natie laat hooren, hoe zij zou
moeten spreken?
Maar wat zijn eigenlijk de eisehen voor een goede uitspraak? Dat niet alle beschaafde menschen goed spreken,
dit weten we reeds lang. We zondigen allen, ieder op zijn
*)

Zie blz. 45 "an dezen jaargang.

(RED.)

eigen wijze, tegen wat ik liefst de ideale uitspraak zou
noemen. Deze laat zieh moeielijk olUschrij \Ten, maar mis
schien toch wel eenigszins benaderen.
In de eerste plaats eiscbt z\i dat de ktanken op de juiste
plaats worden voortgebracbt, en niet ontsierd worden door
eenig bijgeluid \neus·keelklanken enz.) Dat elke vocaal
volk omen zij!l eigen karakter beware; d. i. de gesloten I, E, 0
werkelijk gesloten, de A niet zwemende naar Ae of Ao;
dat geen vocaal ooit herinnere aan een tweeklank. Voorts
dllt elke consonant scherp en vlug op zijn eigen articulatie·
punt worde gevormd. Van spraakgebreken kan dan natuur·
lijk nooit k \Vestie zijn.
Als ik menu' berinner hoe de leerlingen der Tooneel·
school spreken. dan vlnd ik vooreerst onzuiverheid in som·
mige vocalen. Vooral de A is niet goed, die gelijkt op
Ae (uit waweld). De ij of ei klinkt niet alleen wat naar e
(uit wel) maar te\'ens vlak en nasaal. Nog een onzuiver·
heid bij sommigen is: achter de vocalen e of ie op 't eind
van een woord een klinkende j te laten volgen: (driej, neej
voor drie, nee.)
Niet bij iederen leerling waren alle andere vocaleu goed,
maar over 't algemeen was te merken, dat er goed ge·
studeerd wordt. Want ik vind het knap dat er haast in
't geheel geen leelijke Amsterdamsch-Rotterdamsche E (ei)
en 0 (ou) te hooren is; het moet geen geringe moeite gekost
hebben, eer men zoover is gekomen.
Wat nu de consonanten betreft, deze heb ben nog veel
studie noodig, vooral een dikke III is hinderl\ik; maar ook hier
kon men constateeren dat dialectfouten (8 voor z, r voor v)
btina zijn overwonnen. Sommige leerlingen lispelen 8 of t,
of spreken in plaats van s iets dat aan j (uit sjouwenl doet
denken, maar dit zal wel door goede oefening verd lVijnen.
Heel bedenkelijk echter klonken mij de gutturale g en eh.
De wijze waarop die door bijna allen gevormd worden is,
niet goeel, want ze klinken siecht en zijn ongezond voor
de keel. Laat niemand zeggen, dat ze een onvermlldeliik
kwaad zijn in onze taal, want te Dordrecht en door den
Utrechtschen stra.atjongen worden ze goed gesproken, en
evenmin dat die gutturale vorming noodig is voor de duidelijkhdd, want de duitsche eh (in Fluch) wordt wel allders
gevormd en bezit toch de noodige kracht.
Nu moet ik, terugkomende op de vorming der vocalen,
den wensch uitspreken dat aan de verbetering hiervan
ernstig zal gewerkt worden. De vlakke klank van de .A
is het, die 't geheeIe timbre minder goed doet zijn, dan
't zou kurmen weZ6U. Een sonore, edele toon wordt hierdoor haast onlllogelijk gemaakt. Bederft het niet allen
indruk wanneer iemand, die een dame uit de groote wereid
moet vOOl'stellen, spreekt met een timbre dat dadeJiik het
Amsterdamsche meisje verraadt? En hoe zou ooit zulk een
oppervlakkige klank kunnen voeren tot den warmen, zielvol·
len toon, zoo noodig in de klassieke trage die ?
\Vanneer iemand mij nu mocht tegenwerpen dat deze
klanken niet verkeerd Zijll, dat het mijn oor is, dat niet
goed gestemd is, dan weet ik maar een antwoord: lllister
naar onze zangers. Hij, dien we gerust als vOOl'beeld
mogen noemen - niemand zal mij dit betwisten - Messchaert, zingt geheel andere vocalen dan door de lIleeste
acteurs van het Ned. tooneel tot nu toe zijn voortgebracht.
Zijn toonvorming, niet de hunne is de jlliste, En ook vaa
andere zangers, van verreweg de meeste, kunnen ,JIlze
jonge acteurs leeren hoe onze taal moet klinken: ze kllll/ren
dit niet van de meesten hunner oudere collega's L.ut
men hen telkens doen opmerken wat bij dezen goed, en W<1t
minder mooi klinkt. De jonge lieden mogen veel van hen
leeren, maar 't moet geschieden met bewustzijn, ze w· ,d'~/r
onderkennen wat niet mooi is en dus niet navolgen,;\vaard.
Laten ze vooral nooit vervallen in dien conventi./neeJen
galm, dien men te hooren kriigt bij uitroepen op bet tooneel.
Hij is niet waar, hij is in strijd met de natuur, eil dezd
te verloochenen is ets dat altijd zijn straf met zieh brengt.
Ten slotte dit: er was iets dat ik heel mooi vond, dat
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was - in sommige stukjes drama - de toonschakeering.
Ik bedoel het geleidel~ik rijzen en dalen der stemmen, v"n
de laagste tonen naar de hoogere, .- de dynamiek: van
zacht gefluister crescendo tot een krachtigen toon. vVat
sommige leerlingen hierin gaven is niet te bereiken dan na
ernstige studie onder goede leiding.
ANNA FLr,;S

** *

Aan bovenstaand artikel van Mejufi'rouw Anna Fies, werden in
De Telegraat~ avond·editie van 18 Februari 1.1., door den heer
(Andre; J(olles), de volgende beschouwingen vastgeknoopt:
Mejufi'rouw Fies heeft met deze opmerkingell een goed werk
gedaan, want hoe uitstekend het onderwijs ook zii, een op·
merking van buiten heeft dikwijls meer waarde voor den
leerling dan een reeks van standjes van den onderwijzer.
Echter komt het ons voor, dat tegen een gedeelte van
haar theorieen een protest niet overbodig iso
Met allen eerbied voor mej. F.'s ondervinding, geloof ik
niet, dat men iemand, die voor het tooneelspel de spraaktechniek beoefent, iets d wazers en ondoelmatigers kan aan·
raden dan te letten op de uitspraak van een zanger, Il:aar
dit daar gelaten, is mej. F. door haar stukje onbewust bezig
een verwarring te vermeerderen, die het er in de hoofden
van hen die voor de tooneelkunst worden opgeleid toch al
vrij chaotisch doet uitzien.
Men begint namelljk tegenwoordig te denken. dat men,
uitgaande van zuivere uitspraak, holdere klankfomatie harmonische toonschakeering enz., kortolll van een tecliniek
zelfs in den hoogsten en wijdsten zin, ooit tot een \verkelijke
voordracht zou kunnen kOT'-en.
Ik twijfel geen moment of mej. F., die hieromtrent dikwijls
zeer juiste dingen gezegd heeft, zal het met mij eens zijn, dat
dit een jammerlijke misvatting iso Immers menZOll even
goed kunnen beweren dat iemand, die met vlljt en ernst
zieh op teekenen toelegde, ook per se een schilder worden kon.
De techniek komt altijd eerst in de tweede plaats in aanmerking en waar de onderwijzers dit uit het oog verliezen,
is het geen wonder dat de leerlingen in de war raken.
Zooals in ieder yak heeft een leeraar in de tooneelspeel·
kunst zijn leerlingen in twee categorHin te verdeelen: 10. hen,
die hij den weg wijst en 20. hen, die hij onderricht moet
geven.
Ve eerste soort zou het ook zonder leeraar - zij het dan
met meer moeite - tot iets gebracht hebben ; het zijn die met
talent, voor wie hij de uiterlijke ll10eilijkheden heeft op te
losseil.
De tweede partij zijn die met een te klein of met in het
geheel geen talent en bij hen heert hij wat er i~ zooveel
mogelijk te ontwikkelen of uil wat er niet is althans de
capaciteit te vormen het talent bij anderen te genieten.
Bij de eerste categorie, is natuurlijk techniek bijzaak, maar
zelfs bij de tweede zal een goed paedagoog wtjs doen er
voortdurend op te wijzen, dat bekwaamheid nooit, ook maar
in het minste, het gemis aan dat andere vergoeden kan en
dat waar talent ontbreekt, men in ieder geval beter doet
dit door bewondering, dan door techniek te vervangen.
Waar mej. ]'., Messchaert met zijn correcte uitspraak tot
voorbeeld stelt, zou een ander het volste recht hebben om
hier tegenover als voorbeeld Bouwmeester te stellen, die
orn zijn zoogenaamd ongezonde, maar hartstochtelijke keel·g
waarachtig niet minder iso
Het komt niet in ons op, mej. F. een verwijt te maken
van haar schrijven of haar te verdenken, dat zij het hier
door ons gezegde niet nog beter weet dan wij zelf, maar
het is dunkt ons toch niet kwaad, dat juist nu men in de
spreek·kwestie een veel grooter belang gaat zien dan zij
waarlijk heeft, er op gewezen wordt, dat ook hier evenals
overal elders de techniek betrekkelijk nutteloos is vergeleken
J.
bij datgene waarop het eigenlijk aankomt.

Ingezonden.
Benoeming van leeraren aan de
Tooneelschool.
GeacJtte Heer Banck.
lu Het Tooneel van 15 Februari geeft u eenige wenken aan
de Commissie van Beheer en Toezicht op de Tooneelschool.
Tegelijkertijd oppert u een vermoeden en stelt u een vraag.
Uw Ingezonden stuk begint met de woorden: "het maakt
een zonderlingen indruk".
Vergun mij deze woordAn over te nemen en teschrijven:
Het maakteen zondmlingen indruk, dat de HeerJ. E. Banck,
die als gedelegeerde van de Haagsehe Afdeeling van het Too·
neelverbond toegang heeft tot de vergaderingen van de Commissie van Beheer en Toezicht en het recht bezit op die vergade~
ringen een adviseerende stem uit te brengen, na weg te zijn
gebleven van de vergaderingen, waarop over de benoeming
van een leeraar of leerares ter vervanging van Mevrouw
Stoetz is gehandeld, thans -. dus te laat - zijn wenken
schriftelijk openbaar maakt.
Ware de Heer Banck op genoemde vergaderingen tegen·
woordig geweest, dan zou hij weten. dat ztjn vermoeden
aangaande den heer Rosier Faassen onjuist is, dat zijn wenken
reeds door anderen zijn te berde gebracht en dat zijn vraag
al is beantwoord.
1'evens had de Commissie dan kunnen profiteeren van des
Heeren Banck zeer gewaardeerde en op langdurige onder·
vindillg gegronde voorlichting.
MARCELLUS EMANTS.
Hoogachtellli
Geachte Heer Emants!

Het was u bekend dat ik door mijn verblijf in het buitenland de laatste vergaderingen der Cornmissie niet heb
kunnen bij wonen, zoodat ik mij u w opmerking niet behoef
aan te trekken.
Intussehen was het mij aangenaam te vernemen dat
mijn bezwaren en wenken ook door anderen zijn te berde
gebracht en zoo ik hoop, hoewel gij dit niet ~ermel.dt,
zullen worden ter harte genomen. Gaame had lk eemge
meerdere bizonderheden gewellscht in welken zin de door
mij gesteIde vraag is b.: antwoord, maar dit zal vermoedelijk
wel spoedig blijken.
lk moet overigens bekennen dat het bijwonen van ver·
gaderingen, waar nagenoeg alle gedelegeerden doOf lmn ge·
stadige afwezigheid schitteren, niet zeer uitlokkend iso Het
is reeds voorgekomen dat ik de eenige aanwezige gedele·
geerde was. Ik zal wederom met een vraag moeten eind.igen.
Is het voldoende op deze onverschilligheid, die reeds Jaren
duurt, te wijzen, um verbetering van den bestaanden toestand
te ver wachten.
J. E. BANCK.
Met achting
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JAARGANG.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.·

Officieel gedeelte: Aan de Afdeelings-Secretarissen. - Bericht.
Niet officieel gedeelte: V,) De Ylamillgen in Amsterdam. - V.,
Uit de Amstelstad (Le Partage, Fedora, Get,aarlijk Spei, Ziek
gemeld, De Danichetf's.) Pavidns, Uit de Maasstad (John
Gabriel Borkman.) - P. Abas, Uit de Theemsstad (SOI'/'OWS o(
Satan.)
Boekbeoordeeling: Max Rooses, Gekroonde HOll(den door .T. Huf
van Buren.
Ons Souflleurshokje (De RegisseUl', slot.) - Dames, hoeden af!
Ingewnden. Marcellus Emants, Benoeming van leeraren aan de
Tooneelschool.
Uitgeknipt. - Uit verschillende Tijdschriften over Tooneel.
Advertentie.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Aan de Afdeelings-Secretarissen.
De Secretarissen der Afdeelingen worden eraan herinnerd,
dat zij volgens art. 10 der Statuten de vej.'slagen hunner
Afdeelingen, loopende over het tijdperk van ] 5 April 1896
tot 14 April 1897, v66r of op 16 April a.s. aan het Boofd·
bestuur hebben in te zenden.
De Algemeene Secretaris,
Amsterdam, (P. C. Hooftstr. 103).
J. KALFF Jr.
10 Maart 1897.

Bericht.
De nummers, die dezen jaargang besllliten, zullen niet
op de gewone tijdstippen verschijnen.
Dl<

1891·

REDACTIE.

De Vlamingen in Amsterdam.
Zij scharreit daar zoo onrechtvaardig onder Zeeland, NoordBrabant en Limburg door, de lijn die van de Noordzee af
tot aan het Duitsche rijk de staatkundige grens aangeeft
tusschen Belgie en Nederland. Een druppeltje kwik had
geen lichtzinniger wandeling over de landkaart kunnen
maken dan langs dezen onmogelijken weg. Want wat wordt er
nu eigenlijk door afgescheiden? Het is geen verschil van
bodem, noch een van godsdienst en ook geen, vooral geen
van taal en volk. Als dat de bedoeling was geweest dan
had die hinderlijke bochtstreep noordelijker of zuidelijker
moeten liggen, want reeds boven en ben eden het oude
Maasje is er kennelijk onderscheid tusschen Bollandsch wel·
varen en Brabantsche-centen-rijkdom, tusschen stug Protes·
tantisme en geheimzinnig Katholicisme, tusschen bijnaNederlandsch en half·Ylaamsch, tusschen .noorder·ern st en
zuider·blijheid·van·zin. Maar liever had ik de scheiding lager
aangebracht en dan zou zij -- hoe jammer, dat ik geen
regeerder ben, die het zoomaar voor het zeggen heeft! gevallen zijn in Belgie langs de Ylaamsch·Waalschetaalgrens, dan zou geheel het hartstochtelijke Ylaanderenland
een en onverdeeld zijn geweest als vroeger, met de noordelijke gewesten,
Nu ligt daar overden Moerdijk een brug, bijna-goddelijk
werk van menschen-handen, maar voor een degelijk verband tusschen de geburen aan weerszijden is zij nog ~lik
wijls te smal gebleken.
Wel komen geregeld langs dien ijzeren kokerweg, de
Fra n s c h e tooneellisten naar ons toe, maar de Y I a a m s c h e
krachten werden tot heden in Rosendaal· aan het tolkantoor aangehouden als waren zU verdacht.
Wat hadden zij ons toch gedaan, dat wij weI ooren
hadden voor Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Russisch, Friesch - veelal zonder het v 0 I kom ente begrij-

pen - en nie t voor het broederlijk Vlaamsch, dat onmiddellijk duidelijk tot ons spreekt?
Het moet zijn dat onbekend ook onbemind maakt, want
noch het in den beginne ietwat vreemde van den Vlaamsehen tongval, waar men spoedig aan went, noch het gebrek
aan beschaving, dat. meer dan verrassend vergoed wordt
door het heilig vuur onzer zuiderbroeders, kunnen verklaren
dat wij hen tot heden - lang vervlogen tijden buiten rekening
gelaten - niet in ons midden zagen. Sedert Victor Driessens,
omstreeks 1875, kent men ten onzent geen Vlaamsch tooneel.
En nu zullen ze komen de tooneelisten uit Antwerpen
onder het bestuur van F. van Doeselaer. Nu zullen we de
kunstverwanten van Catharine Beersmans, Julia Cuypers en
Philomene Jonckers in ons midden zien optreden_ Nu heLben
we het niet langer in onze macht de onbekendheid voor te
wenden als reden waarom de Vlamingen hier niet bemind
zouden zijn. 'l'hans twijfel ik niet aan het ruime bezoek,
dat de leden onzer Afdeeling aan de Ylaamsche voorstelling
zullen brengen. het wordt hun en hunne dames bovendien
nog gemakkelijker gemaakt dan het grootepubliek, dat
zeer zeker ook wel belangstelling zal toonen.
Van de dames, die aan de voorstelling meewerken vermeId
ik Mevr. Verstraete Lacquet, waarover Huf van Buren op
blz. 30 en 31 van dezen jaargang een paar woorden sprak
en Mej. Elisa Jonckers, de zu ster van Philomene (Mevr.
van Kerckhoven), die met de heeren Laroche en van Keer
mogen genoemd worden_ Wij kennen ze van het Letterkundig Congres van het vorig jaar.
Er zal op Zaterdag 20 dezer in den Hollandsehen Schouwburg vertoond worden Suze Mildhof, tooneelspel in 4 bedrijven, door Bernard G. Bolle, met, naar het schijnt, een
pakkend tweede bedrijf, waarin uitkomt dat de vrijer van
Suze's dochter, de zoon is van den verleider harer moeder
en dus haar halve broer, welk bedrijf door het vierde nog
moet worden overtroffen, altijd als ik de Vlaamsche beoorlingen glooven mag_
Tot slot gaat Eene Kokette van G. Delattin, vertoond bij
van Lier in de Amstelstraat en besproken op blz. 77 van
den vorigen jaargang. Het maakte toeu een zeer aange·
namen indruk.
Zoo zullen dan de wensehen tot toenadering, die al meer
dan een jaar geleden zijn ge'Jit, bevredigd worden. Ik hoop,
dat een wederziidsch optreden ten goede mag komen aan de
tooneelen der beide landen, die in zoovele opzichten Mn zijn.
J. VRIESENDOHP_

Uit de Amstelstad.
De dertigjarige Mme Rosa Bruck schijnt ons wel een goed
hart toe te dragen; na in het laatst van November '96 te
zijn opgetreden in het Grand-Theätre met Mn voorstelling,
die ik in No. 6/7 heb besproken, komt zij reeds in de laatste
Februari-dagen van dit jaar terug en nu met twee vertooningen. Over de hervatting van Amants zwijg ik thans uit
den aard der zaak, maar Le Partage van Guinon, het stuk
dat zij hier als llieuwtje-voor-ons heeft gegeven, is zeker
wel een beschouwing waard. Niet omdat het te Parijs op·
gang maakte - dat bewonderen na en naar een an der
lijkt mij zoo boersch - maar veeleer om het slot, waarin
de man er toe overgaat, ter wille van zijn stervende
vrouw, haar door den minnaar in haar laatste oogenblikken nog
te laten omhelzen. Dat is heldhaftig, want hij heeft zijn
vrouw lief en vroeger gunde hij haar den derde niet, hij
betwistte hem het bezit van zijn gade zelfs zoo heftig, dat
hij, na een waarschuwing te hebben gekregen, vrouw en
minnaar beluistert en overvalt. Deze overval doet een oude
hartkwaal van de vrouw in krisis uitbreken en middelijk
wordt haar man dus de oorzaak van haar dood. In stede van
nu dien man te bewonderen, heb ik slechts een bekoring voelen
uitgaan van zijn daad en dit zal wel te wijten zijn geweest
aan een tout van Reigers, die Rougier, den be drogen echt-

genoot, speelde en die de dwaasheid had begaan om juist
voor zijn mooi slotbedrijf zieh te laten lijmen voor een toespraak tot het publiek, een toespraak die nog weer eens
zalige herinneringen terugbracht van den tijd, waarip. de
speiers verzochten om de gur,st en de rekommandatie van
het geeerd publiek, den tijd, waarin de laatstewaarschuwing
werd . gegeven, de muzikanten naar binnen gingen en da
lichten voor de tent werden uitgeblazen. Als men zoo iets
heeft gedaan, dan is men, zooals dat in den studententijd
van twintig Jaar geleden heette "gemaakt," dat wou toen
zeggen onmogelijk (gemaakt). Deze heer Reigers had wijzer
moeten wezen en als hij dan toch met alle geweld het ge·
zelschap wilde aanbevelen, dit moeten doen heelemaal op 't
eind. Hoe van een Franschman zoo'n stommiteit mogelijk
is geweest, lijkt mij niet goed verklaarbaar ..
Zij heeft de mislukking ten gevolge gehad van het derde
bedrijf, ten minste voor zoover het de zijne, tevens de moeilijkste partij betrof, omdat hij tot die onbegrijpelijk-groote
dll.ad van menschenliefde moet komen en zijn vrouw in haar
stervensuur om harentwil zal afstaan aan den derde, den
verwoester van zijn eigen geluk. Het is weliswaar eenbedrijf, dat uit een oogpunt van vakbekwaamheid sIecht is
geschreven, maar ik twijfel er geen. oogenblik aan, dat het
veel beter zou zijn geweest als Reigers ons niet zoo mal
alle illusie had benomen. Grand speelde den derde. Zijn Raymond was van een verfijnde en vermoeide hartstochtelijkheid, hij gaf de figuur wel zoo, dat zij tegemoet moest
komen aan de verbeelding, die wij hebben van dat afgeleefd
en toch-nog-jong salon·geslacht, dat te Partis in het openbare
leven en in den stillen huiselijken kring van het klein gezin
niets anders doet dan slenterend beminnen. Maar wat mij
vooral behaagd heeft is de beschamend fatsoenlijke en voorname wijze, waarop hij, met meer andere fransche speIers,
het lichaam van de beminde be-handelt. Vooral aan het bed
van zijn stervend lief was dat indrukwekkend fijn. De speIer
doet dat niet allMn, want de speelster is in het komplot.
We hebben hier te maken met een vak, de handtastelijkheden zijn hier "dienst" en moeten geleert! wOrdtlll, immers
elke seconde vertraging in een beweging ontneemtaandetegenbeweging de zekerheid; hoe kan - buiten de natuur -- een
kus wederkeerig zijn als hij niet telkens op hetzelfde oogenblik
"toegepast" wordt. En de handdruk, en het speIen met het
haar, en ... _ en alles, hoe kan het goed gaan, als het niet
bestudeerd wordt met dezelfde nauwgezetheid, waarmee men
muziek beoefent? Van die nauwgezetheid heeft Rosa
Bruck een handje! Een sterftooneel in een bed is niet gemakkelijk, want door het gichelen van Mn enkelen bezoeker,
wordt het geringste foutje bij het te-bed·gaan een grof
schandll.al. En nu beweer ik, dat hiertegen te waken alleen
gegeven is aan de Franschen. Misschien niet omdat het
Frans<;hen zijn, maar waarschijnlijk omdat zij al die dingen
herhaaldelijk en nog eens weer repeteeren. Zoo valt Louisette
- de rol V'ln Mme Bruck - aan 't eind van het tweede
bedrijf, na de vermelde overrompeling door haar echtgenoot,
met haar rug naar hem toe in zijn armen van zieh zelf en
zij wordt "neergelaten" langs zijn van het publiek afgewend
been, tot op den grond. AI moet ik er den ernst van deze
bespreking, schijnbaar aan opofferen: zoo iets· is een gy mnastische toer. Het tegen den grond slaan van onze
speIers en speelsters mist alle kennis van zaken, die hierbij
wordt vereischt. Maar al te vaak is de val zwaar en lomp,
zeer dikwijls is er een merkbare bedoeling om zieh niet te
bezeeren of om de klee ding te sparen, daardoor komt er
een werkzaam bestanddeel in de gebeurtenis, die juist een
volkomen lijdelijk karakter moet hebben. Ook staat er wel
eens een meubel in den weg of een speIer. De laatste maakt
zieh dan nog bijtijds uit da voeten, maar het eerste blijft
staan en de vallende speIer werkt er zieh met horten en stooten
langsheen of hij geeft aan zijn val een stroeve, scheeve beweging, die er alweer het lijdelijk karakter aan ontneemt.
De toeschouwer gaat gevoelen dat het vallen wordt "gedaan"
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en 'dit stoort. Zoo'n stoornis op de voornaamste oogenblikken
van een drama is een groot ongeluk voor het gehe eIe werk.
Ik herinner mij zeer goed hoe in vroeger dagen, toen ik enkelgenietend toezag, de val op het tooneel mij afleidde, doordat
ik op die oogenblikken mijn hart vasthield. Er moest eens
een ongeluk gebeuren ! Dat moet thans nog de hin der zijn
van alle naleve schouwburgbezoekers en daarvoor komen
zlj toch niet. Deze belangr\jke en groote fout is alleen weg
te nemen door telkens overdoen en ik betwijfel of dit bij
ons wel geschiedt.
, Ik betwijfel dit ook ten aanzien van Mevr. Julia van
Lier-Cuypers in de titelrol van Fedora.
Ik heb haar in dit stuk zien spelen, nadat ik de gunstige
beoordeelingen ervan in een paar dagbladen had gelezen. Die
ingenomenheid verwonderde mij niet, eer kon ik versteld
staan van de verbazing dier anderen, die meenden dat J ulia
Cuypers niets beters kon speIen dan Roze Kate. Want menigeen wist toch reeds, dat zij veel aanleg bezat en al hebben we haar maar weinig belangrijk ge von den in Levenslang
en al was, onze opgewondenheid over De Industrieel van
Pont-Avesnes lang zoo kras niet als die, waarmee zij werd
aangekondigd, toch mochten de verwachtingen groot zijn. De
verwachtingen, zag ik. Zoo staan wij er thans nog voor,
want in strijd met mijn kollega's van de dagbladen, die on der
den eersten indruk schrijve!l, vind ik dat Mevr. van LierCuypers aan de verwachtingen, waartoe zij aanleiding geeft,
nog altijd niet beantwoordt. Dit is voor haar een vleiende
aansporing, omdat die verwachtingen hoog zijn gespannen.
Dezezeer jonge tooneelspeelster - men zegt mij dat zij
ongeveer 24 ZOll zijn -- js eengroote schat voor het tooneel,
maar zij is nog in haar eerste tijdperk, de diamant is nog
niet geslepen. We hebben hier te doen met een aangeboren
talent, dat zijn weg zal vinden, ook zonder dat er iets aan
beschaafd wordt;. maar dan zal het zieh niet ontwikkelen, het
zal nooit. lUser geven, dan een hartstochtelijk speIen, voor het
vaderland weg.
,In haar wijze van spreken heb ik alle weeke en zacht..
geaarde stembuigingen gemist, een Iieve zangerigheid heb
ik er niet in gemerkt, een fluisterend fleell1en heeft mij niet
getroffen, mijn aandacht is veel meer gevallen op den flinken
toon van haar stern, waardoor hetgeen zij zegt wel op
pooten staat en soms z66 vierkant voor den dag komt, dat
het in ,de verte aan blaffen doet denken. Ongelukkig is deze
spreekwijs haar eigene en daarop teert de geheeIe ro1. De
eentonigheid, die hierdoor ontstaat is soms zeer kennelijk
en wordt dan slechts afgebroken door mserdere kracht in
de heftige gedeelten. Het zou ontzettend jammer zijn als
dit zoo moest blijven, 'en toch heb ik er nooit van gehoord
dat zij onder een leidi~g staat, die haar in al haar prachtige
volheid zou kunnen ontwikkelen tot iets zeer bijzonders.
Ik vrees dat wij' haar zullen 'zien blijven zooals zij is:
een mooie vrouw, die veel van haar ro~m ook daaraan
heeft te danken dat zij knap iS, een wilde tooneelspeelster
van zeer zuiverras, die door krachtige vertooning van
grooten hartstocht de gemoederen weet te beroeren -- en
dat is al zeer vee1. Maar ik wensch nog meer. Beha1ve
het vrollwenschoon, dat mij lief iso en de aangeboren
geestdrift voot de planken, die mij onmisbaar lijkt, eisch ik
"het werk" dat alles mooi doet worden en dat een 0 p v at tin g
van de 1'01 mogelijk maakt. Want bij ernstig en herhaald toezien
is mij' gebIeken, dat Mevr. van Lier niet l18eft een "opvatting"
vati Fedora - een fatsoenltike is gezegd in tegenstelling met
die van Mevr. Brondgeest - maar, dat zij die rol speelt,
oi> goed geluk, raak en mooi. Zoo speelt zij alles; niet naar
een studie of een kunstbegrip, maar naar de eischen van
haar eigen persoon. Dat is wel natuurlijk, maar het komt
niet altijd goed uit. Bij haar schreien wordt zij leelijk, hoe
zij kust, weet ik niet, want ik heb het haar in Fedora
niet zien doen. Het kan z\in, dat het stuk daarom zoolang,
zonder eenigen indruk op den toeschou wer voortgaat en hij
pas latar bij de seimes a faire iets gewaarwordt, dat hem

aan kunst doet denken, maar het ligt ook aan de weinige
zorg, die deze tooneelspeelster besteedt aan kleinighed~n,
waaruit een volslagen comedienne een wereid van aandoenm·
gen te voorschijn doet treden.
Haar speI is niet geleerd, - ziedaar I
Aan Sch wab kan zeker niet geweten worden, dat dit stuk
eigenlijk slechts komt op de helft van de hoogte, die het
bereiken kan, aan Schwab zeker niet. Het zou bij nauwkeurig toeluisteren zelfs heel goed mogelijk zijn, dat er bleek
dat aan Mm, op verschillende oogenblikken, de eer van het
geslaagde speI toekomt, want - dat is nu juist eens een
mooi kontrast - wat Mevr. van Lier aan vrouwelijke gevatheid schijnt te missen, dat zou, vooral in het samenspei,
wel eens door hei overwogen en bedachtzame doen van
Schwab kunnen worden vergoed en het zou bovendien heel
best te verklaren zijn, dat mannelijke beoordeelaars zieh lieten
afleiden van Schwab naar JuJia, door haar meerdere bekoorlijkheid, die echter - bij een zuiver oordeel over haar speluit den booze iso

***

Gevaarlijk Spel door Mej. Caroli~e Banck, een tooneelspel
in drie bedrijven heeft het afgelegd. Het beleefde sene
voorstelling. Een jaloersch echtgenoot, Karel de Wild,
schiet zijn vrouw dood. omdat zij verklaard heeft Frans
Reevers, le luitenant der huzaren; te beminnen, een verklaring
die zij pas doet nadat de Wild haar ten onrechte van
ontrouw heeft ~erdacht. Na den moord pleegt de Wild
zelfmoord. De mislukking van het stuk kan in hoofdzaak
worden toegeschreven aan den buiten alle verhouding wanstaltigen dUbbelmoord, die hoegenaamd niet gerechtvaardigd
is door de feiten, maar bovendien niet is voorbereid door
den stijl waarin het stuk isgeschreven. Het komt mij
voor dat de schrijfster, die veel talent toont voor de schildering' van kleine aandoeningen, een veel dieperen indruk heeft
gehad van haar dramatisch gegeven, dan de me este menschen
er van krijgen. Daarvoor zijn twee redenen. Hetgeen er
gebeurt is niet, ernstig, maar moet het nog worden. De
kogel is al door twee menschen heen en heeft hen gedood,
immers v66r dat zij nog door de kerk was. Maar dit zou
wel te ovarkomen zijn geweest als Mej. Banck den opzet
nu maar even hoog had kunnen opschroeven als haar eigen
ziening van het, voor 6ns, niet zoo erg tragisch geva1. Ik
kan mij zelfs een treurspel denken op dit eenvoudig thema,
maar dan moet het in verzen worden behandeld, dan moeten
de cadeautjes eruit, de kinderen moeten weg, het baI in
den buitentuin enz. enz., maar dan was het ook geen tooneel·
speI uit onzen tijd.
Het kwam mij voor, dat de ware lust bij de speIers
onthrak hetgeen te vergeven is en met het oog hierop vind
ik nadere bespreking van het speI overbodig.
Bij Ziek gemeld van Centurio, een gek ding in sen bedrijf,
was het anders, daar had men succes mee en of de pret
achter of v66r het voetlicht is begonnen, het doet er weinig
toe, want hoe flauw en onmogelijk de klucht ook was.
lachen deed ze. Met genoegen zagen we Broedelet en Mej.
Scheffer, bei den van de Tooneelschool, hier optreden in
rolletjes, waarvan wat te maken was en waarma ze eer
heb ben ingelegd.

***

Met de wederopvoering van De Danicheff's van Dumas
Fils en Da Corvin *) is door den Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging een goed werk verricht, de opbrengst
dezer voorstelling ter herinnering aan Mevr. M. J. KleineGarLman, strekt tot bijdrage in de kosten voor de overbrenging van 'haar stoffelijk overschot naar een andere begraaf*) Bij Leo Melitz, Die Theaterstücke der Weltlitteratur, komt
het stuk op blz. 326 voor ondel' den pseudoniem Pierre Newsky
en wordt het vermoeden uitgesproken, dat Victorien Sardou zich
daarachter verborgen hield.
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plaats. De zaal was mooi vol. Het doel is bereikt; - al is
de overbrenging van het graf verzekerd, de instandhouding
blijft noodig! - wat wiI men meer? Een mooi stuk? Daar
wordt minder naar gevraagd. Goed spei? Er wordt weinig
op geiet. Wat we boven en behalve het doel der voorstel·
ling hebben meegenomen, het is niet veel meer dan den
indruk, dat er nog maar weinig staat van De Danicheff's.
In de eerste plaats, tot mijn niet geringe vreugd, leeft de
raisonneur nog: Roger de Talde (Henri de Vries) behaalde
een applaus bij open doek. Dan was er nog iets over in
Graaf Wladimir Danicheff. "Wat wilt ge doen?" vraagt zijn
moeder op het eind van het tweede bedrijf. En zijn antwoord
luidt ongeveer: "Als ik hem vermoord heb, zal ik haar
dooden en daarna mij zelf!!! (Hij gaat af.) Ook was het
wel waar, wat de Talde ten slotte zei: "Als ik deze ge·
schiedenifS in Parijs vertel, zullen ze mij daar niet gelooven."
Het bevefStigt, wat ik in het vorig nummer over Dumas
schreef. Hij is ongeloofelijk romantisch.
V.

Uit de Maasstad.
Als een donderslag bij helderen hemel - zoo is eensklaps
John Gabriel Borkman ingeslagen in de Aert van Nesstraat.
Ik behoef u niet te verteUen, M. de redacteur, hoe wij
hier aan het pruttelen, ja brommen, geweest zijn. Dat plan
om met Borkman eens wat afwisseling te brengen in de
grijze eentonigheid van dezen tooneelwinter, was eigenlijk
van ons, Rotterdamsch publiek, zelf. Aanvankelijk schenen
wij er mee te zullen slagen; toen hoorden we er weer niets
van, zoodat ik u veertien dagen geleden schreef: nu loopt
het gerucht al dat dit plannetje niet doorgaat. En ineens,
dasr stond het aangeplakt: Dinsdag 9 Maart veertigjarige
tooneelloopbaan en benefiet van Mevr. Burlage-Verwoert;
opvoering van Ibsen's John Gabriel Borkman.
Een evenement. Een groote voldoening voor hen die deze
vertooning heb ben aanbevolen en een flinke revanche voor
hetgeen de directie Le Gras en Haspels in dezen winter te
weinig gegeven heeft. De zaal was stampvol, tot drie· en
viermaal toe ging het scherm en - moge het een paar
maal extra voor de beneficiante geweest zijn - zoowel wat
het stuk als wat de "ertolking aangaat, kan men hier spreken van een groot succes.
Ik ben het wat het stuk betreft met u, M. de redacteur,
die het "verachtelijk" noemdet, zoo gehe el en al oneens,
dat ik met de enkele mededeeling van dat meeningsverschil
volstaan wiI. Laat ons in 's hemels naam niet over Bork·
man en Ibsen gaan pole mise eren en in ellenlange betoogen
- want kort zou het niet kunnen - het onze voegen bij
de stapels min of meer verstandig geschrijf die er naar aanlei·
ding van deze belangwekkende verschtiningen zijn opeengehoopt. U hebt zeer loffelijk den nadruk gelegd op het
strikt persoonlijke van u W opinie; ik volg u w voorbeeld.
Ik heb het sluk in aandacht en bewondering gelezen ; zoowel om de verbazende techniek (hoe prachtig is die geheeie
roman in eenen adem door geschreven; blijkbaar eerst lat&,
alleen ter wille van de eischen der opvoering, in vier bedrijven
gekapt), als om den inhoud en den vorm. Die aandacht en
bewondering zijn door wat ik in den schouwburg gezien
heb, nog gestegen.
Nu ben ik de eerste om te erkennen dat de vertooning
daar het hare toe gedaan heeft. Dialogen als in hat eerste bedrijf
tusschen de twee zusters en vooral in het tweede tusschen
Borkman en Ella, kunnen bepaald ondragelijk lang schijnen.
Maar dat was gisteren niet zoo; dat heb ik niet alleen bij
mijzelf, maar ook aan het publiek waargenomen. Met inge·
houden adern werd het speI van Mevr. Beersmans als Ella
gevolgd; zoolang zij op de planken was, bleef de aandacht
onverdeeld. Het is dan ook nag meer: Ella Rentheirn dan
John Gabriel Borkman, wat wij gisteren avond gezien hebben.
Mevrouw Beersmans heeft zieh met al den hartstocht harer
groote kunst aan die rol gegeven en het is mij niet mogelijk

anders over haar werk te spreken dan als over een 8cbitterend geheel. Ik zou er geen onderscheidingen in goeden of
kwaden zin in weten te maken. We hebben onlangs uit
haar mond vernomen : "Ik van het tooneel gaan? Maar dat
zou ik immers niet kunnen I" De avond van gisteren alleen
zou voldoende zijn om er van on zen kant aan toe te voegen:
,Maar dat zoudt ge immers niet mogen I"
John Gabriel was de heer D. Haspels. Ook voor dezen
iti mijn bewondering groot, maar meer relatief. Ja, het is
kranig wat hij in deze rol heeft kunnen doen; het was een
strikt eigen opvatting, een creatie. Maar ik had den Borkman
toch litlver anders gezien. Borkman, niet waar? is de vleugellam ge schoten Napoleon; de gevallen grootheid. Maar in den
Borkman van Dirk Haspels was het wel het vleugellamme,
het ver val, dat de overhand had. Van de grootheid van den
Napoleon was er niets meer over. Nu leeft de Borkmanfiguur van Ibsen in een illusie die door zijn geheeie
omgeving voor onzinnig wordt gehouden en het ook
werkelijk iso Maar ik had dan toch een figuur wenschen
te zien die het mij begrijpelijk gemaakt had, wat John
Gabriel in zijn grooten tijd geweest was. Dat heb ik pas in
het laatste bedrijf kunnen waarnemen: in het sarcasrne
waarmee hij daar de dweeperijen van den dichter Foldal
kapot knijpt en in zijn onstuimigen ren naar de bank op
den sneeuwheuvel,
De dichter Foldal was aandoenlijk juist verpersoonlijkt in
den heer Rosier Faassen, Die bezit zoo heerlijk de gave
om zich heelemaal ip een persoon van des schrijvers fantasie
te steken; diens jas aan te trekken en diens briI op te
zetten, diens stern uit te spreken en in zich op te nemen
diens gemoed. Het scenetje tusschen Borkman en Foldal
in het tweede bedrijf, als de twee vrienden, die - "daarin
bestaat immers de vriendscha~ ?" - elkaar te goeder wille
jaren lang bedrogen hebben over elkaars genie, afscheid
nemen, omdat ze de vriendschap niet meer noodig heb ben wien is dat niet bijgebleven?
. Mevrouw Burlage-Verwoert speelde mevrouw Borkman,
meer dan voldoende. Zij had niet altijd den juisten toon
en legde ook den klemtoon wel eens verkeerd; zoo b.v.
was de zin: ,,'k moet anders zeggen dat het erbarmelijk
min en klein is van John Gabriel's vrienden om zooveel
te hechten aan dit beetje verlies .... " heelemaal mis. Ook
klonk het weeklagen om haar zoon wat scherp. Maar toch
was de jubilaresse van dezen avond verdienstelijk als gewoonlijk; iemand die in ieder ensemble op haar plaats is,
van groot nut voor een tooneelgezelschap en sympat.hiek
aan het puhliek. Dat bleek wel uit d\l cadeau's en de bloemen
waarmee Willem van Zuylen haar, omringd door de kunstbroeders en zusters, overstelpte. Haar deel aan den tooneelroem z\i haar van harte gegund.
Nu, en verder \vas de mevrouw Wilton van mevr. van
Eysden-Vink bekoorlijk en het pianojuffertje van juffrou w
Haspels goed en de Erhart van den heer Brondgeest wat
te kinderachtig. Maar he t geh e e I was zoo voortreffelijk.
Het decoratief: de versleten huiskamer in l,l.et eerste bedrijf;
de groote zaal, waar "de wolf" heen en wQer loopt in het
tweede; en het wisselend sneeuwlandschap (al duurde de
overgang iets te lang) in het vierde, getuig\le van zeer
go eden smaak en juiste opvatting. Dit kunststu~ heeft men
er dan toch maar volbracht, in de Maasstad, een levendig
succes te bezorgen aan een werk dat bijna nel'gens met
ingenomenheid door het publiek is ontvangen.
Ook de vertaling was uitmuntend. Wie er de aute.ur VlW
is, weat ik niet. Ik had het stuk in de vertaling van den
heer Rössing gelezen en was he el b3.ng dat men die zou ge·
bruiken. Want - nu ik toch uitvoerig ben geworden, wiI
ik het hierbij zeggen - de vertaling van den heer Rössing is
abominabel. Men zou het haast niet gelooven, dat die bekende
criticus bv. tweemaal den derden persoon meervoud (in het
Duitsch) door den tweeden persoon vertaald heeft. Men oordeele:
(pag. 65 van de vertaling). Mevrouw Borkman (schudt het
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hoofd). Dat dient tot niets. Opwellingen spreken niemand
vrij. En ingevingen ook niet.
Borkman. In eigen oogen kunt ge iemand vrijspreken.
kunnen zij; eenvoudig niet begrepen).
(Können sie
Aan het slot (op pag. 94):
Borkman .... Ik ontwaar ze, de geketende millioenen, ik
voel de ertsaderen, die hun bochtige, lokkende armen naar
mij uitstrekken. Ik zag ze voor mij als levende schaduwen
- dien nacht toen ik daar beneden stond, in den kelder,
van de bank, het licht in mijne hand. Ge wildet toen vrij
worden ( Sie wollten = zij wilden; tot aal misverstaall).
En was dat maar het eenige I Wat zegt men van zinnen
als deze: pag. 54: nEn ik geloof vast, ik verachtte je toch
een weinig - ondanks alles." Pag. 55: nEn ik was als
uitgeschreven (?) in je leven." Pag 56: nls die je werkelijk
zoo na aan 't hart gaan liggen?"
Is dit niet een levend pleidooi voor de aansluiting van
Nederland bij de Berner Conventie? Zouden er, als wij het
vertaalrecht moesten koopen, in een vloek en een zucht
vertalingen worden saamgeflanst, die het werk van den
schrijver in sterke mate benadeelen ?
Endat iemand als de heer J. H. Rössing zoo iets doet, die dan
toch als criticus een zekeren naum heeft op t8 houden!
Enfin, ze gebruikten de vertaling van den heer Rössing
niet, maar een heel goede. Jammer dat alleen de sIechte
is uitgegeven.
11 Maart.
PAVIDU8.
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Naschrift. Van avond zie ik in de N. R. Ct., die een
dergelijke opmerking heeft gemaakt over het speI van Borkman als ik, een ingezonden stuk van den heer D. Haspels,
waarvan de laatste zinsnede luidt:
"Ik moet in Borkman's uiterlijk, stern en gedragingen
wat meer den machthebber laten uitkomell, dat ben ik mot
u eens, morgen zal ik trachten daarin' wat verbetering te
brengen."
.A la bonne heure! Dan zal het mo oie geheel nog mooier zijn.

Uit de Theemsstad.
Sedert ik u den vorigen keer geschreven heb, zijn de Sorrows
of Satan gekomen, zij zijn gegaan en hebben voor het syndicaat, dat het stuk in het Shaftesbury Theatre uitgebracht
heeft, he el wat Sorrows in fiallcieelen zin nagelaten. Het
stuk was dan ook, inspijt van een run van zes weken, slechts
een succes d'estime voor de schrijfster van dit merk waardige
boek, Marie Corelli, die bij de adaptie niet in 't minst betrokken was. Het stuk was even duister als de Prins der
DUisternis, die in dit futile play zulk een voorname rol
speelt. Wie kon b.v. de bedoeling begrijpen van het 810tvisioen van Satan?
Schitterend in zijne wapenrusting, stevent Lucifer, de
Zoon van den Morgen hemelwaarts boven een zee van ijs,
verlicht door de middernachtszon_ En nog een oogenblik
tevoren had hij zijne gevreesde identiteit onthuld aan Geoffre)' Tempest, zijn voortdurenden vriend en ... slachtoffer,
een millionair, die een ongelukkig huwelijk gesloten heeft.
»Weet gij thans wie ik ben?" vraagt de Prins der Duisternis, geheimzinnig gehuld in een kleed veel gelijkend op
een badcostuum. "Kies dan: wilt ge leven voor uzelf en
mij, of voor God alleen?" ~iet onnatuurlijk stemt Tempest,
die aldlls tegenover den duivel gebracht wordt, voor onmid·
delijke zalving j het jacht en de geestachtige stuurman brokkelen weg en Lucifer stijgt hemel waarts, vroolijk uitroepend:
"Nader een weinig, nader tot de glorie, die mij eens toebehoorde",
terwijl Geoffrey Tempest, de nouveau-riche, geworpen wordt
op een ijsberg in de Poolzee met een bijbel aan zijne zijde.
Niemand wist wat al dit vertoon beteekende, doch men liet
niet na om Lewis Waller, die den duivel zClo kunstvol wist
voor te stellen, uitbundig toe te juichen. Toch ligt er iu
het stuk een hoofddenkbeeld, z66 eenvo~dig en z66 schoon,

dat het buiten den gedachten kring ligt van hen, die zich
gerechtigd achtten tot de opvoering van dit onsamenhangende,
doffe, dorre speI. Satan is wegens opstand tegen het goddelijke wezen uit den Hemel verwijderd en nooit zal da roem,
dien hij eertijds bezat, weer de zijne worden, totdat de menschheid van de zonde bevrijd iso Elke zonde, die door den
mensch begaan wordt, boeit den Geest aan de hel en vermeerdert sleehts zijne smarten en weeen, terwijl elke beproeving, waaraan weerstand geboden wordt, hem een uur
dichter nabij den hemel en zijn' verganen roem brengt. Uit
die kiem is een stuk opgebouwd, met een Satan in eveningdress, een jammerlijk, beklagenswaardig wezen. Geoffrey
Tempest, een arme broodschrijver, erft op een goeden dag
vijf millioen pond sterling_ Satan, Prins Lucio Rimanez,
brengt hem dit goede nieu ws, in eigen persoon, in een
zolderkamertje in Bloomsbury. In ditzelfde kamertje komt,
zonder dat wij er de oorzaak van begrijpen, eene begaafde
schrijfster, op wie Rimanez dadelijk verliefd geraakt, met
het eenige doel om een blauwtje te loopen. Rimanez neemt
den man, die rijker is dan hij zelf, als protege op en raadt
hem aan om een mooie vrouw te "koopen,"
Daar het in het belang is van Satan om de menschheid
van de beproeving te weerhouden, komt ll1ij zijn raad aan
zijn zwakken vriend zeer verdacht voor.
Tempest geraakt werkelijk verliefd op de schandelijke
dochter van een honderd graven, hij huwt haar en .... het
drama begint_ Tempest en Lady SybH verloven zich en
Rimanez, alhoewel hij de vrouwen verafschuwt, omhelst de
fiancee van zijnen vriend met een dierlijken hartstocht. Die
kus brengt het bloed van de edeldame aan het koken en
in hetgeen een zeer dramatisch tooneel had kunnen voorstellen, zien wij in het derde bedrijf Lady Sybil Tempest te
middernacht aan de voeten van den gast van haren echtgenoot, Prins Lucio Rimanez, anderszins den duivel, wederom in
evening·dress, neerknielen, wederom wordt zij afgewezen en
na een hevige woorden wisseling met haren echtgenoot, die
deze nachtelijke bijeenkomst ontdekt heeft, sterft zij aan zijne
voeten. Tempest gaat nu, beu van al zijne beslommeringen
op een toer uit in het jacht van Rimanez en komt op de
bovenvermelde wijze tot eilende en glorie_
Waarom? Dit heb ik mij den gansehen avond afgevraagd.
Het was de kostbare monteering, een uitgelezen gezelschap
van de beste tooneelkrachten, een nauwe verwantschap
met een uiterst populair boek van een nog meer populaire
schrijfster, die deze zeer ruw afgeslepen compositie onder
de aandacht van het tooneelbezoekend pub liek kC!nden
brengen.
Dat Marie Corelli met het tooneelstuk niets wilde to doen
hebben, begrlip ik zeer gaarne. Deze dame spreidt tenminste in haren arbeid eene levendige verbeelding en een
vulkanische kracht ten toon, twee eigen schappen, die het
tooneelspel in kwestie gehe el mist.
Londen, \J Maart '97_
P. ABAS.

Boek beoordeeling.
.J. Huf van Buren. Gekj'uonde Hoofden.
HistoriespeI. (De opbrengst strekt ten behoeve
der instandhouding van het gl'3f van Mevrouw
Kleine-Gartmall). Amsterdam, M. J. p, van
Sallten, 1897.

De verovering van het herlogdom van Gelderland door het
huis van Bourgondiii is een lange en treurige gescbiedenis,
aan vangende met den opstand van den zoon Adolf tegen den
vader Arnold, en met een burgeroorlog, eindigende met
daden van geweld door den vreemden vorst tegen het land
~epleegd.
Een ruime bron van dramatische en tragische
toestanden waar niet \'oor de eerste maal onze tooneelschrijvers aan putten.
In Gekroonde Hoofden wordt het eerste deel van dien
kamp om de kroon tot een historisch drama ver werkt. De
oude hertog was een verkwister van eigen goed en ver-
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schacheraar van eigen grond, een deel zijner onderdanen
verontwaardigd over zijn wanbeheer staat tegen hern op en
biedt ztin zoon den troon aan; deze aarzelt geslingerd
tusschen het ontzag voor den vader en zijn aandrang om
het land te redden. De hertogin-moeder gedreven door
het verlangen zelve het be wind in handen te krtigen hitst
den zoon tegen den vader op. Een paar handlangers der
Bourgondische politiek vuurt de verdeeldheid tusschen de
leden der rampzalige familie aan om het verscheurde
land redding te doen zoeken in de opslurping door de wassende macht der Bourgondiers. Ziedaar het thema behan·
deld in het historiespe!.
Het is een drama van kUiporijen ensamenzweringen, een
strijd tusschen gewetenlooze heerschzuchtigen, die optreden
tegen een verblinden vorst ten val gedoemd door eigen
gebreken en door het noodlot en tegen een zwakkeling die
meer door uiterlijke omstandigheden en invlood dan door
eigen karakter en hartstocht tot hand elen wordt gedreven.
Geen daden dus van edelen moed, van doortastende wils·
kracht, maar een sluiphandeling van lage zielen, die klein
zien en klein doen, zooals menschen die meegesleept worden
naar hunnen val en in zich zelveri noch de kracht noch de
deugd bezitten het noodlot te remmen.
Van die opvatting is de schrijver van Gekroonde Hoo{den
uitgegaan om zijn drama op te bouwen en zijn karakters te
teekenen. Hertog Arnold is een weerloos slachtoffer zijner
zwakheden. Hij is goed van hart, te goed zelts, maar zonde:'
vooruitzicht, zonder zelfbeheersching en wordt slechts be·
langwekkend wanneer hij gevangen genomen en bij winternacht uit zijn kasteel wordt weggevoerd, afwijzende elke
verzachtillg van zijn lichamelijk lijden alleen gevoelig aan
de euveldaad van zijn zoon.
Deze wH het goede en doet het kwade. Hij grijpt niet
naar de kroon, en wijst ze van de hand totdat de menschen
en de gebeurtenissen hemdwingen ze zieh op het hoofd te
zetten. Hij is een ged wongen geweldenaar, een soort van
Hamlet die niet als de wreker maar als een straffer van
zijn va der optreedt en zijn daad van tragische gerechtigheid
vervult met lijden en wroeging in het hart. Vader en zoon
wekken meer deernfs dan haat of liefde.
Beide deze figuren in hun lijdzaam, weifelend en half·
slachtig karakter, slachtoffers van het noodlot, zijn in het
drama met hunne halve tinten, met hun beweging van
stijgen en dalen, van inspanning en ontspanning rijk getint
en getoetst en leveren gewis den tooneelspelers benijdbare
rollen.op.
Zij zijn de hoofdpersonages en de schrijver heeft er een
bijzondere studie aan gewijd en er groot voordeel uitge·
trokken.
Achter hen staan de hertogin, de verpersoonlijkte heersch·
zucht, voor wie allel:l, ook de l1100rd geoorloofd middel is, om
haar doel te bereiken : een karakter uit den helle, die beweging
brengt in de weifelende gemoederen, maar zelve niets dan
afschuw verwekt; Pater Amhrosisus, de sluwe dienaar van
het Bonrgondisch huis en de Graaf van eroy, de hoog-·
hartige natuur, wiens zeggen en doen laat voorzien hoe
jaren nadien de val van het Geldersehe hertogdom zal vol·
trokken worden. Alle drie zijn minder in kunstwaarde dan
da oude en de jonge hertog, meer personages uit het melo·
drama dan uit het menschelijkhistoriespe!.
Van minder belang in de handeling en eerder aanvullend
dan onmisbaar zijn de overige personen. Schimmelpenninck
een nobel fignur door zijn roerende verkleefdheid aan zijn
ouden meester, Aleida van Kuilen burg en Frederik van
Egmond twee welgeteekende karakterrollen, zijn aan te
stippen als gelukte figuren.
Alles te zamen, dunkt mij, stof en dankbare stof genoeg
om ook op de planken dit drama, boeiend bij de lezing, te
doen gelukken.
MAX ROOSES.

Ons Souffleurshokje.
De regiss eur,
door den Königl. Oberregisseur Karl Skraup, Stuttgart.
(Slot.)

Hoe is het nu met het ensemble der opera gesteId en
hoe komt het, dat men over de regie daar veel minder
klachten hoort dan bij het tooneelspel?
Bij de zangers komt het tooneel eerst in de tweede plaats
in aanmerking. Daarom zijn zij veel afhankeli.iker van den
regisseur dan de tooneelspelers. Bovendien heeft de opera·
regisseur het in zooverre gemakkelijker, daar' het operarepertoire veel kleiner is en de noviteiten en nieuwe opvoeringen er veel minder voorkomen dan bij het toonee!.
Behoeft hij aan den flenen kant, zooals later bewezen zal
worden, ook minder tooneel-repetities, aan de andere zlide
wordt hem het tooneelmatige nog veel gemakkfllijker gemaakt,
doordat de opera aan de meeste theaters, waar beide genres
worden opgevoerd, den voorrang heeft en daarvoor dus meer
tijd en middelen voor het tooneelmatige beschikbaar worden
gest eId . *)
.
Wat nu den tekst, het gedeelte dat gezongen wordt, aangaat, hierbij hebben de kapelmeester en de regisseur bij de opera
buitengewone voordeelen. Afgezien van den bindenden, muzikaIen vorm is daar de w~ize van repeteeren, het komen
tot een afgerond geheei, eenvoudiger, dan de wijze van repe·
teeren bij het toonee!. Bij de "kamer- en piano-repetities"
bestudeert de kapelrneester met de zangers ieder afzondetliJk
en zoodra deze hun partijen maehtig zijn, met het geheeie
personeeI, den tekst en het muzikale gedeelte der opera.
Hierbij wordt de opvatting, phraseering en nuaneeering vast·
gesteId. En eerst wanneer dit gedaan is, als tegelijkertijd,
en zelfstandig voor zieh, het orkest geoefend is, eerst dan
komt het re pe teeren op het tooneel, waar het meer tooneel·
matige deel der opera ingestudeerd wordt.
Voor de artistieke behandeling van den tekst, voor
dit gewichtigste deel van zijn taak, beschikt de tooneel·
regisseur daarentegen niet over kamer-repetities, die toch
zoo noodig zijn bij noviteiten, na een lees·repetitie, die
alleen dient om den tooneelspeler met den inhoud, de
handeling van het stuk bekend te maken. De nuanceering
en het kunstig zeggen van den tekst worden dadelijk
op het tooneel bestudeerd, waarbij de vertooner, voor·
namelijk in het begin, door het tooueelmatige deel zijner
taak bijna gehe el in beslag wordt genomen. En daar hij dan
over den tekst, dan weer over het tooneelmatige, terechtwij·
zingen ontvangt, en er dus twee verschillende materies
tegelijk behandeld worden, blijft slechts het voornaamste in
zijn herinnering en vele teedere bijzonderheden gaan daardoor bij zijne vertooning te loor.
Sleehts Laube aan het Weensehe Stadttheater, het Duitsche
theater in Bernin en de Hertog van Meiningen hebben het
onschatbare voordeel van kamerrepetities voor het tooneel
erkend en zieh ten nutte gemaakt.
Bijna alle tooneelspelers, zelfs de voornaamste, moesten
bij hen eerst hunne rollen alleen studeeren, en eerst als
die studies geeindigd waren, als iedere vertooner voor zieh
op de algemeene repetitie was voorbereid, eerst d~m begonnen
de tooneelrepetities, waarbij de regie bijna alleen voor het
tooneelmatige te zorgen had.
Er is echter weinig uitzicht, dat men tot de kamer-repetities **) zal overgaan, want men sehijnt er de waarde nog
niet genoeg van in te zien; het is ten minste opvallend, dat
de tooneelliteratuur, bekend met de treurige toestanden der
theaters, nog niet aan dat systeem gedacht heeft. Het is
*) In Antwel'pen is men er dan ook op uit om voor "Ik
genre een afzonderlijken scholIwburg te verkrijgen.
(RED.)
**) Bij de oefeningen voor Oedil'!ls zijn ze - hoewel waarschijnlijk niet bij het samenspeI - door den leider toegepast.
(RED.)
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niet te ontkennen, dat de theaterdirecteuren bij de invoering
van zulke repetities een groote mate van geestkracht moeten
bezitten, want vele tooneelspelers zullen zieh tegen deze
kamerrepetities verzetten en het als een geringschatting van
hunne waarde als kunstenaar beschouwen, des te meer,
omdat al wat nieuw is gemakkelijk tegenstand ondervindt.
Het is geen wonder, dat bij de positie, die een regisseur
tegenwoordig inneemt, bij al de onverkwikkelijkheden,
die zieh in dat beroep. door het voortdurende contrast tus·
sehen groote verantwoordelijkheid en geringe macht voor·
doen, slechts weinigen zieh aan die betrekking wijden.
Er zijn maar zeer weinig schouwburgen, die zieh de weelde
veroorlooven, om voor de belangrijke betrekking van regisseur een bizonderen persoon aan zieh te verbinden. Ge·
woonlijk is daarmede een tooneelspeler belast.
Wat is het gevolg daarvan? Of de vertooner lijdt onder
zijn betrekking als regisseur, of de regisseur lijdt onder zijn
beroep van tooneelspeler; daar beide betrekkingen den geheelen
mensch in beslag nemen. Vandaar dan ook, dat de beste
tooneelspelers zieh niet met de regie bemoeien, die dan ge·
woonlijk aan acteurs van geringere beteekenis wordt opge·
dragen.
Dat zou op zieh zelve niet kwaad zijn, als deze onbeduidende tooneelspelers eenige belangrijke kennis van de
regie hadden. Maar al ware dit het. geval, dan lijdt toch ook
deze regisseur door zijn dubbele betrekking. Aan de eene
zijde ontbreekt hem het vertrou wen in zijn objectiviteit,
want er bestaat altijd gevaar, dat hij zijne betrekking van
regisseur opoffert aan die van tooneelspeler; aan den ande·
ren kant beoordeelen de vertooners zulk een regisseur zeer
ten onrechte naar zijne tooneelspelers·bekwaamheden : Laube
was nooit tooneelspeler en toch de beste aller regisseurs.
Men ruime den regisseurs die positie in, die hun volgens
hunne noodzakelijke talenten, bekwaamheden en kennis,
volgens hun groote verantwoordelijkheid en veelomvattende
werkzaamheid toekomt; men geve hun zoowel op kuristals op moreel gebied het noodige gezag, men wege hunne
betrekking ook in materieeIe verhouding af - en, waarlijk,
het lJuitsche tooneel zal (evenmin als het onze - RED.)
over gebrek aan goede regisseurs te klagen heb ben, daar er
toch vele personen gevonden kunnen worden, die door
talent en kunst, geest en kennis, uitblinken.

Dames, hoeden af!
Op het oogenblik, nu men zoo wat overal bezig is llIet
de vraag of de dames haar hoeden in den schouwburg mogen
ophouden, is het niet· onaardig melding te maken van een
proces op dit stuk, dat in elk geval de verdienste heeft van
met zijn tijd mee te gaan.
Kort geleden zat bij de voorstelling van Madame Putiphar
in het n Theätre de l'Athene·Comique" te Parijs een heer in
de fautueils d'orchestre, die zijn hoed ophield, nadat het
scherm voor het eerste bedrijf was' opgehaald. Onmiddellijk
begon men verzet aan te teekenen en van alle kanten
schreeuwde men nHoed 1 Hoed I"
De meneer hield zieh dom.
Een van de schouwburgbedienden verzoeht hem zeur be·
leefd zijn hoed af te nemen, maar de heer weigerde, terwijl
hij er op wees dat v66r hem twee dames zaten, met hoeden,
veel hooger dan de zijne, die hem beletten op het tooneel
te zien.
De bediende hield aan en dreigde den bezoeker met de
politie als hij bleef weigeren zijn hoed af te zetten.
Toen stond de heer van den hoed op en vroeg zijn geld
aan het loket terug, wat hem natuurlijl\: niet werd gegeven.
De bezoeker liet eerst nog die weigering door een ander
constateeren en ging toen zijns weegs.
De bestuurder van het "Athenee·Comique" heeft thans
een dagvaarding ontvangen om te versehijnen voor den
kantonrechter.

De dagvaarding behelst de feiten, zooals zij hierboven zijn
vermeid en voegt daaraan toe:
"Aangezien, in rechten, geen enkel voorschrift aan de
mannen de verplichting oplegt om ongedekt een tooneel·
voorstelling bij te wonen.
Aangezien men ten onrechte zou tegenwerpen, dat de
zoogenaamde hooge ho eden het uitzicht van de andere toe·
schouwers belemmeren:
Aangezien inderdaad de vrouwenhoeden, die met hun
tegenwoordige belachelijk-overdreven afmetingen, een hinder
veroorzaken veel grooter dan die welke voortvloeit uit den
vorenbedoelden hoogen hoed, zijn toegestaan op alle plaatsen
en in alle schouwburgen.
Aangezien het verschil in geslacht niet voldoende kan
worden ge acht om deze ongeIijkheid in het toelaten van
een misbruik te verklaren
Aangezien de mannen meer redenen hebben dan de vrouwen Om hun hoed op te houden, omdat zij dikwijls lijden
aan kaaIhoofdigheid."
Om ten slotte te eisehen : Ten eerste de teruggaaf yan
den prijs van den fauteuil ad 8 francs en ten tweede 50
francs als vergoeding van .kosten, schaden en interessen
voortvloeiende uit het niet bijwonen van de voorstelling van
Madame Putiphar.
Later ward bericht, dat de eischer genoegen heeft genomen met een balkonplaats J eerste rij, zoodat de kwestie niet
is uitgemaakt.
In verband hiermede herinnert een snuffelaar er aan, dat
te Parijs al sedert 1881 een politieverordening op de schouw·
burgen bestaat, volgens welke "het verboden is, hoe dan
ook, een voorstelling te storen of de toeschouwers te beIet·
ten het vertoonde stuk te zien of te hooren". Op dien grond
zouden de damas in stalles en parterre kunnen worden genoodzaakt, hare llOeden af te zetten. Toch heeft geen enkel
bestuurder zulk aen verbod kunnen handhaven, behalve het
Thedtre Fran<;ais.
In Marseille is nu een gelijk voorschrift gegeven, dat van
een aantal dames verzet heeft uitgelokt. Een spotvogel doet
een beroep op de.... modistes!
In Amerika zijn zij op enkele plaatsen de hoeden eenvoudig verboden, en wel in den vreemden vorm van een
verbod aan de schouwburgbestuurders om dames met hoeden
in hun zalen toe te Iaten. De Parijsche bladen ontvangen
van verschillende z~iden raadgevingen, die eigenlijk voor de
politie of voor de schouwburgbesturen bestemd zJjn. Een
Iezeres schrijft aan den Figaro, dat haar man er genoeg van
heeft, als hij met haar in den schouwburg zit, onaangename
en onbeleefde opmerkingen over haar hoofddeksel achter zieh
te hooren en verlangt, dat de dames als te Bayreuth hare
ho eden een voudig zullen afzetten en in de hand houden of
op haar schoot leggen. Een ander wH de zalen meer laten
oploopen, weer een a!1der vraagt aan de muren van de
couloirs pIankjes, waarop de 'dames hare hoeden kunnen
leggen en een zeer practisch lezer wil, dat de schouwburgbesturen in hunne zalen twee of meer rijen achter elkaar gelegen
plaatsen zullen open hOllden voor dames met groote hoeden.
Zoo zouden deze van haar buitensporige hoofddeksels wel
gauw genoeg krijgen.

Ingezonden.
Benoeming van leeraren aan de
Tooneelschool.

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

Geachte Heer Banck.
Vergis ik mij niet, dan was 't October '96 toen u mij
bekend maakte met uw voornemen om naar Frankrijk te
vertrekken. De laatste vergadering van de Commissie van
Beheer en Toezicht werd gehouden 10 Februari '97. Ik
wist niet, dat u van plan was zo6 lang weg te blijven en
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waande u reeds geruimen tijd terug, toen in "Het Tooneel"
van 15 Februari uw artikel verscheen.
Evenwel, dit alles doet weinig ter zake af. Wat mij de
pen deed opnemen was het feit, dat een gedelegeerde bij de
Commissie van B. en T., Voorzitter van de Haagsche Afdee·
ling, iemand als u, die algemeen geacht wordt op de hoogte
te zijn van 't geen er in het Tooneelverbond voorvalt, niet
alleen in "Het Tooneel" een onjuist vermoeden oppert aan·
gaande de benoeming van een leeraar, maar bovendien door
zijn wenken en vragen het publiek in den waan brengt,
dat de simpelste kwesties, welke zich bij de aanstelling van
een leeraar of een leerares kunnen voordoen, door de Com·
missie v4lon B. en T. eenvoudig over het hoofd zouden zijn
gezien.
Indien u, alvorens uw artikel in te zen den, den Sekretaris
van de Commissie om inlichting had gevraagd, dan ZOll u
ongetwijfeld hebben ingezien, dat 't niet aanging de Com·
missie voor te stellen als zoo verregaand onnoozel. Ik
twijfel er geen oogenblik aan, dat alleen belangstelling in
de School u heeft doen schrijven en ik hoop met u, dat de
gedelegeerden van de verschillende Afdeelingen voortaan vall
meer belangstelling in de zaken zullen doen blijken; maar ...
dat die belangstelling zich dan ook toone: bijtijds en op de
vergaderingen.
In de hoop u daar nog dikwijls te ontmoeten teeken ik
Hoogachtend,

in Lodewijk XI, Robespierre in Jan Masseur, zijn apotheker
in Romeo en Julia, waarin hij zieh een bijzonder mooien
kop had gemaakt, enz.
Verleden jaar bij een voorstelling van Richard III kreeg
van Dommelen ~en bloedspuwing; weldra bleek, dat de maag
was aangetast en aan maagkanker is de zieke na een langdurig pijnlijk lijden bezweken. De raad van beheer van
Het Nederlandsch Tooneel had hem zijn volle traktement
laten behouden.
Van Dommelen was een eonseientieus artiest, die steeds
ijverig zijn rollen bestudeerde, zijn rollen steeds kende en
een zeer geregeld, kalm leven leidde. In zijn vrijen tijd
deed Van Dommelen aan pastelteekenen en boetseeren; hti
maakte gediehtjes en teekende o.a. dikwijls levensgroot de
koppen, die bij zieh in zijn verschillende rollen zou maken.
Merkwaardig is het dat die typen zoozeer verschilden. Zeker
zal Van Dommelen bij de rolverdeelingen door Het Neder·
landsch Tooneel nog menigmaal gemist worden.

Uit verschiliende Tijdschriften over
Tooneel.

De Gids. Maart. John Gabriel Borkman van Henrik Ibsen,
Mr. J. N. van Hall.
De Nieuwe Gids. Maart. Sophoeles' .Antigone, vertaald door
Willem Kloos (Wordt vervolgd.)
Woord en Beeld. Maart. Louis Bouwmeester, J. Vriesendorp.
MARcELLus EMANTS.
De .Amsterdammer, Weekblad No. 1029. N. Judels, J. H. R.
De Kunstwl?reld, No. 11. Therese Raquin, S. Heijmans Jz.;
Uitgeknipt.
La Gloche engloutie, E. den Dulk.
Uit het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage d.d.
De Zon, No. 25. Gevaarlijk Spel, Het Paradijs, TMrese
17 Februari 1.1.
Raquin; Hoeden af!; Parijsehe Sehouwburgen.
Het Nederlandsch Tooneel. No. 24. Frans Boghout, Redaetiej
Friedrich Mitterwurzer is Zaterdag 13 Februari 1.1. geheel
Alexandre Dumas Fils (Het Tooneel); Nederlandsehe Sel:ouwonverwaehts in 52·jarigen ouderdom te Weenen overleden.
Mitterwurzer ging door voor den geniaalsten hedendaag· burg van Antwerpen (Ka Ronsel), Gust Dielemans; Het
sehen Duitschen aeteur. Zijn kunst droeg steeds den stem- Tooneel op den Buiten, Lod. Schelt jens ; Uit de oude Doos;
pel van sterke individualiteit. Daarenboven wae Mitterwurzer Van den BeIleman ; Kunst- en Letternieuws; De Liefdezuster,
zoo veelzijdig en wist hij zijn tooneelgestalten zoo waar en door Isidor Albert, Leonidas.
Revue des Deux Mondes. 1er Mars. Spiritisme, La Douloupakkend terug te geven dat het diep te bejammeren is dat
1'euse,
La Loi de l'Homme, Jules Lemaitre.
zoo'n groot kunstenaar zoo vroeg gestorveli iso
La Revue de Pa~'is ler Mars. Trois succes au Theätre,
Het was de derde keer dat Mitterwurzer aan het Burg·
theater werkzaam was. De beide vorige keeren was hij Gustave Larroumet.
Neue Deutsche Rundschau. März. Das Kopenhagener Theweggeloopen omdat zijn onrustige en naar virtuositeit hakende natuur het aan zoo'n deftigen schouwburg niet kon ater, Peter Nansen.
The .Athenaeum. No. 3620. The Saucy Sally a Farce in
uithouden. Maar in 1894· was hij teruggekomen, en van
dit oogenblik werd hij de roem en de trots van het Burgtheater. Three Aets, from the Freneb by F. C. Burnand; The MariZijn laatste rol was die van Hjalmar in Ibsen's Wilde Eend. ners of England a Drama in Four Acts and Two Tableaux,
Hij was bezig met het studeeren van Svengali voor gastrollen. by R. Buehanan and C. Marlowe.
To-Morrow. March. The noble art. IX, The crities by
***
Stanley Jones; Ex Cathedra. VI, Tbe blight on the musicUit het Dagblad van Zuid·Holland en 's Gravenhage d.d. halls by Max Beerbobm.
18 Februari 1.1.
De aeteur C. van Dommelen, van wiens overlijden wij
Advertentie.
melding maakten, werd 17 Juli 1842 te Utrecht geboren.
Versehenen bij M.l.P. VAN SANTEN te Amsterdam:
Reeds op 15-jarigen leeftijd trad hij in 'slands dienst. In
1873 was hij sergeant·sehrijver bij de vesting-artillerie en
deed toen mede aan een voorstelling, gegeven ten voordeele
van een artillerist, die bij de manoeuvres zijn beide handen
had verloren. Bij die voorstelling trok hij de aandaeht van
de direetie van het gezelsehap Albregt en Van Ollefen en
ten gevolge daarvan werd hij in 1874 door deze direetie
geängageerd. In 1876 ging hij met de meeste leden van het
HISTORIESPEL
gezelschap over naar Het Nederlandsch Tooneel, dat hij tot
zijn dood trouw gediend heeft.
nOOR
Al behoorde Van Dommelen ook niet onder de eerste
J.
HUF
V
AN BUREN.
artiesten van het gezelschap, toch was hij een zeer nuttige
kracht, zooals het Hbld. tereeht zegt. Hij speelde meest
De opbrengst strekt ten behoeve der
kleinere rollen, waarvan door een goede typeering wat te
maken was, en daarin slaagde hij meestal bijzonder goed. instandhouding van het Graf van Mevrouw
Man herinnert zieh waarsehijnlijk zijn generaal uit De Werld KLE NE-GARTMAN.
waarin men zich verveelt, een alleraardigste type van een
PRIJS f 1.25.
brommerigen zwijgenden oud-militair; zijn Olivier 1e Daim

Gekroonde
Hoofden

..
... .....
..
:
...... ...

Verschijnt den l en en 15en van iedere maand bij M. 1. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelverbond (Contributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift gratis.
Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afleveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDiJK 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.

21 APRIL 1891.
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IN H D U D.
Dfficieel gedeelte: Beschrijvingshrief voor de XXVlIste Algemeene Vergadering met Toelichting op punt 60. - Begrootingen met
Toelichting. - Graf Mevr. Kleine. - Aan de Afdeelings-Penningmeestprs.
Niet officieel gedeelte: V., De Vlamingen in Amsterdam (Persoverzicht: Suze Mildhof). V., Uit de Amstelstad (Fiacl'e II7,
Ma Cousine, Deborah, Pierewaaiers, Bokkespronyen, Oude)'s, De bm'oemde Vrouw, Alliance Fran(;aise, De Atheensche Vrouw). Modernus, Een stern uit den Haag. - V., W. C. Roijaal'ds te Berlijn. - Tragisch of blij-eindend 1 (Vertaling van ouzen Souffleur).Dns Souffleurshokje. - Uitgeknipt. - Schouburg-Personeel. - Advertentie.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Nederlandsch Tüüneel verbünd.
27 STE ALGEMEENE VERGADERING
op Zaterdag 8 Mei 1897 des morgens te 10 uur te Dordrecht in een der lokalen
van het Hotel »Ponsen."

PU~TEN

V AN BESCHR1JVING:

1°. Opening der Vergadaring.
2°. Verslag van den Algemaenen Secretaris.
3°. Bagrooting 1897/1898.
4°. Verkiezing van drie leden van het Hoofdbestuur wagens het periodiek aftreden van de heeren J. A. Reuft' en J. Post
van der Burg en ter aanvulling van de vacature ontstaan door het bedanken van den heer P. H. Huganholtz Jr.
5°. Vraagpunt Iroorgesteld door de Afdeeling 's Gravenhage.
"Is het niet wenschelijk dat het geven van gratis-volksvoorstellingen van goede stukken door het Tooneelverbond
worde bevorderd? Over welke middelen en op welke wijza zou dit kunnen geschieden?"
6°. Voorstel van den heer J. VRlESENDORP:
"Aan een College (aan te wijzen of te benoemen door de Algemeene Vergadering) wordt opgedragen, aan hen,
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die dit verlangen en op voorwaarden door dat College zelf vast te stellen, een diploma uit te reiken als bewijs,
dat zij zijn toegelaten tot de Nederlandsche (en Vlaamsche) tooneelcritiek."

7°.
80.

TOELICHTING. Het zal voor een ieder, ook zonder dat ik het zeg, wel duidelijk zijn, dat mijn voor·
stel werd ingegeven door onlangs en vroeger plaats gehad hebbende maatregelen van enkele Schouwburgbe·
sturen, die zonder vorm van proces aan Nederlandsche critici den toegang tot hunne voorstellingen, zelfs tegen
betaling, hebben geweigerd.
Op den eigenlijken aard dier weigeringen kom ik niet terug. Het feit, dat zij toegepast zijn, was voor mij
voldoende om te zoeken naar een regeling, die de herhaling van deze dingen kon voorkomen en ik meen, 'dat
die regeling door het aannemen van mijn voorstel zal zijn gevonden.
Op het oogenblik is het met de tooneelcritiek zoo gelegen, dat ieder, die een tijdschrift uitgeeft, op geen
enkel hooger gezag dan zijn eigen wijsheid tot tooneelbeoordeelaar kan aanstellen wien hij wil, ook al bezit
deze daartoe niet de minste bevoegdheid.
In de eerste plaats moeten wij dus omzien naar een gezag, dat door ieder kan worden erkend en ik heb
gemeend dat dit, na de besprekingen in de Afdeelingen, op de Aigemeene Vergadering ZOll kunnen worden
aangewezen.
De toepassing van mijn voorstel heb ik mij, als volgt, gedacht.
Het aan te wijzen College reikt diploma's uit ter toelating tot de tooneel·beoordeeling in Nederland.
Die diploma's zijn persoonlijk, geldig voor een seizoen, bevatten het portret van den beoordeelaar, zijn in de
vier talen gedrukt en zoo in gericht, dat zij (bijv.) vijf jaal' kunnen duren. (De traditioneele da me vervalt.)
Zij kunnen ten allen tijde door het Collego worden ingetrokken.
De uitreiking en in trekking worden bekend gemaakt in "Het Tooneel." De intrekking slechts met vermelding
van het nummer van het diploma.
Om toegelaten te worden legt men aan het College over examen-diploma's, geboorte·bewijs, portret, proeven
van pers werk en verder alles wat ter zake dienen kan en door het College mocht worden verlangd.
Het ia wenschelijk, dat het College niet te spoedig het afleggen van een bijzonder examen zal eisehen,
hoewel ik hoop, dat het daartoe vroeg of laat komen zal.
Na de toelating, waarover door het College binnen (bijv.) 3 maanden wordt beslist, wordt het diploma
uitgereikt tegen vergoeding van de kosten ad (bijv.) f 1.-.
Het diploma geeft recht tot het voeren van een door het College vast te stellen persteeken.
Het College verzoekt aa.n de gemeentebesturen, in wier gemeenten zieh toegelaten beoordeelaars bevinden, om aan alle ondernemers van publieke tooneelvoorstellingen, de verplichting op te leggen om aan de
houders van het diploma vrijen toegang te verleenen tot hunne voorstellingen.
Eij geval toegelatenen of ondernemers moeilijkheden ondervinden, wenden zij zieh tot het College, dat na
onderzoek het diploma intrekt of den ondernemer ultsluit van de bespreking zijner voorstellingen.
De toegelatenen zijn in die uitsluiting solidair en wie deze solidariteit mocht sehenden, stelt zieh bloot aan
de intrekking van zijn diploma door het Colloge.
Ook particulieren hebben het recht zieh bij het Cullege over een toegelaten criticus te beklagen. Na
ondel'zoek van die klacht handelt het College naar bevind van zaken.
Er bestaat m. i. veel kans, dat de toegelatenen in geheel Nederland en daarbuiten, ook zonder inrnenging van
de gemeentebesturen, erkend zullen worden door de schouwburgbesturen, te meer omdat deze laatste ontheven
worden van den last, dien zij nu hebben, om telken jare, soms eerst na vele overwegingen, nieuwe diploma's
uit te reiken aan hen, die dit verlangen. Ook de critici zullen liever op hun algemeen diploma toegang vragen,
dan zooals nu nog het geval is, van een klein tiental bijzondere diploma's te zijn voorzien, die van tijd tot tijd
worden ingetrokken en elk seizoen moeten worden vernieuwd.
Tevens ver wacht ik, dat de periodieke organen er prijs op zullen stellen een door het College erkend
criticlls aan hun redactie te verbinden, te meer omdat de toegelatenen zieh behalve door hunne bekwaamheden
ook nog zullen onderscheiden door het bovenbedoeld persteeksn.
En hiermede vertrouw ik, dat deze pijnlijke zaak tot aller genoegen zal kunnen worden geregeld.
J. VRIESENDORP.
Aanwijzing der afdeeling, aan welke Rekening en Verantwoording gedaan moet worden.
Aanwijzing van de plaats, waar de volgende Aigemeene Vergadering zal gehouden worden.

VRIJDAG 7 MEI 1897.

Te 8 uur in den Schouwburg te Dordrecht :
VOORSTELLING
te

geven door eenige leerlingen der Tooneelschool onder leiding van den heer
S.

J. BOUBERG WILSON.

De Afdeeling Dordrecht noodigt HH. Hoofdbestuurders en Afgevaardigden tot deze voorstelling uit.
Na afloop der Voorstelling heeft de Voorzitter der Afdeeling Dordrecht, de heer D. CRENA DE JONGEl, de eer
HH. Hoofdbestuurders en Afgevaardigden uit te noodigen tot eene bijeenkomst in de bovenzaal van het Hotel "Ponsen."
HH. Afdeelings-Secretarissen gelieven voor of uiterlijk op 1 Mei a.s. den Secretaris der Afdeeling Dordrecht, den
Heer A. J. DE KONING, Wijnstraat No. 84, te rrelden hoeveel Afgevaardigden van de uitnoodiging van den Heer CRENA
DE JONGH wensehen gebruik te maken en hoeveel plaatsen voor hen in den Schouwburg gereserveerd moeten worden.
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ZATERDAG 8 MEI 1887.

voor

Te 6 uur:
GEMEENSCHAPPELIJKE MAALTIJD
Hoofdbestuurders, Afgevaardigden en andere Leden van het N ederlandsch
Tooneelverbond in het Hotel "PONSEN"
a I 3.50 per eouvert met inbegrip van I/2 fleseh wijn.

Deelnemers worden d r i n gen d verzocht zieh v66r of uiterlijk op 1 Mei a.s. aan te melden bij den Secretaris der
Afdeeling Dordrecht.
De Secretaris der Afdeeling verklaart zieh gaarne bereid voor hen, die dit wenschen, logies in een der hotels te
bespreken, indien men hem schriftelijk v66r 5 Mei a. s. van dit verlangen kennis geeft.

A. Algemeene Begrooting 18 97/9 8.

Ontvangsten.
Art. 1.
l!

Contributie der Afdeelingen en der AIgemeene Leden
f 4470.2. Rente.
20.-

~~

I Art.
"

"

"

~

"
"
"

f

"
"

4490.-

Uitgaven.

1.
2.
3.

4.
Ö.

6.

7.

8.

Bijdrage aan de Tooneelschool
Tij dschrift
Bijdrage voorstellingen, door Afdeelingen te organiseeren
Reiskosten
Drukwerk
Bureaukosten
Onkosten Aigemeene Vergadering
Onvoorziene Uitgaven

f

"
"
"
"
"
"
"
f

3290.30
800.150.150.20.35.10.34.70
4490.-

B. Begrooting Tooneelschool 1897/98.
Uitgaven.

Ontvangsten.
Art.

"

"
"

"

f

1. Bijdrage vanH. M. de Koningin
2. Giften, Jaarlijksche bijdragen, enz.
3. Rente Fonds Hacke van Mijnden
4. Schoolgelden • .
5. Bijdrage uit de Aigemeene Kas

5000.220.50"" 500.11 3290.30

"

\

Art. 1.

Jaarwedde van den Directeur, tevens belast met
het onderwijs in lezen en verklaren van Nederlandsche en uitheemsche tooneelstukken en in
verband daarmede de tooneelgescbiedenis en tooneelletterkunde .
f 3500." 2. Jaarwedden van het onderwijzend Personeel:
a. Voordracht, sp.,l en figul'eeren. . f 1400.b.

c.
d,
e.

\

\

Zang, uitspraak van het Nederlandsch, stemvorming. . . . .
Costuum- en costumeel'kunde, mimiek, grimeeren, teekenen . . .
Dansen, schermen, plastische en
mimische oefeningen . . . . .
Fransch, Hoogduitsch, Engelsch .

»

360.-

)'

360.-

»
»

360.630.--

Art. 3. Toelage Mevrou w Rennefeld
4. Belasting.
" 5. Verwarming, verlichting, duinwater
" 6. Schoonmaak schoollokalen
" 7. Erfpacht .
" 8. Rente 4% leening
" 9. Aflossing 4% leening
" 10. Bureaukosten .
"l! 11. Schoolbehoeften en bibliotheek
12. Onderhoud gebouw .
" 13. Onderhoud ameublement.
" 14. Verwarming en schoonmaak gymnas"
tieklokaal
n 15. Pianobuur en stemmen
16. Onkosten examens .
17. ASBurantie
" 18. Onvoorziene uitgaven
~

f 9060.30.

"

"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
~

"
"

3110.250.240.270.80.337.05
40.500.10.150.-250.50.34.60.60.19.25
100.-

"
"
f 9060.30
n
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Toelichting der Begrootingen.
Ontvangsten.

Algemeene Begrooting.

Tot zijn Ieedwezen moet het Hoofdbestuur beginnen met de mededeeling, dat tengevolge van het aehteruitgaan van
het Iedental Art. 1 f 90 lager is moeten geraamd worden dan het vorige jaar.

Begrooting Tooneelschool.
Het Hoofdbestllur opent met diepgevoelde erkentelijkheid deze Afdeeling met de bijdrage van H. M. de Koningin.
Art. 2 is door het bedanken van eenige Donateurs der Amsterdamsehe Afdeeling f 20 lager uitgetrokken dan het
vorige jaar.
Met groote teleurstelling maakt het Hoofdbestuur bekend, dat het onder de ontvangsten der Tooneelsehool ditjaar geen
bijdrage van de Maatsehappij tot Nut van 't Algemeen kan vermelden. Bij gelegenheid der intrekking van het subsidie
der Stad Amsterdam besloot deze Maatsehappij gedurende 3 jaren een afloopend subsidie van f 1000, f 750 en f 500
ter besehikking der Tooneelsehool te stellen, indien mocht blijken, dat die instelling deze gelden noodig had. TengevoIge van de groote giften, die toen geschonken werden, verzoehten wij aan het Hoofdbestuur van het Nut, daar de vermeerdering onzer inkomsten sleehts van voorbijgaanden aan! was, Of ons het subsidie uit te keeren en ons toe te staan
deze giften te kapitaliseeren om door de rente van dit kapitaal onze inkomsten blijvend te vermeerderen, Of na expiratie der
3 jaar ons alsnog het niet uitgekeerde gedeelte der f 2250 uit te betalen. Het Hoofdbestuur, ingenomen met de loyale wijze,
waarop deze zaak behandeld was, gaf ons de stellige belofte om na afloop van bovengenoel1lden termijn aan de AIgemeene Vergadering van het Nut voor te stellen het niet uitgekeerde alsnog toe te staan. Daar deze f 2250 door ons
niet werden opgevraagd, stelde het Hoofdbestuur aan de Algemeene Vergadering van het Nut van 1896 voor een opkIim·
mend subsidie van ditzelfde bedrag ter besehikking der Tooneelsehool. Daar deze Vergadering besloot geen gel den voor
langer dan Mn jaar toe te staan, werd sleehts tot een subsidie van
500 voor 1896/97 besloten. Wij meel;den gareehtigd te zijn tot de verwaehting, dat dit jaar het 2e gedeelte van het vOOl'gestelde subsidie aan de goedkeuring der
Nutsvergadering zou onderworpen worden. Zeer groot was dus onze teleurstelling, toen meergenoemd Hoofdbestuur
ons beriehtte, dat het geen vrijheid vond dit voorstel aan de Algemeene Vergadering te doen.
Tengevolge van een en ander zijn onze inkomsten met f' 620 verminderd.

r

Uitgaven.

Begrooting Tooneelschool.

Art. 12 moest met f 50 verhooogd worden, daar een gedeeltellike vernieuwing der goten noodzakelijk is gebleken.
Daar dit jaar een der polissen moet vernieuwd worden is Art. 17 tot een bedrag van f 19.25 uitgetrokken.
Een nieuwe post, Art. 6, moest aan de begrooting worden toegevoegd, daar ons, de Dames-Patronessen gehoord, gebleken was, dat van de bewoners van het Sehoolgebouw, billijkerwijze niet kan geeiseht worden, dat zij zonder vergoeding
zieh met het sehoonmaken der sehoollokalen belasten.
Uit het voorgaande blijkt, dat onze verdere uitgaven moeten verminderd worden met een bedrag van f 769.25
(f 620 verminderde inkomsten + f 149.25 vermeerderde uitgaven).
Vooreerst werd Art. 8 tengevolge van het uitloten van MlI1 aandeeI verminderd met l' 20.
Verder moest Art. 11 f 30 lager geraamd worden. Het spijt ons zeer, dat hierdoor voor de uitbreiding der bibliotheek
minder gel den besehikbaar zijn.
Toen v66r eenige jaren de jaarwedden der leel'aren verminderd zijn tengevolge van het aehteruitgaan onzer financien,
is het tractement van den Directeur intact gebleven. Zeer noode zijn wij dan ook thans tot de voorgestelde verlaging
overgegaan. Daar wij reeds lang voorzagen een dergelijken maatregel te moeten nemen, hebben wij in Mei 1896 dan
Direeteur gewezen op de mogelijkheid, dat thans door ons dit voorstel zou moeten gedaan worden. Wij ve1'zoeken
evenwel gemachtigd te w01'den bij een eventueel voo1'Clcelig saldo op de j'ekening 1896/97 clit s(~ldo tot een bedj'ag
van hoogstens f 500 te bestemrnen VOO1' het salw'is van den Di1'ccteul' en de bet1'ekkelijke beg1'ootingspost rnet ditzelf'de
bedj'ag te verhoogen.
Da overige f 219,25 moeten bezuinigd worden op de

Algemeene Beg1'ooting.
Art. 2 werd met f 100
n 3
"
" " 50
n

6

n

"

8

"

"

"

"

5

" 64,25 verlaagd.

Graf Mevr. Kleine.
Bii Mr. A. Fentener van VIissingen is voor de overbrenging van bet graf van Mevr. Kleine nog ingekomen
f 5. - van den heer J. F. W. Homeijer ta Amsterdam.

Aan HH. Afdeelings-Penningmeeste1'S.
Die Afdeelingen, welke da verpliehte bijdragen aan de
algemeene kas nog niet of sleehts gedeeltelijk hebben gestort, worden verzoeht v66r 1 Mei e.k. de versehuldigde
gelden te zenden aan den ondergeteekende.
De Algenteene Penningmeeste1'J
Sehiedam,
April 1897.
C. 1. VINKESTEIJN.
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behagelijk spreekt, Mevr. Verstraete-Lacquet, in type, zeggen
en doen het artistieke".
Ook het Nieuws betreurt de keus van het stuk en besluit
De Vlamingen in Amsterdam.
met den wenk: ilEen volgende maal kiezen zij (Bestuurder
en tooneelspelers) zelven het stuk I"
Wie het slot van mijn gelijknamig artikel in het vorig
En na het stuk te heb ben afgekeurd, vervolgt De Telenummer met aandacht las, haeft wel kunnen merken. dat gmaf:
ik doekjes wond om de yoorstelling van 8IIze Jlfildhof, die
Maar afgescheiden hiervan is het Vlaamsch zoo'n heertoen nog komen moest. Die voorstelling had al heel wat lijke taal om aan te hooren, klinkt het zoo genoeglljk welvoeten in de aard gehad en onder de vele hoofden, waarop luidend en zoo typisch eigen, dat wij vaak het stuk konden
ue mislnkking van dien avond neerkomt, is ook het mijne. vergeten, om te luisteron naar de vriendelijke stemmen va?Voor zoo ver men deze vertooning zou willen doen gelden mevr. Verstraete-Lacquet, mevr. Marie Verstraete en meJ.
als maatstaf voor geheel het Vlaamsche tooneel voor zooyer EJisa Jonkers. Ook is de hee,' Laroche een zeer buitengezon ook mij niet anders overschieten dan te bekennen, dat woon speIer, die van zijn prullige rol werkelijk nog iets goeds
ik mij verkeken had.
. .
te maken wist".
Maar gelukkig voor mij en de vele anderen, die In den
lJe Nielt/ce Amstej'clammej' zegt dit:
Vlaming iets meer zien dan een soort Nederlander van den
Van de medespelenden verdient in de eerste plaats verkouden grond, hebben wij thans het recht te beweren, dat m~iding, de heer Laroche (de brave, degelijke Klaas)' .. 'n
men -- wie dan ook - ons het Vlaamsch tooneel heeft artist van onmiskenbaar talent, uitmuntend door natuurhJklaten zhm op zijn dunst. De verantwoordelijkbeid voor hen, heirl en eenvoud. Zoowel in niterlijk als in z'n manier van
die de voorstelling bebben op touw gezet. was groot. Zij doen had hij opmerkelijk veel van Kreeft. Mevr. Marie
namen op zich twee taalverwante volkstammen tot elkaar Verstraete (Suze) is hier van vroeger welbekend. In de
te brengen, gescheiden slechts door het voetlicbt. Als het titelrol b.v. van De V1'OUW van Papa, de aarrlige comedieeen Transvaalsche tooneeltroep was geweest dan zou Am- operette, behaalde zij destijds veel sncces. Toen gaf zij, in
sterdam wellicht getierd hebben van genot - en waarom dat vroolijke lnchtige genre, heel wat beters te zlen, dan
niet? - nu echter waren het maar·Belgen.
nu. Haa~ speI scheen me zwaar toe, zonder schakeering,
Ik behoor nu eenmaal tot die jeugdige on schuld, voor zonder hartstocht. Mej. Jonkers, 'n lieve ingenne, die de
welke het hemdnader is dan de rok en mij is de Vlaming, Vlaamsche taal meer eer aandeed dan de anderen en de
die telkens in onze pers van zlch doet hooren, liever dan heeren Van Keer (Jan Schelmers) en Janssens (de "schuwe"
de TransvaJer. die zoo'n eind uit de buurt woont.
Simonj warer. niet sIecht in hun rollen.
Daarom hindert het mij zoo, dat "man" Suze J.vIildlw{
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de hier genoernde
hier Iiet speIen.
.
.
en de niet-genoernde artisten in een minder onmogelijk stnk
Die nmen" - waarom zou ik het langer verzwugen?
dan het thans vertoonde, een veel schitterender figuur zullen
is het Bestuur onzer Afdeeling Amsterdam.
maken."
Het moet op prijs gesteid werden, dat dat Bestuur, naar
Maar lees nn verder de Amstel'llamsche COlf,j'aJd (Het
het schijnt in hoofdzaak "op aandrang" van anderen en dus Geeltje) :
misschien niet met hart en ziel, de onderneming heeft aan"Wat het eigenaardige genot dezer vertooning was? Wel,
gedurfd. Het heeft zich de moeite gegeven in Antwerpen vooreerst het ('1001' mij) gansch nieuwe van de troep, dns
Nestor de 'l'iere's Eene Misdadige te gaan zien. Maar heeft het heel speciaal genoegen van onbekende namen op het
het door lezing zieh op de hoogte gesteid van wat Suze program, vreemde stemmen en nooit-geziene g~zichten, iets
Milclhof om het lijf had? Heeft het daar?ver met de no?- wat bij andere Hollandsche vertooningen zoo met voorkomt.
dige voorzichtigheid Vlaamsche beoordeelmgen gelezen, IS Dan en dat vooral - de groote bekoring van taal en
de Commissie ad lioe voor Vlaamsche zaken 1) in den arm spei. De taal, meerendeeIs \ ach, ~aarom niet ~~~,ijd?) d~~
genomen?
na'ief-klinkend Vbamsch, zoo grapplg met het "glJ en "u
Het Afdeelings-bestuur had in elk gevaJ kunnen - en tusschen moeder en dochter, met de aparte woorden en
om het belang der zaak ook moeten weten, dat het beter zinswendingen : Heb t gij clan ook nam' den cCl'cle geweest?
zou zijn geweest gEien Vlaamsche voorstelling dan deze.
en echt-Vlaamsche aardigheden: Ga VOOj'(, jongman! waarop
Want Suze Milclhof is in het Vlaamsch tooneelblad de jongman antwoordt: Ja) ik ZOll nwkkelHk coo1'tgaan,
lang niet gnnstig beoordeeld en de kens voor de Amster- als ik mam' weej' op stj'aat was!
damsche voorstelling is daarin zelfs uitdrukkelijk afgeke.urd ~),
Het speI was eenvoudig. natnurJijk, oprecht. eerlijk, zonder
In Antwerpen k warn het stuk tweemaal voor het voetlIcht· ). gekunsteldheid of mooi-doener\i, een heel sympathiek streven
Met het oog hierop heb ik dan ook het Antwerpsch Too- om het sober en gewoon weer te geven, zooals men denken
neelgezelschap van den heer van Doeselaer aangemoedigd 4) moet dat de gewone menschen in het werkelijk leven die
Oll nog eens terug te komen met iets anders, dus iets beters
dingen zonden gezegd hebben. Niet heel ,.af', geen fijn
dan BlIze Mildhof en dat ik daarin niet geheel ongelijk heb beeld maar een karakterteekening met enkele grove, juiste
gehad mogen de volgende getuigenissen bewijzen, die ik, als lijnen', Maar hier moet ik spreken van het stnk Stize JvIildeen echte bloemlezing uit verschillende bladen, laat volgen. hof, nieuw tooneelspel in 4 bedrijven doOf Bernard G.
Het Handelsblad is "door veel in de opvoering aangenaam Bolle. Want ik ben er volk omen zeker van, dat het speI,
verrast geweest", van het speI heeft het een "gunstigen in- behalve de voortreffelijke eigenschappen, die ik noemde, nog
druk" gekregen. Laroche is "een goed, bescheiden acteur", meer regelrecht knnstgenot zou hebben opgeleverd, als maar
van Keer blijkbaar een verdienstelljk karakterspeler", Mej. dat stuk niet zoo onbeholpen, zoo in-valsch, zoo conventioneel
"
"
Marie Verstraete
"een actrice met temperament.
en onmogelijk geweest was. )feen, er was hier niet veel te
In Het Nieuws van den Dag lezen we: "De heer Dilis beginnen en men heeft er ongetwijfeld van gemaakt wat
toonde (in Eene Kokette) een goed reden aar te zijn, Juffer maar doenlijk was."
Jonkers, eene tooneelspeelster, die het Vlaamsch malsch en
En als uw geduld nog niet is uitgeput, ook nog Het
Niellws/Jlad V001' Nedej'Zand:
nEerlijk gezegd, al was het stuk nog slechter geweest,
I) Blz. 13 vall dezen Jaargang.
dan hadden we het toch gaarne aangehoord, al was het
2) Het Nederlandsch Tooneel nrs. '20 en '24_
alleen maar om het prettig-welluidend beschaafd uitspreken
3) Idem nr. 27.
der Vlaamsche taal. Dit klonk ons vooral aardig en lieflijk
~) Idem nr. 26.
Zie ook Het Handelsblad van 4 April, De
in de ooren uit den mond van mejuffrouw Elisa Jonkers,
Telegraa( van 1 April en De KunstwereId nr. 14.
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de zuster van mevrouw yan Kerkhoven-Jonkers uit Rotterdam.
Voor het spei der artisten kunnen wij niets dan lof heb ben.
De dames Verstraete-Lacquet, Marie Verstraete en Elisa
Jonkers mogen er zijn; ze vertolkten hare rollen met veel
uitdrukking en bewogen zieh gemakkelijk op het toonee!.
Hoe klein haar rolletje ook was, toch deed mej. Pottier
(lees: Mevr. Bertrijn) zieh kennen als een aardig, lief
actricetje. "
Om te eindige!1 met de ]l.Tic/lWC Rottenl nmsehe Coul'ant:
"Jammer, dat het Antwerpsch tooneelgezelschap, dat heden
avond eene voorstelling gaf in den Hollandsehen Schouw·
burg, met zoo'n onmogelijk stuk gekomen is: men deelde
mij mede, dat de Vlamingen zelf een drama hadden voorgesteid van Kestor de Tiere, waartegen echter hezwaren
zijn geopperd door het Tooneel verbondsbestuur, dat met de
regeling dezer voorstelling uelast was."
Maar zij 't dan ook niet onder de gelukkigste omstan·

di~heden, wij hebben toch een indruk gekregen van de wijze

van speien der Antwerpsche tooneelisten en die indrik was
gunstig. Dat het publiek naar het stuk van den heer Bolle
(een Noord-Nederlander) nog heeft willen luisteren, is te
danken aan het eenvoudige, eerl~ike spei dezer Vlamingen.
Natuurlljk was er verschil in talenten en stonden niet ~llen
op gelijke hoogte als de heer Laroche 01' de dames Verstmete, moeder en dochter, maar aen gelukkig streven naar
natuurl~ik doen en spreken trof ons bii schier allen.
Wat
de uitspraak betreft, sommigen onder de mannen spreken
bijna Noord·Nederlandsch. Wii voor ons zien daarin voor
onze Dietsche tale nu juist geen winst. Het zou ons een
verlies schijnen, als de Vlaamsche schakeering in de uitspraak verloren ging. De dames houden hare Vlaamsche
moeder in dit opzicht meer in aandenken - en wij be·
kennen gul weg dat het Vlaamsch uit den mond van Elisa
Jonkers ans zeer bekoorlijk toeklinkt.
In een aardig lever de rideau (Eene Kokette) hadden wij
nog gelegenheid vooral het beschaa1'd en juist gevoeld "zeggen"
te waardeeren van den heer Dilis."

* *

*
Hebben dan al deze beoordeelaarR
*) het niet gezien en
gevoeld als ik? En als nu al dat goeds niet tot zijn recht
is gekomen, wie is daarvan dan anders de schuld dan het
Bestuur onzer Afdeeling? Ik stel de vraag opzettelijk, om·
dat er mij van die zijde een vriendschappelijk verwijt van
is gemaakt dat ik het Vlaamsch tooneel belangrijk genoeg
achtte om ~an een Amsterdamsch publiek te komen toonen
wat het iso
Maar als wij nagaan, hoe dat zelfde publiek onze Neder·
lands ehe kunst verwaarloost dan mogen we nog dankbaal'
zijn, dat ten minste de deskundige pers deze Antwerpsc~e
voorstelling, niettegenstaande allen tegenspoed, zoo gunstlg
heeft beoordeeld.
Gelukkig hebben de Vlamingen zieh dus weinig of niets
te verwijten.
V.
Van bevriende zijde ontvangen wij nog de volgende
regelen:
Groote Goden I Wat hebt ge gedaan!. .. De Vlamingen
deerlijk ontstemd, nog voor het Publiek hun aanschijn aan·
schouwd had. Ik veronderstel n1. dat ze behooren tot de
liberale partij - en die hebt ge uitgedaagd. Of het mijn
raad geweest is dien men volgde toen men de Braban'tonne
niet liet speien, weet ik niet. Van dit lied willen vele "Zuid·
Nederlanders" niets weten. Zij dulden het: meer niet. Dat
bleek nog op het laatste Congres-banket te Antwerpen, waar
men bij het speien van deze "Hymne-nationale" opstond,
maar niet meezong, doch terstond met verdubbelde kracht
inviel toen het "Wien Neerlands bloed" volgde.
*) De Kunstwereid (nI'. 13) is, voor zooyer ik weet, het eenige
blad, dat nagenoeg geen enkel goed woord voor de voorstelling
over had.

Nu geeft ge echter in de plaats van de I?raban'tonne "De
Vlaamsche Leeuw." Maar dat is sedert de laatste verkiezingen
in Antwerpen de strijdleus der Clericalen: die hebben zieh
er van meester gemaakt. Liberale Antwerpsche ooren willen
het niet meer hooren. Hoeveel warmer zouden die lui nog
gel:!peeld hebben als ... de Land· en Volkenkunde behoorlijk
geraadpleegd was. Inderdaad, bij het Tooneel is toch allerlei
wetenschap noodig!

H.

BERICHT. De h6er HUBERT LAROCHE, eerste rol van den
Nederlandsci.en Schouwburg te Antwerpen, houdt 22, 23
en 24 dezer voordrachten, achtereell volgens in den Rotterdamscllen Kunstkring on voor de Afdeelingen Tiel en
's Gravenhage van ons Verbond.
----_._--

---~-_

..

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

Uit de Amstelstad.
In de afgeloopen rnaand is zoo nog al 't een en ander
voorgevallen. Voor Su,ze jj,[ildlw{' verwijs ik naar het artikel,
dathieman voorafgaat en dan moet ik u verzoeken met
mij gedurende vier avonden plaats te nemen bij de gebroeders van Lier in de Amstelstraat. Ik zal trachten u een
denkbeeld te geven van Baron en Marcelle Lender van het
'l'Mätre des Varietes te Parijs. Een span dat aan elkaar is
gewaagd. Baron is een soort Fransche van Zuijlen met een
lichaam en armen. die herillneren aan een levende S, maar
wat zijn stoffel\jk omhulsel aan S·vorming te veel h8eft, dat
mis1 hij in zijn stem. De onvolkomen S, die doordat de
tong naar voren komt, onbshoorl\jk w0rdt uitgerafeld, vormt
misschien het voocnaamste gedeelte vall Baron's k0111ische
kracht. Man ZOll het hem niet aanzien, dat hij al dicht bij
da zestig is, zoo jeugdig weet hij !log te doen en dat hlj
stukken speelt als Fiacre 117 en Mn Oansine, dat bewijst
wel dat hij er niet aan denkt om oud te worden. Mörcelle
Len'der is pas 35 maar zij neemt met groot gemak de airs
aan van iemand, die 15 jaar jonger iso Zij beschikt over
een schalksehe wuftheid en voor een kleintje, ook wat, haar
kleeding betreft. is zij niet vervaard. Dat getuigen opnieuw
de stukken, waarin zij hier met Baron optrad. Zeer voldoende
werden zij terz\jde gestaan en wij hopen van harte, dat we
ze nog eens een keer terug zullen zien.
De derde avond bij van Lier was gewijd aan DelJorah,
een oud drama van het jaar 1849, kennelijk door Salomon
Hermann MOl:!enthal geschreven ter eere van de vervolgde
joden. Het stuk speelt in 1780 te Stiermarken. Deborah
heeft de heel·mooie rol van de verliefde joodsche vrouw,
.die haren beminde, een katholiek, wel eerst vervloekt, omdat
hij haar liet zitten en een ander, zijn nicht Hanna, huwde,
maar hem ten slotte toch vergeeft,
Mevrou w van Lier-Cuypers, die het stuk op haar schouders
nam en de titelrol vervulde, vond daarin zeker veel van
haar gading: grooten hartstocht; het is haar evenwel niet
mogen gelukken aan de bezwaren, die dit hoogst onnatuurlijke drama voor den tegenwoordigen toeschouwer heeft,
voldoende tegemoet te komen. Dit kan zij niet helpen, want
de andere speiers - Schwab uitgezonderd - hadden heel
wat meer kunnen maken van dit onbekookte melodrama.
Hadden zij ten minste maar wat overdreven! Het is soms
net of de lui koude voeten hebben, zoo leuteren ze over de
heftigste dingen heen. Op dit punt heb ik vooral een appeltje
te schillen met Mej. Rika Hopper. In de eerste plaats
knikte zij almaar van ja, een stelsel, dat naar mijn gedachte
past aan rederijkers en aan dienstboden, die een opdracht
krijgen, maar niet aan oud·leerlingen der Tooneelschoo1.
Doch dat is dan tot daar-aan-toe. Het is veel erger, dat
zij in dit stuk nagenoeg geen enkele maal den gezwollen
toon van het melodrama heeft gepakt. Ik zal toch niet
moeten vreezen dat men deze jonge dame bij haar opleiding
zou heb ben ve~zuimd er op te wijzen, dat er verschillende
stijlen van spei bestaan?
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Met sen vuorbeeld wiI ik haar fout onderstreepen. Rika
Hopper, de katholieke medeminnares van Deborah heeft
van deze joodsche vrouw o. a. te .zeggen: ">let haa.r ver·
trekt ons booze noodlot!" Men voelt gemakkelUk, dat dit is
een zin van groote beteekenis. HU mag gezegd worden
met een breed gebaar, dat op lJevrijding wijst, met een
fonkelend oog, aat van verlossing spreekt en met een bazuinende stern, die rolt over het publiek, dat daardoor den
indruk "all '"erlichtillg moet krijgen. Maar wat heb ik gezien en gehoord? Een jong meisje, dat liefjes en kransjesachtig in stanu eIl tuon, de woordell uitsprak op een manier,
waarop twaalfjarige kinderen bijv" zonden zeggen: .En d'r
tante zat 66k in 't bootje." Als bij van Lier de lei<ling wat
te wenschen overlaat, dan kunnen de oud-leerlingen zich
immers nog wenden tot hun vroegere leermeesters? *)
Zooals ik gezegd heb: Schwab maakte een gunstige uitzondering, maar dat was niet voldoende 0111 de vertooning
te reddEJll.
Debo1'ah is kennelijk nit het bestoven archief voor den
dag gehaald om aan Mevr_ van Lier een rol te bezorgen,
maar als men het zoo ver moet. zoeken, dan is hot met
deze groote tooneelspeelster gedaan. Zij zou heel wat verstandiger doen als zij zieh, hoeveel moeite het haar Qok zal kosten,
trachtte aau te passen aan het moderne drama, veel beter
altbans. dan zooals nu, stukken te zoeken, die geheel overeenkom611 met den tegenwoordigen staat van haar talent.
Want dat talent is voor groei vatbaar en do stukken, waarin
zij nu haar bevrediging zoekt. raken al meer en meer nit
den tijd. Doch ik ben in het vorig nummer hierover al
uitvoerig genoeg geweest.
De vierde avond bracht ik zoek bij Pierewaa'ie1's. Een
Fransche klucht, die mij noch nienw, nocb aardig voorkwam.
:Ce wegj{ruiperij in kasten en de hetrappingen en cab'inet
pw'ticul'ier beginnen wat duf te worden, wij bezitten bovendien op ons tooneel geen krachten, die dat overwinnen
kunnen.
Kreeft mag er een gooi naar doen, hij is toch niet elegant
genoeg, Mevr. Buderman-van Dijk is misschien de eenige,
aan wie deze dingen kunnen worden toevertrouwd en zeer
zeker is het overige personeel voor dit werk volkomen
ongeschikt al is het dan ook aangevuld met bijna
alle leden der zusterfamilie Bonefang, die vroeger in de
alom vermaarde schiettent op de kermissen bekend waren
wegens de smakelijke handigheid, waarmee zij de wmdbuksen der amoureuze schutters wisten op te draaien en
de leukheid waarmee zij aan de touwtjes trokken om de
wilde beesten toch maar 1.e laten brullen, ook al zag de
schutter ZOll noch maan en al schoot hij gaten in het zolderdoek van de tent, in stede van de zwarte roos op het
lijf des loeienden ondiers te treffen, We heb ben in die tent
meer plezier aari de dames beleefd, dan wij van haar, nu
zij gepromoveerd zijn tot achter het voetlicht, ver wachten
kunnen.
Chrisptin - . bij gaat met Kreeft naar het Leidschepleingaf Bokkesprongen, een fatsoenlijke omwerking van 't Paradijs, dat in Frascati steeds menschen blijft trekken en liet
daaraan voorafgaan Oude1's, een episode in twee tafereelen
uit het Februari-nurumer van Nederland, geschreve~
door den heer en ruevrouw Simons. Het behelst den
ommekeer, die er tusschen twee echtelijke tortels plaats
vindt als er een kind geboren wordt. Deze echtelieden
worden al heel vreemd te moede, de vader zou zelfs
in staat zijn geweest de geneesmiddelen_ die het kind
voor sterven moeten behoeden, onbruikbaar te maken.
Dit stuk heeft te weinig grootbeid van gedachte en is te
peuterig geschreven om te voldoen. De stijl van het ding is
te mooi voor het onderwerp, dat de meerderheid van een
tlchouwburgpubliek nu eenmaal vrij alledaagsch vindt. Niet*)

Ik zal er den Directeur der School eens naar vragen.

tegenstaande de uitmuntende verzorging door Chrispijn en
Mel'r. Ternooy Ap~l is de~e oorspronkelijke pennevrucht
hel aas uok al weer m de wieg gesmoord.
De Stadsschouwburg werkt tegenwoordig met De be1'Oemde
V1'OUW, een niet nieuw stuk van von Schönthan en Kadelbu~g ... De goede krachten doen mee, het stuk is van een
hUI~ehJk, on sChuldig karak~er, het draait er zoo aardig op
neel, dat een vrou w maar llever haar man moet beminnen
dan beroemd zijn en de kwinkslagen zijn van zoo gul allooi'
dat men er gaarne om lacht.
'
.lk .hoop, dat een zekere groep van schouwburgvrienden,
d~e zlch wel ~unnen noemen "de Franscbe gemeente" eil
die met 11lonsleu.r chasse, zoo lJedrollen zijn uitgekomen
langzamerhand zullen gaan begrijpen, dat het toch wat
eenzijdig .. is, om zoo uit sluitend met Fransch te dweepen
en dat zlJ thans ook eens een Hollandsche voorstelling met
hun zeer op prijs gesteide tegenwoordigheid zullen vereeren.
Zij behoeven daaröm hun lidmaatschap voor de Alliance
Frallf;aise" nog niet op te zeggen, want avonde~ als die
met Georges Herr en Michel Carre zijn buitengewoon prettig.
Berr ten minste heeft monologen gezegd om van Zuijlen t6
doon blozell.

*

*

* mi(jn opwekking, om een
De "Fransche gemeente:' heeft
hollandsch stuk te g-aan zlen n0g niet kunnen lezen, maar
toch wel die in het Handelsblad en ziet! ook bij De Atheensche
V1'OUW in den Stadsschouwburg hebben wij haar nog niet
mugen begroeten. Zij kan toch niet afgeschrikt zijn door
het Nieuws, dat zoo vrij was om aau te nemen dat Alber·
dingk Thijm, hadde hij nog geleefd, het bijwo~en van de
voorstelling aan jonge ml:lisjes ZOll hebben ontradell? Na
Mons'ie~w chasse, waarmae ik de Fransche gemeente zoo
g~arne nog eens hartelijk zou willen plagen, is ook dät
met aan te nemen.
Mesdames et JYIess'ieU1's, les Absents! Vous avez eu. tort
tort comme toujours.
J
Gl:llukkig is er nog beterschap mogelijk, want dit drama
in 3 bedrijven van Leo Ebermann, metrisch vertaald door
Dr. H. C. Muller heeft in het algemeen aen zeer gunstigen
indruk gemaakt.
De grieksche hetaere Phryne, ontmoet een jongen Spartaanschen gezant Agis. Deze figuur, die haar in plaats van
de verwijfde hofmakerij der Grieken, op mannelijk·trotsche
wijze het hoofd biedt, doet Phryne uitroepen:
"Ik heb voor 't eerst een man gezien."
Om dezen eenen zin zou ik het eerste bedrijf nog wel eens
willenbijwonen_ De liefde, die ontstaat tusschen Agis en Phryne
brengt zoowel de Grieken, waaronder haar voornaamste
aanbidder Thrasyllus, van streek, omdat zij haar, de goddelijke, die men in marmer Ilitbeitelt, den vijandelijken Spartaan niet gunnen en ook bij den mede-gezant baart deze
verhouding met het oog op de politieke gebeurtenissen, die
een oorlog tusschen Attica en Sparta doen verwachten groote
onrust. Het gevolg is dat Phryne .en Agis vluchten. Phryne
verraadt het geheim van een Spartaansche krijgs-operatie
aan den Griek Thrasyllus. Agis door berouw overmand pleegt
zelfmoord en Phryne keert tot haar vorigen staat in Thrasyllus'
paleis terug.
Het is een drama, dat vooral in het derde bedrijf door
het in- en uitgeloop en het praten achter half-openhangende
gordijnen, technisch zwak is, want de indruk van grootheid,
die het moest te weeg brengen, omdat de gemoedsaandoeningen, bij alle partijen daarin, heftig zijn verstoord, ontaardt
zeer feestelijk in het speIen van kiekeboetje. Maar wij - de
vitters van nature - stappen ditmaal gereedelijk over dat onheil
henen, omdat het aan het groote publiek lang zoo gewichtig
niet voorkomt als aan ons.
Wij hebben aan dit drama, waarvan de verzen bij het
eerste hooren, doorgaans een go eden indruk maken een
verjonging te danken van Mevr. Brondgeest, die Phryne speelt.
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Zij overdrijft in mijn oogen steeds en heeft het hier ook
gedaan, maar al had ik in het eerste bedrijf liever Mn der
vunrroode bloemen, waarmee zij haar buitengewoon geestig·
blonde, op·zij gescheiden pruik meende te moeten opsieren,
gemist, en al was haar lichtblauw toilet eer gemoderniseerd,
dan, zooals het hier beter zou hebben gepast, in stijl gebracht,
toch was zti er mij niet minder lief om. De gestrengheid is
nu eenmaal en wel een beetje helaas, haar sterkste ztjde
niet, maar zij vergoedt deze fout glansrijk door haar los·
hangende wuftbeid die in dit spei zoo bij uitstek oirbaar iso
Als zij haar liefde voor den jongen Spartaan, die haar voor
't eerst aen man deed zien, op zieh voelt afkomen, als zij
hem steelsgewijs, als schaamde zij, da hetaere, nu zij voor
't eerst de he i 1i g e liefde gewaar wordt, zieh tocl: werkelijk;
als zij dan zoo langzaam den bloemstruik nadert om dien
jongen, schoonen man, de geurige, kleurende bladkelken,
die hij weigeren zal aan te nemen, af te plukken een voor
Mn, dan is die oude tooneelspeelster, die toch in ons land
nog steeds zoo hoog staat aangeschreven, weer zoo aanbiddelijk jeugdig, weer zoo verrassend begeerlijk, dat wij er zeer
blij over zijn, haar zoo te zien.
Nu wordt zij goed ter zijde gestaan. Clous gaf een ge es ti gen,
fijnen Epicurus, die ondanks zijn grijze haren nog naar den
geest in alles mee geniet, en var: Schoonhoven, trof, hoewel
in het tweede bedrijf wat ruw, wat abattoir·aehtig, den ver·
smaden, gouden minnaar overigens op· zijn best.
De Jong, de aangebeden Spartaan, leefde in zijn jonge
minnaarsrol, hij voelde zieh thuis en gaf zieh, hoewel nog
steeds een weinig houterig, toch in vele opzichten glansrijker
en dichterlijker dan ik hem vele malen zag.
Het derde bedrijf zakte aanmerkelijk; gelukkig kan dit
voor een deel toegeschleven worden aan het stuk, waardoor
de s]Jelers dan, naar het schijnt, vuur willen laten ziea,
waar slechts vonken zijn. Dan gaan zij opschroeven, dan
blazen zij aan en doen leeliike dingeIl. Vergeten zij zieh
dan? Moet hierin de verklaring worden gezocht, dat Mevr.
Brondgeest ban aal wordt en grof van zegging, waardoor het
publiek komt te lachen en wat tragisch moest wezen komisch
gaat zien? Ligt daarin de oorzaak van de vele taal- en spreek·
fouten, die zoowel zij als de Jong dan laten hooren? Het
is te hopen, dat het publiek daar gemoedelijker over heen
stapt dan ik kan doen. Want nik hebt, schanden, swijgt,
faderland, volterbank, knaappph" en die SOOft van wissewasjes
zijn mij zoo hinderlijk als een mug in 't oog op een heeten,
zomerschen dag.
Wie weet of Chrispijn die mug niet netjes zal weten
weg te nemen.
V.
P.S. Tot mijn leedwezen kon ik op den eereavond van
den heer Smith niet tegenwoordig zijn en bereikte de droe·
vige tijding van het overlijden van Mevr. Stoetz mij te laat
om daarvan uitvoerig gewag te maken.

Een stem uit den Haag.
Waarom brengt »Het Tooneel" aan zijn lezers geen geregelde
correspondentie uit 's Gravenhage? Acht men die overbodig,
omdat de voornaamste gezelschappen, die in de residentie
optreden, van elders komen en hunne voorstellingen dus
reeds besproken zijn door de recensenten van Amsterdam en
Rotterdam? *) - Het argument is geldig; maar toch zou
een verslaggever uit den Haag wel eens 't een en ander
kunnen melden, dat een Amsterdamsche of Rotterdamsche
briefschrijver niet in de gelegenheid is op te merken.
Een zelfde stuk doet in twee plaatsen niet altijd hetzelfde
en dit geldt vooral, waar het tooneelminnend publiek in de
beide plaatsen uit zoo gehe el verschillende elementen is
samengesteid als bijv: in Amsterdam en den Haag het geval
schijnt te zijn. De bezoekers van den schouwburg in de
hoofdstad zijn van een gansch ander gehalte dan die van
*) In den Haag schijnt )lmen" dlt wel'kelijk en tot mijn spijt
te meenen.
(RED.)

de hofstad en nu komt het mij voor, dat in deze het
publiek van den Haag door de Koninklijke Vereeniging
stiefmoederlijk wordt bedeeld.
Kon men de Haagsehe tooneelvrienden er eens toe
brengen op een meeting hun meeningen aangaande de faits
et gestes van Het Nederlandsch Tooneel te openbaren, dan
zou 't m. i. duidelijk blijken, dat wij, Hagenaars, tal van
grieven heb ben tegen de wijze, waarop voorzien wordt in
onze behoefte aan dramatisch genot.
't Is waar: in menig opzicht is alles onze eigen schuld.
Waren wij minder laks, dan hadden wij zeker niet kalm berust
in de "philiströse' manier, waarop ons gemeentebestuur zieh
aan alle invloeds·uitoefening op de artistieke exploitatie van
on zen schouwburg heeft onttrokken en dan zouden wij er
evenmin in berusten, dat den Haag nog altijd maar Mn
bruikbare schouwburgzaal bezit.
Het is mij anbekend in hoeverre de Haagsehe Afdeeling
van het Tooneelverbond zich in deze meer had kunnen
doen gel den ; maar wanneer men nagaat wat in andere
landen gemeentebesturen over hebben voor de nationale
dramatische kunst, dan mag men daartegenover de houding
van het onze zeer zeker erbarmelijk noemen. Ik weet wel,
dat alles geschiedt - of liever verwaarloosd wordt - onder
het motto: geen opdrijving van belastingen; maar wordt
dit motto tegenover andere nuttige uitgaven ook zoodanig
in eere gehouden? - Ik betw~ifel t zeer. Ik heb niets
tegen Laakkanalen, grachtwaterverversching en havens; maar
voor kunstgenot, in de eerste plaats voor nationaal drama·
tisch kunstgenot moet ook gezorgd worden. Bovendien bedenke men, dat er geen beter middel bestaat om de ver·
mogenden weg te jagen en dus de stad te verarmen, dan door
te zorgen, dat eell stad arm wordt aan gelegenheden, waar
die vermogenden arstistieke genietingen kunnen smaken.
Waar de vervelirg wordt ingehaalr:, daar verd wijnen de
genotlievenden. Wie zorgen wil voor de armen, zorgo dus
in de eerste plaats voor de rijken.
Maar lliet alles ligt aan ons Gemeentebestuur.
Dit bestuur kan zieh inderdaad tot op zekere hoogte
veran l woord achten, als 't de bespeling van den stadsschouwburg toevertrouwt aan een vereeniging, die voor Ne·
derland zijn wil, wat het Theätre Franc;ais is voor Frankrijk.
Vervult echter de Koninklijke YereAniging deze roeping?
Men zal zeggen: 't is d waasheid deze beide instellingen
met elkander te vergelijken en ik moet toegeven, dat het
Nederlandsch Tooneel het vOOl-beeld van het Theätre Fran·
c;ais in de meeste opzichten onmogelijk kan volgen. Wij,
Nederlanders, bezitten noch een voldoend aantal oorspronkelijke stukkon, noch een voldoend aantal tooneelartiesten,
om van ons eerste gezelschap te kunnen vergen, dat het
uitsluitend de beste Nederlandsche stukken zal speIen en
uitsluitelld de beste Nederlandsche kunstenaars zal engageeren. Maar wat w~j wel van onze Koninkl\ike Vereeni·
ging zouden mo gen eisehen is, dat zij nog altijd, gelijk in
de eerste jaren van haar bestaan, een duidelijk uitgesproken
roeping bezat en aan die roeping getrouw bleef. Zij moest
ten minste een troep uitstekende krachten bezitten, die cen
gehe el vorm den, en niet slechts een samenraapsel van kaf
en koren, dat wel in twee of meer plaatsen tegelijk kan
optreden; maar dan ook overal en kaf en koren moet aan·
bieden. Zij moest eveneens en van het oorspronkelijke en
van het vreemde ons niet alleen het beste, maar ook al
het beste brengen en niet slechts een paar merkwaardige
stukken benevens tal van oude paradepaarden en nieuwe
flauwiteiten. Het moest niet kunnen gebeuren, dat een stuk
als Les Tenailles - waarvoor ik maar een matige bewon·
dering koester; doch dat in elk geval veel opgang maakte
en zeer merkwaardig mag genoemd worden - in de residentie vertoond moest worden door.... het gezelschap
van Lier. Het moest evenmin gezegd kunnen worden, dat
onze voornaamste tooneelvereeniging in het afgeloopen seizoen
aan de residentie maar twee belangwekkende vertooningen
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wist te geven nl: die van Koning Oedipus en die van
J ohn Gab1'iel B01'kman.
Vergis ik mij niet, dan is een en ander aan de omstanheid te wijten, dat het Nederlandsch Tooneel te Amsterdam
en te 's Gravenhage optreedt in twee gebouwen van geheel
verschillende afmetingen en voor twee publieken van zeer
uiteenloopende smaken. Zulk een taak op zich te nemen
staat gelijk met het onmogelijke te willen verwezenlijken.
Ergo wordt de taak sIecht volbracht. Het gevolg is dan
ook, dat te Amsterdam de schouwburg - naar ik verneem in den regel weinig bezoek heeft, zonder dat de Hagenaars
kunnen verklaren bevredigd te zijn. Men doet nu eens wat
VOOi.· den Haag, dan weer iets voor Amsterdam of liever:
men laat nu eens wat na, omdat het niet past voor Amsterdam,
dan weer iets anders, omdat het niet geschikt is vom den
Haag en kan bijna nooit iets vinden, dat kans heeft in
beide steden te bevalleu.
Ware den Haag een tweeden schouwburg rijk, waarin een
artistiek gevormd gezelschap de nieuwste intieme stukken
vertoonde, dan zou de groote SChOllWburg daar al spoedig
er even verlaten uitzien als thans met de Amsterdamsche gelijk mij wordt verzekerd - maar al te dikwijls het geval iso
Nu zou daar tegenover kunnen staan, dat de opvoeringen
van het Nederlandsch Tooneel in den regel vlekkeloos
waren; maar ook dit is zoo niet. Dat de Vereeniging in de
laatste jaren, na eGn periode van verval, wederom wat
vooruit is gegaan, valt niet tegen te spreken; maar zij
verliest allengs te veel goede kral' hten *) en zij verheugt
zich nog altijd niet in een flinke, artistieke leiding.
Als 't waar is - wat mij ook al weer verzekerd wordt -dat de Heer Bouwmeester tegenwoordig als regisseur fungeert,
dan kan ik bezwaarlijk iets anders doen dan mij daarover
ten zeerste verbazen. 't Zij verre van mij hiermede iets
ten nadeele van on zen grootsten tooneelspeler te willen beweren; maar voelt de Directie niet, dat een meespelend
artiest onmogelijk een goede leider kan zijn van het geheeI?
Ik weet best, dat bij tal van gezelschappen de regisseur
zelf rollen vervult; maar omdat die fout vrij algemeen is,
wordt zij daarom tot een deugd? Begrijpt men dan niet,
dat een regisseur buiten het ensemble moet staan, om dat
ensemble behoorlijk te kunnen overzien? En beseft men
ook niet, dat de Heer Bou wmeester, die zelf hinderlijk erg
op den souffleur steunt, zeker niet de man is om dien souf·
fleur eens wat minder hoorbaar te maken in de zaal?
De opvoering van John Gab1'iel Borkman, die een zegepraal had kUl1llen zijn voor Het Nederlandsch Tooneel is
vergeleken bij diezelfde opvoering door het Rotterdamsche
gezelschap, tot een nederlaag geworden. **)
De vertooning van Kuning Oedipus heeft alleen de bewonderaars Vil.n Bouwmeester, die zich om de rest niet
bekommeren, tevreden gesteId.
En dat waren nu de twee merkwaardigste avonden van
het afgeloopen seizoen !
Nu zou ik nog wel een woordje willen zeggen over de
voorstelling, die aan de leden van het Tooneelverbond gratis
werd aangeboden en dan tegenover de bekende opmerking:
men moet een gegeven paard niet in den bek zien, een
andere plaatsen, die luiden kon: een gracieuse gever schenkt
niet weg, wat hij toch wel kwijt wil zijn; maar .... mi"in
artikel is al lang genoeg.
Het volgend jaar zal de Vereeniging ons hebben te geven
en het gesproken drama of blijspel en de gezongen opera.
Zal zij sIecht gesubsidieerd dan beter aan haar roeping
kunnen voldoen?
Ik betwijfel 't al weer en mij persoonlijk spijt het, dat zij
niet hooghartig de bespottelijke aanbieding van on zen gemeenteraad heeft gowezen van de hand.

Verlangt men nu een conclusie, dan weet ik er tot mijn
leedwezen geen andere te trekken dan deze: er moet in
onze tooneeltoestanden een groote omwenteling komen en
tegelijkertijd in den Haag een tweede schouwburg.
MODERNUS.

W. C. Roijaards te Berlijn.

Het is eigenlijk buiten het goed en zuiver begrip van
kunst dat een tooneelspeler optreedt in een andere taal dan
zijn eigen, hoewel de spraakvermomming thuishoort in de
tooneelspeelkunst.
Maar let wel, het kunstmatig spreken en het gebroken
taaltje uit den vreemde komen nooit voor in een ernstig
dramatisch werk, het zijn de probate hulpmiddelen yoor de
klucht en het bltispel.
Het spreken van vreemde talen - bijbelscher nagedach·
tenis - is als het zonder noodzaak geschiedt grappenmakerij
of dronkenmanswerk.
Wat Roijaards bezielde toen hij Svengali in Trilby voor
Berlijn aanvaardde wil mij niet scherp voor den geest komen.
Het zal zijn ijdelheid gestreeld hebben, zeker!, maar staat
hij dan in zijn eigen achting niet te hoog voor Trilby? Hij kon
verwachten, dat na Trilby iets beters van hen zou worden
verlangd en dit is ook geschied. Vossische Zeitung 1 April :
"Herr Roijaards hat in uns den Wunsch geweckt zu erfahren,
ob er auch eine dichterische Gestalt glaubhaft darzustellen
vermag, und ob seine Kunststücke zur Kunst ausreichen."
Maar daartoe zal Roijaards zeer mooi Duitsch moeten
spreken en wij weten maar al te goed, dat zelfs zijn Neder·
landsch enkele leelijke eigenschappen had, die ver van het
Duitsch afstaan.
Dezelfde Vossische getuigt dan ook: "Dieser Holländer
spricht zwar deutsch, aber mit einem so ausgeprägt heimath·
lichen (!) Gurgelton und so fremdartig im Accent, dass
man ihn nu schwer versteht."
Het Kleines J0l1,1'nal is in dit opzicht al heel hatelijk:
"Herr Roijaards soll nach einer vom Neuen Theater verschickten Reklame vier Sprachen beherrschen. Schade, dass
er zu diesen vier Sprachen als fünfte nicht auch die deutsche
gelernt hat. Er kaute unsere schöne Sprache durcheinander,
warf sie in die Luft und versetzte ihr dann noch ein Paar
handfeste Gutturalen, dqss es ein Jammer war."
Het valt dllS ernstig te betwijfelen of Roijaards ooit een
Berlijnsche figuur zal worden; want gestold nog, dat bij na
niet al 1.e lang tijdsverloop heusch goed duitsch zal spreken hij zelt zegt, dat het den tweeden dag al beter ging - dan
zal daarin toch altijet' blijven hangen, wat hier leelijk was en
daar niet iR uit te staan.
Afgezien van de taal is het te bezien of Roijaards zichzelf wel overtreffen kan na zijn Svengali.
Het is bij mij zoo goed als zeker, dat zoodra Roijaards
iets anders, zelfs beter zal doen dan deze monsterrol, men
Wch zal blijven zeggen: »Dan had·je Svengali eens van hem
moeten zien!"
Om zich in Berlijn er bovenop te houden zal hij zijn
Svengali moeten verslaan en daarvoor heeft hij die rol te
hoog opgevoerd. Vooral technisch. Dit wordt door de duitsche
bladen gaarne erkend. Maar het is en blijft een rol waar
de Volkszeitung terecht van zegt: »Er kann in Krämpfe und
Zuckungen geraten, so stark wie er will, kann teuflisch
grinsen, kann so schmierig aussehen, dass man ihn nicht
nur zu sehen, sondern auch zu riechen glaubt, und kann
im Sterben so über der Tisch fallen, dass sein Kopf wie der
eines geschlachteten Hammels über den Rand fällt, das
Alles mag der Natur des aus dem Schmutz und Elend sich
aufringenden Dämons entsprechen, aber es flöszt uns kein
Behagen ein."
*) Nu Royaards weer!
De Vossische Zeitung zegt hiervan: "Der Kopf scheint
**) Dit is ten minste mijn indruk van het geschrijf in Nieuws
sich in dieser Hängelage sichtbarlich mit fahler Leichenvan den Dag en Nieuwe Rotterdamsche Courant.
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farbe zu überziehn, und man vermeint, das Haupt Johannes
des Täufers auf der Schü'<sel der Herodestochter liegen zu
sehn. Dieser Tric war der Gipfelpunkt einer überaus virtuosen
Leistung. "
Als men z66ver is gegaan, kan men moeilijk, in Duitschland, .eine dichterische Gestalt glaubhaft darstellen."
De Staatsbürger Zeitung snijdt zich, meen ik, leelijk in
de vingers als zij spreekt van: .Die brillante lebendige
Inscenirung, jedenfalls nach Pariser Muster, macht Herrn
Lautenhurg alle Ehre." Want hier komt het chauvinismus
in al zijn kleinheid om den boek kijken. Niet genoeg, dat
men ROijaards moest afbreken, omdat hij uit Holland kwam,
nu krijgt zelfs in deze hatel1Jke kritieken nog Parijs het
pluimpje, dat eerlijk voor Londen had moeten zijn.
Het is immers ook van de Berliner Zeitung niet anders
geweest dan een hatel~ikheid om te schrijven: "Der hollän·
dische Schauspieler war nicht immer ganz verständlich, aber
das hat mich noch am meisten gefreut."
Toch, niettegenstaande de onaangename dingen, die de
Berlijnsche bladen van Roijaards gezegd hebben, erkennen
zij, dat hij is een groot tooneelspeler en het Berliner
Tageblatt doet dit in de volgende bewoordingen:
"Aber auch die Besetzung der Rolle des Svengali war ein
Fehler. Herr Willem Roijaards aus Amsterdam scheint ein
guter, ein sehr guter Schauspieler zu sein. Seine Maske des
galizischen Musikers war ein Meisterstück; und manchmal
traf er auch Blick und Ton des Kulissenvampyrs so, dass
man einen genialen Künstler vor sich zu sehen glaubte.
Aber wir vertragen dieses eintönige melodramatische Spiel
auf die Länge nicht; und der Dialekt, den Herr Roijaards
zum Besten gab, erinnerte mit seinen Gutturaltönen doch
noch mehr an Holland als an Galizien."
. In het kort zal dus deze geschiedenis, die in mijn oogen
een zeer burleske tint heeft, wel hierop neerkomen, dat
Roijaards weer spoedig in ons lage land terug iso Dan hebben
we twee aandoeningen aan hem te danken: de aangename
bluf, dat hij over de grenzen in de Duitsche taal, als (lach
niet:) Hollandseh! tooneelspelor op prijs is gesteId en de
vreugde van het weerzien van Roijaards, dien niemand
gaarne voor goed zou missen en die zeker een der steunpilaren is van ons Nederlandsch toonee!.

toch ook het recht om zenuwachtig te zijn niet ontzeggen
mag, eene vrouw die - om op de zaak terug te komen van het oogenblik af, dat in de verste verte de mogelijkheid
bestaat, dat een schot aan den horizont van het tooneelstuk
opdoemt, onrustig wordt en de ooren toehoudt .- dan gaat
iemand dezelfde onaangenaamheid in het bloed zitten; geen
ziekte is zoo aanstekelijk als nervositeit. Dat in het bovengenoemde tooneelspel de brave jonge man, die de hoofdrol
spAelt, ten slotte omgebracht moest worden, dat was zooals
de zaken lieptJll, te voorzien. Maar ik had de stille hoop
gevoed, dat de woedende officier minstens de beleefdheid
zou gehad hebben van zijn degen gebruik te maken, dan
was die fatale knal niet gekomen. En nu had de ongelukkige nog een revolver in den zak, die hij zoo maar afschoot,
waarmede hij niet alleen de borst van zijn slachtoffer maar
ook al mijne verwachtingen doorboorde. Kort en goed, ik
ergerde mij, en had er alle reden toe.
Nu, van deze zaak geheel afgescheiden: waarom, ik her·
haal het, moeten wij ons maar altijd-door door het tooneel
laten pijnigen en martelen? Zekerlijk zal menigeen, die een
diepen wrok tegen de modernen in den boezem voedt, zege·
pralend opstaan, bravo roepen en zeggen: .Zie je, daar heb
je het, je bent zeH de schuld er van. Waarom ga je naar
het theater als er een nieuw stuk van de modernerichting
wordt opgevoerd, en waarom vervloek je niet voor altijd de
modernen. De modernen, dat zijn de booze jongens, die
al den bitteren nood van het leven, waaraan wij reeds meer
dan genoeg hehben, nog in het schrille licht voor het voet·
licht brengen. De modernen .... "
Zulke en dergelijke redeneeringen kennen wij reeds lang.
Het is waar, dat mijn ergernis deze keer een moderne
betrof. Maar, ongelukkig, deden de ouden niet beter, en
hoe grooter zij waren des te erger. De grootste van allen,
een zekere Shakespeare, wiens realismus den ergsten ver·
ketteraar van het moderne realismus door eerwaardigen
ouderdom als heilig voorkomt, is tevens de ergste van allen. _
Dat is juist het ergerlijkste van de zaak, dat da grootste
dichterlijke geesten sedert de grijze oudheid bepaald op het
tragische verzot schijnen geweest te zijn. En zooals de
ouden zongen, piepen nog heden de jongen. Alle meenen
zij door moord en doodslag, met de smartelijkste gebeurteV.
nissen en de verschrikkelijkste eIlende, het aIlergrootste
. - - - - - - - - genoegen te doen, want het genoegen is toch het doel der
kunst; daarover zijn zelfs de gele erden, die anders moeilijk
Tragisch of blij-eindend?
onder Mn hoed zijn te vangen, het volk omen eens. Over het
genoegen in tragische toestanden heb ben zich reeds ontelEen erger fantasie
bare menschen, die het niet na kunnen laten de zaken tot
van Dr. PA UL HAMBURGER.
in den grond na te gaan, hunne hoofden gebroken. Schiller
heeft zich daarover in eene verklaring volgens zijne wereId·
(lirankforter Zeitung 15 Mrt.)
beschouwing uitgelaten. Maar niet iedereen is het daarmede
Ik was uit een theater-voorstelling tehuis gekomen. Het eens. Lees slechts de door Wilhelm Scherer nagelaten
was volstrekt geen' kwaad stuk dat ik gezion had, en het fragmentarische .Poetik", om te weten hoe deze geestige, gron·
had een sterken indruk op m\i gemaakt. Het heette F1'eiwild dige kunstkenner, over dat vraagstuk tobt. Maar is de vraag
van Schnitzler. Maar nu ik thuis was, begon ik mij opeens niet valsch gesteId ? Gaan wij niet alle van een verkeerde
te ergeren. Jk ben waarachtig geen vijand der modernen; veronderstelling uiL? Wij houden rekening met het genoegen,
integendeel. Maar men is toch een mensch met een zekere in tragische toesLanden ltls een uitgemaakte zaak. Wat
gemoedsgesteldheid. En nu wilden mijne zenuwen dat ik d wingt ons daartoe? Is het dan waar, verstout ik mij te
mij ergeren zoude. Het was wel geen plotseling uitgebroken vragen, dat wij in tragische toestanden genoegen vinden?
ergernis, maar eene herhaIing van aanvaIlen, die dikwijls macht Neen en nogmaals neen I Wij heb ben genoegen in al het
andere schoone, dat die werken ons aanbieden, en het tragische,
over mij kregen; zoo iets als een principieele \lrgernis.
Al weder had een traaf jongmensch daar voor onze oogen nu. dat nemen wij als een onvermijdelijk kwaad op den
zijn leven moeten lateu, en een niet minder braafjong meisje koop toe, daar de dichters, aan wier gen ade wij met huid
wierp zich wanhopig op zijn lijk! Weder had iemand het en haar zijn overgeleverd, het aldus en niet anders heb ben
over de menschelijke eilende gehad. Maar, sakkerloot, waarom willen. Het zou ons veel aangenamer zijn als wij van het
toch? Waarom moeten wij ons zoo laten pijnigen en kweIlen? tragische in het werk verschoond bleven. En in ons diepste
Dezen keer had ik nog bovendien een gewichtige reden voor binnenste komt de wensch op, dat er toch een middel mocht
mijn ergAmis. Ik kan namelijk het schieten op het tooneel zijn, ons daarvan voor goed te bevrtjden.
Als ik mli niet vergis, bestaat er in Indie eene traditie,
niet meer verdragen. Vroeger, toen ik nog in ongehuwden
staat in den schouwburg kwam, was het anders. Maar als onverbreekbaar en waaraan men zich houdt als een door
men eenmaal een vrou w naast zich heeft zitten, wier wel den staat uitgevaardigde ethisch-aesthetische wet voor ~lle
en wee iemand niet onverschillig is, eene vrouw wie men dichterlijke voortbrengselen, dat zij ten slotte een gelukklge
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oplossing moeten heb ben , al mocht de dichter ook vroeger Julia. Moet die ongelukkige Julia volstrekt een paar seconden
zijne personen in nog zooveel behoefte en nood verstrik t te laat wakker worden? Zou het niet veel aangenamer zijn
hebben. Tegenwoordig importeeren wij reeds de meest ver· als Rf'meo juist op het oogenblik, dat hij het fleschje met
schillende artikelen uit het land der heilige koeien; wij ont· vergif aan de lippen wil brengen - hij kon dus kalm
vangen Indische tarwe, Indisch bronswerk, Indische vogel- eerst nog zijn schoone af8cheidsrede houden - bemerkt,
nesten. Zouden wij nu niet het besluit kunnen nemen, ons dat Julia de oogen opslaat, waarop de beide gelieven innig
ook deze erfelijke wijsheid eigen te maken, zelfs al is zij geroerd zich in elkaars armen werpen en de vadersuiet
onstaan op den bodem van eene, in de kindschheid van het minder geroerd hun den zegen geven?
En zou het niet even zoo gemakkelijk zijn, het treurige
menschelijk geslacht teruggaande bescbaving? Van overheidswege moest een wet uitgevaardigd worden van den volgenden lot van de arme Desdemona te voorkomen? Moet zij werkelijk maar altijd weder op nieu w haar bloeiend leven ver·
inhoud:
liezen omdat - zooals ook iemand eens gezegd heeft -- de
nEenige paragraaf.
Op den dag der uitvaardiging van deze wet is iedere zwarte Othello zich een erge verkoudheid heeft op den hals
dichter en schrijver genoodzaakt, zijn tooneelstukken, romans, gehaald? De goede Emilia behoefde slechts een paar oogen·
novellen, in 't kort alle voortbrengselen der verbeelding, zoo- blikken vroeger aan de deur te kloppen; dan is Desdemona
genaamd ngoed" te doen eindigen, dat wil zeggen zoodanig, nog niet geworgd, en de woedende Moor kan dan liever de
dat het niemand onaangenaam of verdrietig kan stemmen. sIechte J ago verworgen.
Men ziet, het is niet zoo verschrikkelijk moeilijk om bij
Hem, die dit voorschrift niet opvolgt, wordt de bevoegdheid
om zich als dichter of als schrijver te uiten, onherroepelijk Shakespeare zulke verbeteringen aan te brengen. En met
voor altijd ontzegd; de verschilIende exemplaren van de tegen de Duitsche klassieken is het niet anders. Reeds Dubois
Reymond heeft aangetoond, hoe verkeerd het van Goethe
de wet strijdende werken worden vernietigd."
Zouden de dichters eenigen verstandigen grond hebben was, dat hij zijnen Faust niet met het lieve Gretchen heeft
om zich over zulk eene, in het belang van het publiek, dat laten trou\\'en. Wat zou dat een aardig paartje geweest
zich niet gaarne door hen in een onaangenaam humeur wil zijn ! Faust zou dan in het 2e deel met de linkerhand
laten brengen, uitgevaardigde wet, on willig te toonen? Zij met Helena kunnen trouwen. Met Schiller is het zekerlijk
hebben het toch geheel in hun hand, of zij het verliefde paar een bizondere zaak, in zooverre, dat hij gewoonlijk historische
gelukkig willen laten trouwen, of dat zij het tot eljil ellen- onderwerpen voor zijn drama's koos. Maar wordt niet algedigen dood willen veroordeelen. En de overweldigende meer- meen aangenomen, dat de dichter zich niet aan de historische
derheid wil zeker het paartje liever getrouwd zien. Waarom waarheid behoeft te houden, dat hij met menschen en zaken
zou men dus voor hunne vreemde eigenzinnigheid niet een omspringen kan, zooals het hem het beste in zijn kraam
stokje steken. Zij zouden eindelijk zelve er slechts nut van past? Waarorn zou dus niet liever Wallenstein Buttler
trekken. Het is jammer dat Bismarck in der tijd van zijn ombrengen, als dat hij door hem zoo gewetenloos vermoord
alm acht geen gebruik heeft gemaakt om zulk een heilaan- wordt? En in Maria Stuart zou men zonder veel moeite
brengend wetsartikel uit te vaardigen, in plaats van zoovele het zoo kunnen maken, dat Lord Leicester zich alleen per
andere, die wij gaarne hadden gemist. Het is jammer schip naar Frankrijk begeeft, maar dat hij, door berouw en
dat niemand hern op de verzoenende, menschen-verheugende liefde gekweld, v66r het te laat is, de bekoorlijko Schotsche
macht, op de sociale beteekenis van zulk een lll.'1atregelllOeft koningen schaakL
Zooals het met de klassieken is, zoo is het ook met de
attent gemaakt. Misschien had hij daaraan de voorkeur gegeven boven de heerlijke socialistenwet_ Waar wordt thans modernen. Wii zouden ons zoo erg graag door Gerh. Haupteen staatsman gevon.den, die in staat is deze groote gedachte mann's IIannele in ons binnenste laten roeren, maar kon
Hanm le na haren koortsachtigen droom den voet, waarmede
tot werkelijkheid te brengen?
Maar met de uitvoering van het geschetste wetsartikel zou zij reeds in het graf staat, niet weder terugtrekken? Dan
men zoo spoedig niet klaar zijn. Het zorgt slechts voor de kon er nog een slotsc8ne aan gemaakt worden: een half
toekomst. De werken van vroeger tijd, die tegen het dozijn jaren la-ter, Hannele met den braven me ester voor
gebod gezondigd hebben, kan men toch maar niet een- het echtaltaar. Of Morituri van Sudermann I Dat kan
voudig vernietigen; daar zouden de volken, die hunne litteraire alles zoo blijven als tot nu toe, alleen geheel aan het einde
schatten hoog stellen, krachtig tegen opkomen, en met recht. moest het nog goed worden. Teja. vindt zelf dat het van
Daarom zouden die werken dan omgewerkt moeten worden hem en de oude Gothen jammer is, dus zoude het zeer
om ze in overeenstemming met de wet te brengen. De I juist zijn, wanneer op het oogenblik, dat allen toch reeds tot
zaak schijnt misschien eenigszins vreemd, maar is toch in een herOIschen dood bereid zijn, de met de uitgezochtste lekkerden grond zeer eenvoudig. Eigenlijk had men niets anders nijen beladen schepen nog aankwamen . .Als lekker slottableau
te doen, dan in de slotbedrijven eenige weinig beteekenende ZOll men een groote eet· en drinkpartij kunnen houden. Bij
veranderingen te maken.
Fritz zou de verandering iets meer gecompliceerd zijn;
Laten wij eens een paar markante voorbeelden noemen maar, het zou toch wel te doen zijn. Ongeveer op de
en laat ons eens zien of zelfs het meest tragische einde niet volgende wijze: .Als Fritz heen wH gaan, komt op nieuw
met geringe moeite tot een harmonisch en bevredigend slot een paardrUdende bode met de allernieuwste, sensatione eIste berichten. De beleedigde echtgenoot, niet tevreden,
is om te werken.
Beginnen wij met den grooten Brit. Hoe verschrikkelijk dat hij Fritz zoo jammerlijk heeft toegetakeld, heeft zijne
is het dat in Lear de hoofdpersonen bijna alle, de besteil op heeterdaad betrapte echtgenoote in woedenden toorn
zoowel als de slechtsten om het leven komen I De booze, de omgebracht, en die zelfde woedende toorn heeft hem een
giftige Goneril en de hartelooze Regan en de verraderlijke beroerte, waar de dood op volgt, bezorgd.
Daarom is het duel onmogelijk. Fritz echter wordt door
Edmund, moeten er dan desnoods maar aan gelooven ; maar
waarom ook de edele Cordelia en de gelouterde onde Lear? de verpletterende uitwerking van dat bericht weder terugKon hij den slaaf niet doodslaan, v66r hij Cordelia ophangt gebracht tot het denkbeeld om een zaak in .Amerika op te
of de schoone gehangene weder in het leven terug roepen? richten, besluit aan geene zijde van het groote water een
Het is waar, de bevrijde zou hij toch niet kunnen trouwen; ni eu w leven te beginnen en het rooskleurige uitzicht blijft
want ten eerste is hij te oud, en ten tweede is zij zijne bestaan, dat hij na eenige jaren zelfs zUn trouw nichtje kan
dochter, en ten derde is zij reeds getrouwd. Maar het zou laten overkomen. Om nu ten slotte nog eens op het stuk,
toch aardig zijn, als zU beide in het leven bleven en men waarover ik begonnen ben ,Freiwild, terug te komen;
aannemen kon, dat zij zelfs heden nog in leven zouden zijn, daarin kost de verbetering slechts een pennestreek: de
als zij intusschen niet toch gestorven waren. Of Romeo en edele jonge burger behoeft maar een kwartier vroeger te
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schieten, en niet hij, maar de nietswaardige officier is dood.
Naem nu maar aens de proef volgans het voorbeeld.
Men late in dezelfde stad op twee theaters tegelUk het
zelfde stuk opvoeren, op het eene met het tragische slot,
op het andere met het verzoenende Dan zal men zien hoe
het met het genoegen in tragische toestanden staat. In
het theater met de tragische einden zal men geen kip te
zien krijgen; het andere zal de menigte, die toegang eischt,
niet knnnen bevatten. Wat mij betreft. ik wil er wel een
weddenschap op aangaan.

Ons Souftleurshokje.
Een tragisch klaletfet.
Onlangs werd op een tooneel te Arad in Hongarije een
stuk opgevoerd, waarin de held van het drama zieh tegen
het einde van het laatste bedrijf met een pistoolsehot het
leven moet benemen. De persoon, die deze rol vervulde,
heeft zieh op het gegeven oogenblik werkelijk door het
hoofd ge schoten en is dood op het tooneel nedergestort. De
heer Kolowan Bela - zoo is de naam van den tooneelheld was een gewezen officier en behoorde tot een aanzienlijk
geslacht. Hij had den dag te voren aan zijn vrienden en
bekenden medegedeeld. dat zij niet moesten verzuimen de
voorstelling bij te wonen, indien zij een zeldzaam kunstgenot
wilden smaken. Men zegt dat een ongelukkige liefdesge·
schiedenis de oorzaak is geweest van dezen theatralen zelfmoord.

Wat lieve engelachtige Ophelia! We zagen reeds Shakespeare's meesterstuk van Grube, Rossi, Mounet-Sully, lrving
en Wilson Barrett en moeten bekennen dat Dilis ons toesehijnt het meest den onbegrijpelijken held van den grooten
tooneeldichtor weer te geven. Wat Ophelia betreft, zoo zien
w\i die aetherisehe verschijning liever van Mevr. Dilis dan
van Ellen Terry zelf.
Na'lst het uitstekend paar zijn te noemen: Laroche (de
doodgraver) Bertrijn (Laertes) en P. J anssens (een uitmuntend Polonius).
't Scheen ons dat van Keer niet gezond was. Mevr. Marie
Verstraete was niet siecht als koningin.

I

'I

1--------~ChOUW~Urg-pe~son:~l. - - - - - - - - Paleis voor Volksv lijt.
Hollandsch Toon eelgezelschap.
Bestuul': OHARLES DE LA MAR en B. BARENDSK

Een zeldzame gebeurtenis,
Een bizonder feit wordt vermeid uit Ostaschkow in Rusland. Bij gelegenheid eener weldadigheidsvoorstelling heeft
een negentigjarige dame, mevrouw Orlow, medegespeeld en
wel in dezelfde rol, waarin zij v66r 70 jaar grooten roem
behaalde. Ook ditmaal vierde zij een waren triomf, waartoe
het bizondere van het geval wal iets zal hebbon hijg-edragen. Onze Bamberg is hiermede zijn wereldkampioenschap
kwijt.

H oe een acteur zieh redt.
Jules Claretie heeft onlangs in Zijll Brichanteau een bekende anekdote, in herinnering gebracht, die in de tooneel·
wereid beroemd is geworden.
Bij de opvoering van Victor Hugo's Hernani in een
provinciestad ontbraken bij het tooneel dat in de galerij
van historische portretten speelt, de noodige decors. Om
zieh uit de verlegenheid te redden, leende de acteur, die
tot de geschilderde beeltenissen zijn toespraken moest richten,
een fotografie-album van zijn directeur, waarvan hij telkens
een blad omsloeg, naarmate hij zieh tot een anderen persoon
moest wenden. Men beweert, dat het tooneel zijn gewone
uitwerking niet miste, zoodat het groote publiek van dit
historisch anachronisme niets bemerkt had.

DAMEs.

HEERJ<:N.

van Berkel.
A Tier.
J. de la Mar.
Van Kuijk.
Oohen.
Van Elzen.
S. Kloppers.
E. Wagner.
F. Wagner.
O. Kelly.
Herta.
Virginie Belder.
Alma.
Greta Olstein.
Nelly Grey

B. Barendse.
Grootveld.
H. Kluizenaar.
Oh. de la Mar.
Ph. Kelly.
A. van Elzen.
Nap. de la Mar.
F. de la Mar.
Kelly Jr.
M. Spinosa.

* E.

*)

Zijn oud-leerlingen onzer Tooneelschool, doch bezitten geen
of bezochten de School niet ten einde toe.

I diploma

Advertentie.

I

Versehenen bij M. J. P.

V AN SANTEN

te A lllsterdam.·

'\ Gekroonde
Hoofden
HISTO~IESPEL

DOOR

Bijgeloof·

J. HUF VAN BUREN.

Is u bijgeloovig, Mijnheer de Theater-Direeteur? Neen,
dat ben ik niet, maar ik weet wel, dat het een ongelukkig
teeken is, als er bij een voorstelling slechts 13 menschen
in de zaal zijn.

Uitgeknipt.

*

De opbrengst strekt ten behoeve der
instandhouding van het Graf van Mevrouw
~ - - - KLEINE-GARTMAN.

Uit De Koophandel van Antwerpen, dd. 29 Januari 1897.
(HoofdopstelIer-Bestuurder: Antoon Moortgat.)
Overgenomen in Het Nedel'landsch Tooneel nr. 18.

Hamlet.
Overgroote toeloop van publiek voor het sympathieke
kunstenaarspaar Dilis-Beersmans. Wat uitstekende Hamletl

PRIJS f 1.25.
Indien naar het oordeel van het Hoofdbestuur van
't '1'ooneel verbond de bijeengeIJrachte som voldoend~ is
tot het stichten van een fonds tot verplaatsing Cil 011del'houd' van het graf met monument, wordt het
meerdere onzerzijds bestemd voor DE 'fOONEELSCHOOI~.

. ... . ..

ETTOONEEJJ~

Verschijnt den l en en 1580 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden van het Tooneelllerbond (Contributie f 5.-) ontvangen dit Tijdschrift g ra ti 8.
Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afteveringen, f 4.-. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken
de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDIJK 235.
Opm~
. en ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te .
zenden aan den Dl1lkker-Uitgever, ROKIN 29.

25 )\1 EI 1891·
I N H 0 V D:
.Gfficieel gedeelte: Verslag der 27ste Algemeene Vergadering te
Dordrecht gehouden. - Het Leescomite.
Niet officieel gedeelte: V, Vit de Amstelstad (MeV!'. Stoetz t,
Coquelin Aine, Twee Zust8l'S, Pie(je!) J. M. Haspels t. Pavidus, Vit de Maasstad (Oproep, Een K1'isis, MOI'itud, Pie-

rewaaiers.)
Ingezonden: J. Huf van Buren, Noord en Zuid.
Gekroonde Hoo{den; Volks\'oorstellingen; Verbetering.

OFFICIEEL GEDEELTE.

27ste Algemeene Vergadering van het
N ederlandsch Tooneelverbond
op Zaterdag 8 Mei 1897 des morgens
te 11 *) uur in een der lokalen van
het Hotel "Ponsen" te Dordrecht.
Tegen woordig zijn:
De leden van het Hoofdbestuur: Marcellus Emants, J.
Post van der Burg, Mr. L. J. Plemp van Duiveland, M. B.
Mendes da Costa, Dr. C. 1. Vinkesteijn,' Mr. J. Kalft' Jr., J.
A. Heuft'.
]je afgevaardigden der Aftleelingen:
Rotterdam: F. Ebeling, C. van Rossem Czn., L. J. Jacobson. J. Milders.
Amsterdam: W. A. van der Mandere, Mr. P. W. de Koning,
A. Reijding.
's Gravenhage: Mr. J. E. Banck, Mr. G. M. W. Jellinghaus.
Utrecht: J. H- Mignon.
*) Op de bijeenkomst in de bovenzaal van het Hotel »Ponsen"
op 7 Mei 1897 werd de aanvang der Vergaderiug een uur later
gesteid dan de agenda had bepaald.

XXVle

JAARGANG.

Dordrecht: Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Jhr. Mr. T. J. de
Marees van -Swinderen .
Delft: Mr. P. Yssel de Schepper.
Tiel: J. A. Heuft'.
, Verder zijn aanwezig: S. J. Bouberg Wilson, Directeur
der Tooneelschool, J. Vriesendorp, Redacteur van nHet Tooneel" en de gewone leden van het Verbond : D. Crena de
Jongh, Voorzitter der Afdeeling Dordrecht, P. J. de Kanter
en J. S. J. Vriesendorp.
Niet vertegen woordigd zijn de Afdeelingen: Middelburg,
Groningen, Haarlem, Harlingen en Gent.
De Voorzitter, de heer Marcellus Emants, opent te ongeveer kwart over elven de Vergadering met de volgende rede:

Mijneheeren Afgevaardigden en Leden van het
Nedel'Zandsch Tooneelverbond.
Toen ik verleden jaar te Amsterdam de eer had onze 26e
Aigemeene Vergadering met aen inleidend woord te openen,
dat in de eerste plaats ten doelhad de vijf·en·twintig·jarige
geschiedenis van ons Verbond in uw geheugen terug te roepen,
zei ik ten slotte:
nDat er voor het oogenblik niet veel te doen is, ligt voor
de hand; maar dit mag ons er niet toe brengen de oogen tot
zoete rust te sluiten en te zeggen: er is in 't geheel niets
te doen. Laten wij integendeel die oogen ter dege open
houden. de teekenen des tijds ernstig gade slaan, ons aanhoudend afvragen: kunnen wij niet dit of kunnen wij niet
dat, en dan, als 't mogelijk blijkt: ingrijpen, handelen an
trachten te werken ten goede."
Nu het eerste jaar van een nieuw lustrum ook al weer
achter ons ligt, moet ik nogmaals beginnen met te herhaien :
Er was en er is nog altijd niet veel te doen.
Het voornaamste werktuig, waardoor het Verbond op onze
tooneeltoestanden invloed kan uitoefenen is de School en
ofschoon nu mijns inziens de wer king van die School een
goede, een diepgaande en een duurzame is, die werking is
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toch ook een langzame. een voor velen haast onmerkbare.
Onze School doet me altijd denken aan het lapje grond - dat
men bij haast elk bosch aantreft - waarop dejonge boompjes
rij aan rij zorgvuldig worden gekweekt. De wandelaars in
het groote bosch schenken aan dit lapje grond in den regel niet
veel aandacht. Zij kennen daarentegen het groote bosch heel
goed en zij houden van de machtige oude stammen, die zi.i
daar dagelijks mogen bewonderen. Wordt nu zoo'n machtige
stam door een storm geveld, dan is de leegte, die hij achterIaat, zeer duidelijk zichtbaar. De wandelaars betreuren het
verlies en roepen uit: al weer een leege pIek, die niet kan
worden aangevuld.
Nu komen de kweekers van het kleine lapje grond met
hun jonge stammen en planten die op de open plekken;
maar het spreekt van zelf, dat deze jonge, schrale boompjes
nog weinig schaduw geven en in de eerste jaren haast niet
worden opgelet. Toch zullen die boompjes het bosch in stand
houden en verdienden da kweekers dus wel wat meer belangstelling van de wandelaars, dan zij gewoon zijn te on dervinden.
Ook wij zijn kweekers, die een klein lapje grond in bezit
hebben naast het groote bosch en ook wij doen ons be;;t om
in het groote bosch steeds de open plekken met jonge boomen
te bezetten, die eens tot machtige stammen - dat hopen
wij ten minste - zullen opgroeien.
Ook wij moeten dus de ondervinding opdoen, dat men
ons werk weinig aandacht waardig keurt, omdat onze·
invloed natuurlijk pas gaandeweg, na verloop van vele jaren
kan worden aangetoond. Maar ik heb verleden jaar niet alleen gezegd: er is voor
't oogenblik niet veel te doen; doch ook: laten wij onze
oogen open houden, de teekenen des tijds ernstig gade slaan
en ons afvragen: kunnen wij niet dit ot dat? En ziet, nu
kan ik werkelijk bij deze gelegenheid op een teeken des tijds
wijzen, een lichtpunt in de geschiedenis van ons Verbond.
't Is waar, het lichtpuntje is klein, 0, he el klein en 't
geeft voorloopig nog z66 weinig licht, dat velen zullen zcggen
en inderdaad reeds zeggen: een helder vlammetje wordt het
nooit.
Dit belet evenwel niet, dat het lichtpuntje er is en dat
ik uw aandacht er op moet vestigen.
Het zal eenigen uwer nog wel heugen, dat onze Secretaris
verleden jaar in zijn verslag geschreven heeft: "pogingen
worden in het werk gesteId om te Antwerpen een Afdeeling
van het Verbond te stichten; maar het komt ons voor, dat die
pogingen tot nog toe te vergeefs zijn geweest."
Welnu. dit jaar kunnen wij eenigszins anders spreken.
Al zijn wij nog geen Afdeeling Antwerpen rijk, onze pogingen
zijn sedert dien tijd niet meer zoo heel en al vruchteloos gebleven.
't Is waar, dat de twee Zuid-Nederlandsche Afgevaardigden, de
heeren Cornette en Delattin, weg zijn gebleven. Dit is weer
een van die teleurstellingen, waarop de Vlamingen ons telkens
onthalen. Gaarne had ik die heeren in 't bijzonder een
hartelijk welkom toegeroepen met den wenseh, dat hun te genwoordigheid al hier zou mogen dienen om een steeds nauwere
aanhaling te verkrijgen van de banden, die ten bate van
een groot Nederlandsch tooneel de voorstanders van de
Vlaamsche dramatische kunst aan da Noord-Nederlandsche
tooneelvrienden moeten verbinden. Nu zij mij daartoe niet
in de gelegenheid hebben gesteId, blijf ik toch voor de toekomst de hoop koesteren op een betere verstandhouding.
Op het letterknndig congres van Antwerpen heeft het
Hoofdbestuur, krachtig gesteund door onzen Redacteur, pogingen
aangewend om de separatistisch gestemden onder de Belgisehe
stambroeders te bestrijden en - ziedaar nu mijn lichtpunt wij heb ben in dien strijd een zegepraal behaald.
Wij hadden wel iets meer verlangd, te weten een uitbreiding van ons Verbond over heel Vlaanderen ; maar wij zijn
met het verkregene: Een Zuid-Nederlandschen Tooneelbond,
die met ons Verbond wil samenwerken, voorloopig toch al
zeer tevreden.

Wij twijfelen er niet aan, dat die samenwerking - als ze
maar ernsUg blijft en vrij van jaloezie - op den duur zoowel
voor onze Zuiderbroeders als voor ons goede vruchten zal
afwerpen. Het ideaal, dat ons voor oogen moet blijven zweven
- ik heb 't al laten doorschemeren - is Mn groot tooneel
voor Noord en Zuid. De verwezenlijking van dit ideaal ligt
zeker 1l0g zeer ver in het verschiet. Al konden wij dadelijk
alle Noord- en Zuid-Nederlandsche tooneelspelers dwingen de
Amsterdamsche School ie bezoeken, al werd door eon machtwoord het beschaafde Nederlandsch tot de algemeene tooneeltaal in Noord en Zuid verklaard, dan zouden wij voor 't
oogenblik toch nog te worstelen heb ben met een verschil
van smaak bij het publiek, dat aan een innige versmelting
van de beide tooneelen lang in den weg zal staan. Dit
verschil van smaak levert misschien een van de grootste
hinderpalen op voor de nauwere aansluiting, die wij beoogen;
maar als wij geduld willen oefenen, dan zal ook dit bezwaar
blijken niet onoverkomelijk te zijn.
Met wat goeden wil van weerszijden kan, wat nog niet is,
wel komen en ik zou haast zeggen: het moet komen.
Men zij vooral niet te sceptisch in zake de voordeelen, die
op kunstgebied een nauwere aansluiting bij de Vlamingen
-- of van de Vlamingen bij ons - in de toekomst zal
opleveren.
Ik laat nu nog daar, dat in mijn oogen zoowel de Vlamingen
in 't algemeen als hun tooneelspelers meer in het bijzonder
hoedanigbeden bezitten, die aan onze kunst uitstekend te
stade zullen komen.
Hoofdzaak is de uitbreiding, de vreedzame uitbreiding van
ons gebied. Voor de schilderkunst moge 't vrij onverschillig
wezen, voor de letterkundige en vooral voor de dramatische
kunst is 't een belangrijk voordeel op een groot terrein
gangbare munt te zijn. Hoe langer een stuk in Mn stad
gespeeld kan worden en hoe meer kleinere steden een zelfde
gezelschap met dat stuk bereizen kan, hoe meer tijd de
tooneelspelers van dat gezelschap weer besteden kunnen aan
de studie van een vOlgend werk.
Hoe llIeer opvoerillgen een stuk beleeft, hoe beter de schrijver
er van bezoldigd kan worden.
Hoe meer gezelschappen in het Nederlandsch voorstellingen
zullen kunnen geven, hoe minder de aanstaande tooneelspelers
zieh bezorgd hoeven te maken over hun toekomst en, wat
voor ons van gl'oot gewicht is, hoe heter het argument
ontzenu wd wordt, dat men zoo vaak tegen onze School
lwort aanvoeren: de Tooneelschoollevert meer tooneelspelers
af dan Nederland kan gebruiken.
Ik herhaal dus, wat ik zooeven zei: een nau were aansluiting bij de Vlamingen of van de Vlamingen bij ons moet komen,
omdat zij zoowel in ons belang is als in dat van onze
Zuiderbroeders.
Een zeer verblijdend teeken was 't voor ons, Hoofdbestuurders, dat niet wij alleen in deze richting werkzaam
waren, maar dat de Afdeeling Amsterdam, die uit Antwerpen
het tooneelgezelschap van den heer van Doeselaer liet over·
komen, ons pogen krachtdadig steunde.Tot zoo ver had ik mijn inleiding reeds op schrift klaar,
toen ik bemerkte, dat ik u nog op een tweede lichtpunt kon
wijzen. Evenals in andere vereenigingen zijn er in ons
Verbond werkzame en lauwe leden. Verliezen wij zoo'n
lauw Ud, dan betreuren wij natuurlijk dat verlies, omdat elk
zieltje er Mn is, maar denken wij toch tegelijkertijd: de
heengegane is te vervangen. Ernstiger nemen wij echter de
zaak op, als een werkzaam lid dreigt wel niet ons Verbond,
maar dan toch zijn plaats als Afdeelingsbestuurder te zullen
verlaten. Met bezorgdheid heeft 't ons dus vervuld, toen wij
hoorden, dat de Voorzitter van de Rotterdamsche Afdeeling
het voornemen koesterde om af te treden en ik mag er dus
het Verbond geluk mee wensehen, dat de heer Ebeling voor
den aandrang van de Rotterdamsche tooneelvrienden is gezwicht en zijn presidentshamer weer vaster dan ooit heeft
omklernd. (l'o~inichingen.)
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Meer, roijneheeren, wil ik van de geschiedenis van bet afge·
loopen jaar in mijn in leidend woord niet zeggen. De Secretaris
zou anders boos op roe worden. Ik mag hem bet gras niet
voor de voeten wegmaaien.
Vergun mij dus tot slot u w belangstellende aandacbt in te
roepen voor onze punten van behandeling. Ik weet het wel:
de meesten zien er erg dor en saai uit.
Cijfers, cijfers en nog eens cijfers!
Wat hebben wij vriewien van de kunst nu met al die
cijfers te maken? Wij hoorden veelliever over kunst spreken
en werden 't allerliefst rechtstreeks op kunstgenot onthaald.
De heeren van Dordrecht hebben dit gevoeld en ons gisteren
avond al kunstgenot geschonken, terwijl zij ons van middag
nog eens in de gelegenheid zullen stelIon over die kunst
gezellig na te praten.
Laten wij dus van morgen eenige oogenblikken wijden aan
de ernstige cijfers. Ik zeg ernstige cijfers en ik meen dat woord
van daag al bijzonder ernstig.
De cijfers vormen het gebeente van ons Verbond en onze
Penningmeester zal 't u helaas duidelijk moeten aantoonen,
dat 't ons veel moeite kost. dat gebeente in stand to houden.
Waar 't geldt het Verbond af te breken en te hekelen,
genieten wij nog altijd belangstelling genoeg; waar 't geldt
ons te steunen, wordt de belangstelling in ons streven al
zwakker en zwakker.
Nu moge 't waar zijn, dat ook vele andere vereenigingen
achteruit gaan en 't mag insgel\jks waar zijn, dat de gestadig
toenemende belastingdruk in deze de hoofdschuldige· is, toch
valt 't niet te ontkennen, dat het tooneel in ons land al heel
stiefmoederl\jk wordt behandeld.
In mijn oogen is 't een treurig teekon van verval van het
nationaal zelfgevoel, dat juist onder hen, die vaak naar Berlijn
Parijs, Londen trekken en avond aan avond in die steden
5, 8, 12 gulden besteden voor een enkele plaats in een schouwburg, er zoo weinigen gevonden worden, die hier te lande
een paar gulden over hebben voor een voorstelling of vijf
gulden in 't jaar voor ons Verbond.
Nog altijd klagen juist die menschen, dat onze t.ooneelisten
achterl\jk en onbeschaafd zijn.
Denken zij dan, dat die tooneelisten door gemis aan be·
hoorlijk onderwijs of misschien door broodsgebrek beschaafd,
knap en talentvol zullen worden?
Ik weet he el goed, dat zulke aanmerkingen in den regel
gemaakt worden door hen, die ons tooneel niet kennen. In
zooverre hoeft niemand er zich iets van aan te trekken;
maar toch blijft die onverschilligheid zeer te bejammeren.
Ze bewijst hoe weinig ons volk doordrongen is van de waar·
heid, dat de zelfstandige en goede ontwikkeling van het
tooneel vormt een nation aal belang.
En voor deze ontwikkeling is een TooneeJschuol Aen levensbehoefte. Zünder Tooneelschool most ons tooneel onvermijdelijk
terugkeeren tot de verwildering, waarin 't zich bevond v66r
het Tooneelverbond werd gesticht.
Ons Verbond doorleeft een moeilijken tijd. Alle subsidies
op Mn na zijn ons ontvallen. Gelukkig is dat Mne subsidie
niet alleen groot; maar heeft 't een dubbele waarde, wijl 't
ons gegeven wordt dool' onze KOllingin. Laat die steun van
hooger hand ons, die 't welmeenen met ons tooneel, tot een
voortdurende aansporing zijn, om werkzaam te blijven voor
de belangen van ons Verbond
Alle krachten moeten worden in gespannen, wfi ons Verbond
en wH onze School het hoofd boven water kllIlnen houden
Ik hoop, dat allen die hier tegenwoordig zijn, dit ernstig
zullen beseffen en hun best zullen doen om zooveel mogelijk
leden voor OilS Verbond te werven en de zwakkere leden voor
afval te bewaren.
Het Verbond heeft aller hulp IlOodig. Dat dus niemand
denke: mijn buurman zorgt; ik hoef 't derhalve niet te doen!
Met deze aansporing, roi,jneheeren, roep ik u allen het wel·
kom toe op deze bijeenkomst en ·open ik de 27e Algemeene
Vergadering.

Deze rede, die met groote belangstelling is aangehoord,
wordt aan bet slot met hartelijke toejuichingen begroet.
Daarop leest de Secretaris de presentielijst voor met vermelding van het aantal stemmen, dat dOOf elke Afdeeling
wordt uitgebracht, t. w. Rotterdam 10, Amsterdam 10, 's Gra·
venhage 10, Utrecht 4, Dordrecht 4, Delft 2 en Tiel 1 stem
(samen 41 stemmen). Hij deelt daarop mede, dat van de
volgende personen bericht is ontvangen, dat zij verhinderd
zijn de Vergadering bii te wonen, nl. van de Eereleden Mr.
J. N. van Hall, Prof. B. J. Stokvis en Prof. A. G. vanHamel
en van den Hoofdbestuurder Mr. A. Fentener van Vlissingen.
De Secretaris, Mr. J. KaHl Jr. kr\jgt daarna het woord tot
voorlezing van het versJag over het afgeloopen bondsjaar,
dat als volgt luidt:

Mijne Heeren.
het Nederlandlilch Tooneelverbonct is wat ik het
onJangs bij de begrafenis van Mevrou w Stoetz heb genoemd:
een vereeniging van hen, die, zelf buiten de tooneeJspeelkunst
staande, in deze kunst belangst ellen en haar een warm hart
toedragen, dan kan het niet anders of het Verbond moet
voelen voor het wel en wee van hen, die het tooneel goed dienen,
dan deelt het in de vreugde en de droefheid van onze ware
tooneelkunstenaars. En dau kan het niet in opgewekten
toon zijn, dat het verslag gesteId wordt over het afgeloopen
genootschapsjaar. Zeer kort na elkaar en zeer onlangs heeft
het tooneel in Nederland twee zoo groote verliezen geleden,
dat uw verslaggever slechts in gedrukte stemming de lot·
gevallen ook van het Verbond kan verhaIen.
Evenmin kan het begin van het verslag zeer vroolijk zijn.
Een der eerste zaken toch, waarmee het Hoofdbestuur zich had
bezig te houden was het herstel van het monument op het
graf van Mevrouw Kleine-Gartman. In enkele bladen was
er, zooals men zich zal herinneren, op gewezen, dat dit
graf in vel'waarloosden toestand verkeerde. Het Hoofdbestuur was het eens dat in den toestand van het monument
eenige verbetering moest worden gebracht; het wist echter
ook, dat hier met een enkel schoonmaken van graf en
monument niet voldoonde te helpen was, aangezien het toch
niet aanging het graf te laten op een buiten gebruik gesteIde
begraafplaats. En voor eene overbrenging van het graf naar
een ander kerkhof, daarvoor ontbraken ons de roiddelen.
Om intusschen te toonen dat het Ver bond allerminst trachtte
zich aan zijn verplichting tot onderhoud van het aan zijn zorgen
toevertrouwde graf te onttrekken, besloot het Hoofdbestuur
het graf dan maar voorloopig voor rekening van het Verbond te doen herstellen .. Dit geschiedde, overeenkomstig den
wensch van de bestuurders van het Kleine·Gartmanfonds,
v66r 31 December, den verjaardag van Mevr. Kleine.
Intusschen waren op een oproeping van den heer J. L. A.
Schut in de bladen eenige gelden voor de verplaatsing van
het graf ingekomen en had de Kon. Ver. het Nederlandsch
Tooneel de toezegging gedaan, dat zij eene voorstelling zou
geven, vmarvan de opbrengst zou worden afgestaan voor
het beoogde doeJ.
Deze voürstelling vond plaats op 11 Maart en bracht de
som van f 817.08'; op. Met de ingekomen gelden vormt dit
een bedrag van bijna f900.- voldoende in de eerste plaats voor
de overbrenging, terwijl nog genoeg over zal schieten om
eenige rente van te kweeken, die naar wij hopen aanzienlijk
genoeg zal ztin om het monument in het vervolg te onderhouden. Doch ook wanneer dat niet het geval mocht zijn,
zal het Verbond zorgen, dat het monument niet meer een
restauratie van belang zal behoeven. Aan alle gevers en
voor;).l aan de Koninkl\ike Vereeniging voor haar vorstelijke
gift een woord van welgemeenden dank.
Moest in het vorige versJag geschreven worden, dat de
pogingen om in Antwerpen een Afdeeling van ons Verbond
te stichten wel vruchteloos zou zijn geweest, wij kunnen
ditma'\l constateeren, dat er van samenwerking van Noorden Zuid·Nederlanders toch wel iets zal komen. Te Antwerpen
n Wanneer
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is de Zuid Nederlandsche Tooneelbond opgericht, met welken
wij op vriendschappelijken voet staan en hopen samen te
werken, ook bij de opleiding van tooneelspelers. Op bereikte
resultaten kunnen wij nog niet wijzen, alleen zou men kunnen
zeggen, dat mede door de pogingen van het Verbond, die
hernieuwd zijn, nadat op het Letterkundig Congres de wansche·
lijkheid van samenwerking van Noord en Zuid op tooneelgebied
was uitgesproken, onze Afdeeling Amsterdam op het denk·
beeld is gekomen een Vlaamsch gezelschap te Amsterdam
te doen optreden.
Zooals men later zien zal, wordt in het Amsterdamsche
Verslag deze voorstelling geen succes genoemd; in de pers
is echter wel iets gunstiger over haar geoordeeld en is
bijna algemeen de hoop uitgesproken, dat het bij deze eene
Vlaamsche voorstelling niet zal blijven.
Het Hoofdbestuur werd in zijn zoeken naar middelen ter
opheffing van ons tooneel dit jaar geste und door het bestuurslid der afdeeling Amsterdam, den heer W. A. van der
Mandere, die gaarne zou zien, dat meer voorstellingen als die
van Muis,je, waarbij een goed, literair stuk, bezet door leden
van venlchillende gezelschappen, die VOOT de rollen de
meeste geschiktheid bezitten en ingestudeerd onder leiding
van een bekwaam rogisseur werd opgevoerd, door de zorgen
van het Verbond konden worden gegeven. Het Hoofdbestuur
heeft met de groote Afdeelingen - Rotterdam, Amsterdam,
's Gravenhage _. overwogen of het - vooral financieel mogelijk zou zijn, dergelijke voorstellingen, hetzij voor geza·
menlijke rekening der Afdeelingen nu hier, dan daar, hetzij
herhaald in de drie plaatsen, meer te geven. Dit plan is in
overweging en het Hoofdbestuur is niet zonder hoop, dat
er, althans voor een keer, iets van zulk een gezamenlijke
voorstelling zal komen. Later zal men ver der moeten zien.
Evenals in de laatst verloopen iaren, heeft het Hoofdbestuur
ook dit jaar zich zeer ingespannen om maatregelen te
beramen to make the two ends meet. In de toelichting tot
de Begrooting heett men reeds kunnen lezen, dat het Hoofd·
bestuur ditmaal vergeefs heeft aangeklopt bij de Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen. Van de drie subsidies,
ons indertijd door het Nut toegezegd, hebben wij er dus
slechts een genoten. De andere heb ben wij indertijd niet
willen opvragen, omdat toen onze financieele toestand niet
gebood het te doen. Hadden wij toen willen kapitaliseeren
wat ons extra's van elders toevloeide, de subsidies waren
reeds lang in ons bezit geweest. Het Nut heeft echter
gemeend met deze overwegingen geen rekening te moeten
houden. De f 500. -, waarvoor wij het vorig jaar de toezegging
ontvingen, krijgen wij alleen omdat wij door een vergissing
het jaar dat daaraan voorafging ze niet ttidig hadden opgevraagd. Wij mogen ons wel gelukkig achten tenminste die
te zullen ontvangen.
Tegenover de verminderde inkornsten en de te korten
van de twee vorige jaren moest dus naar middelen tot
dekking worden omgezien. De circulaire, het vorige jaar tot
de Afdeelingen gericht, waarin de besturen werden aangespoord,
hun best te doen meer leden voor hunne Afdeelingen te
werven, had siechts in enkele Afdeelingen succes gehad, met
name te Utrecht waar de Afdeeling tot nieuw leven ontwaakt
iso In andere plaatsen bleef het Verbond zelfs achteruit gaan.
Daarom besloot het Hoofdbestuur over te gaan tot verkoop
van het Wertheim·Album, dat nog altijd in het bezit van
het Verbond of liever van de Tooneelschool was' en beloofde
de Voorzitter te trachten voor dekking der te korten een
paar voorstellingen te geven te 's Gravenhage met het onder
zijne leiding staand gezelschap Utile et Laetum. Zullen wij
dus voor het volgend jaar waarschijnlijk geholpen worden,
daardoor is niet voorzien in de vermindering der jaarlijksche
ontvangsten. Het zal de taak der Afdeelingen zijn hier raad
te schaffen. De Afdeeling Amsterdam is reeds bezig een
poging te doen, zooals uit haar verslag zal blijken.
Het Hoofdbestuur had om het volgend jaar rond te komen
U reeds willen voorstellen, zoonoodig het tractement van

den Directeur der Tooneelschool te verlagen. Misschien zal
dat evenwel blijken niet noodig te zijn.
Het Hoofdbestuur betreurde zeer dat het dezen maatregel
moest voorstellen terwijl het juist alle reden heeft om over de
tucht op de School en de lei ding van het onderwijs te
roemen, ofschoon toch door herhaalde ongeRteldheid van
leeraren de taak van den Directeur dikwijls niet gemakkelijk was.
Van den vorigen cursus der Tooneelschool valt nog het eind·
examen te vermelden, waarbij proeven van voordracht en speI
werden afgelegd ten overstaan eener jury. In die jury namen
zitting mr. Fentener van Vlissingen (namens het Hoofdbestuur)
Freule Bicker (namens de Commissie der School), Mevr.
Van Lier-Cuypers en de heer Moor (als tooneelspelers) en
de heeren Berckenhoff en Van NOllhuys (als deskundigen).
De heer Royaards, die zijne benoemiHg had aangenornen,
was door verblijf buitenslands verhinderd aanwezig te zijn.
Aan de proeven namen deel een leerlinge der hoogste klasse
en drie leerlingen der tweede klasse. De jury kende aan
mej. Rika Hopper, die de School met diploma verliet, tweede
prijzen toe zoowel voor treurspel en drama als voor blijspel;
voorts aan mej. E. van Berkel, leerlinge der tweede klasse
een accessit voor treurspel en drama en aan mej. R. Scheffer,
eveneens uit de tweede klasse een eervolle vermelding voor
bl\ispel.
De uitslag der overgangsexamens was, dat van klasse I
naar klasse II bevorderd werden drie leerlingen, terwijl twee
bleven zitten; van de tweede klasse naar de derde konden
alle drie de leerlingen overgaan.
De toelatingsexamens voor den nieuwen cursus hadden
plaats op 31 Augustus 1897. Van de 11 candidaten, die
z.c:h hadden aangemeld, kwamen 6 op. Van deze 6 wenschten
2 A-, 4 B·leerlingen te worden. 5 slaagden doch van deze
5 werden 2 slechts voorloopig toegelaten, terwijl na de
Kerstvacantie zou worden beslist oi zij blijven konden; een
van deze twee moest herexamen doen in geschiedenis.
Op Dinsdag 1 September opende de School dus met 5
nieu we en 5 oude leerlingen : 6 in klasse I, (2 A- en 4 B·
leerlingen) 3 in klasse JI (2 A - en 1 B-leerlingen) en 1 Aleerling in klasse III. Dus 5 A en 5 B-Ieerlingen.
Bovendien volgden nog 2 oud·leerlingen, de dames Scheffer
en van Berkel, korten tijd de lessen in uitspraak en stem·
vorming.
Er kwamen echter in den loop van den cursus nog eenige
veranderingen in de bevolking der SchooL Na de Kerstvacantie werden in klasse I nog twee A·leerlingen toegelaten en half Maart in dezelfde klasse 2 B·leerlingen.
Daarentegen werden twee leerlingen van de School verwijderd.
Bij de verschillende toelatingsexamens werden nog 3 candi·
daten afgewezen. Twee der later toegelaten leerlingen zijn
slechts voorloopig tot de groote vacantie aangenomen. De
leer linge, die herexamen moest doen in geschiedenis, zal
dit nog eens in Juli moeten overdoen.
Van de leerlingen is 8ene interne.
De definitieve rooster der lesuren werd reeds op 3 September
ingevoerd. Groote stagnatie in den gere gel den gang van
het onderwijs werd al spoedig veroorzaakt door de steeds
ernstiger wordende ongesteldheid van Mevr. Stoetz, die tot
op den dag waarop zij eervol ontslag verzocht en verkreeg
tegen 1 April (9 Januari), hare taak slechts met korte
tusschenpoozen waarnam. De Directeur voorzag wel zooveel
rnogelijk in de leemte, maar doceerde dan zijn eigen yak, en
onvolledig wegens het voorkomen van andere ongesteldheden
bij het onderwijzend personeeI, waarvoor hij ook als plaats·
vervanger moest optreden. Dat hierdoor groote schade aan
het onderwijs in speI en voordracht werd berokkend, spreekt
van zelf. Gelukkig werd eindelijk, na vergeefsche benoeming
eerst van Mevr. Beersmans, daarna van den heer Alex. Faassen,
in de vacature voorzien door de aanstelling van den heer
Van KUijk, die zijn betrekking 16 Maart aanvaardde, en
deze met veel ijver en groote toewijding vervult.
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De kwaal, waaraan dr. Frantzen reeds sedert geruimen
tijd lijdende was, noodzaakte hem tegen half December een
verlof aan te vragen, dat hem voor eene maand werd
verleend. Toen hij echter einde Januari nog niet kon terug·
keeren, stelde de Directeur, die zijn 5 lesuren Fransch
en Hoogduitsch voor den heer Frantzen waarnam, voor
althans voor de B uur Hoogduitsch een plaatsvervanger
te benoemen, hetgeen in overleg met den patient, geschiedde
door de aanstelling van Mej. Van Eijk van Voorthuijzen,
aan de Tooneelschool van den vorigen cursus wel bekend.
Gedurende de maanden Februari en Maart was zij bij ons
werkzaam; met ingang van April keerde de heer Frantzen,
terug, zonder evenwel geheel hersteld te zijn. Niettemin
neemt de ijverige leeraar zijn werkzaamheden toch opnieuw
waar met al de nauwgezetheid hem eigen.
Dit laatste kan ongelukkig niet gezegd worden van
den heer Jan C. de Vos, die om verschillende redenen,
van de 30 keeren er 13 maal niet geweest is, bovendien nog
enkele uren te kort gaf en slechts weinig inhaalde.
Geheel in overeenstemming met de wensehen der Commissie
van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool traden de leerlin·
gen slechts weinig in het publiek op. De meisjes Staas hebben
eenige voordrachten gehouden in .Handwerkers Vriendenkring" op 29 November; Christ. Staas deed hetzelfde op den
sluitingsavond der Afdeeling Volksvoordrachten van de "Maatschappij voor den Werkenden Stand," en de School trad als
zoodanig op 22 Januari met 6 leerlingen op te Utrecht voor
de Afdeeling van het Tooneelverbond aldaar op. De avond
was een succes zooals in "Het Tooneel" vermeId iso Tot nu toe is
in den loopenden cursus slechts Mn "Commissieavond" gehou·
den en wel op Zaterdag 30 Januari.
Diploma's ontvingen de leerlingen voor de voorstellingen
van het gezelschap Chrispijn (4 per keer) en van het Holl.
tooneelgezelschap A. van Lier (10 per week). Overigens staan
alle directies op aanvraag steeds vrijen toegang toe.
Boekgeschenken verkeeg de School van de heeren Prof.
A. G. van HameI, Henry F. Vogin, Van Goch (ex·leerling).
Van de Bibliotheek werd gebruik gemaakt tot een getal
van 98 deelen.
In de Commissie van Beheer en Toezicht nam dr. F. L.
Abresch ingevolge het besluit der vorige Aigemeene Vergadering de plaats in, welke Prof. Stokvis verlaten had. Met den
Secretaris behandelde dr. Abresch de loopende zaken
In het Comite der Dames·Patronessen, dat zijne hooggewaardeerde diensten aan de School bleef bewijzen, kwam
geen verandering.
Op verzoek van dr. Vinkesteijn, die in den vorigen cursus
benoernd was tot beheerder van het Wertheimfonds, werd
deze benoeming door de. Commissie ingetrokken, aangezien
het voor de behandeling der zaken met de Directie der
Nederlandsche Bank gemakkelijker was, wanneer een Amster·
dammer deze functie bekleedde. Daarop werd mr. A. Fentener
van Vlissingen als beheerder van het fonds aangewezen. Het
fonds heeft dezen cursus weer eenige leerlingen goed kunnen
helpen.
Het Tijdschrift verscheen ook dit jaar geregeld. Een
nummer, dat van 15 December, moest voor twee gel den
omdat daarbij werd gevoegd de vertaling van Maeterlinck's
Interieur, bewerkt door Antonio.
Het Leescomite. had dit jaar geen zware taak. Slechts
weinig stukken ontving het ter beoordeeling. Onder die
weinige was er echter een, dat door het Comite voor zeer
goed en zeer opvoerbaar wordt gehouden. Het Comite hoopt
dat spoedig iets meer omtrent dit stuk zal kunnen worden
bekend gemaakt.
Hiermede zou het verslag van het Verbond als geheel
besloten en een aan vang gemaakt kunnen worden met dat van de
Afdeelingen, ware het niet, dat nog vermeId mosst worden, dat
het Hoofdbestuur het Verbond vertegenwoordigd heeft bij de
begrafenis van Mevr. Stoetz en een krans had gezonden
voor de lijkbaar van J. M. Haspels. De Secretaris, die een

krans op het graf van Mevr. Stoetz legde, bracht deze hoogst·
begaafde kunstenares hulde namens het pUbliek en dank uit
naam der Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool, aan welke inrichting Mevr. Stoetz als leerares zulke
uitstekende diensten heeft bewezen. Beide kransen waren
bewijzen van de bewolldering van het Verbond voor deze
uitstekende artiesten, bescheiden kunstenaars, die hunneplaats
zoo goed kenden, die niet door schijn zochten te verblinden,
die, vaak met opzijzetting van eigen wensehen, eigen roem,
eigen eer, zoo goed gewerkt hebben voor het tooneel in
Nederland. Zij zullen niet vergeten worden.
Ziehier thans het voornaamste uit de mededeelingen, die
de Secretaris uit de Afdeelingen ontving:
Hot ROTTERDAMSCHE verslag vermeldt over de Afdeeling
zel ve slechts, dat voor de leden ditmaal een voorstelling
werd gegeven door het Nederlandsch Tooneel, waarbij Fedora
werd opgevoerd. Voorts was het bestuur vertegtlnwoordigd
bij de plechtige en feestelijke begroeting van Rosier Faassen
bij zijne benoeming tot ridder in de Orde van Oranje·~assau.
Over het tooneeljaar te Rotterdam schrijft de secretaris:
"Gelukkig dat bijna aan het einde van het seizoen de
directie Le Gras & Haspels er toe over is gegaan, nadat de
pers en stemmen uit het publiek haar wakker hadden
geschud, ons ten minste iets belangrijks te geven, anders
hadden wij behalve Minnespel en Nora, heelemaal niets
gehad.
"Wij begrijpen niet, hoe eene directie het kan verant·
wo orden tegenover hare abonnes, couponhouders en publiek,
dat zij eerste artisten als Mevr. Beersmans, de heeren
Haspels en Rosier Faassen, - die in Borkman weder eens
iets te zien gaven - , van September tot Maart aan het
publiek onthoudt en in geen rollen van beteekenis laat
optreden.
"Van de talenten van den heer Haspels als ondernemer
hebben wij dan ook geen hoogen dunk gekregen, want wij
Züuden niet weten welk stuk - behalve de kluchten en
blijspelen - in dezen winter voor de kas voordeeliger is
geweest dan het laatste werk van Ibsen. Zes of zeven
mo oie zalen, zelfs op Zondag!"
De verslaggever ZOll gewenscht hebben, dat de directie,
wanneer geen goede nieu we stukken uitkwamen, goede
oude weer voor den dag gehaald had en hoopt dat het gerucht
waarheid bevat, dat Willem van Zuylen een vast engagement
krijgt in de Aert van Nesstraat: "misschien dat er dan nog
eens wat nieuw leven in komt; anders ziet het er voor
ons op tooneelgebied sIecht uit."
"In TivolI werden de beschikbare krachten in aan·
merking genomen - verschillende goede opvoeringen gegeven; O. a. herinneren wij ons Het Poor{je, Eene Moeder,
l'herese Raquin met genoegen gezien te hebben"
"Jammer dat het Rotterdamsche publiek niet naar den
'l'ivoli·Schouwburg te krijgen is, wanneer er iets goedswordt
gegeven. Met erkentelijkheid vermelden wij, dat deze directie
de beleefdheid had onze leden tot eene voorstelling van
Muisje uit te noodigen."
De secretaris der Afdeeling AMSTERDAM noemt "un chat
un chat." Hij schrijft:
"De Afdeeling Amsterdalll heeft gedurende het jaar
1896-97 op dezelfde wijze haar bestaan voortgezeuld als
vorige jaren: een voorstelling door de Afdeeling aangeboden,
eenige uitnoodigingen tot bijwoning van premieres, een
steeds minderend ledental - ziedaar de feiten die jaarlijks
in het verslag vermeId worden. Zoo ook nu."
Vervolgens wordt herinnerd aan de opvoering van Muisje
ter gelegenheid der vorige Algemeene Vergadering en aan
de reeds vermelde pogillgen van den heer Van der Mandere
meer dergelijke voorstellingen te doen geven.
"Gedurende het thans ten einde loopende seizoen werden
de leden onzer Afdeeling door den Raad van Beheer der
Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel wel willend
uitgenoodigd tot bijwoning der premiere van John Gabriel
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Borkman, terwijl door toedoen en onder garantie van de
Afdeeling den 20 en Maart 1897 hier in den Hollandschen
Schouwburg een voorstelling werd gegeven doorhet Vlaamsche
Tooneelgezelschap uit Antwerpen, onder directie van den
heer Van Doeselaer. Gespeeld werd SItze ~lJIildhof van
Bernard G. Bolle. Een succes kan deze avond moeilijk
genoemd worden."
Ten slotte vermeldt het verslag, dat het bestuur een propa·
ganda- commis sie heeft benoemd, die trachten zal het aantal
leden, tot 430 gedaald, weer op te voeren. "Moge het haar
gelukken", zeggen wij met den verslaggever.
Uit 's GRAVENHAGJ<; vernemen wij:
"Het ledental bleef door uittreding van sommigen en toetreding van anderen stationair.
De Kon. Vereeniging Het Ned. Tooneel bood aan de Afdeeling aan de eerste voorstelling van Gevaal>Zijk Spel van
Mej. C. Banck, voorafgegaan door Ziek Gemeld van Centurio,
in Maart 1897. In diezelfde maand werd voor de leden
door Prof. Dr. Jan ten Brink een lezing gehouden over la
Princesse lointaine, drame d'Edmond Rostand. De voorgenomen voordrachtavond van den Belgisehen tooneelspeler
Laroche moest door b~jzondere omstandigheden vervallen.
Door zuinig beheer in het afgeloopen jaar en het ophouden
v;an een vroeger verleend belangrijk subsidie voor de opleiding
eener leer linge aan de Tooneelschool is het te kort van het
vorige jaar gedekt."
UTRECHT schrijft:
"Toen den 30sten November van het vorig jaar een nieuw
bestuur zieh verplicht zag te trachten nieuw leven te blazen
in het schijndoode lichaam der Afdeeling, had dit zeker niet
verwacht dat zijn pogen met zulk een gunstigen uitslag zou
worden bekroond.
"Als eerste daad meende dit Bestuur de leerlingen der
Tooneelschool te moeten uitnoodigen proeven van hunne
bekwaamheid af te leggen. Welwillend gaven bestuUl'deren
der School hunne toestemming en onder leiding van den
Directeur, den heer Bouberg Wilson, had in onzen schouwburg de uitvoering plaats, afgewisseId door zeer serieus
gekozen muzieknummers der Stedelijke Muziekvereeniging.
"Het succes van dit:ln avond was zoo groot, dat het ledental
van 32 tot ongeveer 80 steeg en het bestuur ontvangt
telkens aanvragen om een herhaling der voorstelling, welke
men dan ook hoopt een volgend seizoen te doen plaats
hebben."
De leden der Afdeeling Utrecht werden door de Nederlandsehe Tooneelvereeniging uitgenoodigd tot bijwoning
eeller voorstelling van Dl'iekoningenavond; ook deze voorstelling bezorgde der Afdeeling enkele nieu we leden,
De Afdeeling DORDREcHT, die leefde in de verwachting de
Algemeene Vergadering te zullen ontvangen, was door den
staat harer geldmiddelen niet in staat haar leden een voor·
stelling of iets dergelijks aan te bieden. De beide Rotterdamsche gezelschappen en de Nederlandsche Tooncelvereeniging traden te Dordt veel op en het Schouwburgbestuur,
dat steeds tracht stukken te krijgen, die te Rotterdam of
Amsterdam bijval hebben gevonden, zorgde ook voor een voorstelling van Koning OedipltS door het Nederlandsch Tooneel,
evenwel zonder muziek en koren. "Oe zaal was stampvol:
vele bezoekers waren uit Gorinchem en Breda overgekomen.
De heer Louis BouwmeeRter kreeg van de Afdeeling een krans."
Ten slotte dienen nog gememoreerd te worden de tooneelvoorstellingen in de Vereeniging "Kunstmin", door de Hol'landsehe Tooneelvereeniging, directie Lamberts en Kühn. Voor
het eerst sedert vele jaren werden weer die oude volksstukken vertoond, die men nu slechts met den naam van
draken hoort bestempelen. Het was een groot succes voor
de speiers, en de politie verklaarde, dat zij de straten op
Zondagavonden nog nooit zoo leeg en rustig had gezien.
De oude Eduard Bamberg trad een enkele maal in zulk een
stuk op, speelde met veel jeudig vuur en werd luide toegej uicht."

De Afdeeling MIDDELBURG raadpleegde dit jaar de leden
schriftelijk, wanneer er iets te besluiten viel. De leden
meenden blijkbaar dat vergaderingen niet noodig waren;
deze werden tenminste niet aangevraagd. Voorstellingen
gaf de Afdeeling niet; er werden al zooveel voorstellingen
gegeven, dat het bestuur de markt niet nog meer wilde
overvoeren. De Afdeeling stond een som af voor het fonds ten
behoeve van het grafvan Mevr. Kleine en gaf eveneens een bijdrage tot het geschenk dat den beer Van Westerhoven werd
aangeboden, toen hij te Middelburg zijn 25-jarig jubilee vierde.
"Het bestuur me ende dat de Afdeeling niet mocht achter
blijven ook V<1n hare belangstelling te doen blijken, waar
het hierdoor de gelegenheid had te helpen huldigen een
verdienstellik lid van een gezelschap, dat zeer veel goeds op
tooneelgebied heeft gewrocht en ook -in onze stad, op het
voetspoor van dat der heeren De Vos en Van Korlaar, zeer
veel heeft bijgedragen om de belangstelling voor het Tooneel
op te wekken."
Het verslag uit GRONINGEN vermeldt slechts, dat het Nederlandsch Tooneel en de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten
den leden gratis toegang tot een hunner voorstellingen
aanboden.
DELFT klaagt over he el weinig belangstelling. De voorstelling van Utile et Laetu1n had het ledental niet doen
toenemen, misschiep doordat de schouwburg, wegens het
gering aantal leden, wel voor anderen had moeten worden
opengesteid. Een lichtpunt is, dat het tekort in de kas
verdwenen iso
TIEL eindelijk heeft niets te vermelden.
Uit HAARLEM werd geen verslag ontvangen.
HARLING~N deelde in den loop van het jaar mede, dat het
aantal leden tot onder 10 is gedaald, zoodat volgens de
Statuten de Algemeene Vergadering over het voortbestaan
der Afdeeling zal heb ben te beslissen.
Tot zoo ver het geschiedverhaal. Als de verslaggever even
het gebied der toekomst mag betreden en een wensch
uitspreken, dan zou het deze zijn dat vooral de Afdeelingen
tot nieuw leven mogen ontwaken, een leven waarvan kan
blijken niet alleen door een vermeerderd ledental, maar bijv.
ook door het houden van vergaderingen, waar de belangen
van het tooneel in Nederland ell van het Verbond besproken
worden, waar voordrachten over of naar aanleiding van het
tooneel gehouden worden, waar denkbeelden worden gauit,
waarvan de verwezenlijking op den weg van het Verbond
zou kunnen liggen. En niet minder door het druk bezoek
vooral van goede tooneelwerken, waarbij het publiek zieh
gewenne ook uit eigen oogen te zien en niet alleen af te
gaan op een vooraf gepubliceerde kritiek. Alleen door den
bloei der Afdeelingen kan het Verbond weer groot worden,"
Het jaarverslag wordt door de aanwezigen toegejuicht.
De heer Ebeling (Rotterdam) zegt den Voorzitter dank voor
de hem toegesproken wo orden ; hij is aangebleven uit belangstelling voor het 'l'ooneelverbond en op aandrang zijner mede·
bestuurders, met wie hij steeds met genoegen samenwerkte.
Als het verslag later was versehenen zou het anders heb ben
geluid, want Rotterdam heeft de groote verdiensten van Le
Gras en Haspels, 66k die van Jaap Haspels, niet vergeten.
Spreker wenseht Hamens zijn Afdeeling te verklaren, dat,
al heeft het beheer, ten gevolge van den gezondstoestand
van den overleden heer Haspels. te wenschen overgelaten,
zijn heengaan toch ten zeerste betreurd wordt en dat hij
hoopt, dat de opvolgerR van Jaap Haspels diens voorbeeld
niet uit het oog zullen verliezen en hem zullen volgen op
den ingeslagen weg.
Verder meent hU, dat de bescheidenheid van het Hoofdbestuur oorzaak is geweest van een paar verzuimen. Het
verslag maakte, althans naar sprekers meening, niet voldoende
melding van de zeer opprijsgestelde bezigheden van onzen
Voorzitter, den heer Emants en zijn tooneelgezelschap. Met
iemand als hij, die behalve dat hij zijn krachtigen, mo·
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reelen steun verleent, bovendien door zijn stoffelijke hulp
ook nog de tekorten dekt, kan ons Verbond met meer vertrou wen dan ooit de toekomst tegemoet gaan. (Toejuichingen.)
Evenzoo wordt het door spreker ten zeerste gewaardeerd,
dat de heer Heuff (Huf van Buren) de opbrengst van zijn
Gekt'oonde Hoofden, nader ter beschikking stelt voor de
Tooneelschool.
De Voorzitter merkt op dat het verslag loopt tot 15 April,
zoodat de opbrengst van Gekroonde Hoofden en het overlijden van den heer Haspels in het volgend verslag thuis
hooren.
Het verslag wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Daarop Jl'ordt door den heer M. B. Mendes da Costa om·
trent de bezighedell van het Leescomite het volgend verslag
uitgebracht:
nDoor de Algemeene Vergadering van 30 Mei 1896 is besloten geen gelden meer beschikbaar te stellen voor stukken,
die eventueel door tusschenkomst van het Leescomite zouden
worden vertoond. Van dat besluit werd door ons meedee·
ling gedaan in "Het Toonee!" van 18 Juni 1896.
In hoeverre dit van invloed is geweest op het aantal der
ingezonden stukken valt moeilijk uit te maken. Intusschen
werden sedert dien 18en Juni door ons niet meer dan vier
tooneelstukken ter beoordeeling ontvangen; namelijk:
1°. Boete, tooneelspel in een bedrijf. Dit stuk, van een
zeer zwak gegeven, werd afgekeurd. De taal was verre be·
neden het middelmatige. De scbrijver, wien wij dit meedeelden, meende zich te moeten wreken: hij zond ons een briefje
eindigend met de woorden: nhet oordeel van het Comite is
dus onjuist".
2°. Verdacht, blijspel in Mn bedrijf. Ook dit stuk kwam
ons geheel onbruikbaar voor. De auteur heeft blijkbaar in
zijn lot berust.
3". Candidaat, tooneelspel in een bedrijf. Hat gegeven
dacht ons niet kwaad, maar het was veel te weinig dramatisch uitgewerkt. Wij gaven dus den schrijver den raad
zijn stof nog eens grondig om te werken. Dat was niet aan
eens dooven mans deur geklopt. Binnen veertien dagen was
de omwerking in onze handen.· Maar - ... weer konden wij
het niet speelbaar vinden, en we zonden het dus terug ditmaal met den raad het voor geruimen tijd op zij te leggen.
4°. Werkstaking, tooneelspel in drie bedrijven. Eenstem·
mig hebben we in dit stuk groote verdiensten gevonden.
Het is zeker verreweg het beste, dat het Leescomite in de
vele jaren van zUn bestaan heeft mogen ontvangen. Ja, wat
meer zegt: het komt ons voor een zeer goed en speelbaar
stuk te zijn. - Nadat eenige wijzigingen door den schrijver
op onzen raad er in waren aangebracht, boden wij het aan
de Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" ter
vertooning aan. Wij ontvingen het terug met een bege·
leidend schrijven van dezen inhoud: n Wij deelen volkomen
uwe sympathie voor dit goedgeschreven, eerlijk, kraclltig
stuk, maar de werkstakers-Ieuzen en de revolutiekreten
kunnen wij onmogelijk door onze acteurs laten uitspreken
en in onze schouwburgen doen tOI'juichen. Wij veroorloven
ons u te herinneren aan het feit, dat er kabaal in den Stadsschouwburg ontstond, toen wij een stuk van Van Maurik
gaven, getiteld: Anarchisten, hoewel het met sociale toe·
standen in geenerlei verband sLond. Wij betreuren het dat
een dramatisch auteur van z66veel talent zijn krachten heeft
gewijd aan een tooneelstuk, dat de nKoninklijke Vereeniging"
onmogelijk op haar repertoire kan brengen". - In hoeverre
nu de Koninklijke Vereeniging hierin misschien te vreesachtig is geweest kan het Leescomite niet uitmaken. maar
wel voelen wij ons genoopt te verklaren, dat de inhoU:d noch
een anarchistischen, noch een nihilistischen, noch een socialistischen tint heeft. Er komen werkstakers in, die de
gewone leu zen aanheffen; ja; maar de strijd is niet tusschen
de stakers en het staatsgezag, noch tusschen de stakers en
de werkgevers; het is een contlict veroorzaakt door dat Mn

werkman weigert te staken met de anderen, en daarvan
zien wij de gevolgen. Mocht dus, wat wij hopen, het stuk
toch nog worden vertoond, dan durven w\i verzekeren, dat
daarin niets komt, wat zelfs den meest verstokten conservatief op politiek gebied, ofhem, die den allerhoogsten eerbied
heeft voor de majesteit van de staatsalmacht, met eenige
mogelijkheid zou kunnen ergeren.
De naam van den schrijver, Brandt van Doorne, is zeker
geen onbekende voor u. Moge zijn Werkstaking, op dramatisch gebied zijn eersteling - voor zoover wij weten -,
door vele andere goede werken zoo van hem als van anderen
worden gevolgd."
MARCELLUS EMANTS,
M. B. MENDES DA COSTA.

De heer Banck ('s Gravenhage) meent, dat het toch
wenschelijk zou zijn, dat alsnog pogingen werden aangewend
om Werkstaking elders opgevoerd te krijgen.
De Voorzitter zegt toe, dat het Leescomite alles zal doen
om het stuk tot opvoering te brengen.
De Voorzitter deelt mede, dat de Vergadering, op grond
van de Statuten *), verplicht is te beslissen over het voortbestaan der Afdeeling Harlingen. Hij stelt v66r den toestand
nog Mn jaar zoo te laten en inmiddels bij het Afdeelingsbestuur pogingen aan te wenden om het ledental dier Afdeeling te vergrooten.
Bij acclamatie aangenomen.
De heer Vinkesteijn, Algemeen Penningmeester, stelt vöOr
dat de vergadering in comite-generaal zal gaan om eenige
mededeelingen omtrent de begrooting aan te hooren.
Dienovereenkomstig wordt besloten.
Na heropening der openbare zitting wordt door den Penningmeester medegedeeld, dat Art. 2 der Ontvangsten op
de Begrooting voor de Tooneelschool (Giften, Jaarl\iksche
bijdragen, enz.) van f 220.-, voor den dienst 97/98, kan gebracht worden op f 720. -, zoodat de jaarwedde van den
Directeur der School op f 4000.- kan gehandhaafd blijven
(Art. 1 der Ultgaven).
Bij de algemeene bespreking der Begrootingen meent de
heer Banck, dat de regeling der tekorten, eenvoudig door
het maken van een sluitpost, niet deugt; daar hij van con·
tributie-verhooging niets ver wacht, wenscht hij, dat de grootere
Afdeelingen door vrijwillige bijdragen het tekort zullen dekken. Den Haag wil hierin voorgaan en beveelt het denkbeeld bij de andere Afdeelingen aan.
De heer Ebeling geeft te kennen, dat Rotterdam hieraan
niet kan meedoen, de baten zijn noodig tot instandhouding
der Afdeeling.
Het Hoofdbestuur houdt het denkbeeld der Haagsehe
Afdeeling in overweging.
De Begrooting der Tooneelschool wordt daarop zonder
discussies met algemeene stemmen aangenomen.
Bij art. 2 der uitgaven van de Algemeene Begrooting
(Het Tijdschrift) merkt de heer Banck op, dat hetjammer is
dat de post met f 100.- is verminderd, hoewel hij f 800.toch nog te veel vindt. Het Tijdschrift heeft dringend ver·
betering noudig, spreker ho ort herhaaldalijk klachten van de
leden zijner Afdeeling.
Vroeger was het een lijvig boekdeel maar het heeft telkens
aen rokje uitgetrokken, zoodat het nu bij wijze van spreken
in zijn hemdsmouwen staat. Spreker herleest nog gaarne
die 0 u d e tijdschriften.
Bij de tegenwoordige bewerking ontbreekt alle methode,
een degelijke tooneelkritiek wordt gemist in het veertien·
daagsch overzicht, dat de zaken terloops bespreekt. Hoewel
het met de gegeven geldmiddelen niet gemakkelijk is hierin
verbetering te brengen, pleit spreker den Redacteur toch niet
van alle schuld vrij.
*) Art. 6.
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Hij zou gaarne zien dat de Redactie versterkt werd en
stelt ook een samensmelting voor met een ander kunstblad
bijv. het Vlaamsche tooneeltijdschrift.
De heer BancK stelt nu de volgende vragen:
1. Acht het Hoofdbestuur het Tijdschrift in zijn tegenwoordigen vorm nuttig en noodig?
2. Meent het, dat 't voldoet aan redelijke eiscben, die
aan een oftieieel orgaan van het Tooneelverbond kunnen
gesteid worl.!en?
3. Zoo niet, wat denkt het Hoofdbestuur te doen om
dienaangaande verbetering' aan te brengen?
De Voorzitter meent, dat men het niet ieder naar den
zin kan maken, wat de een mooi vindt, noemt de ander
leelijk. Waar weinig geld it!, kan de Redacteur, die bovendien
doet, wat hij kan, ook niet veel (De Redacteur: "Niets!")
aan de medewerkers uitkeeren. In die omstandigbeden is
van het 'l'ijdschrift niet meer te ver wachten, dan wat het
thans geett.
Het Hoofdbestuur heeft alreeds pogingen aangewend om het
'fijdschrift te doen samensmelten met bet orgaan van den Zuid·
Nederlandschen Tooneelbond, en het resultaat van diepogingen
is geweest, dat de beide afgevaardigden van Zuid·Nederland
hier niet tegenwoordig zijn. (Gelach.) Eerst werd bet voorstel van het Bestuur door de Vlamingen met gejuich be·
groet, maar toen men later aan het uitrekenen ging, bleek
het, dat in plaats van bezuiniging te brengen, de samensmelting voor het Verbond op meer geld zou komen te
staan. Toen wij zeiden, dat we niet meer geld badden,
toen zijn de afgevaardigden boos geworden en beb ben zij
gezegd: dan komen we niet.
De heer Vriesendorp, Bedacteur van het Tijdschritt leest
daarop een brief van den uitgever voor, waaruit ten
duidelijkste blijkt, dat belangrijke verbetering en samensmelting voorloopig tot de vrome wenschen zullen moeten
blijven behooren, spr~ker acht zich door dit schrijven ontslagen
van een altijd onaangename oratio pro domo. Klachten uit
den Haag hebben hem, behalve de persoonlijke van den
heer Banck, nooit bereikt, naast aanmerkingen kwam hem ook
nog wel eens iets anders ter oore, waaruit zou volgen, dat
hij wel eens wat doet en ook wel wat kan.
Overigens is hij van meening, dat in de gegeven omRtandigheden het Tijdschrift ongeveer zal moeten blijven, zooals
het thans iso
De heer Ebeling, de bescheidenheid van den Redacteur
op prijs stellende, gaat in het gelleel niet mede met de
Haagsche kJachten, integendeel wordt te Rotterdam steeds
met belangstelling naar het Tijdschrift uitgezien en wordt
het daar zeer gewaardeerd.
Over het voorstel van Utrecht om het Tijdschrift van een
advertentie-omslag te voorzien en de opbrengst daarvan te
doen strekken ten bate der Tooneelschool wordt het woord
gevoerd door den heer Mignon (Utrecht), die het aan·
beveelt en de heeren Emants, Plemp van Duiveland en
Vriesendorp, die het ontraden, de laatste vooral op technische
gronden.
Intusschen ia het Hoofdbestuur bereid de zaak nader te
onderzoeken en ten slotte beveelt de Voorzitter het Tijd·
schrift aan bij hen, die er iets op te zeggen hebben en die
het door hun bijdragen zouden kunnen verbeteren bijv. den
heer Banck.
Deze merkt nog op, dat hij reeds bijdragen. o. a. uitknipsels leverde en deze ten slotte het beste van alles vond.
Hij stelt zijn pen ter beschikking van het Tijdschrift.
Het debat over het Tijdschrift wordt hierop gesloten en
de Aigemeene Begrooting met algemeene stemmen gocdgekeurd.
Bij de mededeeling, dat de heer Heuff, die als Hoofdbestuurder aan de beurt van aftreding iS, zich niet meer beschikbaar stelt, brengt de Voorzitter hulde aan zijn ijver
vooral in de Vlaamsche zaken en betreurt hij het door den
heer Heuff genomen besluit, terwijl hij de hoop uitdrukt,

.. _--_.......... _---- . _ - - - - - - dat deze niettemin het Verbond zal willen blijven steunen.
In de pauze, welke nu volgt is er gelegenheid tot stemmen on der de leiding van het daartoe dour den Voorzitter
benoemde stembureau, bestaande uit de heeren Mrs. G. M. W.
Jellinghaus en P. IJssel de Schepper.
Na de pauze blijkt uit de mededeelingen der stemopnemers,
dat als Hoofdbestuurder is herkozen de heer J. Post van der
Burg, die aau de beurt van aftreding was, terwijl in de reeds
bestaande vacature (tengevolge van het bedanken van den
heer P. H. Hugenholtz) en in die, ontstaan door het aftreden
des heeren Heuff. worden benoemd de heeren Jhr. Mr. H.
Smissaert te Amst.erdam en Mr. W. G. F. A. van Sorgen
te Utrecht.
De benoemden werden allen met algemeene (41-) stemmen
gekozen.
De heer Post van der Burg verklaart zijne benoeming aan
te nemen; aan de beide andere heeren zal van hunne ben oe·
mingen kennis worden gegeven.

Daama kwam aan de orde het vraagpunt van de Atdeeling 's Gravenhage betreffende da. volksvertooningen.
De heer Jellinghaus ('s Gravenhage) leidde dit punt in
met een uitvoerige studie omtrent volksvoorstellingen in
vroeger tijden. Van de oude Grieken ten tijde van Aeschylos
en Perikles, leidde hij ons naar Frankrijk, waar in 1722
op ruime schaal volksvoorstellingen plaats hadden. De
inleider beveelL die voorstellingen aan niet alleen als
nrijouissance publique!', maar ook als opvoedingsmiddel,
want de voorstellingen moeten spreken tot de gedachte,
het verstand en het hart, zij moeten strekken tot bevordering der beschaving, het behoort te zijn aanschouwelijk
onderwijs, een nmorale en action". Vooral met het oog
op de aanstaande kroningsfeesten acht spreker deze voor·
stellingen gewenscht.
Er moeten goede stukken gegeven worden, er dient op
geiet te worden, dat ze niemand kwetsen, en zij moeten
dus met groote zorg worden gekozen. Zijn de voorstel·
lingen op maatschappelijke en zedelijke gronden van het
grootste nut te achten, zij zullen ook nog een ander groot
belang dienen: de bevordering van den kunstzin. Voor
verstoring der orde behoeft niet gevreesd te worden. Ook
zijn ze van belang voor de tooneelspeelkunst op zichzelt.
De tegen werping, dat de uithuizigheid er door zal worden
bevorderd, gaat niet op, daar het juist een middel kan
zijn om het volk terug te houden van minder goede ver·
makelijkheden, terwijl bovendien het aantal te geven VOOT·
stellingen nooit zoo groot kan zijn. Spreker verwijst naar
Amsterdam, waar de volkscOllCerten uitstekend geslaagd
zijn. Geheel kosteloos behoeft de toegang niet te wezen.
Den Haag zou er zich mee kunnen vereenigen als voor
de eerste rangen 10 cent, hoogstens een kwartje werd ge·
heven. Daar subsidies van staatswege in den eersten
tijd niet zijn te verwa.chten, zou de betrokken afdeeling
subsidie kunnen geven, en wellicht zou voor eene subsidie
ook aandrang op de gemeentebesturen geoetend kunnen
worden. In den aanvang zouden de tooneelspelers gratis
dienen mee te werken.
Spr. zou over deze zaak een rapport willen opgemaakt
zien.
De heer Reijding (Amsterdam) zegt, dat het Haagsche
denkbeeld in zijn Afdeeling een gunstig onthaal heeft gevonden
en hij is er de Haagsche Afdeeling dankbaar \'oor dat zij
het op de agenda heeit gebracht. Algemeen was men het
eens over de wenscheJijkheid van goede volksvoorstellingen.
Maar zou de uitvoering van het denkbeeld niet tot moeilijkheden aanleiding geven, zou men aan da bestaande gezelschappen geen ongew€nschte concurrentie aandoen? Dit
laatste bezwaar zou echter niet wegen als men de voorstel·
lingen op Zondagmiddag gaf. De regeling dezer voorstellingen
behoort men echter aan de Aideelingen over te laten, wegens
plaatselijke omstandigheden. In Amsterdam heeft men bijv.

89
~~--------

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

gunstige resultaten verkregen met klassieke avonden, waar
o.a. VondeI werd gelezen en waar gering entreegeld werd
geheven. Da Afdeeling heeft zich be.. list tegen gratis-voorstellingen verklaard, omdat hetgeen waarvoor men iets al is het nog zoo weinig - betaalt, beter wordt gewaardeerd_
De heer Ebeling rreent, dat de voorstanders een hersenschim najagen, daar de kosten niet te vinden zijn, bovendien
hoe kan men gratis-voorstellingen verlangen van gezelschappen,
die nu reeds moeite heb ben om rond te komen? Er zijn
echter reeds goedkoope voorstellingen voorgeschreven in
Rotterdam en de directies geven er meer dan waartoa zij
verplicht zijn. In elk geval kan slechts aen veel te gering
gedeelte van de bevolking van deze voorst.ellingen profiteeren.
De heer Reijding wijst op het succes van de muziek-uitvoeringen in de "Arena" te Amsterdam, en op die van de
voorstellingen eenige jaren gele den door leerlingen van de
Tooneelschool in .Felix Meritis" aldaar op Zondagmiddagen
gegeven. Op dien tijd zijn de tooneelgeschappen toch vrij
en zij zullen dan allicht bereid zijn, zieh voor het beoogde
doel beschikbaar te stellen. Bovendien is er een publiek, dat
te fatsoenlijk is om op het "schellinkje" te gaan zitten,
maar van een gelegenheid als de hier bedoelde wel gebruik
zou maken.
De Voorzitter merkt op, dat al onze gezelschappen verplicht zUn om te reizen als zij geld willen verdienen, daardoor heb ben zij weinig rusturen behalve dien ZondagmiddalZ,
dien hebben zij juist vrij. Dat is dus heel anders dan in
Frankrijk, waar gezelschappen van regeeringswege gesubsidieerd worden en waar de acteurs een vast en telkens
terugkeerend repertoire ten allen tijde te hunner beschikking
hebben. Al ontkent hij niet het nut van dergelijke volksvoorstellingen er zijn te veel bezwaren aan verbanden; want
afgezien van de moeilijkheid om goede stukken te vinden,
zijn de kosten een onoverkomelijk bezwaar. Met de muziek,
die thans in de mode is, kan het tooneel niet worden vergeleken. Niettemin is het Hoofdbestuur gaarne bereid pogingen
te doen om te onderzoeken of het denkbeeld levensvatbaar iso
De heer Heuff (TieI) . wil deze aangelegenheid overlaten
aan "hei Nut", dat reeds in dezelfde richting werkzaam iso
De heer de Koning (Amsterdam) meent, dat men zieh niet
moet wenden tot een geheel gezelschap, maar tot versehillende acteurs, waarvan velen geruimen tijd hoegenaamd
niets te doen hebben. De Afdeelingen moeten dan weten
hoe zij de kosten zullen dekken
De heer Jellinghaus wil, dat het I-loofdbestuur den stoot aan
de zaak geeft en dat b.V. een proef genomen wordt in de
grootere plaatsen.
De Afdeeling 's Gravenhage stelt thans na eenige discussie
een motie voor om aan het H00fdbestuur op te dragen een
rapport uit te brengen over de uitvoerbaarheid van haar voorstel.
De heer Ebeling zal namens de Rotterdamsche Afdeeling
hiertegen stemmen, omdat het niet aangaat het Hoofdbestuur
te belasten met onderzoekingen, waarvan geen praktisch
resultaat is te ver wachten.
De motie van 's Gravenhage wordt aangenomen met 20
tegen 17 stemmen: die van Amsterdam en 's Gravenhage
tegen die van Rotterdam, Dordreeht, Delft en Tiel. (Utreeht
was inmiddels vertrokken.)
Daarna komt aan de orde het voorstel van den heer
Vriesendorp tot organisatie van de kritiek.
De voorsteller begint met er op te w~jzen, dat het onderwerp is belangrijk en moeilijk. Belangrijk genoeg voor de
Algemeene Vergadering van 1895, waar het een punt van
bespreking uitmaakte en toen zoo moeilijk, dat men er geen
oplossing voor wist te vinden. Sedert zijn wij in dien zin
iets verder gekomen, dat spreker heden een voorstel doet
dat naar zijn meening, althans theoretisch, geheel op pooten
staat. Maar dat een regeling nu minder rioodig zou zijn
dan in 1895 gelooft hij niet Niemand neemt de tegenwoor-

dige tooneelkritiek in bescherming, noch de directien, noch
het publiek, noch zelfs de pers. Had zij dit maar eenigszins
kunnen doen dan had zij het niet moeten lateu, want daarin
zou immers het krachtigste argument tegen sprekers voorstel
hebben gelegen, dat men hem had toegevoegd: "maar de
kritiek is immers goed, waarom zouden wij trachten haar
door een regeling te verbeteren ?" In stede van dit niet
gebruikte argument heeft met het voorstel an den persoon
van spreker belachelijk gemaakt en als hat al waar is, dat het
belachelijke doodt, dan heett men daarmee tavens een armoede aan degelijke argumenten getoond.
Zoo he €1ft O.ll. de heer Horn, bij zijn bestrijding in de
Rotterdamsche Afdeeling, bewezen, dat hij het voorstol niet
begreep, want een "inbreuk op het rocht (der hoofdredactien)
om haar eigen redacteuren te benoemen" heett het voorstel
niet bedoeld, maar zou het, als het werd aangenomen, ook
niet maken.
Is ook 's Gravenhage niet inkonsekwent als het in dezelfde
vergadering een aanval voteert op de Redactie van ons Tijdschritt en tevens het voorstel, dat voor het vervolg hierin
juist zou voorzien, afstemt?
Men heeft getwijfeld aan de mogelijkheid om een Commissie te vinden en het Dgbl. voor Zd-Holl. en 's Gr.
ging zelfs zoo ver var.. te betwijfelen of er een beter oordeel
mogelijk was dan dat van de redactie zelf!
Het eenige groote blad, dat ernstig sprak, was het Handelsblad en hat heeft spreker zeer gespeten, dat dit blad zoo
eerlijk heeft bekend, dat het de solidariteit van de kritiek
niet wenschte, opdat het niet zou geplaatst worden voor
het geval, dat het nolens volens, als de boycot werd toegepast, over bepaalde voorstellingen zou moeten zwijgen.
Het heeft daarmee bewezen nagenoeg niets over te heb ben
voor het tot stand brengen van meerdere zelfstandigheid der
critici, want een boycot zou immers slechts bij hooge uitzondering voorkomen, daar de schouwburgbesturen niet lichtvaardig een gediplomeerde den toegang zouden weigeren.
Toen spreker zacht naar de middelen om solidariteit te
verkrijgen had hij waarborgen noodig en die heeft hij gevonden in een diploma, tjat in den beginne met losse hand en bijv.
eerst over 10 jaar na afgelegd examen, zou worden uitgereikt..
Bovendien heeft geen ernstig mensch er aan kunnen denken,
dat hij van de tegen woordige rocensenten -- om er een
paar te noemen: van De Gids of Het Nieuws van den
Dag - een examen zou verlangen; velen hebben reeds
hun sporen verdiend; over tien jaar echter zouden zij, die
na ons komen, examen kunnen doen en zij zouden niet beter
weten of het hoorde zoo.
Ten aanzien van de uitvoerbaarheid, die algemeen in twijfel
is getrokken, kan spreker niet a.nders zeggen, dan dat deze
bewering en de zijne, die daar lijnrecht tegenover staat,
slechts door. de praktijl{, dus door het aannemen van het
voorstel, is te bewijzen_
Het spijt spreker, dat hij dit onderwerp behandelt voor
een vermoeide vergadering. Hij had gaarne de beweringen
van de pers, voorzoover die belangrijk waren, weerlegd;
maar hij moet daarvan af zien.
Heert het hem verbaasd, dat er zoo uitbundig veel notitie
is genomen van zijn voorstel, het heett hem ten zeerste
verheugd, dat de Journalistenkring, aan welke hij gaarne
het geiag tot het uitreiken van diploma's zou verleenen,
nu zoo pas koren op zijn molen heeft gebracht, blijkens
een artikel in de N. R. Ct. *), waarvan hij de voorlezing aan
de vergadering besparen zal.
Hij wil haar zijn voorstel niet opdringen.
De heer Plemp van Duiveland heeft met genoegen gezien,
dat weer een algemeen vraagpunt op de agenda is geplaatst
en dat spraker van belangrijken aard noemt, hij moet echter
het voorstel bestrijden, omdat hij den sterksten twijfel koes·
tert aan de uitvoerbaarheid van het plan. Al<! llle\l het vo()r·
*) 4 Mei, 1e blad C.
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stel zoo inziet dan denkt men aaneen algemeene reorganisatie van de tooneeIcritiek, maar leest men de toelichting
dan bIijkt dat ket alleen wordt gedaan om eene reden: de
verhouding te regelen van de tooneeldirecties tegenover de
pers. Daartoe beperkt zich alles Nu wH de heer Vriesendorp die verbouding o.a. regelen door een college uit (lees:
door)het Tooneelverbond aan te wijzen dat examendiploma's
over tooneelcritiek uitgeett. Maar de eischen daarvoor door
hem gesteId betreffen slechts uitwendige zaken en laten de
kwestie van bekw~mheid. feitelijk buitell rek9ning. Noch
de overlegging vaneen geboortebewijs. noch die van een
portret, noch die van proeven van perswerk . kunnende
verlangde waarborgen geven en van de examen-eischen kan
men zich geen denkbeeld vormen, of het zou moeten zijn,
dat men toonde te kunnen schrijven, eenigen smaak te
bezitten en verstaud te hab ben van tooneel.
Hat voorstel bernst slechts op uiterlijke k6nteekenen van
geschiktheid, en welstand. Welk examen zal men verl'l.ngen
dat de criticus aflegt? Dat van een H. B. scholier, waardoor
men van alles verstand meent te krijgen r Dat van meester
in de rechten, welke kundigheid misschien te pas zou komen
in eene verwikkeling als in Een Krisis van den heer Marcellus
Emants wordt geschilderd? Of het examen van machinist,
dat misschien waarborg geeft tot beoordeeling van de tooneolmachinerien? De te diplomeeren criticus zal ook zijn geboortebewijs rooeten inzenden. De jongste criticus in ons land
is de heer J olles, hij is nog geen 23 jaar en de oudste de
heer Heljermans, die 73 jaar oud iso Zal men den heer
Jolles hat diploma ontzeggen omdat hij te jong is en den
heer Heijermans omdat hij te oud is? De criticus zal ook
zijn portret moeten zenden. Waartoe? Om te zien of hij
beter geschikt is om een blijspel dan wel een treurspel te
beoordeeIen? Waarom ook niet het stelsel van Bertillonage?
't Is waar dit wordt nog altijd slechts op misdadigers toegepast en nu gelooft spreker niet dat de critici reeds zoover
gevallen zijn dat zij tot de misdadigers moeten gerekend worden.
Het door den voorsteller bedoelde College zal er het ge·
meentebestuur bij moeten haIen. Dit is een zeer gevaarlijk
middel. De censuur zijn wij goddank kwijt, laten wij voorzichtig zijn met die, in welken vorm ook, weer terug te roepen.
En gesteid, het college krijgt klachten over een tooneelrecensent en trekt diens diploma in. Verliest hij dan ook
metterdaad door het onvertogen woord dat hij misschien ge·
schreven heaft, de bevoegdheid die hij v66r dien tijd bezat ?
Ook hier niets dan een formeeie regeling. Bovendien is het
voorstel in zonderlinge tegenspraak met zieh zelf. De moeilijkheden toch die de tot de tooneelcritiek toegelatenen zou·
den kunnen ondervinden en waarvan de toelichting spreekt
kunnen wel geen andere zijn, dan dat hun de toelating geweigerd wordt. Maar als de gemeentebesturen de tooneeldirecties de verplichting opleggen de tooneelrecensenten toe
te laten, hoe kan die uepaling dan ooit in toepassing komen ?
De bedenkelijke kern van het voorstel is, dat om de ruzie
tusschen de pers en de directie!'!, het geheeie ongel~jk op de
pers en op deze alleen wordt verhaald.
Het geheeIe voorstel toont dat da heer Vriesendorp niet
behoort tot de Nederlandsche pers. Hij is geen persman.
Anders zou hij niet vergeten, dat de pers is eene stem uit
het publiek. La critique est un homme,- 1lnjo1trnal c'est 1ln
monsieur. Er is geen rflden waarom de redacteur van Letteren en Kunst alleen zou behooren te worden gediplomcerd.
Waarom ook niet de andere redacteuren? De financieele
redacteur zou bijv. door de Vereeniging voor den Effectenhandel kunnen worden geexamineerd, die voor de binnenlandsche politiek door den Raad van State, die voor de
buitenlandsche politiek door het corps diplomatique of, ho oger
nog, door het Europeesche Concert.
Stelt een courant een onbevoegd beoordeelaar aan, dan
zal aan zijn woorden geen aandacht worden geschonken en
zal het blad bijgevolg zelf de schade er van ondervinden.
Die waarborg ia voldoende.

Misschien zou de zaak tehuis behooren bij den Journalistenkring, maar het Tooneelverbond heeft aan dezen niets op
te dragen.
Spreker ziet dan ook in het voorstel een verkapten aanslag
op da vrijheid dar pars, aan vrijhaid die met moeite is verkre·
gen. ledere poging om die vrijheid aan banden te leggen,
hetzij dat ze komt van overheidswege, hetzij van het Tooneelverbond of van den heer Vriesendorp, hehoort met de
me este kracht te worden afgeslagen.
De heer Vriesendorp hotldt de uitvoerbaarheid van zijn
voorstel vol. Dat de zaak nu niet bU het Verbond thuis
zou hooren en in 1895 wel, bevreemdt hem, bovendien de
bevordering van een degelijke tooneelkritiek is statut air. *)
De eischen zijn "voorloopig" uitsluitend uiterlijk om een
begin te maken met da zaak. Het portrel en het geboortebewijs dienen voor de contröle. Hat gaat niet aan bij deze ge·
legenheid de beteekenis van alle diploma's afte breken, omdat
wij nog geen bijzonder diploma voor de tooneelkritiek hebben
en zoolang er geen speciaal examen is, neemt men wat men
krijgen kan, maar de bestrijder heeft de eischen, die hij stelt,
genoemd: kunnen schrijven, goeden smaak en verstand van
tooneel; welnu een Commissie, die daarover zou kunnen
oordeelen, zou nog wel zijn te vinden.
De hoofdgrief van den voorsteller is wel, dat men het
voorstel ver wart met de toelichting.
Zo'o is de inmenging door het Gemeentebestuur geheel
ad libitnm der Commisie, bovendien is die maatregel zuiver
administratief en heeft zij niets te maken met censuur.
De toelichting is geschreven, omdat er toch iets over gezegd
moest worden. De heer Plemp is op kleinigheden gevallen,
het is dan ook nooit goed. Aan den Haag verweet nHm te
weinig toelichting en bij sprekers voorstel bestrijdt men
eigenlijk alleen de toelichting in plaats van het voorstel.
De intrekking van het diploma zou niet bewijzen, dat de
criticus zijn bekwaamheden verloor, maar hij zou verplicht
zijn zonder de solidariteit der anderen door te werken.
De heer Reijding heeft niet zooveel gewicht gehecht aan
de toelichting tot het voorstel als de heer Plemp. Het principe van het voorstel heeft de Afdeeling Amsterdam goed·
gekeurd. Een criticus, die naar zijn beste weten en zonder
onbetamelijk te zijn verslag geeft, moet niet zoo maar kun·
nen worden uitgezet. Een scheidsrechter moet, zoo als tegen·
woordig in zoovele zaken, dan maar uitspraak Qoen.
Nadat de heer Plemp van Duiveland nogmaals de uitvoer·
baarheid betwist en gezegd heeft, dat de zaak bij den Journalistenkring thuis hoort, repliceert de heer Vriesendorp,
dat hli zijn voornemen, om nog v66r deze Vergadering een
College bij elkaar te zoeken, op raad van den Secretaris van
het Hoofdbestuur heeft laten varen, anders had hij misschien
reeds nu de mogelijkheid van dit onderdeel kunnen aantoonen.
In stemming gebracht wordt het voorstel verworpen met
27 tegen 10 stemmen (die van Amsterdam.)
Tot opneming der Rekening en Verantwoording wordt de
Afdeeling Dordrecht aangewezen.
Op de vraag, waar de volgende Algemeene Vergadering
zal worden gehouden, melden Rotterdam en den Haag zich
beiden aan. **)
De heer F. Ebeling verzoekt aan het Hoofdbestuur pogingen te willen doen in dien geest, dat op de volgende vergadering meer Afdeelingen vertegenwoordigd zullen ztin dan
thans tot zijn spijt het ge val iso
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, oud·voorzitter en bestuurder
der Afdeeling Dordrecht, dankt namens de Vergadering den
Voorzitter voor zijn uitstekende leiding en deze brer1gt aan

*) Art. 2 letter (/.

**) Na het onderling ovel'lej:(, dal tusschen d€' beide besturen
heelt plaats gehad, kunllen wij thans berichten, dat de aanstaande
Aigemeene Vergarlering zal plaats hebben te Rotterdam.
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de Vergadering zijn dank voor haar aandacht en opkomst,
waarop hij de Vergadering te ongeveer half vijf uur sluit.
J. VRIESENDORP, Redacteu1·.
G 0 e d g e k eu r d.
De Algemeene Secretm'is,
J. KALFF JR.
Den avond v66r de Vergadering waren de leden van het
Hoofdbestuur, de Afgevaardigden, de Directeur der' Tooneel·
school, de Redacteurvn.n dit Tijdschritt enz. de gasten van
de Afdeeling Dordrecht bij oene voorstelling in den Schou\\'·
burg te Dordrecht, waar door de leerlingen der Toonetllschool onder leiding van hunnen Directeur, werd opgevoerd
1. Verloofd, oorspronkelijk drama in een bedrijf van
Banner; 2. "Droom van Badeloch" uit Vondel's Gijsbreght
van Aemstel (als voordracht); 3. Aleid, eerste fragment van
een onafgewerkt blijspel van Multatuli en 4. Een Gril, blij·
spei in Mn bedrijf van A. de Musset, door Jean Valjean.
Mevr. Holtrop studeerde de nummers 1, 2 en 4 in en de
de heer Van Kuijk nummer 3.
De leden der Afdeeling Dordrecht ha.dden vrijen toegang
met een onbeperkt aantal dames.
Na de vOf\fstelling ontving de voorzitter der Afdeeling
Dordrecht, de heer D. Crena de Jongh met zijne echtgenoote de gasten, met da leiders der vertooning en de leer·
lingen der School in de bovenzaal van Hotel Ponsen.
In de pauze der Vergadering bood de Afdeeling Dordrecht aan allen, die de Aigemeene Vergadering bijwoonden,
een tweede ontbijt aan.
Aan den gemeenschappelijken maaltijd, na afloop der Ver·
gadering bracht de Voorzitter den eersten dronk uit op
H.H. M.M. de Koningin en de Koningin Regtlntes Telegra·
fisch werd aan H.H. M.M. van dezen toast kennis gegeven.

Hat Leascomite.
Ter beoordeeling is ontvangen Emmie's Beeld, tooneelspel
in 3 bedrijven.
13 Mei 1897.
MARCELLUS EMANTS,
M. B. MENDES DA COSTA.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.
--------------------

Uit da Amstelstad.
In de maanden, waarin volgens den kalender de
lente most komcn en ook in de dagen, waarop zij er
reeds lang moest zijn, dan sterven er telkens menschen
en ieder heeft in dien tijd, dat het jonge'leven opfleurt,
herinneringen aan den dood.
Zoo is ook Mevr. Stoetz heengegaan in dat groenende
jaargetij, dat bij ons zoo guur is en ook ging zij heen
aan de ziekte van ons land, een borstkwaal, die in
ieders jeugd, met de kleine afmeting van de verkoudheid, zich heeft geopenbaard.
Zoo was er dus tot in haar wijze van siervcn iets
heel gewoons. Die gewoonheid was ook op de planken
haar grootste eigenschap, zoowel als in haar eigen
leven. Die gewoonheid, zoo zeldzaam als zij bij tooneelspeelsters is, werd haar tot buitengewone verdienste.
Het is niet twijfelachtig, dat wij, die haar slechts opjaren hebben gekend, zijn ingepakt geworden door
haar streelende goedigheid, haar huiselijke burgerlijkheid, haar ouwelijke gezelligheid. Zij was een mensch
om mee thee te drinken: haar rol was die van huishoudster, moeder(tje), oude-tante. In de moederrollen

van Olympia's Huwelijk, Dames en Hem'en van PontA1'CY, Jean Darlot en Vlinders, als Pieternel in De
B1"Uiloft van Kloris en Roosje en het laatst als huishoudster in Abt Constanti;jn wist zij de aandacht op
zich te vestigen en als men eraan toekomt om te
zeggen waard66r, dan staat men verlegen. Zij was
z66 natuurlijk en z66 juist, en zij gebruikte z66 weinig
kunstjes, dat men niet merkte, dat zij speelde.
Onze Tooneelschool verloor aan haar een uitstekende
onderwijzeres in voordracht en speI. Reeds in Februari
moest zij haar lessen aan het gebonw laten varen om
ze bij zich aan huis in te haIen, totdat zij ook thuis
het werk moest laten rusten. Ze verkreeg een zeer
eervol ontslag.
Deze vrouw had geen vijanden.

***
In het laatst van April was Coquelin, de oude, in
onzen Stadsschouwburg te gast en het schijnt, dat zijn
hoofädoel is geweest ons te laten zien, dat hij "alles"
kan. Ik vraag U: Le Colonel. Roquebrune, een prachtdraak van Ohnet, Le Gendre de M. Poi1'ier en Les Precieuses ridicules is dat niet zoowat "alles"?
Wie in den goedbezetten schouwburg Le Colonel
Roquebrune heeft gezien en meer niet, die weet eigenlijk
niet wat Coquelin iso H~j moet hebben gedacht, dat de
speIer, wien 't drakenbloed, zoo danig door de aderen
vloeide, wel heel moeilijk iets te recht zou brengcn
van Poirier of Mascarille. Al mag men zieh verbazen
over den invloed, die nog steeds van den draak uitgaat
en 't daaraan voor een groot deel toeschrijven, dat
Le Colonel Roquebrune nog zooveel deed - het is toch
niet twijfelachtig, dat Coquelin met zeldzame virtuositeit van die rol meer gemaakt heeft dan men redelijker
wijze van den besten speIer ter wereid had kunnen
verwachten, want al ben ik zelf koel gebleven voor
het geheeie stuk, en al kon ik de opgewektheid van
het overige publiek helaas niet deelen, begrijpen kon
ik haar best: Coquelin deed wat hij kon, hij "werkte"
den draak "at". Dat is de eigenschap, die alles redden
kan, ook het ger.ingste; er moet z66 "gewerkt" worden,
dat het publiek er in gaat gelöoven. Toen wij dus
slechts den vakman hadden leeren kennen, stond het
te bezien of Coquelin als Poirier zich zou handhaven.
Het komt mij voor, dat het mooi is geweest, maar niet
goed. De speIer schitterde weer wat veel in zijn yak
en gaf wat weinig van zijn ~emoed. Ik heb mij altijd
voorgesteld, dat Poirier een goede, brave, uitstekende
kerel is, die zielsveel van zijn dochter houdt, in Mn
woord, dat h~j is een man met een hart. Van heel dat
hart, dat het stuk de aantrekkelijkheid van het leven
moet geven, heb ik bij Coquelin niets gemerkt, wat
erg jammer was en waardoor niet het stuk, maar misschien w.el Coquelin tot zijn recht is gekomen. Toen
dus deze man, die zich werkelijk wat veel op den voorgrond dringt en geen hulpmiddeltje ongebruikt voorbij
laat gaan, het recht kreeg zich in den heerlijken Mascarille van Moliere, waar het gemoedsleven niet juist
in de rol doorstraalt, te geven, toen deed hij dat dan
ook zoo verbij-sterend opgewekt, met zoo veel fijne
gratie en vette ploertigheid tegelijk, dat de zaal in een
uitbundig gejubel losbarstte.

* **
Dc Afdecling Amsterdam bood aan hare leden een
voorstelling aan 'van Twee Zustm's *) in een verzorgde
*) Deu:v Smurs van Jean Thorel (Paris, Leon Chailley, Rue de
Richelieu, 41).
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en groen en krip gesierden voorbof, sehaarden zieh zijn
kunstbroeders en -zusterR en tal van belangsteIlenden en
een heele rij van deputaties van verschillende gezelscbappen.
Ook het Tooneelverbond was onder hen door zijn Afdeelingsbestuur te Rotterdam en door een lid van het H00fdbestuur
vertegen"oordigd.
Er volgde een stroolU van toespraken, lange en korte,
bewogene en deftige; alle getuigend van den eerbied en de
Hefde die men had voor dezen doode, als mensch, als
kunstenaar, als directeur. De baar verd ween onder de heer·
lijke bloemen, en toen de laatste uitgesproken had, werd
de kist onder het gesnik der vrou wen naar buiten gedragen,
waar de zwarte doodswagen stond tegen den omfloersden
voorgevel.
Zoo ging !aap Haspels heen uit zijn m\rrlsche huis. Langs
de zwartomhulde brandende lantaarns bracht de wagell den
dooden directeur Vlin den schouwburg oaar het graf.

vertaling van den heer C. F. van der Horst. Het was
moeilijk dit stuk met aandacht te volgen. Hoe mooi
ook het gegeven is van twee zusters, die beiden, binnen uiterst nauw getrokken grenzen, een niet al te
hartstochtelijke liefde koesteren voor een man, die meer
een zwakkeling is dan een held: het bleek niet bestand
te zijn tegen het voetlicht. Het is heel iets anders een
fijn-uitgesponnen zielsleven te gieten in den vorm van
een tooncelstuk, dan een speelbaar drama te schrUven.
Het was maar al te kennelijk, dat ook de speiers, die
dit stuk van a tot z voor eene opvoering heb ben moeten instudeeren, van te voren overtuigd waren, dat het
pub liek van dit al te fijne stuk juist het fijne niet zon
begrijpen.
Men mag zieh gelukkig nog verwonderen over den ijver,
waarmee al dit vrij wel nutteloos werk was verricht.

***
N og een paar woorden over de Vlaamsche tooneelbeweging. Hubert Laroche was door ongesteldheid
verhinderd zieh volgens het bericht op blz. 74 te doen
hooren. Men·. Cortebeeck, een groote vriendin van
het tooneel, nam zijn aandeel in de aangekondigdc leesavonden over.
Mevr. van Lier Cuypers vertrekt weer naar Brussel,
wij bevelen haar in de aandacht van onze medcwerkster Dixi aan. Haar vertrek is voor ons een zeer groot
verlies, maar wie weet zien wij haar niet even spoedig
terug als Mevr. van Kinsbergen-Rentmeester en van
den Heuvel, die ge ga an zijn van hier naar Gent en van daar
weer naar hier zijn gekomen. Men ziet het: er zit beweging in die Vlaamsche beweging. Laatstgenoemd tweetal
bracht uit Gent een stukje van Nestor de Tiere mee:
Pie~je!, een minnekozerijtje, met een paar vogeltjes in
kleine kooitjes, een mannetje en een wijf]e, die elk een
stukje suiker krijgen van de jeugdige echtgenooten,
met een standje en een verzoening tusschen die twee,
gekruid met vergelijkingen van allerzoetsten aard tussehen hen en het vogelenpaar. Het werd goed in den
Salon gespeeld het is niet makkelijk bovendien.
Het eindigt aldus: (beiden kijken elkander met Ziefdestralende bZikken aan, brengen de monden tot elkandm'
en zeggen ten allerdiepste verliefd.) Piepietje! (En Mn
kus sluit beiden den mond). Danken wii aldus een aardig, klein stukje van Nestor de Triere aan de Vlamingen, aan ons - dat zijn de Rotterdammers - danken
zij weer een opvoering van John Gabriel BOl'kman te
Antwerpen, waarvoor m~n daar zeer dankbaar is geweest en heusch niet enkel en alleen omdat Mevr.
Beersmans meedeed!
Al ga at het met het verkennen van de beide terreinen door de wederzijdsche troepen niet vlug en niet
glansrijk: "'t Zal wel gaan" zegt men ginder en wU
hebben hier altijd gezeid "Zoetjes aan dan breekt het
lijntje niet".
We zullen wel aan elkaar wennen.
V.

I

J. M. Haspels.

I

Den 23sten April is de kunstenaar J. M. Haspels op 67·
jarigen leeftijd overleden. Zwaar treft dit verlies het nationaal
tooneel, de Vereenigde Tooneelisten te Rotterdam en allen
die in bet tooneel belangstellen.
Op den 27sten derzelfde maand kwamen velen bijeen in
de vestibule van den Grooten Schouwburg, in de ruimte,
waar wij gewoon waren hem te zien staan, naast de controle,
boffelijk groetende de hem bekende eomediegangers. Daar
werd nu zijn lijk gebracht en erombeen, in de met palmen

I

In het kort de loopbaan en de beteekenis van Jaap Haspels
als kunstenaar te schetsen, zou een nuttelooze taak zijn.
waar het reeds - in de N. R. Ct. - zoo voortreffelijk !s
geschied. Aan dat blad ontloenen wij ons levensbericht van
den geston-en artist; door die woorden tot de onze te maken,
brengen wij hem het best de hulde welke ook onzerzijds niet
mag ontbreken.
Nadat eerst is geschetst met welke moeilijkheden Haspels
in 7.ijn jeugd te kampen bad, hoe hij met droefenis in het
gemoed moest strijden tegen een vader dien hij liefhad, maar
die hem nu maar eenmaal niet naar het tooneel wilde laten
gaan; boe Jaap er zelfs om zijnentwil van afzag, maar hoe het
hem toch te machtig werd eil hoe eindelijk Victor Driessens
hem engageerde; vervolgt en eindigt het artikel alous:
"Indien wij met de vermelding dier bijzonderhedel1 van
het begin aal1 dit levensbericht bijna iets anecdotisch geven
en hiermee in een anderen toon dreigen te vallen dan te
dezer droeve gelegenheid past: de zedelijke moed door den
beginnenden tooneelspeler ontwikkeld daar waar bezwijken
door niemand lafheid zou genoemd zijn, is een te kenschetsend bewijs van zijn liefde voor .zijn "kunstvak", om er
niet, als op iets dat geheel den kunstenaar typeerde, de
volle aandacht ook thans op te vesUgen."
"Den len November 1858 dan begon J. M. Haspels zijn
!oopbaan als tooneelspeler te 's·Gravenhage. Hij bleef maar
een paar jaar in Den Haag, ging naar Arnhem, en vormdo
een gezelscbap, dat inzonderheid Gelderland bereisde. Schit·
terend ging bet daar niet mee, en een jaar later zag hij
zieh verplicht, een engagement bij den heer Ed. de Vries
te Rotterdam aan te nemen. Eenige jaren later vinden wij
hem hier in den Kleinen Schouwburg terug, dien hij samen met
Le Gras en Van Zuylen exploiteerde. Aan den strijd, met
de Dlrectie Albregt en Van Ollefen gestreden, de quaestie van
een of twee gezelsebappen voor de hoofdstad en hier, behoeft
niet te worden herinnerd. Menigeen bad getwijfeld aan het
slagen der nieuwe onderneming; er was zelfs gesehreven:
n Het is hier weer de oude geschiedenis van het eigen baas
speien" ; - maar al spoedig bleek dat deze "bazen" in de
geschiedenis van ons Tooneel nieu w leven zouden brengen.
De vertooning van Vorstenschool blijft de voornaamste
daad uit deze gestie. Wat zij voor de gebroeders Haspels
beteekende - Dirk was, uit Den Ha3g, bij bet gezelschap
gekomen -- de jongere broeder beeft er in zijn (bovenvermelde)
autobiografie van getuigd. "Schoone, onvergetelijkö dagen, dat
instudeeren ..... die tocht door bijna geheel Nederland met
dat grootsche werk, dikwijls in tegenwoordigbeid van den
dichter I Wat vochten we om in den coupe te komen, waar
de groote man plaats nam, als we op reis gingen. Hij sprak
met ons zoo lief of wij zijn kinderen waren, of hij onderhield
ons over fouten en gebreken zoo hartelijk en overtuigend,
dat wij aan zijn lippen hingen, en zeker beter den trein uit-
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stapten dan we er in gekomen waren". Dat vertoonen van
Vorstenschool die omgang met den voor het tooneel groote
belangstelling koesterenden denker-en-dichter, is voor de beide
Haspelsen, voor Van Huisde zoowel als voor Koning George,
van groot moreel-gewicht geweest_
"Zullen we nu in herinnering brengen, hoe het gezelschap
Le Gras, Van Zuylen en Haspels naar den (toenmaligen)
Grooten Schouwburg aan den Coolsingel verhuisde en belangrijk zich uitbreidde; zullen we het "Gedenkboek" van
den tocht naar Londen opslaan; of ons weer indenken in
de voorvallen van '81, toen de overgang tot de afdeeling
Rotterdam van Het Nederlandsch Tooneel plaats vond? Drie
en een half jaar duurde die afdeeling: toen werd. tusschen
J. M. Haspels, A. J. Le Gras, D. Haspels, Rosier Faassen
en Mevrouw Beersmans de vennootschap aangegaan, welke
nog bestaat. Jaap Haspels had inmiddels zijn vijf-en-twintigjarig jubileum gevierd met datzelfde Zonder Naam waarin
hij enkele weken geleden nog eens had willen meespelen, maar
god wongen werd zijne rol aan jonger kracht over te doen.
Nog Mns zouden we hem anders gezien heb ben, nu zooals
men hem zoo vaak heeft mogen bewonderen, als de incarnatie der .ondeugd" staande tegenover zijn "braven" broeder: nog eens zou dat samenspeI van het tweetal in de meest
tegenovergestelde rollen ons herinnerd hebben aan al wat
z ij - sam e n, in stukken van zeer verscbillend belang, voor de
Hollandsche tooneelkunst zijn geweest.
"Aan dit samen werken der twee denkt men thans terug
met dankbare waardeering, maar tevens met diepen weemoed: en zoo er natuurlijk personen zijn die den overledene in
het private leven nog nader gestaan hebben, de duizenden die
het overlijden van den kunstenaar betreuren, voelen in de
eerste plaats mede het verlies dat zijn broeder heeft geleden,
die door zijn voorbeeld kunstenaar werd, die, als hij had
gedaan, den tegenstand der bloedverwanten overwoo, en die
jaren, jaren lang in hoog artistiek vermogen naast hem arbeidde. Is zulk een innige geestesgemeenschap tusschen twee
broeders-kunstenaars niet iets eenigs, kan men er, in ons
land en elders, nog vOOl'beelden van noemen, benijdbaar
en buitengewoon schoon is zij - maar juist hierdoor ia het
gebroken worden van zulk een band eene smart, die anderen
met diep mede-lijden vervult.
"Wat, verder, de gestorvene, ook in den laatsten tijd,
nog was voor zijn gezelschap, kan gemakkelijker begrepen
dan onder woorden gebracht worden. De volle kracht van
den kunstenaar, van Van Huisde, van Rabagas, van Schor
in De Kiesvereeniging, van J::1go, va.n De Mottige, ligt vroeger.
Maar voor zijn gezelschap was "Jaap" bij voortduring de man
van het practisch beleid, van den moed die doortast, hij was
het die ~iltoos durfde. en zonder zijne energie zouden de
geldelijke rnoeilijkheden waaronder onze tooneelspelera vaak
zijn gebukt gegaan, zich onget\\'ijfeld nog gansch anders
hebben doen gevoelen.
.In zijn jonge jaren de liefhebber die alles veil had om de
kunst te llIogen dienen; in zün middagtijd de voorname kunstenaar van in ons land nog weinig gekende natuurlijkheid,
soberheid, rust, bij zMr scherpe karakteruitbeelding; tot
in het laatst zijns levens de energieke dirigent die wist te
handelen en op te treden voor de gemeenschap: ziedaar wel
de kunstenaarsfiguur van even buitengewone gaven als verdiensten, wiens leven schitterend heeft bewezen, dat hij
inderdaad "zijn kunstvak liefhad."

Uit de Maasstad.
Ik roep U op, Rotterdalllmers, mijn stadgenooten. Ik
zocht onder Ulangen tijd, in stilte. ~laar nu is het
oogenblik gekomen om tot U te spreken in het openbaal'.
Ik zocht onder U naar iemand met veel vrijen tijd,
met veel verstand en ervaring van het tooneel, met een

fijn literair oordeel, met een welversneden pen, en met
den lust om, van al die hoedanigheden voorzien, gratis
iedere veertien dagen doorwrochte critieken te leveren
over de tooneeluitvoeringen in deze stad. Toen ik dien
man niet gevonden had, heb ik mij verstout zelf de pen
op te nemen, zonder vrijen tijd en met ach, veel te
weinig van de bovengenoemde qualiteiten. Mij dacht
het beter, dat er van tijd tot tijd een stem uit het
publiek opging 0111 wat te praten over het tooneel in
de Maasstad, dan dat er in "Het Tooneel" gezwegen werd
over de stad, die twee zoo zeer de aandacht waardige
tooneelgezelschappen herbergt.
Maar nu heb ik mijn verdiende loon gehad voor mijn
aanmatiging. Wij komen te laat, wij schrijvers uit verschillende Amstel-, Maas-, Bisschops-, Senne- en andere
steden. Wij praten maar zoo wat en geven geen degelijk
werk. Wij hengelen in het uitg~peurde vischwater van
anderen. Zoo zeide de heer Banck tel' Algemeene Vergadering van het Nederlandsche Tooneelverbond.
En ik - voor mijn deel - aanvaard die uitspraken
ten volle. Het was niets dan de zuivere waarheid en
die mag gezegd worden, ook op eene algemeene vergadering. Maar nu valt de verantwoordel\jkheid mij zwaar.
En daar ik het nog niet op den advertentie-omslag doen
kan, die misschien eenmaal ons aller pennevruchten
voor "Het Tooneel" in een mantel zal hullen, veel
lezenswaardiger dan de inhoud - zoo richt ik mij
thans in mijn eigen brief uit de Maasstad tot U,
Rotterdammers, mijn stadgenooten. En ik vraag U dat
de man met den vrijen t\jd, de tooneelervaring enz. enz.
in uw midden opsta 01' zelfs dat een die dat alles niet
bezit, het zich v66r September 1897 (aanvang van het
speelseizoen) eigen make en dat hij kome tot onzen
redacteur en dat alles beschikbaar stelle tot hoogere
eer van het blaadje en tot bevrediging van de Haagsche
en andere lezers. Dan zal ik, Pavidus,· de vreesachtige,
hem zonder verwijl mijn pen overreiken met een oranjelint versierd en ik zalnooit een andere voor dit blad meer
tel' hand nemen dan O1n denzelfden oproep te schrijven
voor de Hagenaren, opdat er ook uit hen zulk een oprijze
01' mocht hij niet te vinden zijn - zelfs maar een
verbeterde Pavidus!

***
Wat nu te zeggen over het tooneel in de Maasstad
gedurende de laatste maand? Ik durt het haast niet
te bekennen dat er· een oorspronkelijk stuk gegeven ia
in den Grooten Schouwburg en dat ik er niet heen
geweest ben. Daardoor komt weer zoo duidelijk uit dat
ik maar een causeurtje ben uit het publiek en geen, 0
heusch geen plichtmatige tooneel-criticus. Toch ben ik
eigenlijk blij om mijn verzuim. Want het zou mogelijk
geweest ziin dat het stuk niet in mijn smaak gevallen
was; in geen blad en bij geen toeschouwer vond het,
voorzoover ik weet, een gunstig oordeel. Er is wel
eens iets vleiends in met zijn gevoelen alleen te staan
en zoo kan ik, nu ik het stuk niet gezien heb, mij
voorstellen dat ik er hoog mee zou zijn weggeloopen.
Toch heb ik een oorspronkelijk stuk gezien; het blijspeI van den Voorzitter van het Verbond : Een Krisis.
De heer Emants heeft niet alleen in den Haag, maar
ook hier met zijn gezelschap van welgedrilde dilettanten
van go eden aanleg, een voorstelling' ten bate van de
Tooneelschool gegeven die in alle opzichten aan haar doel
lleeft beantwoord. Het ging mij wel een beetje aan het
hart op dien Dinsdagavond juist die categorie van het
pub liek in zoo grooten ge tale naar den Tivoli-Schouwburg te zien optrekken, die er gewoonlijk met geen
reclame en geen verdienstelijk werk naar toe te krijgen
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iso Maar voor de goede zaak heb ik er mij natuurlijk
over verheugd.
Over het speI worde niet in bijzonderheden getreden.
Het was een vlug, los en nooit-haperend ensemble; zonder sporen van schuwheid, met meer dan de gewone
tooneelbeschaving, en met de gebreken van deze verdiensten, te weten bij enkelen een zucht tot chargeeren,
bij anderen een niet genoeg zich durven geven. Maar
overal werd men den scherpen blik van den bekwamen
regisseur en hoofdpersoon gewaar. Daar dilettanten
altijd veel minder gemakkelijk uit hun eigen ik kunnen
treden dan beroeps-acteurs, komt het bij hen nog veel
meer aan op de toewijzing van de geschikte rollen aan
de geschikte personen. Dat was met bewonderenswaardige zekerheid gedaan.
Aan een bespreking van het stuk zelf waagt Pavidus
zieh niet. Hij heeft er zieh geen enkel oogenblik bij
verveeId en h\j heeft waargenomen dat het publiek er
op enkele uitzonderingen na, zeer door geboeid werd.
Het ei nd leek hem wat te zoet. Alles komt daar - zoo
weinig Emants-achtig - in de puntjes tm·echt. Door
nu den ouden dokter van dat gelukkig oogenblik het
al te lieve te laten wegnemen met zijn uitspraak: "Houdt
van elkaar, alsof je niet getrouwd was", heeft de heer
Emants den toon van het geheeIe stuk wel tot ook in
het slot weten te laten doorklinken - maar dat slot
steekt toch tegen de sarcasmen van de drie andere
bedrijven te scherp af. Hoe het dan had moeten eindigen,
weet ik niet; 't was een blijspel. Maar of de vrouw
van dr. Hemsdonk gelukkig zal zijn als directrice van
een sanatorium, al heeft ze dan ook, zooals herhaaldelijk
en uitdrukkelijk verzekerd wordt, niets met de ziekenverpleging te maken? 't Zal den heer Emants waarschijnlijk niet kunnen schelen en zoo behoet" ik mij ook niet
te verdiepen in de veronderstelling, dat het verdere
huwelijksleven van Karel en Suze misschienweer stot"
zal leveren tot een tooneelspel - dat niet blij eindigt.
Zagen wij intussehen maar meer van zulke opvoeringen! Welk een beschaafde toon en hoe wordt van
alle schijnbare banaliteiten dadelijk door het wederwoord
het banale weggen omen. De lach, dien het stuk wekt,
is niet altijd gul, wel eens pijnlijk. Maar dat is naar
onzen ietwat overprikkelden smaak.
Ook niet banaal is het benefiet van den heer Brondgeest
geweest. Hij heeft ons van Sudermann's lJf01·it1Wi twee
door hem zelt· vertaalde drama'tjes te zien gegeven, waarvan het eene ons uitermate en het andere in het geheel
niet bevallen heeft. Een stukje van de geschiedeni::; der
Oost-Gothen, hun ondergang onder koning Tejas, den
meesten onzer niet anders dan uit den "Kampf um Rom"
van Felix Dahn bekend, wordt in het eerste in Mn
bedrijf opgezet en nitgewerkt. V 661' het publiek over
het operaachtige van den aanblik dier zwaard-rinkelende
helden en in tunica gehulde vrouwen heen is, valt het
scherm. 't 1s onmogelijk zieh daar in eens in te voelen.
Men kan er door zijn aangegrepen, als men het stnk,
gelijk de heer Brondgeest, eerst gelezen, dan vertaald
en dan ingestudeerd heeft. Maar nu gaat men zitten
denken over hoe dat ook weer was bij Felix Dahn en
intussehen verstaat men de met veel te weinig kracht
van dictie uitgestooten woorden van den heer Brondgeest
niet en raakt men de kluts kwijt, als de hooge en weinig
mannelijke stem van den heer van Eysden te voorschijn
schiet tusschen z\jn keizer-Karels-baard en onder zijn
zwaarbepluimden helm uit.
Heel anders dan 1'~jas is het drama'tje F1"its; innig
tragisch en in zijn kortheid volkomen af. Daar gat" de
heer Brondgeest alles wat hij kon; misschien Illet wat
teveel sentiment, maar overigens voortreffelijk. Het
uniform kleedt den heer Brondgeest; hij weet er zieh
los in te bewegen en in den toestand van den armen

luitenant, tot een duel, dat naar een zelfmoord lijkt,
gedoemd, kan hij zieh indenken. Dat gaat hem beter af
dan de Gothen-koning. Eveneens geeft de 1'01 van Camouflet in Een Kop 1'hee hem gelegenheid met zijn vlugheid
van beweging en radheid van tong uit te kOmCll.
Voorts heb ik in de laatste weken hier niet veel
gezien, waar wat van te zeggen valt. De Pierewaaie1·s
in Tivoli zijn vermakelijk en ik kan me begrijpen dat
die klucht een lachsucces van de Folies Dramatiques
te Parijs iso Dat was zij hier ook. 1k heb het alleen
betreurd dat men z66 weinig goeden smaak had om
het lieve mondje van juffrouw Sasbach coupletten te
laten zingen, waarvan een dragonder zou blozen. Die
glorie moest men overlaten aan de theaters der drieletterige buurt in de hoofdstad.
Aan Jaap Haspels, den uitnemenden kunstenaar, den
flinken dirigent, den braven mensch, een eerbiedig eeresaluut bij al die welke hem gebracht werden op den
plechtigen rouwmorgen in den ruiInen voorhof van den
Grooten Schouwburg. Zijn dood, helaas, is de groote
gebeurtenis van het thans geeindigd speelseizoen.

***
En nu neem ik afscheid, voorloopig, misschien voorgoed. Al mijn hoop en de hoop van "Het Tooneel" is op
U gevestigd, Rotterdall1mers, mijn stadgenooten. . . .
PAVIDUS.

10 Mei.

Ingezonden.
Noord en Zuid.
De tooneelvoorstelling van de Antwerpenaars te Amsterdall1 is eigenlijk - van achteren bekeken - een onhandigheid geweest. - Waarom?.. 1k zelf ben er een
voorstander van geweest. Op het laatste Letterkundig
Congres te Antwerpen, en vroeger reeds, heb ik dat
uitwisselen van tooneelgezelschappen tusschen Noord
en Zuid bepleit; voor drie jaar werd ik in de gelegenheid gesteId een rondreis van het Rotterdall1sch Tivoligezelschap met Het Goudvischde in eenige Vlaamsche
steden voor te bereiden. 't 1s toen bij dien eenen tocht
gebleven - want de uitslag was niet aanmoedigend.
Het doel dat ik mij met die tochten voorstel is niet
dat ik het reizen van tooneelgezelschappen verkieslijk
vi nd : integendeel. Mijn doel is verwijding, uitzetting
van de taalgrens, en tevens vergrooting van het marktgebied voor tooneelspelers en schrijvers. Wij zitten in
ons kleine land immers zoo benauwd opgesloten!
Wat we aan Vlaanderen te danken hebben behoeft
hier niet herhaald te worden; 't is al dikwijls genoeg
gezegd. Slechts even wB ik er aan herinneren dat
Vlaanderen erkent dat het ook veel aan ons dankt;
zoo wordt in Antwerpen nog steeds met dankbaarheid
gesproken van onzen Kettman, die er jaren lang bij
den Nederlandschen Schouwburg als regisseur werkzaam
was en vOOl·al op taal en uitspraak ei:m gunstigen, nu
nog nawerkenden invloed nitgeoet"end heeft.
Zelfs zou lllen ten dezen te ver kUlllwn gaan en itl
te veel Hollandsehe druppelen in den Vlaamschen beker
kunnen doen. Er is nl. bij de VlaaIllSche voorstelling
in Amsterdam opgemerkt dat zij die nog het lUeest
VlaalUsch spraken den aangenaamsten indrnk op het
gellOor maakten. F~n deze opll1erking is van zeer veel
gewicht en dient wel overwogen te worden. Over 't
algemeen roemt lllen bij ons de Vlaall1sche taal, ten
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minste als ze beschaafd gesproken wordt, als welluidend.
Maar het omgekeerde heeft niet plaats. De Vlamingen
vinden ons Hollandsch dikwijls leelijk, hard, nens- en
keelklankerig, vooral dat Hollandsch 't welk men het
geaffecteerde noemt, en dat de klinkers zoo mishandelt.
Maar nu eerst antwoord op de vraag waarom de
Vlaamsche voorste1ling in de hoofdstad een onhandigheid was.
Omdat men begonnen is waar men had moeten eindigen.
Men is gaan speIen voor fijnproevers die alles gezien
hebben wat er ten on zent en soms ook elders op tooneelgebied geboden wordt. Zwar sind sie an das beste nicht
gewohnt is op hen niet toepasselijk. En de Nederlandsche schouwburg te Antwerpen is toch eigenlijk niet
meer dan een volkstheater ; de speellijst maakt het
duidelijk. Op blz. 112 van den 24 steu jaargang (1894/5)
van dit Tijdschrift vindt men een alleraardigste uit een
Vlaamsch blad overgenomen aaneenrijging van titels
,van stukken, die daarginds nog gespeeld worden, maar
bij ons gelukkig vergeten zijn. Zoo heeft het geval zieh
nu voorgedaan dat men in Amsterdam gelachen heeft
om ernstige brokstukken, waar men in Antwerpen om
weent, en hetzelfde verschijnsel deed zich de vorige
week ook voor toen deRotterdammers in AntwerpenIbsen's
Borkman speelden; men heeft er ook gelachen waar
het niet te pas kwam. \Vij moeten dus toenaderen,
veel van elkander leeren, en het niet opgeven.
Victor Driessens deed indertijd met zijn Vlaamsch
gezelschap een andere entree in Amsterdam, maar ...
hij was van onderen op begonnen. Eerst, omstreeks
1860, had hij in den Haag onder Bredee en Valois
gespeeld, die toen waarschijnlijk nergens anders heengingen dan naar Leiden en Delft, soms ook naar Rotterdam. Driessens werd bij Valois regisseur, en hij deed
er zijn invloed gel den als voorstander van een nieuwe
wijze van speIen, van natuur en waarheid. Later werd
hij directeur van een tooneelgezelschap in Antwerpen,
en zoowel hij als zijn opvolger Lemaire staken er den
Moerdijk mee over om in N ederland te gaan speIen.
Zij bleven gedurende jaren b~j voorkeur de zuidelijke
plaatsen van ons land bezoeken. Tilburg, Breda, den
Bosch, Gorcum, Tiel, Nijmegen, omdat die in dien tijd
van sIechte vervoermiddelen 't gemakkelijkst voor hen
te bereiken waren. Langzaam noordelijker optrekkend
kwamen zij allengs op de hoogte van den smaak en
de wenschen van ons publiek. En eindelijk deed Driessens
met zijn gezelschap zijn intoeht in Amsterdam, waar
hij zich na eenigen tijd voor goed vestigde in de Plantage.
Die Vlaamsche troep met zijn knappen directeur en
diens lieve dochter, met mejuffrouw Beersmans, mevrouw
Corijn, Dirikx en anderen, was voor de Amsterdanuners
een openbaring. Men had een he el andere manier van
voordragen dan de Amsterdamlllers van Peters gewoon
waren of de Hagenaars van mevrouw Valois-Sablairolles.
Het gezelschap verwierf zich zelfs zM spoedig een
goeden naam dat een voornaam Amsterdamsch dagblad
een uitvoerige gunstige beoordeeling gaf van een voorstelling die niet doorgegaan was. Driessens speelde
niettemin stukken die velen thans sIecht zouden vinden,
en die destijds ook niet algemeen voldeden) maar die
toch veel volk trokken: Mm·tin de K1'Il'iel', waarin hij
in den Haag met mevrouw Iburg uitmuntte -, Paillas,
waarin hij eenig was - De Arme Edelman) - De G1'afsteen, - Blinde Valeria, en eenige andere, maar niet
veel, want zijn rollenl~jst was beperkt. Dat hij ook
in het tijnere blijspel zich thuis gevoelde, bewees zijn
eenvoudig, waar speI in het nastukje Ik 1:nvitee1' mijn
Kolonel.
De Antwerpensche Directeur had het aantal woorden
van zijn rollen tot een minimum beperkt, maar wat hij
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minder sprak vergoedde hij door stil speI en mimiek.
Zijn blik was welsprekender dan zijn woord; hij pinkte
in oogenblikken van spanning een traan weg, wreef
met zijn hand door het haar, en frommeide, als hij het
erg' te kwaad kreeg, zijn das los. Daarvoor had hij
dan ook een afzonderlijk soort dassen ; met de lapjes
die men tegenwoordig den naam van das geeft, zou
het effect niet bereikt worden. Als Paillas, op het
zolderkamertje waar de wasch op de lijn hangt, droogde
hij, toen zijn vrouw hem verlaten had, zijn tranen af
met de pijpen van een onder6roek; niemand vond dat
belachelijk, en iedereen meende dat alleen dat kleedingstuk geschikt was om er op dat oogenblik die daad
mee te verrichten. Als Driessens met zijn rug naar
het publiek toe stond - heeft eens iemand gezegd acteerde hij met zijn schouderbladen en uit de plooien
die hij dan in zijn jas trok kon men zijn gemoedsbewegingen lezen. Met die eenvoudige middelen bereikte
hij meer dan anderen met ontboezemingen; want hij
gaf natuur.
De Vlaamsche Directeur bracht het in Amsterdam
z66 ver dat hem in het voorjaar van 1873 door den
gemeenteraad aldaar de Directie opgedragen werd van
den herbouwden Stadsschouwburg ... , omdat hij de
hoogste pachtsom aangeboden had. Burgemeester en
Wethouders verklaarden in hun voordracht "dat hij
zoowel ten on zent als in Belgie gewaardeel'd wordt."
Driessens ging nu ten paleize op audientie om de
Koninklijke sub si die te vragen; maar hij had de onhandigheid dat hij tegen Willem In Fransch spmk,
en de Koning maakte daal'op terstond een eind aan
het gespl'ek. Daar was in de tooneelwereld veel over
te doen, ofschoon niet zoo veel als in sommige kringen
toen "de heer van Waalwijk", voorgesteld door den
Directeur van een paardenspeI, in den historischen
optocht op 12 Mei van het volgend jaar, zijn paard
voor het Koninklijk gezin dat op het balkon van het
Amsterdalllsche Paleis vereenigd was, een kniobuiging
Het maken.
Victor Driessens heeft het bestuur van den StadsSchouwburg niet aanvaard, omdat hij geen behoorlijk
gezelschap bij elkaar kon brengen. Albregt en van
Ollofen kwamen in zijn plaats en hun voornaamste
acteur word weldra voor geruimen tijd ... een olifant.
"De Vereenigde Tooneelisten", waartoe de oude garde
van hot Leidsche Plein behoorde, kregen de 10,000 gulden
Koninklijke subsidie, en zij maakten in de Amstelstraat,
evenals de pachters op het Leidsche Plein, goede zaken.
En de Vlamingen gingen weer naar Antwerpen terug.
Door hen is destijds zonder twijfel op ons tooneel invloed
uitgeoefend; en haar die thans nog de eerste kunstenares
van hot Rotterdamsche Tooneel is, hebben ze ons gelaten.
In ruil riepen zij den regisseur Kettman tot zich toen
"de Vereenigde Tooneelisten" met Mevrouw Kleine aan
aan het hoofd weer naar het Leidsche Plein togen.
Zoo ziet men dat er ove1' en weer veel gedaan kan
worden; dat wij elkaar kunnen aanvullen. Maar de
Vlamingon hebben het dezen keer niet bij het rechte
eind aangepakt. Zij hebben zich aan een eindexamen
blootgesteld, doch het toelatings-examen hebben zij over
het hoofd gezien.
Dus ... nogmaals!
J. HUF VAN BUREN.

"Gekroonde Hoofden."
Over dit drama heeft Busken Huet indertijd, al is 't
ook indirect, een oordo.el uitgesproken, waaraan wij
hier even llleenen te llloeten herinneren.
In zijn voorrede zegt de schrijver dat zijn drama niet
getrokken is uit een zijner romans die dezelfde stof
behandelt, maar dat het tegendeel het geval iso Het
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drama moet dus ouder zijn dan de roman, waarvan de
titel is: "De Kroon van Gelderland".
Legt men roman en drama naast elkander dan vindt
men in de tweede helft van het laatste deel van "De
Kroon van Gelderland" bijna woordelijk het geheeie
drama terug.
Busken Huet had dus een goeden neus toen hij den
4 ue Juni 1877 aan mevrouw Bosboom-Toussaint schree±":
"De auteur schijnt mij toe tusschen het genre Scott en
het genre Shakespeare geaarzeld en dientengevolge
tegen de eenheid van tdon gezondigd te hebben. Doch
vooral in de laatste helft van het tweede deel komen
in den trant van Shakespeare's historiespeien verscheidene hoofdstukken voor wier schoonheid hors ligne is." *)
In een latere beoordeeling "constateert" Huet: "dat
twee der voornaamste karakters, - hertog Arnold van
Gelre en jonker Adolf van Gelre, - in vele opzichten
bewonderenswaardig fraai geteekend zijn. .. Sommige
hoofdstukken uit de tweede helft van het tweede deel
zijn in een woord meesterlijk en verraden een dichterlijk talent dat zieh gevormd heeft in de beste scholen."
Het drama dus wordt door den scherpzinnigen en
scherpen kritikus sterk naar voren gehaald - en dat
op een wijze die ons noopt om er in dit blad nogmaals
de aandacht op te vestigen.
*) Busken Huel; ßrieven Dl. II, blz. 20.

Volksvoorstellingen.

mijn overtuiging de arbeiders en hun gezinnen het
pub liek in hoofdzaak vormen. En als nu een zeer klein
deel van het publiek uit personen van iets hoogeren
stand bestaat - wat nood?
Ik dank u voor de plaatsing dezer regelen, die ik
schreef, niet alleen 0111 eene onjuiste voorstelling omtrent de tooneelvoorstellingen vitn Ons Huis weg te
nemen, maar ook om, zoo mogelijk, iets bij te dragen
tot het vestigen der overtuiging, dat het Tooneelverbond door het geven van volksvoorstellingen tegen
lagen toegangsprijs een goed werk zal doen, waarmede
het voorgestelde doel: volksontwikkeling door goede
vertooning van goede stukken, zeker zal bereikt worden.
Hoogachtend,
Uw. Dw.
J. A. TOURS.
Directeur van Ons Huts.

***

Aan de Redactie.
Het zij mij vergund met Mn enkel woord een klein
misverstand op te helderen.
Toen er gestemd zou worden over het "al of niet
heffen van entree" verzocht ik even de aandacht te
mogen vestigen op twee punten, die invloed konden
oefenen op, deze stemming.
1°. Dat de ondervinding bijv. in Ons Huis had geleerd, dat de voordrachten (aldaar) tegen zeer laag
entree bij werden gewoond door personen, voor wie zij
oorspronkelijk niet bestemd waren.
2°. Dat juist door entree te heffen, hoe laag dan
ook, aan de bestaande schouwburgen concurrentie werd
aangedaan; terwijl vele personen die misbruik maken
van het goedkoope entree eener volksvoorstelling of
van een volksconcert, zieh toch zouden gene eren om
van een gratis-voorstelling gebruik te maken.
Ik stemde dus tegen elke entree hoe laag ook gesteid.
Bij het eerste punt heb ik echter volstrekt niet ge,
dacht aan de Tooneelvoo1'Stellingen in Ons Huis, maar
alleen als voorbeeld aangehaald, dat er een geheel ander publiek komt, dan waarvoor Ons Huts oorspron_~~~ij~ bestel~~~as.~_
A. J. ~:~BELING.~~_

De volgende stukken werden over dit onderwerp ingezonden in Het Handelsblad van 30 April, ochtendblad
en ~ Mei, derde avondblad, 11.
Aan de Redactie!
In uw ochtendblad van heden staat een verslag van
de gisteravond gehouden vergadering der Amsterdmnsehe Afdeeling van het N ederlandsch 'l'ooneelverbond,
waarin o. a. de vraag is besproken of het niet wenschelijk 'zou zijn, gratis-volksvoorstellingen van goede stukken te geven?
De Afdeeling verklaarde zieh v66r het heffen van
entreegeld, doch zoo laag mogelijk. Naar mijn bescheiden meening een zeer gelukkig besluit.
Verbetering.
Niet omdat ik de uitgesproken vrees koester, dat
In dezen jaargang zÜn op blz. 75, eerste kolom, reg. 31
mogelijke lawaaimakers door een betalend publiek beter een paar vierde-naamvals-n's in de pen gebleven en op blz.
in bedwang zouden kunnen gehouden worden dan door 76, reg. 13 is het woord "hem" bij vergissing blijven staan.
een niet-betalend, want, naar mijn oordeel, zal men van
lawaaimakers geen last hebben. Betalenden of nietAdvertentie.
betalenden - allen zullen luisteren en stil zijn. Maar
omdat de arbeidersklasse, op welke men het oog heeft,
Versehenen bij M. J. P. VAN SANTEN te A msterdam:
gaarne een kleine entree zal betalen en omdat, in het
algemeen, alles, wat eenig offer kost, meer wordt gewaardeerd dan wat ons om niet wordt gegeven.
Voigens uw verslag heeft mej. Ebeling, waarschijnlijk
om gratis-voorstellingen aan te bevelen, als voorbeeld
de bijeenkomsten in Ons Huis aangehaald, waar - zoo
zal zij gezegd heb ben "gewoonlijk onderwijzers
HISTORIESPEL
zaten, die geringe entree konden betalen doch niet het
DOOR
volk, waarvoor zij eigenlijk bestemd waren'."
Vergun mij, geachte redactie, tegen deze voorstelling
J. HUF VAN BUREN.
op te komen. De tooneelvoorstellingen van Ons Hu'is.
De opbrengst strekt ten behoeve der
waarop hier gedoeld moet zijn, worden werkelijk bezocht door hen, voor wie ze bestemd zijn. Onderwijzers, instandhouding van het Graf van Mevrouw
die een uur in de rijen zouden moeten staan langs het
gebouw, zooals het publiek doet, dat er komt, zijn een KLEINE-GARTMAN.
zeer hooge uitzondering. Misschien 1 op de 500 bePRIJS f 1.25.
zoekers. N een - arbeiders en hun bloedverwanten:
Indien naar het oordeel van het HoofdbesLUur van
personen, voor wie de laagste rang van den grooten 't 'l'ooneel verbond de bijeengebrachte som voldoend(; is
Schouwburg en van andere schouwburgen te duur is,
tot het stichten van een fonds tot verplaatsing tm 011komen hier en genieten veeI.
derhoud
van het graf met monument, wordt het
Indien het Tooneelverbond volksvoorstellingen van
goede stukken tegen geringen prijs kan doen geven, öf meerdere onzerzijds beste md voor DE TOONEELop Zondagmiddag bf op Zondagavond, dan zullen naar SCROOIh

Gekroonde
Hoofden

Verschijnt den l en en 1580 van iedere maand bij M. J. P. VAN SANTEN, Rokin 29 te Amsterdam.
Leden yan het Tooneelller6ond (Contri6utie f 5.-) ontyangen dit Tijdschrift 9 rati s.
Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van ten minste 16 afIeveringen, f 4. -. Franeo per post f 4.25.
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den heer J. VRIESENDORP, NIEUWENDI]K 235.
Opmerkingen ten aanzien der verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te
zenden aan den Drukker-Uitgever, ROKIN 29.
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INHOUD:
Officieel gedeelte: Vergadering "an het Hoofdbestuur. - De
Examens der Toonp,elschool. - Hp,t Leescomite.
Ingezonden: MI'. .J. E. Banck, ovel' het verslag dei' Algemeene
Vergadering, met naschrift van den Aigemecnell Secretaris. Dixi, Verslag der ':lde Aigemeene Veq;adenng "an den Zuid-Netlerlandsehen Tooneelbond te Antwerpen.
Niet officieel gedeelte: V .• Uit de Amstelstad (V<,et Lel'er/, Orll
Niets, Toekomst en Verleden, Overbrenging graF Mevr. KleineGartmun). - Mej. A..1. ,J. Ebeling, Eind· en Ovel'gangs-Examens
der Tooneelschool. - 24ste Nederlandsche Taul- en Letterl, undig
Congres.
Inhoud. - Register.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vergadering van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vergaderde op 27 Meij.J. te Amsterdam.
Van de heeren mr. W. F. G. A. van Sorgen en Jhr. mr. H.
Smissaert was bericht ingekomen, dat zij het lidmaatschap
van het Hoofdbestuur all.nnemen. Van den heer Bloembergen
te Leeuwarden een schrijven, waaruit blijkt dat deze heer
nog niet alle hoop opgeeft, de Afdeeling Leeuwarden te doen
herleven.
Besloten . werd tot de Afdeelingen, die niet vertegen woordigd
waren opde· Algemeene Vergadering een brief te richten,
waarin zij met: verwijzing naar het voorbeeld van de AfdeeJing
Utrecht worden aangespoord tot hernieuwde werkzaamheid.
Uit de mededeeling van de commissie voor de samen·
werking met den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond blijkt
dat alle kans op vereeniging der twee organen nog niet is
uitgesloten. De commissie zal verder, bijv. op het Letterkundi~ Congres te Dordrecht, met de Vlamingen onderhandelen.
Besloten wordt de overbrenging van het grafvan mevrouw
Kleine met eenig ceremonieel te doen plaats hebben.
Wat de voorstelling van Werkstaking betreft zal men toch
trachten gedaan te krijgen, dat het stuk voor de Afdeelingen
Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage gegeven wordt.
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JAARGANG.

Tooneelschool.
Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Juli j.J. zijn de overgangs- en
eindexarnens der Tooneelschool afgelegd, den eersten dag
uitsluitend in Voordracht en SpeI, 's morgens in het gebouw
der School voor Commissie- en Hoofdbestuursleden en Leeraren, 's namiddags in Maison Stroucken, voor een talrijk
opgekomen publiek van autoriteiten en genopdigden.
Het ochtendprogram bestond uit:
I He?' Secret, a curtain-raiser by H. F. Vogin, waarin
de vier leerlingen der 2de en 3de klasse optraden, hoofdzakelijk om proeven af te leggen in Engelsehe uitspraak en
con versatie;
H. Mei~jesdroomen (Apres Ze BaZ), van Pailleron,
metrisch vertaald door Mr. J. N. van Hall, vertoond door
Lise Wafelman en Ada Brinkman, beide vande Iste klasse;
IH. Het Jllrkje, gedicht van Manuel, vertaald door J.
L. Wertheim, voorgedragen door Anna Klaassen, van
klasse I;
IV. De kleine Lm'd, van Burnelt, uit het Engelseh;
2de bedrijf, fragment. De titelrol werd vervuld door Sophie
de Boer, van klasse I; de rollen van den grootvader, Higgins en den knecht Thomas respectievelijk door Felix
Hageman (2de klasse), Ko van Dijk (id.) en Pauline de Waart
(lste klasse).
De jury, tAl' beoordeeJing van de leerlingen van klasse
II en HI, bij de namiddag-voorstelJing, bestond uit den hr.
Marcellus Emallts (van 't Hoofdbestuur, tevens Voorzitter),
Mr. J. Kalff Jr. (van de Commissie), de artisten Mevr. Van
Eysden-Vink, Clous en Chrispijn, benevens uit de deskunkundigen Mevr. De Gijselaar-Van Assende1ft de Coningh en
den heer F. Lapidoth.
Het program van 't namiddag-examen was samengesteId
uit de volgende nummers:
1. De LeettwendaZers, Lantspel van Vondel. Eerste bedl'ijf,
als voordracht.
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Christine Staas
Kommeryn, minnemoeder 75 jaar
Blinde Wouter, roeper, 40 jaar .
Felix Eageman
Ko van Dijk
Adelaert, 24 jaar .
Hageroos, 20 jaar .
Mary Staas
H. Grootvader, Gedicht van De Bull, in costuum voor
Felix Hagel11an
gedragen door
UI. Aleid, Onafgewerkt bltjspel van Multatuli. Eerste
fragment.
Graaf de Keltenaer.
Felix Hageman
Aleid, zijne dochter
Christine Staas
Robert, zijn neef
Ko van Dijk
Marie Schalkers
Elise, zijne nicht
Mary Staas
Nicht Temia .
Lise Wafelman
Kamermeisje .
IV. Vorstensclwol, Drama van Multatuli. Vi erde bedrijf,
tweede afdeeling.
Mary Staas
Louise, Koningin . . . .
Marie Schalkers
De Walbourg, haar eeredame
Christine Staas
Hanna, een naaister .
Ko van Dijk
Herman, haar broer .
Karel Stoete
Albert, haar verloofde.
Felix Hageman
Hesselfeld, heer van 't. hof.
V. Blanchette, Tooneelspel van Eug. Brieux. Tweede
bedrijf.
Elise Rousset
Christine Staas
Lucie Galoux.
Lise Wafelman
• Mary Staas
Juffrouw Rousset
Rousset
Ko van Dijk
Felix Hageman
Een Straatwerker
Een Voerman
.
Karel Stoete
N.B. De Nos. I, H en IV waren door Mevr.1Joltrop ingestudeerd, de Nos. III en V door den heer van Kuijk.
Christine Staas legde eind·examen af' Mary Staas van
Dijk en Hageman deden ove1'gangs.exa~en naar d~ IIIe
(hoogste) klasse; Marie Schalkers, Lise Wafelman en Stoete
leerlingen der laagste klasse, werkten slechts voor behul~
mede. Deze laatsten werden dus door de jury niet beoordeeld.
Na afloop der examens deed de jury uitspraak in het
publiek bij monde van den heer Emants.
Toegekend werd aan Chr. Staas een accessit voor drama
en een dito voor blijspel, aan Ko van Dijk een eersten
prijs voor drama en een dito voor blijspel en aan Mary Staas
een accessit voor drama.
Des Zaterdags werden de leerlingen van alle klassen
geexamineerd in Dramatische letterkunde, door den heer
Bouberg WiJSOIl; in Houding en Danskunst door den heer
Bekker; in Mimische en Plastische oefeningen, door den heer
de Blecourt; en in Fransch en Hoogduitsch, door den heer
Frantzen; de Jeerlingen van klassen II en IU bovendien
in Engelsch, door den heer Vogin i in Costuumkunde door
?en heer Simons en in Zang door Mej. Dusault, ter';ijl de
In den loop van den cursus, onder leiding vun den heer
Simons, vervaardigde teekoningen waren tentoongesteld.
De uitslag der examens was,dat aan Christine Staas
eervol ontslag werd verleend, onder toekenning van het
diploma der School; dat Mary Staas en Ko van Dijk naar
de 3de (hoogste) klasse werden bevorderd on Marie Schalkers benevens Ada Brinkman naar de 2d; o\'ergingen.
EGn leerling moet den cursus der 2ue klasse nog eens
overmaken; vier eleves dien der eerste klasse (van welke
Suphie de Boer slechts omdat zij deze klasse nog pas te
kort bezoekt), en Mne half Maart in klasse I voorloopig toe·
gelaten leerlinge, zal de School moeten verlaten.

Het Leescomite.
Ter beoordeeling is ingekomen Bertha toor:eel~pel in een
bedrijf.'
Stukken en brieven voor het COl11ite verzoeken wij tot
den 2g en Juli te adresseeren aan den tweeden ondergeteekende, Prinsengracht 724 te Amst.erdam, en evenzoo van
den 31"n Augustus tot den 15"n September.
Van 30 Juli tot 31 Augustus zullen beide ondergeteeken·
den zich buitenslands bevinden.
MARCELLUS EMANTS.
M. B. MENDES DA COSTA.
1 Juli 1897.

Ingezonden.
den Haag '27 Mei '97.

WeledelGestl'enge IIee1' I
Het is een billijk verlangen dat het officieel verslag uwer
vergadering, als zoodanig door den algemeenen secretaris
goedgekeurd en mede onderteekend, zoo niet volledig, althans
nauwkeurig zij. Dit is niet het geval, wat het door l11ti
gesprokene betreft op de algemeene vergadering van het
N. 1'. V., op 8 Mei 1.1. te Dordrecht gehouden.
In genoemd verslag leest men het volgende: "Deze (de
heer Banck) merkt nog op dat htj reeds bijdragen o.a. uit·
knipseis leverde en deze ten slotte het beste van alles vond.
Hij stelt zijn pen ter beschikking van het Ttidschrift". De
ru briele "uitgeknipt" werd niet daarom door mij het beste
geoordeeld. omdat sommigen dier uitknipsels op mtine aan·
wlJzmg waren o\'ergenomen, maar omdat deze stukken
zich door vorm en inhoud gunstig van de gewone bijdragen
onderscheidden en in zooverre aan de redactie tot voorbeeld
konden dienen.
In een aanteekening b\i een dier stukken werd dit des·
tijds door de redactie zelve erkend.*) Ik heb ten slotte verkla~rd ten behoeve V<1n het tijdschrift geen letter op het
papIer te zullen zetten, zoolang daarin geen betere toon
l1eerscht.e. Dit is dus het tegendeel V<1n hetgeen in het
verslag vermeId staat.
Ik roep bij dezen uw tusschenkomst in. om deze recti·
ficatie in het eerstvolgend nUlllmer van ~het Tooneel" te
plaatsen.
Met achting
Uw dienstv.
J. E.

BANCK.

WeledelGestrenge Ilee1'
Den IIee1' 1~f1'. J. Ka.llf J1·.
Alge1Jwen sccl'etm'is van het N. T. V.
[Ik geef den heer Banck de verzekering dat ik verstaan
heb, wat de heer Vriesendorp bltjkens zijn verslag den heer
Banck heeft hooren zeggen. De heer Banck is niet altijd
goed verstaanbaar; daaraan zal }let gelegen hebben, dat
wij beiden iets anders verstonden, dan hij verklaart te hebben gezegd.
J. KALFF JH.)

De DirectCu,1' dm' TooneelBcllOoZ,

S. J. BOUBERG WILSON.

Amsterdam, 5 Juli 1897.

*) Zie hlz. 101 van elen vorig!'1l .Taargnng.
daar tel' plaatsp. niets er k e n I!.

Wij h!'blwn echter
(R ED.)
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2dc .Jaal'li,ikscltc

lU~elll(lCnC Vergatlerill~

dcul

van
'roolleelbond, ~dlOntlell op
ZOlldag :30 )Iei vm7, te 11 unm 's IIl0r.!.;·cIIs,
in dc hoyclIzaal vall "Caf~ dt~s milk
Colomws", ])e Keyscrlei, te l\lltwerpcn

Zllitl-Nt~derlalldsclwn

De leden zijn talrijk opgekomen; onder hen teilen we de
heeren Arthur Cornettp, Gust. Delattin, l<'rans van Laer,
J'aul Billiet, F. van Cuyck, Hubert Laroche, B. 'l'okkie,
G. Dielernans. Mr. Neyman van Arnhem. Mevrouw SlimhroekDepellter en Mevroll w Cortebeeek uit Brussel. De Heer
Vriesendorp deed zieh verontsehuldigen alsouk tIe Hoeren
Max H,uoses en Fmns Gittens.
De Vuorzitter Arthur Cornette opent de zitting rond 't kwart
na elven.
Hij treedt in eenige bijzonderheden, betreffende het artikel
4 der Statuten, waarin men vaststelt dat deze vergadering
dient gehouden in de maand April. Daar de A1gemeene
Vergadering als de bekroning en de bekraelttiging geldt van
het afgeloopen tooneeljaar, en daar de feestvertooning slechts
den 5 Mei 1897 kon plaats hebben, l18eft men deze büeenkomst moeten verdagen. Daarom acht de heer Voorzitter
dat het wenschelijk zal wezen eene kleine w\iziging aan de
Statuten te brengen, deze zullen voortaan bepalen dat de
Algetlleene Vergadering zal gehouden worden in April of in
Mei. De heer Voorzitter denkt overigens niet dat die kleine
nevenzaak eenig bezwaar zou kunnen opleveren_
De heer Gust_ Delattin, Secretaris, wordt verzocht le;t,ing
te geven van het verslag over de vorige algemeene vergatIering, die plaats had op 29 Maart 189li. Dit verslag wortIt
algemeen aaugenornen.
Daarna geeft de heer Secretaris le~ing van het verslag
der algemeene werkzaamheden. Er werden een tiental vergaderingen gehouden, die allen neerstig werden bijgewoond.
Wat de Tooneelschool te Antwerpen betreft. die blijft nog
steeds een vrome wenseh, doch niets is verloren; weldra
hoopt men de Stedel\jke Muziekschool tot Koninkl\ik Conservatorium te zien verheffen, eil dan zal de weg open z\jn
om al de noodige veranderingen en uitbreidingen van het
bestaande declamatie-onderwijs te bewerken_
De 1'0oneelbond heeft gedurende dit jaar nuttig werk
gesticht.
1°. Het blad "Het Nederlandsch Tooneel" kosteloos aan
z\jne leden verschaft.
2°. Plaatsing in den Nederlandsehen Schouwburg van het
medaljon van Mevr. Verstraete-Lacquet.
3°. Al de eer die haar werd aangedaan is aan den Bond
te danken:
a. de ontvangst op het Stadhuis door de stedelijke overheden;
b. het vervoer in prachtrijtuigen;
c. de galavertooning,
en alles lukte opperbest
Hier lweft hulde en warme dank te worden uitgebracht
wegens den heer Jespers, rIie het medaljon zoo belangloos
als kunstri.ik vervaardigde; alsook wegens Mej. Elisa Jonkers
en den heer H ubert Laroche, deze kunstenaars gelaiStten
zieh met de inschrijving, die zooveel opbracht, dat na aftrek
van de kosten er nog eene flinke som aan de jubilarisse
kon overhandigd worden_
4°_ Men bood den leden verder eene buitengewone vertooning aan, met medewerking van Mevr. Beersmans, Burlage,
Van Eysden, de hh. Dirk Haspels, Rosier Faassen, in een
woord met den gewaardeerden troep van Rotterdam. De büval
van dien avond mag als compleet aangezien worden; die voor-

stelling was voor elk een waar genot; men mocht zieh dien
avond verheugen in een aantal nieu we b\jtredingen tot den
ToonE)elbond.
De versmelting van het Tooneelblad voor de beide deelen
van Nederland, heeft tot heden nog geen uitslag opgeleverd.
Moeiel\jkheden van materieelen aarrI, voortvloeiende uit den
min gunstigen toestand waarin zich het Nederlandsch '1'00neel verbond bevindt, beletten alle overeenkomst. Toch hoopt
men llOg dat er een middel zal gevonden worden, om de
eenheid der Nederlanden op tooneelgebied te bewerken.
Daarna wil de heer Voorzitter na afloop van het tooneeljaar
een grondig gewetensonderzoek doen. H\j wijst er op hoe
de Bond, volgens art. 1 der Statuten, de belangen van het
tooneel, zooveel mogel\jk heeft behartigd_ Immers het verslag
geeft er melding van.
Wat het art. 2 betreft: n Het onderricht op tooneelgebied", heeft men zieh onmiddell\jk, na de stichting van den
BontI lllet dit punt onledig gehouden; doch eerst ontstaan,
zunder 1niddelen, noch macht, nuch invloed bezittende om
op de bevoegde overheid te wegen, scheen het bevorderen
van dit punt voor 't oogenblik onmogel\ik, en was men
ged wongen, de werkzaamheden op dit gehied tot gunstigere
tijden te verschuiven. Thans is de toestand eenigszins ge·
wijzigd. We bezitten wel reeds eenige middelen, doch zeker
niet toereikend, om wat het ook zti te beproeven; maar
we z\in gekend, we hebben sen naam, zekere notorieteit
verworvell, die ons toelaat, üns in vele gevallen tot de
overheid te richten, de aandacht op onze wenschen te trekken
eil tevens te verzoeken. Wat we dit jaar gedaan hebben,
heeft onR wel eenig gezag gegeven, toch, denken wi,j, ware
't voorbarig veel nadrllk te leggen op de verbetering van
het tooneelonderwijs in de stad, omdat deze in het nauwste
verband staat met den toestand der Muziekschool. Men moet
wachten; het ware ongeraadzaam, om, zooals een Fransch
spreekwoord luidt "de courir deux lievres a la fois"; we
hopen in 't kort, hetgeen de wensch is van elken Vlaming,
dat de stedelijke Muziekschool tot Koninklijk Conservatorium
zal verheven worden. en dan is er natuurlijk sprake van
hervorming en vullediging van het onderricht op tooneelgebied_
Het derde punt der Statuten betreft de aanmoediging der
buitengewone verdienstel\jke tooneelkunstenaars en tooneelkunstenaressen. Wij moeten zeggen "buitengewone," want
zegde men alleen verdienstelijke dan hebben wij er in ons
land, Goddank zoovele, dat wij wellederen dag zouden
mogen feesten. Althans hebben wij de gelegenheid gehad
Mevr. Verstraete op luisterr\)ke wijze te vieren.
Wat verder het volgende alinea der Statuten betreft, "aanmo e d i g i II g va n t 0 0 n e eIl i t e rat u ur" dit zijn wij tot
ons groot mea culpa niet nagekomen. Eene stem: "Men
kan in zoo weinig tijd toch alles in eens niet aanvangen_"
De heer Voorzitter: Wat het volgende punt aanbelangt,
dat is nagekomen.
Wij hebben hier door den Rotterdamschen tooneeltroep
John Oa/wieZ Borkman zien vertoonen, en dit heeft wer·
kelijk veel genoegen gedaan, wij aarzelell niet het te verklaren: die voorstelling heeft veel goeds gesticht.
Zooals we door het verslag vernomen hebben, zijn we er
niet in gelukt een blad te heb ben voor de beide deelen
van Nederland.
De geschiedenis der onderhandelingen tusschen de beide
besturen, zouden w\i mogen eene lijdensgeschiedenis heeten_
Er bestond een wezenlük misverstand. De heeren van het
bestuur uit Noord-Nederland, trachtten eenige besparingen
te doen; wü hadden het anders opgevat, wij wenschten de
versllleiting tot een blad met eene degelijke, zaakrijke
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tooneelkritiek. Wij hopen toch, zooals de heer Secretaris, in
zijn verslag er op wlist, dit punt in de toekomst een zekere
verwezenltjking te zien erlangen, en tot eenheid te komen.
Wij hebben nu in ons gewet'3nsonderzoek, als 't ware
eene omschrijving van het verslag gemaakt ; wij moeten
aanmerken dat er eene leemte dient aangestipt.
Wij zonden een vertoogschrift naar het gemeentebestuur
om de verheffing van onze Stedelijke Muziekschool tot
Koninklijk Conservatorium te bewerken. Wij werden dadelijk
ondersteund door de plaatselijke Commissie van het Willernsfonds ; de uitslag was dat de leden van Linker- en Rechter·
zijde in het gemeentebestuur zich verpHcht voelden de zaak
Le bespreken. Wij hebben gedacht dat zulk verzoekschrift
binnen de grenzen van de bevoegdheid van onzen Bond lag.
Thans is het gewetensonderzoek geeindigd.
4°. punt dagorde. De heer Frans van Laer kashouder
geeft verslag over den toestand der kas.
Er zijn 541,82 fr. ontvangsten, 145,90 fr. uitgaven, er blijft
dus in kas een boni van 395,92 fr.; die som is zooveel
mogelijk in fondsen verkeerd.
De heer Voorzitter is de tolk der vergadering om den
ieverigen en zuinigen schatbewaarder en den niet minder
werkzamen Secretaris te danken, beiden hebben wel en veel
gearbeid, en verdienen aller hulde. Doch hunne belooning
bestaat in de zelfvoldoening van wel gehandeld te hebben.
De uittredende leden: G. Delattin, P. BilHet en Van Cuyck
zijn herkiesbaar.
De heer Neyman verzoekt de heeren aftredende leden,
zoo goed te willen zijn nogmaals de taak op hen te willen
nemen. De heer Laroche ondersteunt die vraag.
Mevr. Cortebeeck denkt in naam van den Tooneelbond
aan al de leden van het Bestuur hare erkentelijkheid te
moeten betuigen, voor het vele goede en nuttige dat er dit
eerste jaar reeds werd verricht. Het eerste, het begin is
altijd het moeilijkste, en daar we reeds zoo schoone uitslagen
zien, zou het spijtig zijn het Bestuur te scheiden. Zij denkt
hier nogmaals de tolk der aanwezige leden te zijn, met de
heeren uittredende leden te verzoeken, nog voor drie jaar
de hernieuwing van hun mandaat aan te nemen. (Elk jaar
treden drie leden af.)
Die heeren nemen aan, bijgevoIg blijft het bestuur zooals
het was.
Een nieuw lid dient bij het bestuur gekozen.
Daar de tooneeltroep in het Lestuur zoowel vertegenwoordigd is door den heer Laroche, denkt Mevr. Cortebeeck het
nuttig, zelfs geraadzaam dat er ook een lid van het opera·
gezelschap zou op zijne plaats zijn, en ze stelt diensvolgens
den heer Tokkie voor.
De heer Laroche had den heer Neyman van Arnhem
voorgesteld, doch tegenover den heer Tokkie trekt deze heer
zich wel willend terug.
De heer Tokkie wordt dus met algemeene stemmen tot
lid van den bestuurraad aangenomen.
5°. punt dagorde. Vragen en Mededeelingen.
Mevr. Cortebeeck trekt de algemeene aandacht op het
onderwijs van het Vlaamsch in de Tooneelschool te Brussel.
Die leergang bestaat, maar er zijne geene leerlingen. De
man die als leeraar werd aangesteld blijkt minder geschikt
voor het geven van onderwijs. Daar ze overtuigd is. dat er
vele leerlingen van beide kunne dien leergang zouden volgen,
kon hij degelijk ingericht worden, vraagt zij of de Tooneelbond van Antwerpeh de wenschelijke stappen niet zoude
kunnen doen tot het bekomen van gewenschte inrichting.
De heer Delattin ondersteunt dit voorste!. Er zou wezenlijk
iets goeds kunnen gesticht worden, vermits de heer Hendrikx
Tooneelbestuurder met andere leeraren eene nevenschool
geopend hebben, die door talrijke leerlingen bezocbt wordt.
Het ware wenschelijk dat dit aen officieel karakter heeg.

De heer Laroche doet opmerken, dat men de leerlingen wel
da kennis der (aal kan leeren en zelfa tot spreken veel
bijdragen in de oefenschool, maar wat de planken aangaat,
dat gaat niet, men moet met die gaaf geboren zijn. Allen
zijn het daaromtrent eens.
De heer Voorzitter stelt vast dat de kunstenaar wordt
kunstenaar geboren, doch deze behoeft ontwikkeling, zoo als
men de diamanten niet aantreft in de chemische karner
der geleerden, maar wel in de wilde natuur; doch dan moet
hij nog gekloven, gesplitst en geslepen worden, wil hij zijne
volle waarde bezitten: zoo ook voor den kunstenaar.
D!' heer Delattin leest uit "Het Tooneel" van Amsterdam,
een gedeelte van de verklaring van den heer Emants afgelegd op de Algemeene Vergadering, die daar op 8 Mei 1897
plaats had, betrekkelijk de afwezigheid der VI amin gen, er
bij voegende:
"Dit is weer een van die teleuratellingen waarop de VIa·
mingen ons telkens onthalen."
Dit is totaal verkeerd; de heeren Noord-Nederlanders
harlden op hunne dagorde goen enkel punt aangestipt I) dat
ons Vlamingen betraf; wij heb ben diensvolgens gedacht,
dat wij er weinig konden gaan verrichten.
Wij hebben ook al gedaan wat mogelijk was, om de ver·
smelUng van de tooneelbladen tusschen Noord en Zuid te
verkrijgen: de heer Thibaut 2) heeft ons de beste voorwaarden
aangeboden; zelfs zijn we nog over dit punt in onderhan·
deling en hopen den besten uitslag; doch dat zijn tot heden
kwestien van bestuurlijken aard.
De heer Dielemans vraagt of voortaan elk Hd zijne plaats
in den schouwbnrg zou voorbehouden worden voor de feestvertJoningen. Het antwoord luidt, dat elk lid die zijne voorzorgen op tijd neemt, zijne plaats heeft.
De heer Laroche verklaart dat volgens het algemeen
gevoelen, de feestvertooning een echte kunstavond vol edel
genot is geweest. Daar men in Antwerpen gehouden is op
het tooneel, volgens hot lastcohier een bepaald ge tal Vlaamsche
voorstellingen te geven, ia men gedwongen bijna gedurig
geeRtes· en kunstdoodend werk te verrichten. Zou het niet
mogelijk zijn, ons ook eens in de gelegenheid te stellen
degelijke kunstgewrochten te vertolken? Zouden we niet
eens van tijd tot tijd ons zelven kunnen verheffen en vol·
maken in echte kunst? Hem dunkt het dat dit niet onmogelijk
ware. Allen zijn het met den heer Laroche eens.
De heer Voorzitter meldt, dat de heer van Doeselaar, be·
stuurder van den Nederlandscheu Schouwburg te Aniwerpen,
hem de verzekering heeft gegeven, dit jaar Nora op te
voeren. Mocht dit waar zijn, hij maakte aanspraak op den
dank aller letterkundigen.
De heer BilHet vraagt of de Bond niet werd ge sticht om
den toestand te vergemakkelijken, opdatdeNoord·Nederlanders
hier en wij ten hunnent beurtelings eigene producten zouden
kunnen opvoeren, om dusdoende in nauwere betrekking
met elkaar te komen?
Dat is ook zoo, bevestigt de hee.r Voorzitter, doch dit
sluit niet uit, dat wij hier het onze kunnen bijdragen opdat
onze tooneelisten ook degelijk kunstwerk zouden afleveren.
De heer Voorzitter bedankt de vergadering voor hare
talI'ijke opkomst en verklaart rond twee uren de zitting
geheven.
DrxI.

Go e d gek eu rd.
De Secretaris van den Zuid-Nederlandschen
TooneeZbond,
G. DELA TTIN.

I

1) KOIHlen dc heeren dan niet begrijpen, dat jllist het Tijdsehl'ift behandeld zou worden bij den post )Tijdschrift" op de
Begrooting?
(RED.)
2) De uilgC\'el' van het Ylaamsche Bondstijdschrift.
(RED.)
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NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Uit de Amstelstad.
Het is al heel mooi, dat er in den tijd, verloopen sedert
ons laatste nummer, iets heeft plaats gehad, waarover .men"
in het algemeen zeer tevree is geweest. Gewoonlijk ken·
merken de laatste weken omstreeks dezen tijd van ieder
jaar zich door een volslagen gemis aan bijzonderheden, door
een ziekelijk hengelen naar publiek, door mitldel van het
oprakelen van proefhoudende repertoire·stukken, waarvan
de bezetting niet altijd even gelukkig is, door dat veel ge·
zelschappen de kermisreizen hebben aanvaard. Wij kunnen
dus met des te meer genoegen terugzien op Veel Leven
om Niets, het blijspel van Shakespeare, dat in de Burger·
dijk·sche vertaling, door de Alllsterdamsche Studenten·Too·
neel· Vereeniging in den Stadsschou wburg werd opgevoerd.
De eer van eEm zoo goede keus van stuk komt toe aan
den Amsterdamschen hoogleeraar van HameI, het welslagen
van de vertooning als geheel aan Henri Poolman, de bijzonder goed gelukte vertolking van een paar mannen·rollen:
Brumml een Benedict, aan studenten.
De dam es hadden eveneens hare verdiensten, maar zij
zullen wel niet zijn ingeschreven aan de universiteit, bo·
vendien was Mn harer: Mej. Ida Mollinger, die bij de
Koninklijke Vereeniging zal debuteerell, geen dilettante.
Als we dus vragen, wat er door de studenten, die zich
als de vaders van het geheel mogen beschouwen, is gele·
verd, dan zou men geneigd zijn, tij een eenigszins hardvoch·
tige beschou wing en met een meedoogenloos ontleedmes
in de hand, tot het besluit te komen, dat meer dan de helft van
het succes van buiten is aangebracht; maar vergelijkender·
wijs heeft geen Mn Studententooneel in den lande het zoo
ver gebracht als het onze. Zoowel in letterkundige verdienste, als in uitvoeringsbekwaamheid heb ben de heeren
Amsterdam's roem hoog kunnen houden. Zij hebben - 'laat
het dan zijn voor een min of meer tarn publiek - in hun
lievelingskunst veel meer gedaan, dan verwacht werd en
het moet hun-zelfs een aangename verrassing zijn geweest,
dat de kritiek zoo gunstig was.
Het zou wel jammer zijn als het bij die Mne voorstel·
ling bleef: zou er met den aanstaanden winter niet een
liefdadig doel aan een tweede verbonden kunnen worden '?

* **

Aanstaande winter ... wat zult ge ons brengen '?
Ohrispijn verliet zijn troep, Het Nederlandsch Tooneel
verloor verscheidene artisten, die dool" anderen worden ver·
vangen, van Lier blijft zonder Mevr. van Lier·Ouypers,
tenminste als het plan om naar Brussel te gaan gehand·
haafd blijft.
We zien dat aan het eind van elk speeltij terugkomen,
dat wanhopig gevoel van twijfel aan wat de toekomst ons
geven zal.
Jacques de Boer heeft den handel in rijwielen verkozen
boven zijn kunst wij zullen hem dus niet meer terugzien
noch als Toupin~l, noch als Ohampignol en ook niet meer
als Durand. "Allemaal op de fiets!" zal ook zi;jn leus
zijn geworden en als lid van "De rollende artisten"
schijnt hij het te pakken gekregen te hebben. Er is op
het oogenblik niemand anders dan Schulze, die hem tennaastenbij zou kunnen vervangen. De zetel, die door het
trouwen van Marie Lorje is opengevallen zal worden iuge·
nomen door Rika Hopper en het schijnt wel dat die ruil
niet sIecht iso Maar het zal toch menigeen spijten, dat
Marie Lorje voor goed verloren is voor de planken.
De 3Iuis en JIuisje, daarin kwam zij ~ijzonder goed voor
den draad en in Champignol tegen Wll en Dank. Haar
optreden verried een buitenland&che afstamming eveuals

haar naam, die naar het Fransch zweemt en laat het desnoods
maar Belgisch zijn: het is niet te loochenen, dat zij met
haar slanke figuur en haar zeer beval!ig gebaar, 66k wel
met haar joviale stern wist te woekeren en als daarbij nog
opgeteld wordt haar buitengewoon talent om zieh goed
te kleeden, dan begint het langzamerhand al naar het volmaakte te loopen. Zij was als Angele Ohampignol al bij·
zonder mooi gekleed, vertelt mij iemand, die het zich precies
herinnert. Het was een avond·toilet van goudkleurig oranje
satijn met zwarte kant, verborgen onaer een grooten mantel,
waar de zwarte waaier, met gouden v!inders en paljetjes, heel be·
vallig uit kwam kijken. Die waaier kon doen vermoeden wat de
mantel verborgen hield, maar niettegenstaande het pub!iek
daarin een aanwijzing had naar de verrassing, die volgen
zou, was deze bij het afleggen van den mantel toch zoo
groot, uat er in de zaal een van bewondering hijgend he
opging ter eere van Marietje.
Zijn wij dus - zooals trouwens meestal, maar ditmaal
door de vele wijzigingen in het personeel al heel erg ten aanzien van de toekomst in het onzekere en in geen
ge val zeer opgewekt: ten aanzien van het verledene, kan
ik wel wat vroolijker z\in dan verleden jaar om dezer. tijd.
Ik spreek nu slechts van Amsterdam en dan moet het
na het vele gejammer over den sIechten tijd, toch een
vreemdep indruk maken op de pessimisten als zij de volgende titels als flinke, wel·is·waar allemaal uitheemsche
soldaten naast elkaar in 't gelid zien stann. Koning Oedipus,
John Gabriel Borkman, Steunpüaren van de Maatschappij,
BU1'ger·Edelman, De getemde Feeks, Ji'1'itz, De Atheensche
VrollW, Levenslang en - als stuk voor het groote publiek De twee Jongens.
Deze ginge.n over onze eigen hollandsche planken; van
Fransche zijde mochten we genieten van Amants, Le Pa]'·
tage, La P1'incesse de Bagdad, Les p1'(!cieuses ]'~dicules,
waarin Rosa Bruck, Jane Hading en Ooquelin voor onR
optraden.
'vVe hebben in lange zoo'n mooi jaar niet gehad.

***

Zoo is dan, na veel goed gekozen maatregelen ter voor·
ziening in de kosten en dank zij de koninklijke bijdrage
van "Het Nederlandsch Tooneel", de door ieder zoo zesr
gewenschte overbrenging van het graf van Mevr. KleineGartman op l.1. Donderdag een feit geworden.
Vele belangstellenden waren tegenwoordig.
De heer Mendes da Oosta, lid van het Hoofdbestuur, bracht
in herinnering wat namens ons Verbond in deze was ge·
schied en noemde dit in overeenstemming met de overledene
"waardig". Na een dankbetuiging aan hen die hadden
bijgedragen in de kosten der overbrenging, legde spreker
een krans op het graf van de grootste tooneelspeelster dezer
eeuw.
Namens den Raad van Beheer der Koninklijke Vereeni·
ging "Het Nederlandsch Tooneel" sprak de heer A. Ising Az.
zijn voldoening uit, dat die Raad het zijne had mogen bijdragen aan het thans uitgevoerde plan, waarbij pieteit voor
de groote artiste had voorgezeten.
Ook hij bracht bloemen op haar graf.
Ten slotte trad de heer Schulze naar voren om ook
namens Mevr. Rössing, als oudste leerlingen der afgestorvene, een zwijgende, diepgevoelde bloemenhulde te brengell
aan deze on vergetelijke vrOll w.

V.

Eind - en Overgangs-Examens der
Tooneelschool.
De Tooneelschool is in de laatste jaren voortdurend een
steen des aanstoots.
Troetelkind van de Mne partij, die zich zonder haar geen
Tooneelbond kan denken j verschoppeling van de andere
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partij, die "weg met haar" roept, zoodra de kas met aen
nadeelig saldo sluit. Een jaar geleden immers deed de afge·
vaardigde van een der zustersteden het ondoordachte voorstel
de Tooneelschool een paar jaar te sluiten! Dit stond gelijk
met opheffing en zou eene onverantwoordelijke daad geweest
zUn tegenover leerlingen en learaars beiden.
Ook dit jaar te Dordrecht wilde men al weer r. une economie
de bouts de chandelle" in praktijk brengen en de Tooneelschool. te Amsterdam opheffen.
Welnu! al die tegenstanders had ik wel 11. Vrijdag in de
kleine tooneelzaal van Maison Stroucken willen bijeenbrengen, toen Ko van Dijk, Mary Staas en Felix Hageman
hun Overgangs-Examen deden en Christine Staas haar Eind·
Examen aflegde.
Ik heb in de laatste jaren geene opvoering van eenig
belang overgeslagen, ik heb heel wat artisten gehoord en
ik zou bij de beste gezelschappen hier te lande tooneel·
speIers kunnen noemen, zonen van artisten zelfs, die wat
stem en dramatisch talent betreft, niet haIen bij Ko van
Dijk! Pas 16 jaar! Hoe is het mogeIijk! 't Was dan ook
een onbeschrijfelijke geestdrift onder het publiek, meerendeeis
artisten, toen Ko van Dijk zijn twee eerste prijzen werden
toegekend. Aan het slot van Blanchette, waarin hij voor
Rousset, den boer, speelde, zag ik den heer Clous opstaan
om hem toe te juichen. Welk een stern! En welk een
vuur! Hoe juist die overgang, als hij tot den voerman
spreekt en zieh groot houdt.
En dan de wanhoop van Herman, den broeder van Hanna
in het vi erde bedrijf, tweede afdeeling van Vorstenschool!
Ik ben hel aas ! op dit, gebied tamel(jk geblaseerd; ik heb
te veel gezien om spoedig geroord te worden, maar diep,
diep trof mij het gevoelvolle speI van Christine; en toen zij
zoo naYf en toch zoo lief voor het kindje van den buurman
sprak, werden veler oogen vochtig.
Men zegt, en de heer Marcellus Emants v66r allen, dat
men van Ko van Dijk eerst geene groote verwachtingen
koesterde; zijne ontwikkeling is dus geheel het werk der
Tooneelschool. Waar zij zulke leerlingen kweekt, waar haar
onderwijs zulke vruchten draagt, is haar bestaan volkomen
gewettigd en zou opheffing of sluiting eene misdaad zijn
tegen de Dramatische Kunst - een uitblusschen van het
feu sacre dat in enkelen sluimert.
Na zulke schitterende proeven zou men zieh gaarne de
grootste opofferingen getroosten om de Tooneelschool te
steunen en haar bestaan te verzekeren.
Aan de vrucbten immers kent men den boom!
A. J. J. EBELING.
6 Juli 1897.

24ste N ederlandsche Taal- en Letterkundig Congres.
Aan de leden van het 24ste Nederlandsche Taal- en
Letterkundig Congres, dezen zomer te Dordrecht ta houden,
zal een kunstavond aangeboden worden, waarop middel·
eeuwsche liederen zullen worden uitgevoard en een middel·
eeuwsch abel *) speI zal worden vertoond
Met groote zorg zijn de liederen uitgekozen, die in een
passende omgeving zullen worden gezongen of gezegd.
Als abel speI heeft men de Esmoreit t) gekozen, die
gebeel in middeleeuwschen stijl zal worden opgevoerd; alleen zullen de vrou wenrollen door dames vervuld worden.
Hoewel dit niet gebruikelijk was, zullen hierdoor echter de
*) KiJiaen: habiJis; de Vries: geschikt, handig, schoon, hupsch,
bevallig. Dus primitief abel spei = 8choon spei, hier (in legenstelling met liotlernie) ernstig tooneelspel.
t) Zie )) De middelnederlandsche dramatische poezie, ingeleid
en toegelicht door MI'. H. E. Moltzet', Hoogleeraar te Groningen"
(J. B. Woltet's, Groningen.), waar abel spei en sotternie in hun
geheel te vinden zij n.

opvoering en de indruk bij het publiek siechts kunuell
winnen. Een klucht zal niet ('p het abel spei volgen, om·
dat de sotternien minder geschikt zijn om voor een heden·
daagsch beschaafd publiek vertoond te worden.
Een middeleeuwsch markttooneel met zang, en o.a. met
een bruiloftsoptocht zal met levende be eiden den avond
besluiten.
Zoowel voor de uitvoering en bet begeleiden der liederen
als voor het speien van het abel spei en de andere vertoo·
ningen, hebben vele verdienstel\jke Dordtsche dilettanten en
schilders met groote welwillendheid hunne medewerking
toegezegd, zoodat deze kunsta-vond bijna uitsluitend door
Dordtscbe krachten zal worden tot stand gebracht.
Als welwillende rnedewerkster van buiten Dordrecbt,
~l mej. Cornelia van Zanten uit Amsterdam optreden.
Men is lDet de oefeningen begonnen, en met alle krachten
streeft men naar het doel, den congresbezoekers eenlge
oogenblikken van fijn en hoog kunstgenot te verschaffen.
Dit toch is het denkbeeld, waarvan de commissie bij het in
elkaar zetten van deze vertooning is uitgegaan: om door
eene schooneen gekutschtfl uitvoering van middeleeuwsche
kunst, liefde voor deze kunst en in het bizonder voor bet
beerlijke, naiVe lied· der middeleeuwen op te wekken en
waar die reeds bestaat, in kracht te dQen toenetnen.
Met het oog op de weinige plaatsruimte is het eenige,
misschien ook bet beste, wat ik kan doen om U een denk·
beeld van Esrnoreit te g~en,. dat ik bier den proloog laat
volgen:
God, die vander maghet was gheboren,
Om dat. hi niet en woude laten verloren
Dat hi met sinen handen hadde gbemaect,
Soe woude hi al moeder naect
Die doet sterven in rechter trouwen.
Nu biddic u, beren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende hoeren.
Het was een coninc hier te voeren,
In Cecilien was bi gheseten, ._Verst.aet, so moghdi wonder weten, Ende ghecreech een kint bi sijn wijt
Maer bi bem hielt bi enen keitijf,
Sijns broeder sone, hiet Robbrecht,
Die dat conincrike na recht
Alte male soude hebben verworven,
Hadde die coninc sonder oer ghestorven.
Maer nu wert daer een cnecht gheboren,
Dies Robbrecht hadde groten toren
Ende int herte groten nijt.
Nu seldi hier sien in corter tijt,
WaL dat den jonghelinc gbesciet,
Ende hoe dat hem Robbrecbt bracht in swer verdriet.
Ende enen Sarrasijn beft vercocht,
Ende in groten elende brocht,
Ende oec die moeder, diene droech,
Dat si daer na noit en loech
In twintich jaren daer si lach.
Ende noit sonne noch mane en sach:
Dat beriet her Robbrecbt al.
Nu swijt, ende merct hoet begennen sal.
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