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HET TOONEEL 
Orgaanvan het 'Nederlandsch Tooneelverbond '8n vanden Zuid-Nederlandschen Tooneelbond 

Hoofdopstellers: J. Vriesendorp en A. Cornette. - Secretaris : H. Melis. 
Mededeelingen voor Noord-Nederland ta sturen Nieuwen Dijck, 235, Amsterdam, 

voor Zuid-Nederland ten bureeie van " H ET TOON EE L ", Gratiekape'lstraat, 7, Antwerpen. 

Aan den lezer. 
Heden treedt ODS kuns~blad zijn der

oen jaargang in : onder eenlgszins gewij
zigden titel, met talrijker redactie, doch 
_ in hoofdzaak - met dezelfde strekking 
als in de heide voorgaande tooneel
jaren. 

Omlcr ecnigszins gewijzigden titel. 
Ons biad heet thans in de plaats. van 
Hel Ntdt!rltUldscll Toolfee!, Het Tool1eel, 
kortweg. - dit ten einde. "ooral in het 
Noorden, elke mogelijke .verwarring te 
vcrmijden met den naam der welbekende 
Koninklijke Vereeniging Hel Neder
lalldscll Toouee/. 

Met tall'ijker redactie. Naast vroegere 
meuewerkers, wier aantal door eenige 
nieuwe krachten uit Belgie versterkt 
worut, zal thans ook eene ga:'sche 
schaar medewerkers uit N ederlanu op
treuei}' 

Immers, - eu uit is juist de \"oor
name ueteekenis van de hervorming, die 
ons blad van heden af ondergaat, - H cl 
T0011eel is yoortaan niet meer alleen de 
tolk van den Zuid- Nederlaudschell TOD
l1celboJld, maar tevens, kraclltens hijzon
dere vt'rbintenissen met dezen Bond en 
met den uitgever, het orgaan v.an het 
Nederlalldsch Toollcelvcrbolld.\Vij meenen 
eIlt te mogen noemen eene verheugende 
gebcurtenis ; h~t is toch de eerste prac
tische stap tot verbroederiu.g van Noord 
en Zuid op het tooneelgebied, en .lus 
een verheugend verschijnsel met het oog 
Ojj de nauwere aansluiting van beide 
deelen der N ederlandeu in zake taal- ('n 
kunst-eenheid. 

De redaclie voor Vlaamsch·Belgie 
roept. aan hare N ederlandsche mede
werkers een hartelijk welkom toe Zij 
koestert oe hoop dat, in dezen gewijzig
den vorm, H ct TooJlctJ bij al zijne lezers 
aan gene en deze zijde van de grens, een 
vriendelijk en wehvillend Ollthaal zal 
mogen vinden. 

Hetgeen.ons in deze hoop steunt, iso 
dat hct blad,.niettegenstaamle de onder
gane veranderingen, dezelfde strekking 
behoudt als "roeger. 

Deze strekking, zij kau in enkele 
woorden omschreven worden. Ons doel 
is: de_kunst te bevorderen, in nationalen 
zin, met het oog gerich~ op de hoogs te 
eischen van het Schoone. 

Elke ernstige paging ten goede willen 
wij aanmoedigen en steunen, zoover dit 
in onze macht is 

Elkell stap in de richting der ware 
kunst zullen wij toejuichen. 

En hiermede bevele" wij. ons werk 
aan in de gunst van alle tooncellievende 
N ederfanders. VE RIlDACTIE. • 

.~~~ 

Programma van hat Ondarwijs 
te geven aan de Tooneelschool 

gedurende den Cursus 1897 - r8g8. 

C011lmissie ~'q1Z Belleer eil Toezicht: Oe 
H.H. Marcellus Emants, \'ool'zittel'; Mr A. 
jj'entener van Vlissingen, ondel'-voorzitter; 
~lrJ. Kalif 'r., secretaris; nrF. L. Abresch; 
[)' C.J. Vinkesteyn; M' J. A. Le\"y; p, H. 
Hugenholtz Jr; Mevf. E. Gornpertz-Jitta; 
Frellte E. J. Dicker. 

N B. - De H. H. Levy eil Hugenholtz 
hebben l.ittillg als gouelegeCl'(]cn van de 
maatsclmppij .. 'fot Nut "an 'l AI.;emeen, " 
l\levr. Gompertz cn Freule Dicker als gede
leJeerden vall het Comite der llames-Patro-
nessen, waartoe bOVOlldien beilOort Mevr. 
M. W. A. de Gijselaor-vun Asse:ldelft de 
rOllingh. 
Dir~deur : de heer S. J. llouhrrg W Ilson. 

Onderwijs wordt gegeven door: 
dr'n he('I' 11. van Kuyk, 7 uren per weck in 

Vot1rdracht en SpeI op Het 'l'üoneel j 

Mcn. E. Holtrop-vall f1eluer, ü uren per 
week in \·oordr. en .speI op het Tooneel ; 

den hPHr S. J. Boubcrg WilSOIl, 12 1/2 uren 
per weck in Dramalische LeLtel'kullde en 
OeschielJenis van rlet ToonenI; 

Mej. Joh. Dusault, 4 uren per weok In Uit
sprnak, St~mvorming eil Zang ; 

den heer Th C. Simons, 4 uren per week 
in 'l'eeli.eneu, Grimeel'en, Mimiek, Cos
tuum- en ()JsLlImeerknlld~ j 

deli heer P. ßekker, 1 1/2 IIl'en per werk in 
I10udillg eu Danskunst ; 

uen heel' W. J. C. de Blo(:ourt. 3 urf>1l por 
week in Plastische en lvlimische Oeltlllin
gell, Schermcn; 

uon heer nr J. J. A. A. Franlzoll, 5 uren 
per week in Fransch en Hoogduilsch i 

den h. er H. Ji'. Vogill, 2 ul'en per week in 
Engelseh; 

M11. N. Stemme,'ik. I 1/2 uren per week in 
Costuumnunjen. 
Ann tle ToüneeJscllool wonH :\1:-0:00 ... 10 1/2 

UUI' wekelijks onucrwijs gegovcI1. 

Overzicht van het getal Lesuren 
in de week. 

Vakken: I(lassen : 
1 1I III 

Vool'tlmcht en Sp~l (de heer 
Van Kuyk . . . . . 

f 5 
,-

Voordracht en SpeI (Mov!' . I 2
2 

Hol Lrop) . • . . , . 
Dramatische LeLlcrkulHla PI1 

2 
2 
2 

. Wat huiten de grenzen der kunst vaH, 
wat alleen een voorwerp van speculatie 'foollcclgeschiedf'uis." 
of exploitatie iso zal door ons bestreden Uitspraak en Stemvol'fnillg. 2 

3'/_ 
1. 
I worden, ten ware het niet eens de eer Z:mg. • • , • • 

eener bestrijding waardig macht blijken. 'rcaltellen • • .• I =1 
De kunst veruient bewonderd te wor. Grimeeren, Mimieken Cos

den, waar 'en in welken VOrm zij zich tumecrkuuue... 
moge voordöen; doch, waar zij tot ons Costuumkunuo. . . 
komt in eigen taal, en weergeeft eigen Houchng en Dansku~st .. ' ( 1'/. 
landaard, eigen zeden, eigen gemoed, PlasLlsche co MUnlscnc Oefc-
daar verdient zij niet alleen bewonuerd i mngcn. . . . • . • ',?l/-l 2 1/11. 2l/t 
te worden, zij heeft aanspraak op anze I SCliel'mCll (mnun.lef'rhngclI) - I/i I/i 
Jiefde. Fransch. , . • . •. I I 

Vit zijo onze princiepen: naast deze Hoogduilsch . • . •• I I 
verklaring van beginselen nog een uit- Engels~h. : • . . ~. • 1 1 
voerig programma van werkzaamheden Costull~llaawll (vl'OuweltJke 
te plaatsen, achten wij volkomen over- lee'·llllgen..... 1'/. 1'/_ 1'/. 

Omschrijving ran het Onderwijs. ·en het geh60r te.aefeningen, ioowel' bij 't 
J. VO.ordmch t en SpeI. spraken en iezen, ·ui. 001< door midd.1 van 

V.oordra,oht. _ Bil Jlli 0OO8J7wht den 'ZBOg. Zingen w.ordt echter niet 'alieen 
wordt eene gerefdelij~e' opklfmming in achl alsnnd 1111 al\18l!le8fl', lI1IIß' t.ok als 
genpmen van eenyop.dige tot moeilijker oefe- arzon.d~r1ijke .kuns, beoefelld. doch uitslui
ningen. Voor een goed be~rip wordt de stnf tent! in klnssen 11 en.llI, b~j 'geblekell annleg 
nltijd voorn! bosprokenen verklaard. en als de leefdLijd het taelaat. 

K1. I. Begint met beschrijvend. en Vel'- IV. Teekenen. Grlmeeren, Mimiek. 
vnlgt niet verhalend proza; daarna komen Costumeer- en Costuumkunde. 
gemakkelijke gedichten nil onzen tijli aan a. Teekenen, als afzonderlijk vak van 

: de beurt, en emd.ellJk samengp~~~en. ollderwijs beoefend, wil Hanst vaardigma-
Kl. 11 en 111 be?efenen mOClhJker verlm- king van oog en haud, de aankweekin van 

lend cn redekunstlg proza, aUeell- pn twt'e- den seI l'd' g 
spl.~a~en Ui~ toolleelWer~ell, ]n p~o a en zooveel l~~~~~~ ~~~l' l~e~ ;~:.!t ~~~:~d~ll~ 
poezlc, ~n dlChlstukken Ult de klassleke, de I onontbp.cl'lijk is V'Jor hot. vol ' d I 
romantische cn de moder'ne schooi. in Gei M' . k gen ~r eSSf'Il 

b S I Kl I V 1" meeren en lmle. De leerlilllTell 
. pe .. - .. oO:'oeltmmgen op hct ' werkeu naar voorbeeldon )Ie' , e 

tO~lleel : bUlllenkomen,loopen, staall, zilten, on de nntuur. ,I lstelmodellen 

k~ll~len, gro:te;u, vo.'l'trekken, ~nz. in \'el'· b. Grimeeren, Mimiek en Costumeer
Sf..I.lJllend~ kar<l~tel"s. omsLuut!iglieden en kunde. Alleen klassen H en III ontvan en 
stlJI~O ; U1t~lrukkmg. van gornoestocstauden. hierin ollderl'icht, en wnl, wut de b~de 
A.l1es dooL' IIlstu~eermg van kleinfl, eenvou- Bors tc \'ukken betreft tI r h d • 
d:ge tooneeIstukJes en alleenspraken . ' leore ISC oor tee-

rl IJ V d l ' . kelllllgen te maken vun den dus"enaamden 
\. • er cre .oepasslllg en ~oortzettil!g spierkop, cn van het golaat, rnet"het oor, 0 I 

van h~t geleerde III het eerste Janl'. Studie de uih.ll'ukkiug' van hal'tsLochten eIl emo~d!
van hl~- en too?eelspel~l.l, of gedeelten daal'- toestanden, on practisch door 't gIn t 
van, Ult Vtll'15Chllleude tlJdperken der lctter- de liclw.amsdeelen te fj, ge a eil 
kunde en van verschillende volken, ook tel' houdin 'en te doen oe ~Il~n, standen en 
beoelening van stijlkumle in speI. 0 nanllemc~l en groepee-

KI 1fI. Uitbl'eiJ.in' van het d _ rlllgen te vormen . nnar M.nlelling van in te 
d .. d g d . fee s g~ge studeel'en tlrarnatlsehe teksten. Zooveel mo-

ven on erwlJi 001' e studie ook van .r·l· l' d d . 
drama ·s en treurspelen (klassiekc roman- ~e IJ \.. 1gesc lle end G pI:actl~che oefeuingen 
. I '111 eos UUIß, uoo zakclljk III da klassieke 

.tl~0_I~J~!~ modeme). Instudeering val) e:lkele kleedordl'acht eu d' ~ a 
belangrijke rollen in haar geheel SpeI in' . le \'an de XVII' ecuw, 

t t . • wa,Jrm da Jeerlmgen :t.ich gell1akkelijk 
cos uum eil me grlme. SamenspeI. rr:oeten kunnen bewegen. 

Il. Dramatische Letterkunde en c. Costuumkunde. - Ook in dit ouder-
Tooneelgeschiedenis. de.1 vun vakgroep IV l\rijgen alleen de 

KI. 1. Naar vl'ije keus, en uitsluHcnd in leel'liugen vtln de HO eu UI' klasse vereeui.,d 
het Nedtlrlaudscll, worden sommigo, liefst les, in e~1l 2-Jarigen cursus: eer$t oudheld 
g?schiedkundige dl'ama's gdezen en vOlle-I e~~ mitldeleeuwen eu in het. 2e Jaal' de nit!uwc 
dlg verklaard, zoo ten opzichte vaß den tijd llJd j tlaal'ua omgekeerd. Het ondenvijs 
waarin zc speIen en dien van hunne vervaar- ucoogt den leerlingen b(>grip te gevon van 
diging', als IInnr illhollfl, vorm en waar,le .. de eischen, welke aan 't costuum op hd 
Hiel'bij wordt gestadig gebruik gemaakt vau tooneel moaten worden gesteid, 
encycloperlieen, costuumboeken. plaatwer- 1° als bijllrage tl,t karakteruitdrukldng, 
keu en geschl'iften, wcike dionen kUJ1I1en 2" als onderdl'e1 der mise",cll·sc8Ile eil tot 
tel' toelichling "au.hot drama, da!. gelezen verlJoogiug vnll den indruk cn weel'geving 
wordt. van de stemmillg die teweeggebrncht moeten 

Kl. 11. Als op deze w'Uze de lee dingen be. 
grip hebben gekregen van ele wijze. waarop 
ecn drama bellOort gelezen te wordeu, wordt. 
een uanvang gemaakt met de lezing VRn 

dramatische werken naar hunne historische 
opvolging, in verband met da gcschiedenis 
vnn het tooneel en de tooneellett~rkunde. Da 
klassieke 0udheid komt dan het eerst aau 
de beurt. Daarna worden de Middeleeuwcn 
in algemeen ovorzicht behandeld en verder 
dl'ama's gcleZf'Il en toegehcht val} Nadel'. 
IDuders, fi'ranschen, EllgelschclI en Span 
juarden, van de X Vj,lo tot ongeveer da 
XIXolO eeuw, geheei naar da methotle als 
Uoveu is aangegeven. 
" Kl. III saat op dezelfde wijze VOOl't met 
tle lJuitsche, Haliaansche eil Nool'llsche 
t~l'8matische luttel'kulltle, ook seJf'l't llet 
~egiu vati dcn llieUWCIl tijd. Danl'l1fi wOl'dt 
~e tegenwooruige toestand in EUl'Opa 
besproken, aan da hand der mf e:,l bcl,cllcle 
eil b~ste dl'amatifche werken df~r XIXtitl 

eeuw. 'ren sloLte nl emecne herhaling van 
l~et gcIezene en hehnlldelde in den 3· jnrigen 
cursus. 

worden. 
30 als huipmiddel om vall eigen lichnams

bouw alle gelJruik te maken. 
Te dien eilH.la zal 0611 kort, maar zoo 

\'olledig mogfllijk overzicht worden gege\'ßn 
von dc geschicdeuis van 't costuum, tOI'\\ijl 
da aldus vcrkregen historis(~hc resultaten 
~teeds in verband met het toonecl en zijl~ 
pigenaardige behocrten zu]len worden be
spl'oken. 

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

a. Houdlng an Danskunst. - Niet 
alleen worJt onderwijs gegcven in dc mo
derne eil. de vOllrnaamste historische dansen, 
maal' bi.!-~,aaltlelijk ook vecl wel'l\. gomaakt 
vall al dIe dall~oereningon, wHike de lJeval
Jigh~id ~n zekerheid in houding en bewegillg 
vall t I1chal.lm op hot tooncel bevorderen. 

b. Piastistische en Mimische Oefenin. 
gen. - Deze vakkell worden gogeven met 
de hO.Jrdstl'ekliillgde leerLingen wo villgge 
OIl?eU wougen houding cillosheid en sierlijk
held in de bewegingen te Joen verl{rijgell. 
Haard, fomp. armen en beenen worden alle 

III. Uitspraak. Stemvormlng en Zang. ! d .... . a 7.On cl"lijk hel)andeld ö gemeenschappelijke 
. Door dtt ollden:IJs tracht men de voor- plastische standen gevordld en mimische 

kom ende fouten 1Il spraak en uitspraak te ocfenin.;en gehouden. 

podig. 
verheteJ·~n. ~~ storn to onlwikkelcn, de c. Schermen. - yan het mili~'l.ire SChCl'-

25'/' 29 28'/, I ndemhahng "'J zeggl'n cu zingen te regelrn 1 mcn met sabel eu floret wo~dt slechls 



t.l.atgene aallgelee~d _-'w.at " VOOl' ,algemeen~ I 
licllaarns~ntwikkelinc; noodig is j idel1'l met 
het geweer. Maar'. boveudien moet dit 
ollderwijs a-egeven worden met het oag op 
hct toouee], zoodat vaardigheid en sierlijk. 
heid er op dell vOQrgrond treclen. en het ver
sehn in acht genome word t in da wapenhan
teering der elkaar afwisselende tijdpel'keu. 
Slechts da (rnnouelijke) leerl'ingen "an Idus
sen II en 1II volgen dit ondel'riellt. 

VI. Fransch. 
KI. I. Do lessen in FmDsdl stl'ekkel: tot 

yuortzettiug en aanvulling val' het geleerdp. 
01) da lagere i'cholen. en hebben hoofdzake
lijk teu doal uitspraak, woordenkenuis eH 
ocgrip van het gelez~lle La hcvol'deren. 
Spraakkuustige oefellingtm wurden tot het 
st"iktnoodiga u.p.rkt. D. leetuur bepnalt 
ziel! tot niet te mouiliJk modern Pl'OZfi, korte 
epische en Iy,·isoll. godichten. 

1\1. H, IH, Lezen, verklaren en monde· 
ling vertalen van dramatische iVerken. 

VII. Hoogdultsch. 
1\.1. 1. Mel da besludeoriug van het Hoog

duitsch wordt in deze kIll.sse eerst een aan
'\"ang gemaakt. Overigens Zijll doel eIl strck· 
king vau dit onderwijs gelijk aan die V<l.l1 
het Fransch. 

1\.1. I. IlI. Lozen, verklaren en mondcliug 
vet'talen van uramatische werken. 

VIII. Engelseh. 
Kl. 11, Ecrsta begillselen "an de Engel:whe 

taal. 
Kl.llI, Voort.zellillg CIl uitLl'eidillg van 

het in klasse I geleerde. 
IX. Costuumnaaien. 

De meisjes vaD de drio k~i.lSSell zijll VOOf' 
deze lessen vcreenigd, lJij welke er vooml 
op geiet wordt, de nooJige va'U'digheiJ le 
yerkrijgen in het knippcn VUII patl'onen en 
het mnkeu eu veranderell vau ecuvoudigc 
costumes uit allerlei tijdperl.;,eu en yan ver
schillellde nationaHteitell, 

N.B, Da roostel's \'an de verueeliug der 
·verschillende lessen is af7.0ntlerlijk gedrukt 
CD op a:UlVl'aag bij den Diroctt'ul' vei'krijg· 
bMr. 

De leerboekeD en antlere Imlpmhldelt'u bij 
hct onderwij~ ontvangun da leel'liugen 
l\osteloos teD gebl'uike. 

Opgnaf der te.gehrnikeulecrboekull iSt na 
de reorganisatie der school in 189:S, ovar· 
bodig gewOI'den, De wE::inige, welk.e in 
hand.en gogeven worden, betrelfen uit.<;llIi
tend de vreemde talei)' 

Da Directeur dcl' 'l'ooneebchool, 
,S, J. BoUnrmG WILSON, 

=~;:: 

STAD ANTWERPEN. 

3' Driejaarlijksche wedstrijd 
VAN 

Ta an eell etterk un de 
'1807 

ZANGSPELEN. 

In de aanstelling'szitting vanden keurraad, 
gellOuden den G Juli, Ollder voorzitterschap 
"an den heer sehcpen Fr. Vau 'I,. uyck,werd de 
heer F. Van Doeselaer, bestuUI'der van lien 
Nederlandschell schouwllUrg, t\1~ voorzitter 
vall de jury Mllgewc:wn, cll wert! teveliS 
ueslist dat 110 heer Julius vall der VO<'JI't hat 
verslag over dc zall~uichten, de heer Au~ 
toon Moortgut dat over do blijspclcil en 
comedies en dc heer Fl'aus Van euyek dat 
o\'er doj deamas opstellell ZOll. In deze ver
gadering weruen oul, de lweren. J. llIocklt 
en E, Wamuach, op hUIi verzoek, outslagen 
väU de le7.ing en bt~ool'deeliug der blijspden,' 
cometlies, dl'nmas cu LI'eul"spl:!len. 

Dientengeyolge wcrd eellpal"ig ues]oteu 
eerst en onmhldellijk tot lwt lezen en keuren 
der znngf;pelcn Over te gaan. DUHl'ua ZOll 
opvoIgenlijk OVer de bJjjspelen, c9medies en 
tl mulUS geoordeeld worden. 

'1'waalf zangdichten waren yoor,Jen weJ-
strijll ingezolldeu : 

I. Meillac'" (3 bedrijvelll, 
Z. Bilda (I b.), 
:1. Ada"a/ZHol/alld (I b.), 
1. Diellellde Lielde(2 b.), 
5. Hilda (.1 b.), 
O •.... (-I b.l, kensprcuk: .Hnrtstocht 

voerL tot alles ;', 
7. De ,lJi1l1/eza/lgcr (3 b.), 

HET TOONEEL 

8. Wodra (4 b.), aangegeven a!s lyris(~h eersten Ja;!, umst w:.ml' eik gevergd wertl ; 
drama, , of V<H'mtlell, dool' gebl'ttk aaD kUlll:ltvaal'dig-

9. Eigisa (4 b,), I heid, slechts (en pot uit hellcem, -waaruit 
10. De roode Maagd (30.), eene tall'lll\'ollo hand wellicht eene l.levallige 
] L De Drttiventros der Liefde (l b.), eil }!chlgcvlcugelt.le Psyc.he ZOll getoovel"d 
12. [)e Lal/werkroo" (3 b.). bebben. 
V60r 15 Juli waren deze tooneeldichten 

door al de jurylede" gelezen. 
Dien da:; vcrgadez:de de keurraad ~n vel'

leendc, met algemeene stemmen, den 111 Pl'ijs 
'~an het ianglJpel,tell bedrage vall 5fJÜ frank, 
aan het stuk De Lauwerkrooll, tel'wijl, 
insgelijl\s met eenparige bijtl'eding, e~ne 
eervolle meldillg toegewezen werd aan 
M eiuacht en :Ulll •••• kCllsprenl.;,: .. Harls-
tocht VOOl't tot allos, .. ' , 

Uit de erustigc en grolldige bcraads'agillg, 
die 'deze beslil1lsing voornfging, llieek dat nl 
de letlen het eens waren te erkonnen, tlnt 110 
ingezonden zangspelen schier algen$~ll 
nan eie verwachting bcantwoortl Imdden 
VQor wat huune lileral'ische waarde betrof, 

Het aanvangstijdperk ouzer moderne 
toolleclletterkullde, toen Lijna algeh('el gt!. 
breI<. aall stijl door andere verdiensten op 
cramatisch gebietl moest YCl'g'oed woruell, 
laat nog slechts hier en daal' eell wanl.Jin· 
kendllll weergalm na. Het heringericht, 
onderwijs heert leeron sehl'ijveu: meer nog, 
ouze jougsto dichlkunde beeft school ge
vol'md; man kau hedendaags eou behoorlijk· 
vers bouwen eH krenpelrUmen, ,'roeger 
schier nigemeeo, zijn thans uitzondel'ingel1 
geworden, 

Elfop de twaalf toegezonden zau5spelen 
hadtlen min of meer lotterknndige waardl" 
eell e111\01 sleehts werd tins 010 zijn gelH"cl{
kigcn slijl tl'r zijdo geschovcn. 

Geheel anders stond hct echtel' met de 
toon~elkundigevel'dienstc dil!1' s~llkken. Het 
SCIWNl dat geen vijf vall 110 medetlinge: dt! 
dichters f'echt op de 1100gtC wan'J1 der 
eiselwn, dit: ann ecn gON} zaIlg'~pel gestehl 
worden. Eukele hadden ern ltllel"onbcllui
delldst ondel"wer-p gek.-,zen, dat 001\ dor)]' 
hunne uit\vel'king niet IJf'lall~\Vel\lwlldcr 
.werd, Andere vcrbl"o'lt.leldell p.el1 goschikt, 
of kenrig' patl'oon tloor ollbehl'lldige bcal'uci
ding. helfs CCII paar trourspeleu CI1 eeno 
ddl'spl'tlak ill verzen, stukken schh'r gfheel 
in aloxnudl'ijnell geschl'even, werden doör 
hunne schrijvol's nuipf voor zangspelen nall

Zitlll, 

Eu Llut als vonr Jit slng vall looMeldicht~lI 
zulk o;Jbegrensd "eId op(:u lag I Haduen die 
sch('ijvel's J.;\Il Ilooil cel, onLdekkingstor.lit 
gewaagtl op tlit eill<lelooze tel'rein, om na t.e 
sporen wat al Vt~t·scheidenheid. hUI1 ten 
vool'beelde, dlltlr reeds getceld wcrd 1 

Daal' tieren stukjes, eeuvoudig als ('~ne 
corner.lie uit deu tijll ünzer vaders t zooals 
Le voyage eil CIzi1!c. _naast de romantische 
Brllid va" Laml1lcr1uoor; Füielio zoo 
vlliogewikkeld en roorelld als eoll yolksvel'
haal, nanst dia duistel'J eil zinnebeeldigo 
TOOVC1'fluit; het klassische treul'spcl Le eid 
met da volkstJ"agedie Le Trou.vire; de 
bUbeisehe JO:::~r,dH myLholtlgische Orjlteus, 
oe Scautlilli-l.afscile Sigurd eu dl3 chl'istelle 
POlyeucle; do IHj'stieke Lohr:ugriu CI.1 de 
fantastische Faust llaast t.le {lU<\sihistorische 
lfugucJ/ots en Ajricaillc; du idylische 
ilIirdllc met de ballaJisch;J Lar,r ll'lfI,st h(~t 

opera-buffa Le Barbier de Sl,)illc cn het 
kiuderspl'ookjt:l H dnsclllud 'Grde!. 

Klucht en hlijspel, comedie, drama Cil 

kagedie; he~ Outle cn Nieuwe 'J'e . ..,tu:ment, 
de godt:llll('er allel' volkercll, da eude en 
moderno geschietlcnis; hel sl'rool\.je eIl de 
legelIde; de roman eil het -lioldcndioht, 
de wezenliJkheid eil de fautazij,' da ,wa3.l'
nehtige en de bO\'cuziUllolijke wel'cld .. _ ... 
het sLeltlo alles zieh diollstbnar uan t.le 
belwoJ'Jijkc eil mOlchtigc Muze deI' Muziek" 

Hoc is het mogdijk in zulkell rijl\eu over
vloed Ilog mis tu tasten, {'n uit dien won~er. 
tuin distel:-; il1 etede "all rozen mede te 
brL'llgen. 

Wij z{'g,len het rceds: do mce:,te mede
dhlgers baddon he L niet DQodig guool'llQdu 
dool' \'POrbel'eülenue studie te leeren 'ouder
scileiden welke ollderwerpcn geschikt wa~ 
ren te worden verwerkt, en Oi' welke wUze 

Een Clu,lonverp, dal eelle' klimmenue 
bel<lllg~leilillg vel'wakt, vele en afwi::selende 
hantieliug, oog_.;tl'fwlende tafereelen, sterke 
karaktrl'schildering, roerende CIl hartstoch· 
telijke ontlJ-JezomiIJgen, verscbehlellheitl in 
den zinLollw, dnc:h bij voorkeut· kOl'te vers
matoH, k{'!'r;uciltige en Leziclende taal.. .. 
ziedaul' conige der j"actors voor een gced 
zangspcl 1JcllooJ.igd. 

Het hekl'oollde stllk Dc LauiI.'crkroon 
van Hafael Vcrhulst bealllwoordt nan de 
meuste di(~I' veJ't'ischten. Ofschoon ZÜn olldor~ 
wcrp, do logclldal'isclle gesehiedelliil Will 

Quinten ~Iassy~, llOogst eenvoudig eil in 
zijne hoofiHrckkeu schiet' algi>meell gekend 
is" boei t het toch stijgelltl de aandacht der 
toeschOllwers van hd" lJcgirt tot het einde. 
Alleen iu het tW8ede bedf'ijf schijnt de 
handeJing: ·wat sleepend. Oe schl'ijvel' geeft 
Duk llugenocg hetzelflIe Iwrak ter aan 
F'loris \'an Tuylt eu Z('gher,' den smids
lJaas, wallliet \'Oordeelig is \'001' da muziek
sclialteoring; terwijl hel in het belang vaJl 
den tOOlldichter z1'owel aJs in diL nlJl ht't 
stul, zelf is, de 1'01 van Veerle, Zcghers noch· 
ter, meer uitbl'eiding te geveu. 

De li.eurraad beschouwde echter die zwak-
heden ~Iecills als val] ondel'geschili.tc ordc, 
omJat Loch dOQl'gaalls cell zallgdicht VOOI' de 
Leiwort, 11 Ot'l' IIltiZieii CH de inzichten df's 
tonnzt'tlt'rs h('I'haaltle wijzigiugell ondergaull 
11101 t, 

Wat !le ll'den VHll den keurraad vOQl'al 
bewoog· Olll :taU De Ltlll'i.I.-'I.'rkrooll lIen 

eel"cJla~1J1 too le kennelI, was de },elll'ig-e La"J, 
do ge pa io ('li arwisselende vel'sruaat, de 
cdele Oll vt"l"hcven::! stro}di.ing vall het stllk, 
de lieftlo lot de -Iwust, de geestdrift \"001' 
eigen schnoll Pli ni6uIl l'oem, het echt 
Vla:uusch, j:t, Ant\\'crpsch karaktcl', dat in 
het \\'('1'], I esloten Ii!.!t, eil dit tot {'en hoog· 
tijtllied Yall den kUIISLzill CIl de kunstgloric 
der RubonsslaJ maakt. 

'Vij zijn vCI'zek01'd. eint, zoo de ttJouzettel' 
deu dichti'" i.Jl ZijlH:l II00ge villeh~ volgell kaH, 
ons jong Lyrisch Toonerl een 'zangspel te 
meer te1len zal, tlat tot ollrerureille b'~WOIl
dering Oll lot de warmste opgetogenheid zal 
VO('I'OIl. 

ECli zangdiclJt, dat ons ook, bij gewellschle 
muzieks1dling, tot grooten hijval geroepen 
schijllt, is het stuk voor l.;,enspreuk voe
rende: Hartstocltt voert tot alles yan Paul 
BilIict. OnUeelld aan '1'11, Gautliier, is het 
eehter gehocl Fransch "an samenstelling en 
sll'ekkillg', Cll ZOll dan OJk in die t:ml meer 
opgang mal .. en dan voor e~1l Vbam'lch 
publiek. Als tooneelli,ulHlig gewl'ocht is dit 
mnzicl,drnma dool' celle tlilliie en el"varen 
halid ineongezd; als Ictlerkundig ,VOOI't
breugsel" staut het oeht-~r minder hoog. 

Ouder dit opzicl!t worllt hp.t veJ'l'e O\'CI'

troffen doo!' Meinacht, dat LJijkbaar aatI 

O('11e w('lveJ~snt dene dichterspt!ll ontvloeide, 
maa!' dat als looucelkundig werk niet l.1e 
noodige bclnllg~lollillg opweldi.en zul. Zoo· 
vele uantrekkplijke en vig,'naardigc ton
lleeHjes komen eehtol' in dit z:tugJicht \'o~J", 
dat oOl'deeJl{uudigc vCl'kortingen en hf'rwor
king het wer tot ci:m -zoer bocimllt' eu 001'
sprollkelijk stuk maken kunnen, 

'fen slotte legt dc keul"l':.ind met genoegen 
de verklal'iugo af, dat, tl'ols al deze r:rllstige 
au ,strenge bemel'killgell, dit g,-,deelte OIlZCl' 

tauk aus. het meest voldocning -'geschonkeIl 
Ileeft en de beste vr'uehten voor de toekoIß.st 
verhopen laat. 

Moge da volgcude clriejaarJijl.;,sche wed
strijd deze.venvaehtillg tot eene profecy ver
helfen, dit ware' onze ?,oetste beloouing, 

De teden Val' deu keurraad: JUli BJockx, 
Antoon ~oortgat, F. Van Cuyeli:, F. Van 
Doeselaer, Ernile Wamua'ch,' H. Wern: 

De vCl'slaggclIer: Jlllius vall del' VoorL, 

Uit de Amstelstad. 
die bearbeiding geschieden moest; zij a:m· Over de Tl!'ee StraaljoJ1geJls, die nu ook 
zagen aUe hOUl voor lirnmel'hout, eIl namoll, HOg wecr bij van Lier Zijll yertoond, ZOll ik I als do scllrijllwerkersleerjongen van den [met voegl<ullI,"n zwijgen, wanneer niet da 

gezustel'kcJls Cuypers evel~al:s hare Yuo1'
name kllßstzusters aan hc~ Leidsch~ Pleill, 
de dumes Brondgeest-UlIuwlUeester cn Hol
kop- Van Gi Idel', hierin Je rollen \'al1 F,III
fan eIl C,audinet, met de vette leUer, hadtltltl 
\"ervu1d en daarvoor tlus de broek hebut~1J 

aangetrokken-. Jk 1JJ0ct erkellilell, dat \'001' 
mij persoonlijk da VOOl'Ua<.II11ste aantreldi.e
lUkheid jUlSt -- uit ('('11 oogpunt vall goedig 
vermaak - gelegen was in die yel'kleetl
partij, wallt IllUoi heb ik het niet kUJlIlt'u 
vinden, maar' f'vcnmin kiln ik mij, zooa}.., 
somrnige kunstueooJ'deeIaal's dit doe]], ergt:
ren aall de (oujuiste) op\'a!tiud als Züll Jit 
werk \'(JOl' cen tooneelspeelstel", die zieh zell' 
(11' eClJigl'1I III'ijs steH, Vl'l'lll-tlcl'{,lld llI(wten 
worden gelloellld. Hoilige onnooze\Jwicl! Hct 
zou dan \·el'ner!erelld zijn Yoor eelle gl'{lote 
loonuclspeeJslel', uit IJogeli om killdel'l"olhm 
tc vervulleu, het ZOL. belladeu hanr moctClJ 
worden geach~, wanneet' zij tracht de :'l:H1-

dOCllillgen "au deze romantisclJc' knaapjes
zielen na te hootsell? Ik denk glarl :UldeI'SoUl! 
1 \ meeu, d,lt dit werk. te hoo6" staat om UOOI' 

üllze be te SIJcelstel"s te kunnell worden 
Li-'gotlueu met ka!Js op slagen, il\ meen ua!. 
het zoo hoog staat dat t1e pl'oef-als-geht'cl 
steeds zal mislukkell eIl dat de staIJ vall 
het vl'rl1evene tot het bel;lChelijke hil'l' 
ollvermijdelijk iso Z~Us \"001' het geval. t.l<lt. 
de al'tl'ices, die eCll jOllgcll~ 01 aall:lul'ven, 
vall te \'oren Wt-'tt D, dat dit speI hau!' niet 
past, dun JIloet het gewaardeerJ wOI'den, 
dat zij zieh nan de misluli.liillg blootstellell, 
zclfd in de hroek. Wallnee!' zij Cl' zieh niet 
<lall waagdeu, kOI1 !looit reu l\Baap tl'lI tuo
Ilpelc wordeu gebracht, want noch de mall, 
noch hel kind kuunen het in tUt suort rollelt 
ooit zoo "er brengell als de jonge \TOUW, 

, "IeH. \'all Lier Cuypers is CI' mij des te 

lievcl' om dat zij Faufall hedt ge~i'ccld. 

!'ooals mCll weet, Ilam zij afscheid vall om 
met Fedora eil als zij de lJloems~ukken, 

alle die haHr daal'bij werden yerecrJ, Illre
genomen IweH lIa:J.1' BL'IIsseI, dan zal weil 
daal' vau ons moeten getuigen, llat wij, als 
het haar goldt, in gl'esttldft niet ontlertlt1en 
foor den besten ,Vlaming, 

In den Salon des '-adetes heeft het güzd~ 
schap vall Frauk La GIlt van Jeall Richepi'll 
willen ge\'en. Da: voorrode - eigena:II'Jir.:
yerscliijllsel 'bij eell lreurspel - om\'at et'lJ 
zeer earlijke en krasse pnrauel en als \'ingl~r
wUzillg' tl'<'ffen wij er in nau ee-J1e OPIIlCl'kill,:.!: 
over .. les gens du pouple qui ne trouvcllt 
point d'indcl'ence_ aux choses de natul'e ". 

Het is in de eersle ·plaat::; jamll,cr, eint do 
Salon dit stuk heert beschouwd als een aau
trekkelijkheid voor hen die belust zijn op dtl 

verdorvenh.;.lllen vall hot geslachtslerell. 11.;, 
maak dit o}> uit de verlaliug vall deu titel 
door De Siel! 

Het woord .. glu .. ueteekent .. vogellijlJl .. 
en is hi,H' een bijuaam \'an den hoofdpel'soou. 
Figuurlijk mag mell er ook de betoekenis 
ann hechten van " bekoorlijkheid, aaulokke
lijkheid, belooverillg ". 

Hel gaat niet aan La Gll( te vortaleIl 
door lJe Slel/, wat gecn bijllaam is, wat 
juist hot uegl'ip rall bekorillg uitsluit cu 
waarnall ecn uiLroepillgsleekcn i~ toege
\'oegd. dat <tan den franselten titel olltbl'eel.;,t. 
Hiermee niet tevreden, lIeeft men op het 
l'rogramma het drama .. realistisch" gc-, 
no{>n~d, terwijl Rrchepin slcchts sprak vau 
.. dramc ", wel o\'~rtuigd als de ondernemers 
WaI'Ctl ,'an het rerkecrtl" begdp uij ·het 
grOOle publiok, dat l'~alisti5ch gelijkstelt 
met poruo6'rans('h en zoodoende aal} dit d.ra
ma, d<lt meer l'omantisch is dan realistisch. 
een cigellschap toesehdjvende, die het uiet 
bezit. 

Danr hier niet te t wijfelcu valt aall het 
opzet om eell sehrijvel' ge weId :tan Le tloen, 
vermeId ik dit schijnu_ta!' oll~lelangl'ijk feit 
met zoo\'eel oms}aJ' 

Tevelis stel 'ik miJ VOOI', dat het pUbliek 
waurvoor tlit stuk bastelnd h:1Il kunnen zijn, 
is weg-gebleven om den tite-l, terwijl-zij. die 
den titel trolseerden of er door WerdeH :'lllil

getl'oliken:, teleUl'gesteld moctef'!. :zijll-uilge-
1\0111011, ' 

"La glu" is ceu Vl'OUW, die zieh in flanr 
hll wolijkslevcll heeft Lotll'og{,!l en 1111 hoildsch 
is gewortlcil. Zij zit:t l1oq;ells Illeer legeli op. 



Tt'rwijl zij verlieft 0Jl e(,11 Vis5chersknnap, 
dien zij tlilll·ziju mocdet, \\'i'ot te onttrekken, 
g-aat zij mct el'u Olilleu g'ek op reis eil heefL 
r.ij huwelijksplauul'ulllet dieBS Heer. terwijl 
zu zelfuog gehuwd is 

]I,[ aagd vall Orlealls op nieuw gebleken, cene Warme steln, .Ile \1\,\ kl1\18\.\1( Wo!el. ~ \ Hulde 'a'a\\ Bel\o\\.. 

IlecllliuHlig het!rt Hichoi'in deze vier lI1all~ 
lieH om die· r~lIe \TOUW g-('gmept.'t'ruj er is 
eoH schilderachlige wgenstellinci in liun 
kmuktcl's, CI' is' veel spanllillg' in den opzet 
vall Iwt drama, dat afgewbselJ. worut door 
eell ouclen zoebouk. die zijn liedjos hegelcidt 
met zijn guitaar en dour ~en hruiloft nall du 
kust. Uuitengewoon lOerkwaardig is de 
kuaphl'id, wtlU)'Illt't:! l{icIlI'piu, ue Olltma:-Kt:
l'illg ,·an .. la glu .. eu Lle olltmoeting yall t.lo 
viel' lIIanuell heeft weten t ~ VOl'seltuiven tot 
bijua op het ei nd VIlIl zijn stuk. 

maar vall een g-roote ractor scbijn1 meu Gual'.. leiden. Oe heer Pions heert te Gent, bij den I Het eerste nummer _ van OIlS bInd \"01'
hankeIijk te zijn : het gellt. Alles, wat daal'- grootcn schouwbul'g, een schoonen ,naalll I sehUnt te IaHt dan dat het nog eenig nut oC 
door te verkrijgen is, was mooi en I'Ü k. Al is gemaakt. belau" zou kunnen oploveren, hier eene 
er wat weinig waarheid in die nieuwe wa- . Het Lyrisc,h. Tooneel belooft o~c; \"~('l breed;oerigo besclirijving tc g'evcll "an de 
penrustingen en japonncn, ze zijn tu('11 Pl'f't.- lIIeu:vs VDor lItt Jaar,ontler andere .Dl~ lt1e1s- ollvergeLelijke CeesteliJkhcdeu, welke heb ben 
tig om nan te zien - als m'en daarvoor uaar ter:;wger, van \Vagner, De _K~nmgm vall plaals gegl'epen te Alltwerpen, Oll 12 Sep
uell scliollwhuJ'g gaat. ~ Saba, 'v~n ,Goldm;lI'c1~,De,:'roolljke vro~/weJt lember 1~97, ter eere van PAter Beuoit, bij 

Viril IV lIldsor: van N ICO}~" eil hernemwgen gelegenheid d~r stichUng van het Koninklij k. 
vall Loltel1grm, De Vllegeude Hol/auder, VInamsch Conservatorinm, 
Herl:ergp:ills~s.TaJl11lt'Jii:er? Devcrkoclzte Wij zullen dus matlr niet uitweidell. noch 
Bnud. Mlsschwll zal ook Tnstal1 eTl Isolde over den onmetolijken stoet met l.ijn honder
dool'~aall. \Vaal'lijk, weinig schouwbul'gcn den vaandels en ba~tier.en, noch o'-er de 

Bij de llieuwo revue van Reijdillg' Luilek
kerlalld 11l,)h ik allll Steinleu gedacht Loen 
Pietjc Puck mot Zwnt'tc Kar(\0CS eil a!Hlerc 
Vr(lIlWen Ilit Itet volk zijn op.;,·tredell. '1't'll 
slotte, om d<lt het puLliek. van jubel niet te 
houden was. heb ik mnar mee gdacllen -eu 
gebrultl, omdat het üJch Reijdiug's belloclillg' 
is geweest, dat wij al drze :unstCl'damsclle 
ontaarding I.;l'llppig 7.olldcll viuden, 

kunnen op 7.lIlk repertorium bogen, BART. plechtige outV.t1.llgst ten stadll1lize eil de daar 

gewisseIde redevoeringell, noch over de 
prachtige uitvoering van den Feestz,allg in 

HeL slut, waur de IIIOt:!llcr \Tan uell vis
schel'skllaap, et'll eind maakt aan het levetl 
V,HI .. la glu ", 'die haal' haar jongell afhnn

"tHg had gemaakl, is wa.l al te ruw Oll krune
Iljk cen valsch hulpmldtlrl om ern cind aun 
het drama le makeu. 

VOOl'al Men, Pothal'st~GI'.t\'ler had zeer 
lIlooie'oogruIJlikkcl1 als dc bellroddo moedol', 
din haar zoon in clen lIac::ht tlall ht.'t ~tr;md,al 
rOl~vellde, zlJCkt elltwrn tra-:-Iit te ull~tr,Jkken 
uall den il1vloe(1 vall .. la gIn ", 

Van Jeu Hell\'d, Lle vel'~aler, spceLlo den 
yisschel'$I\llaap lIIet Yeel toewijuillg en talent, 
hot wa,i eell mooie g-elegeulwid rool' hem Q,Il 

zieh t/! ge\'f~n en te LOollen wat llij kali, Ook 
JileVl'. Frank-de Hoop ( .. la glu ,,) was meestal 
yolkolIlt..'1I de peI'SOOIl, die zij had "(l01' te 
stellen. 'lle rest w~s ollyoluoell'le eil wel in 
die IJJ:l.le, dat het stuk daul'l\ool' al to red 
van ziju wanrue verlo'Jr, 

In clell Statlssahouwbul'g wOl'dt Dt..' Jlaagd . 
"i'tlil Orleans vau Fr, von .schiller opgP-
vOPl'd. 

Het kau lliet anders: zij. die legerschareu 
ttJt een orer\\' illning hl'ellgt eIl sterft op den 
hmuustapcl, verdacht \"aU hekserij, zij moet 
voor ue llichterlijke vel'bedliillg versehijueu 
als Heili,;e, \Vie haar (lok maar een oogell~ 

blik zien kau in aardsche lieftle voor een 
maaien man: hij heen haar ontwijd eil hij 

Pietje Puck dan: "hern kijkell allo Vl'OU
weil nan, tersluiks, als hij pusscerL;"rl,r:Vlg~t;f 
een .. pandel'pet ", .. een das met schotsche 
ruH ",CIl zijn broek "staat van ond:'en uit·,. 
Hij is de doenict, die op k(lsten vall eCll 
vrollw leert, die .zijn eindje sigaal' tot nan Je 
lippen t()(~ uitrooli. t, die md HOLlwelijke 
fijuhcid bij hat orgel de kleine dallspasjcs op 
siraat uitvof'l't,' zieh zell' en zijll voeten bekij
kcnde, de halldün tot vuisLell gevormd aan 
de gebogen armen in :Jo lucht, du klliet~1l 
soms dOOI'ZtlkkcllL!t:I llIet dr<lnk-ollzekerheid, 
hij is t.le stl'aatplocl't, lle generer~ratser. die 
maandtlg's eell l'ijtoer nltlakt met vrouweIl, 
.1001' de !'tad vall Amstel:daill. eil die zij!l 
nacht op 't .. bero " dool'brengt. ·Uot type is 
door Groot\'cld zoo pald\Clld ou rijk ont
plooid. tlat 1111:11 er ('eil bravo '·001' over kat~ 
hebbell, nI is het in de w81'kelijkheid wcer
zinwekkenu. 

Zwarle l\al'does (Mev. Andre Mecuwissell) 
en du V10UW~J11 uit het volk, die fIlet lluu 
platte handtlu Oll uit ~CS!H'ddH vingt'ren zich 
zelf bij elk refrein IIp Ul'll hnik sIll an - Ia 
JalJ~e uu vcutl'l;l ! - :r:ij evellaren hun afgol! 
Pidj~ Puck ill zeer welgt'slaag1lo schallda
lileiC. 

Het is wel jammel', Ilat jui~t hot lUeest 
smakf'loozl: tlucl "an het Alll~terdu.msche 

leven in deze I'evue hl:t allerbeste is, wat ik 
kan die bezoedeling nit!t gaed Illeet' makell er in Iwo onldekt, 
door de toepnssiug VUIl oel'Ouw, want ook A, ViUl ZnUlen, die rau l!Ct Lpidsche Plein 
I1:H bcrouw het spl'eekt van min, Willen wij Haar van 1.ier is verhnb:d, Ill<\akte, als Nans
dus aau Schiller's vaol'stelling iels hebbcu, seu, ('eu pl'ae111igo nil'l'ilHli, 1I011seh hcol 
dan moder.. wij OIlS 1L~5to begl'ip van Jeullllo 1ll0tli, VOol' ue I'llst tL'cl ik aan den l('zel' mee, 
d'Are er :lall gevell. Zij wOl'dt een 011\'01- clat Bi dHze "evtl.', cvon als alle tLudol'O Wt'l'r 
umgen GI'eLChen. Eil als wij daar dall gell oc- kCß van dien aal't1, wd J.;"fleol vilHl 0:11 CI' uaut' 
gen lIlee heb ben geI1Jrn~n eil wij sliklien het 
ovel'ige geweld, tlat Schiller llat'\l' - als 
Inooie verbeeldillgs-mnagd - heeft aunge
tla:\ll, dan zijn wij rijp yoor het Iallgzaalll 
tlall lezcu eil ook-wel-geniotcn vall zijll 
dichterlüke omhoezemingell, dan liml het 
OIlS best gelukk.en iets te gaun gevoelell \·001' 

toe tt-' gailll, m:tat· lIid hJlangl'ij ,t gO!llleg Oln 

el' el'lIstig O\'Cl' Le se!u'ij 1'011 of om el' mee tc 
spolten. 

J. VRmSI'~NI)nltP. 

zijn Jl aagd t'nll OrkaJls, orngeven als zij is Antwerpen. 
tlODI' thcatl'tlle tlruktc. Dun gaan we ku Ilst- VO~ll' tÜ' openillg vall hot looHcclj'lill' liI'ert 
matigjes olflhoog bij het vcrzeu-snorken V'lI! dj~ Hecr Van Doosc!uor,lJes{uurder lall ouzen 
al da llOoge OOUles die haar in hlln pr,lChlge-
waden OIUrlllgen en het meelijdeu bl[jft mel Ne lCl'lambclwll SChot1whurg,lIll.n,;ekonuigd: 
achterwege bij de groute dl\)efheid yan het Galslt1iJltlle, dmma unOl' l'iot van AS3clte, 
uoercnmeHe, dat in go:lsdicn:;tigc urertui- bekruullu in Ut;lI dricja:Il'lijk:sehen wedstrijll, 
ging haat' bergen verlaat cn haar vauer en l1it~es(!!Jrevell ul)ur ue Stad Autwel'lJcll. DIJ 
hilar zusters, dat haar liefde onuerdrukt eu Heer rall Assehe dout, lIwt tUt werk, zijll 
uat tell stoLLe zoo 1I0peluos ster,t. eel'sten stap Oll toollet Ig('lJietl. Als no,'ellist 

~leVl'. lIoltrop-vall Gelder heeft ue cer vall staat hij echter reeds hooil' aangesclm.wcll, 
lien awnd. De 1'01 was haar wel te zwatll' _ en wel iuzollderhcid dool' zijlle H eks, 
:stampvoeton om ceu aandoenillg uit te druk- H et K erscllllO!, vun Etlm0nliHoe!and, dat, 
ken Ilwg zelfs Schilfer'g muagd uiet doen _ iltlal' Iwt $tllijut, yerlellen jaar "cel bijval 
maar wat heell zij het afscheid, <lan het slot bcleelde te 1I1'u8sel, zal J\laandag duorgaau, 
van lwt voorsvel, hoerlijk ge,wgd! Ben leer cu \Voellsuag sl,eelt müll De Reis lIaar Tur
"roote hekorill'· i:> e[' 0[1 die oogenhlikkell ki;e, eell. lIicuw DuitsLh blijsl'el:. Iudien d~ze 
~. 'al' uit 'e~aull DO' 'l'ooLer v~l'wach Vt~t't')Olllllgen COII Vool'sillaak ZIJIl vati de 1Il" 
\,an, h,\ dan o~i~tC v~l'on~l:eft zij oprrewckt I ziclitcll ~illl dOll Hecl' :".tln no~)sclaer, t~l\JlI 
~::~\:,nwaar en WaUlleel' zal zij de ~~Ioftcn: zullen en beslulIrdel' eil pli blICk el' zlt.lh 
die zij van tijd tot Lijd in haar ueste oogeJ)- slecht3 ov(:r totuven heLbol1. 

lets over Gent. 
Ik heVO'ld mij dinsdag 1.1, tc Gent en liad 

,gelegpnheid om da opvoering bij te, wonen, 
indcIlMinal'd·c!louwbul'g,van .. DeScMm ", 
de doo!' IsidOf)l' AIbCl,t in het Ncdcrlandsch 
gcleverde vertaliug vall het zangspel /'Ombrc. 

Dat ik eelle vCl'zol'gne vertooning ZOl1 
bijwollon, op gebiell villlsLieI, vall teclmieli, 
Wil:iL 1k op voorhalld; maar dat ik ecne we
zenlljlie kunstv"1ol',.;tcllin;; zon te genielen 
hehb~l1. hau ik \vaarlijk niet vl'rwachL 

\Vdnu, ili: druk er 0p. eena echte kunst~ 
vool'stelIing- ,',ras het; uiet dat het opgevoerde 
werk hijzondel' mel'k waal'dig IU:Lg genoemd 
worden, maal' omdat da vef!.olking "all hd 
bt'gin tot lid cinJJ vall eClle onIoochenbnre 
l';;U)lstbetrachtillg' glllnigde, 

Mnvrou,\.' Caisso-Snblerolle.i bezit eeue 
lieve, fl'isscho stern die 7.ij met ""aar talent 
weet te Jei len cn dool' de bekoorlijke afwis-
seling van haar :::pel als Iwt wal'e nog ver
rukkelijkel' Hwakt 

~I. Sievens, een jonge baryton, speelt en 
zillgt als eHn artist, in den vollen zin des 
WOOI ds j de wijze wHurop hij de gekeude 
l'OII\tlIlCe A ail lIlidderUllcht vool'droe:.!, kau 
niets dtlu de bewouuerendo go:~dkeuring vall 
ell\Con weg halon. 

De leno[" ,M, Bacs, zingt zoonls eep ander 
sprecokt, zonder llleer schijnbaro _moeHe, 
zoodanig plooibaar eil klook tevens is zijn 
Ol'glUll, Hij betrad voor de eorste maat da 
planl\.en eil het buurue vel'wondering te zien 
hoe h~j die 11 ot',i!ijko proef verrassend stflul 
door~tond. Zijll Si elUct te wC'lIschen ; maar 
die zeer ycrldaarbal'c onhallllighcld in ge· 
baren en bowc;;illgen zal niet l:mg VOOl't
bflstaan :- daar 7.al M, \VauIlYIl wol vo;-,r 
zorgen. 

Mevl'ouw Filllconnier, die wij ree,ls als 
leer verdiellstelijl\.e actriee kenden, heeft 
zieh eJillsdag on als specIstei' on als Ztlngereg 
laten tocjuichcn: zij hezit ecno hehlere, 
klocke stem die zij met verstaull weet tu 
doen wa.a.l'deereu. 

Ook aao M. Uognel't en zijn dappc!' orliCst. 
Iwmt PCll gord deel vall llCL Sllcces toe, 

Dc Schim behaHlde een gl'Oolen, eu. ik 
beken het gnarne, eCll allpszins. v(,l'diendell 
bijWlt ' 

Hel zangspol werd "llorargl~gml.ll duor dll 
Plaag 1'1l1l dt:J1. tipi. een blij:::pel van P. 
Kinls, dat \"oural we,'cI kegejuicht omdat 
het zoo schitlel'e!Hl flink ton tool1eoIe werd 
geuracht. J. V, 

INGEZONDEN· 

Verbetering. 

biikkeu aflegt, hunnell vol,loen ? 
Aall het Leitlsehe Pleiu speelt Ulen dan dit 

eil dau dat uf komen wij DU voor goed in da 
tl'eurspel-moes:ion? .ben gezelschap, uat 
z oveel richtingen uHgnat als dit, zal in geen 
eukele slagen. Eu zoo lang Vall SchoonhovC!l, 
Crispijll en Krt!eft in het zelfde stuk m~L~m 
IUcc!'pelen, zal er ook met dell besten w11 eil 
de gl'outstc oefelling ge'cn goed geheel U1ogl. .... 

In do pas vm'schellen Halldelingcll vun het 
AnlWel'pensch LcLtel'kundig COlIgl'CS la,at 
IHcu-mij op blz. 2,U zoggen : .. He! Goud
visclJje is voor'oell gellel!lte waL men noernt 
eCH draak, maal' ook eell cOllvcrsatiestuk ". 
DiCH on'ziu heb ik lliet ~~ezegrl en kan ik ook 

Het Lyrisch TOO:lCCi kOIl,\igt an.n VOOl' niet gezC'gd hebben. VOOI' draak leze 'men 
zijno opellings"ertoollin~: Sylvtllla, van I dra.m~, lk .heb odk niet gesprokf'1l '·~I~ "I-'er
Carl M:'lI'ia von \Vobrr, {lo merslc onzcI' scJulltge dll~ll:'ct~n; tl'.l.t WOOl'tl gebrlllld een 
lIieuwe kUllstcllaars zul!en et' in ilübuteel'ell '; lIollautler met. Zoo zlJn el' meer woorden 
Mej: PCl'soons, de hem'cli Piens, Jlldels en eil zinswendingen /Jie ik niet VOOl' mijll reke
V:1tl ]o;'sewl\CI'. 1>e twee laalBten zijn voor llo Hing llf:CIH, en sOlllm~ge,lIlCdesl'rekt'rs'laIJ(J-

genoJlen zullen wel IU t zelf,le gcval VßJ'
Autwcl'pcllaars geen olltJOk{'n(lt~n. 1)0 heer I'C{'I'CII 't Is h,' 'I'i' eli·kdat lle slH'lschl'i·V'crs 

Jijk ziju. 
De kews H1D stukken eu de wissclingel\ 

"an IJet personeel zijn vun mOllige bij-om
stauuigheid afhankeIljk, het is hier me' Dc 

Jllc.lcls staat a'lI1g:esührrven als cml gcwetens· . ,? JP J J 
volle kuslenaal', eil rle hem' ran EIsncl,;('r, van de WCdAI'Z!Jusehe Imulen \;t:!l ~ens ve:~ 
lcerlill(r onze!' Tllilzieksclll)ol. gnr, bijzonrler- keer,t vcrstaall. n,.U\rofY' \~·tlre t wenSChflLJJk 
Iijli op~le cOllcoden liuzül' insü'lling, IIIC(!I'- tlat mOli }ll'oeveu llCt COl'l'lgCf'I'eIl, 
maaIs Llijl~ell vun gl'()ot,CII aalll(>g. lIij heeft ,T, Huf van Bureil. 

de zaal der Harmonie. 
Maar wij zonden denken aan onzen plicht 

tekOl't te komen,indien wij,hoe laattiJdig dan 
ook, auzen nollerigen krans niet kwamen 
necl'leggcll -Illwst al de rijke en kostbare 
bewijzen van hulde, welke den Meester \yer~ 
den a..'ln;::eboden, 

Aall den schepper der Vlaamschc toon
kunst, delI stichter van het VlaallJsch COll~ 
:::crvatol'imn, komt de vel'eering van het 
Vlaamsche volk toe,en ook Noord-NeJerland 
liet zieh bij het fBcst Hiet onbetuigJ, dUa.l' 
het Lij monde deI' te Antwerpell VCl'blijvcnde 
Nederlandel's zijnen dank en zijne bewonde
ring l.;:wam uHSlll'Okell. 

Te dezer plaa!se huldigen wij'in Belloit 
Ill('er bijzollJel'lijk den toolleel-toolldichtcr. 
tIer; cOlllllouist van Isa cu menig andel'dl'a~ 
mutisch gedicht, den schepper ,'oQl'al \'an 
het uien Werc lyrisch tIrama, waa,l'vtlll Cltar
lotte Corday de eerilte revolatie was, bcur
telings ge\'olgd door eene gansche rocks 
merk. waardige gewrochten, even 7.oovele 
mijlpalen op dcn weg der ontwikkcling van 
dit eigcnaardig knIl:stvalt. 

De naarn van Benoit is VOOI' DU en \'001' 
later ollafscheideliJk verbonden :lan de 
geschiedenis vun het Net1Cl'lauflsch muzikaal 
tooueel. A. 

Van den Belleman. 
De galavoorstelling' voor ue leden van den 

Zuid-Netlel'landschen 'l'ooneelbond zal plaats 
Itebben op 25 N oveinber a. s, Noya van 
H, Ibsen, is het stuk dat door het gezelschap 
van OIl7.en NeJerlanlü:chen SchouwbUl'g znl 
vel'toolld worden, Wij tWijfelcn gcen oogcn
blilr t.lat al degenen die \'erledml jaa.r uall
\vezig waren om GahriCl Borckmaull toe te 
juichen, de gelegenheid niet zullen Iaten 
ontsnappen om keullis te maken met Nora, 
missehien wel hot beste toolleelwerk VUll 
den grootell Noor. 

")p 11 Novcmber a. s. viert de lwel' 
F. Yan Doese1:wr zijn 50jal'ig tooneelju'bi
leum.Ereu als verleden ja~r VOOI' Mevl'Ouw 
Versh'ael{!-Lacquot zal da Zuid - Neder~ 
landsche 'l'ooneclbonn zieh met de inrich
ting- van het feost gelastl"ll, dat ollder nUe 
npzichten w,::tl'dig znl zijll 'Villl den feesteIing. 
Mejllffl'r E. Jllllkers en de heer H, Larocho, 
do eorste als lid, de tweede als bestuurltd 
van deli ZlIid-Nellerlalltlschen Tooneolbond 
heb bell nangollomen zich te gelasten met de 
inschl'ijvi ngsIijsten, 

Opgevoeru zal worden Kleiue Oorlog, 
waariu heel net personeel optreedt. 

Dc ZuiJ-NetlerJalldsclleToolleelbond hoopt 
nog op hot oillde va.tI hal tooncclseizoEll ee-n 
voorstolling in ... to l'ichtan met do medc
werking van een ,der beste gezelschnppl'U 
uit NOol>d-Nedcrland: ... , 

Ver!eden .\1a.andag gaf Je heor Dela.Uin te 
zijnent lezing" van zijn niouw werk: Zij". 
Eer. . 

Het work. V<lll tlen heer Delattin, dal blijk 
geeft 'van eelle groote tooneelkennis, mUlIt 
~iL door sol,et'lwid vall bewerking on door 
iute;lsUeit van gevool. Het behnnille uij de 
lczing eeUCI1 welvrrdienden bijval. 

De rolvm'li~eling zal het hure bijrlmgcn om 
het werk ef'IIC wanrdigc vcrtolkil1g' te vcrze
kcren, Het z~l gespeeld worden door de, da
m~s Vorstrae!e, Joukers, en de hel'.'l'eU 
Lnl'ochc, Vall Iieer en B'ertriJIl, 



Dij dc op\'oerillg hopon wij eBne groUlli~e : 
lJespreking van het werk te gevl::lI. 

Ook da heer Hafael yerhust hield lezing 
vall zijn bekroolld zangspcl: De Lallwer· 
krooll. Oe groote bijval vau het werk Iigt 
yooral in de schitteJ'cnde verdiensten ver
meid in het verslag der jury dal wij in dit 
nummer mcedeelen. 

Tel' bcoordcelillgontvangen : Eeu toollccl
spei Ül de straat, zedenschets, door Prosper 
vaJi Langendonck. - Bespreking In.ter. 

BRUSSEL. - Koninklijke Ylaanuchc Schouw
burg. - Koninklijke Maatschappij • Oe i\lorgend. 
l'Itnf ", Dimdag 5 Octobt1' 1897, Bloedvljanden, 
drnma in -4 bedrijyen door Lievevrou'w-Coopman, 
Oe verwachte Bchoon.oon, kluchbpel met zalig 
in ~Il hedl'lJr. door Felix \'lIn de Zonde. 

Nederlandsch Tooneel. 

Zondag 3 Oelober 1897 

GALSWIRT~!~ 
Drama in 5l1ttlr . Ii tllftl"fch'n. 

r.hilp(·l'it', toning van Nell~tnr 
Gill ~ willihe. zijnt gemalin 
Fr4"J,'(Conde 
Halmar. edrlman 
Al3reu~ Yalf'flll5, ßUlllein 
1I,·rmnn. fral\ki~ch ,'dl'lmrm 
U,·II.,fuwit-r 
Willibalil, cell outll' I~r".k 
}:,'n .'rankisdl ed"\man 
EI'II (' !'Iman 
Ecn i'l'Ijsllanl. 
M,"' ila, \·o .. ,I~ttr , -n n Glll~1I'inthr 
":.l.IlIin, prn loj:lI"i::: knaal'je 

de !Ir u-mmeJI~ 
Mej. EH!:! Jonkrl"l\ 
Mcy. M:r. Yerstratte 

dp. hr llilrtrijn 
~ W, JaLlS:<f'n.~ 

1'. hnss!'lls 
• V;lI\ Call1rf 
.. )'an 1\., 11 
• Ile\'os{won) 
~ I:nlll\'enht'r~ 
• Ue\'os (I';uler, 

Mr\', l.eßllllen~ 
j.J,.IT.lJllrhiers 

Jochem Pezel, wat zijt ge voor 'n ezel 
llIijspel in j\en bcdrijf, naa!' Fritz Renler. 

F(!!ix Van Deg(ln, luitenallt 
Jnffl'onw Kerfer, zijn hui;l~ 

hourlstt'r 
.lochern, zijn oppaS!lÜr 
Fl'f!u}e Vsn Roel'beck 
Fderla VHn De~en 
J('fje, rliellstmen:je 

.Ie hr Bertl'ijn 

mev. LI'mmeos 
de hr Laroehe 

mev.Bcrtrijn 
rnej. Pitt001'1> 
mev. Ool'l~ 

Maandag 4 October 1897 

Hii:'i' KE~S~UUIO<F 
Tooneel!l.rc1 in a hedrijl'lm. 

fr~ns nr ni!llier. hl\ndl'hl~r 
J.I'lli~r. lijn non", 
EI~~, hunne rlochtr.r 
lJoli,tl'rRommer 
L!'O Yrrbalen 
lIlu, zijn kn~rJlt 
Hrtjr, r!i/'IISlml·it\ 
Er.n hrielrlrager 

~[e~~ ~:;~:rii!~r:;lral'te 
'" Hilis 

Ile hr Yan Krer 
.. \V. Jan!.~rns 
.. P. Janl'.<.('ns 

:.Je\", Yen'll"flrlr-Dr. 
fle hrAntoolls 

KLIPVI8, of: WIE 18 OE VADER? 

lJu'l"ent:mll, !W\lrnsion. tnpilcin 
ZU!!If'ntl:II'I, • 
Klil·\'is' 
J"zl'f, (ljl'n~lkll!'Cht 
~II". ZOl'tI'ml:!cl 
t:mnm. d.j('iJlr-r fan IJzet!'ntand 

rle hl' p, Jnll~'lCn~ 
.. "an C,1uter 
.. W.JnnsMlls 
• Anln{lll~ 

Alu. J~mml'ns 
• Ilcrlrijn 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
!tl'sluur: III'nry Fonlaine en Edw. )\eur\·el. •. 

Zalerdag 2 Oetober 1897 
Opeuing Ta .. bet TooneelJaar 

G,\.I .• A-VEnTOONING 

SILVANA 
Opern in·~ he,lrip'en. 

Il jjU:::l~r3f ßol3nd fon Slr rulK'I'~, 
t:r;laft:('I"llld. lijn tOOIl. 
!Iallo. 1'1'11 1i, .. 1,·lIhr:mdl'l", 
t:lIl1ll".lm "011 JI .. ruhO\·tll, ":!l:t! "1(11 

H~:~lft~I;:~~rSt_I:IIlII" 
E.r.nd]'icl", 
Slh:lI1:1, 
11" SI!!;'" 
IJrYlldll. dc Goolin \"all Ih·t \l'ltml. 

)IM. HClrn' F,,"talne 
K. JI~n'km3/1S 
11. Tokkill 

.. Je! Jllllels 
• I:. \'.mEt~3d"r 
• f·. V. Al'nchol 

~I"j . '\ , Kernill: 
.. A. K"lInes 
.. A. t','I"SOOUS 

HET TOONEEL 

ELlXIRD'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOON8TELLING 
AMSTERDAM t895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Meda.lje H,M. de Koningin· 

BORDEAUX f895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

ci .. r ci. hOo,. jU'1 \o.,.k •• cl. 

Geeraerts-Sweelc 
FAIIIIUN'I', m·BBOIIS 

Lusters, Suspensions 
Lantarens, enz· 

IN GAZ, PETROL EN ELECTRIEK. 
PLAATST DE GAZ 

Oroote keus van alle Models VOll Uitstalliugen tot 
oprichte!1 vao Magalijlleu. • 

Lange Nieuwstraat, 109' . ANTWERPEN. 

Vraagt de Hollandsche Babbelaars. 
Vraagt Worstenbrood. 
Vraagt Amandelbrood. 
Vraagt Boterkoekjes. 

IN DE BAKKERIJ .VAN 

NEVENS DE ZOOLOGIE 
Het Oud 

SCHO E NT JE 
Gemeentestraat,27 

aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ia voorwaar In ,'it groot ~~hocnmagazjjn dil' 

gij moet 7.ijn om in Vf'l·trouwen te wOI'clen bMiend, 
alle!! wordt er 111 huis gemankt door bekwamf' 
ga!!ten ondtr hct OOR des mee~ter8 . Seho .ne ken~ 
van mans- en Vl'OUWboltitlen,8!ofjes voor Jmwclijk 
oel'emonni('s PD avondlef'sten. Alle rcp81'atiila 
worden aangenomen en !)innen de 12 ul'en afge~ 
maak.t ook al zljn de ,choenen el'gens undert'; 
gekocbt. Specialit\ it van kinderl('hoei~els. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 
OEMEE~TESTRAAT. 51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend \'001' zijne I· kk .. re koeken, hriochen, enz, 

" 'ol"stenhrood, 
Be,roond rD\t h goudeD med.lie in de Wer,ldhntoonltellinc 

nn 1894. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotst raa t . 1I . Antwerpen . 

Nabij de Ooststatie, 

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen 0r. maat op 3 uren - Koste-

100ze cn omniddelhjke reparaticll. - Opniellw 
wasschen der Handschoellen zondtr gemen.
HandschoeneninChevrcau. Suede. Castor,enz., 
- Engelsehe, Zijdcn. halve zijden,garen Hand
schoenen. - Groote keus van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
33,-Groenplaals, 33. 

oud hul8 Berblgette. 

,,,"orden de goederen atgehaald en 

PARIJSCHE VERWERIJ 
AI~x. VAN RYMENANT 

Kssteelpleinstraat, 19. -:- ANTWERPEN. 
Bijhuis: 1\ lapdO>-p, 30 

Opnicuw wlt~l!cheli van 
alle go(,d z' 'mh~l' lo~ t~ mllktlll, - Droog wuschen 

. :l.OlIIlel' kl'impco . 
Zelft.le huil-l : Itegelll!chel ' lUen,~al'asols en Slokken. 

HCl'IIra1 i6n. - Oemat'gde prij/'f'll. 

Gu..S1;a.ve FA ES 
25,.B.dci ••• lraal, 25. ANTWEIIPEN. 

*:Nr.UZIEK* 
SDaarlolll1lmUlenlnalleoaari UlIllallelllke VenOOI UD 

GROOTE MAGAZlJNF.~ 
VAN 

N".1eu.. vv.1gheden. 

A LA SA~IAHITAINE 
14-16, Kammenslraal,-46-48-50, Sleolelslraal. 

ANT:WERP EN. 

VERHUIS WAGENSI~::U~~ .. ':"~~~~I~~-;;~:; 
belle,'ea tot ~ meters foe, - eH. ·BAELE. Meubp.l
makel·-Garni~l'del'. St. WiIl,·hl'odstraat, 22, 6~ 
wijk. Antwf'l'pen. - Oewlluhorgd vel"'Oflr eil 
iopakkmg vlln meubt'Jen, pi 001 en cotfre·(lIl'ts. 

Melrou"IIlI'8.!)inpaso III,enx, 
JollwKIp'lIclr.onrrlllloll. 

Snareninstrumenten PIANOS Alvol'ensp.l~npi.not" koopen gnBI, 
I ha ill r4I • • zien in de maguijnell van ALPH. 

I;C~~K~ .!a:tI~.:sI~;~; JANSSENS, KunsUfli. 74, Hoek Vln Hopland. GI'ooten SNARE'I 
M\iZIEKP,,"PI .. :n. 1 kcus van a.llt'l'beste planoill V;Iß fr .575, 625,675 . enz. 

Collin IUJin vaD Parijl oRyenl Jtbaar en voot 10 ;aar gewurtorgd. 
!IIan,tllot '11 Klrnonrt 

Abonlleulenl.cn 

tot het lesen Vln -parthien. 

Mon spricht Deutsch. 

MUSIKAAL BESTICHT 
LEYTEN8-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Plauol,saeu. SoHege, Th60rle In Harmonie 
BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

CRIEE CENTRALE 
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Amsterdam, 7. oclober 1897. 
Van Eeghonslraat, 51. 

.~, J. Ka:W Jr. 
A 1gemeen Seeretaris. 

Tooneelsohool. 
H.tHoofdbesluur van deMaatschappij lot 

Nut. van .'1.AIgemeen he.1l in d •. pJaals van 
M' J. A.Levy, dl •.. als hJofdbesluurder is 
aCgelr;:d.n prolo J, W. R. Tilanus aauge
wezen als Ud der commissie van Beheer en 
Toeziehl ov.r d. TOGueelschoo!. . 

Da. Taal op heLTooneeI. 

stijl. Elk personage drukl zieh uft op 01. beeil. Geen· lichl, geon.vr.ugd., g.one n.fd. 
manier des schriJ·vers. :15 .dE'.ze...uou. mlUl .. van ~ ·MliY.O v.rJeJ).dC!D- an vrJOAdißhdn; ik 
een zekeren sland, dan .flreelil de knecht ~n h.b ze verloren; doordal ik opgillg in F!oms. 
ue arbeidur in zijn stuk nd zoo deft.ig als da Hunne gedachten zijn de miju8 niet.· ineer, 
heer en da Heden vau rang en beschnving,I bunne verlangens zijn mij vreemd geworden, 
VloeiL daarentegen dedl'alßutisr.he schepping hunne vermalten· en genoegeulI' laten mij 
lIit da pen van een vOlksJongclI, dan ho"ren . koud .... Kand is mijn hnrt, uitgedoufd als 
da toeschouwers V&1l 't begin tot het einde uitgesehl'bide' (logen, ·koud an gevoelloos als 
nieL anders dan d. platte zegswiJz. van de marmer voor aUes wat op lieCde gelijkt .• 
bewoners der achtel'buurlen, zelfs wUllneer • Blallkst~iI" (een -vier-en·twiotigJarige 
oen hooggepla..tst ambtenaar of •• n v.rte- rooverkapiteill): Roo\'er I ... Ja, een roover 
genwoordiger van den adol oplreedl. Kort- ben Ik... Miju ·gansch. leven Is eene asn
om, lI.en mist schakeering, oatuur en Waal'- eeuschakeling van· misdadso I Niets dan 
h.id. ramp en wee heb Ik op miJllon.wewgezaaldl 

Verdel' komi het nog veelvuldig voor, Maar Ik wreellte miJ sleehls bloodlg op do 
dat .een speIend pel'Soon iew meedeelt aan menschEln, die m~ zoo diep rampzali~ heb
de toesehouwers, wat zeor onbet.."meJijk is, ben gemaukt 1.0. MUne moeder werd door 
d. begoocbeling wegneeml.u aU. kunstge· een "uigen verleider laftelijk versloolen .. 
not vernietlgt. De p.rsonages blijven ge· zij sLierf van wllnhoop .11 smarl, d. arme 

. woonlijk veell. lang aan 't woord ofboude" I ongelukkige! Hulpelono on ·van aUes b ... 
eindelooze alleensprsken, die voor eenig roofd, dwaalde ik· als een zwerver rondo 
gevolg h.bben, d. handeling te verlammen Nergens vond ik troost ... negens mededoo· 
en 'I publiek te vervelen. gen ! ... Ik leord. mijnen vod.r k.nn.n .n 

Zijn dez. Ceil.n en onbeholpenhe.len reeds slak sme.kend a. handen tot hem uU·1 Doch 
belreurenswaardig genoog, m.n stool.ehl.r d. onlaard. wulpscbaard verstoolte g.vool-· 
gedurig op nog. eene erger kwaal bli d. loos d. vrucht von zijn lagen we\lust 1. .. 

Ee ... Luk,moge groole verdiensten· bazillen IooneeisehriJv.rs uit Zuid·Noderland, ik Hij verbande mi), ziJn zoon, ult zijn. land
van : "inding .n ... menstelliog, zed.n- or bedoel de slordige en gebr.kkige, de ge- geederen en verklaard. mij vog.lvrij I ... 
karaklenchilderlng, ·,goeslig. toestanden en maakle en bookachtige laol als zoodanig. Met v.raehtiog ... ja, met wolg, wierp men 
treJfelld •. ontknooping, - indl.n d. vorm HeLwemelt van siecht gAbouwde zinnen m!jallerwegedenbloedig.nhoon: -Baslaard 
,nlel deugt, Is' h.t to-.:h niel g~pen tot be- in hunne g.wrooht.n, vau onjuisle enleelljk. van Blankenstein • in het aangezicht I Ah I 
sl.ndigen bijval, ond.r .oen oßlwikkeld en ulldrukkingcn, van foulen tegen spraakleer maar ik zwoer mij Ie wreken,.en vr ..... lijk 
.gelellerd publiek. : en woordenbook, helgeen b.wiist, dal het heb ik mijnen haal tegen het m.nschdom 

Slijl en· taol imm.rs lellen voor zooveel taalgevool vel'stompl Is. Evenwel neg meer bolgevierd!. 
mee in d •. scbatting.van oen poeLiseh ge_ in 't oogspringend·verkeerd dunkl 0/18 de Zulk. tanl klinkl valsch, oudbakken en 
wroehl, veel meer .eUs dan men opporvlak- valsch. tooo,de gemaaklheid .n bespotteliik. versleten, alles behalv. schoon. . 
klg.denkll deCtigheid, welk. wiJ al te dikwijls moeten a:el is wel zonderling en 'I v.rbaasl, dal, 

En in de dramatische IiIleratuur vooral: hooren, zoodr. d. oplredende personages lerwiJl do vorm in a/ de I.tlerkundige vak
HeI. ... plsch en bijzond.r bet· lyrisch ··vak den' mond open.n. Zolden of nooil imm.rs ken godurende de laal.te jaren zulk. merk

lalen.d.o schrijv.r loe, zijlle voll. persoon-/.preken zij als menschen van· vl •• scb en bare verandoring Ion goode ond.rging, de 
lijkheid in zijn werk I. leggen en zieh te boen, doch in d. me .. l. g.vaUcn gelijk een toone.ltaal steedS· riog voorlsukkelt in 't 
.•• rlooo.n .. loools hij Is, .mol züne .i.ugden nauwgozel schooljongen in zijn opslel. Zoo spoor van vroegel' 1 Zijn het wellicht slochts 
en gebrek.n, zijn. liefd. voor 'I een.n bat b. v. de sehrijver lemand nitot zeggen : d. minst begaarden onzer letterkundigell, 
ziinen haat voor 'I ander. • Zi\ neer, jufvrouwl. want dal zou te .. n- die voor het thaater werken! Of ""hIeu de 

In ... " theaterstuk doarenlegen moel d. voudig en· nalullrlijk klinken. Neen, de sehrijvers h.t der meeite niet waard, hunlle 
snbjcctiviteit van den makel' sehuilgna" tooneelheld houdt er iets b.ters op na: dramalische roheppinge" ill .en even lrisch 
achLer deopgevoord. personages. Oe dichler .·Wees gezelen,mejuCVrouw I • - De vraag: .n mooi, J<lSohilterolld gewand le hullen als 
.:vetrdwijnt· scbittr volkamin. terwijl ·zijne • Hoe gaat heL'. sehUnt te alledaagseh. diu vall epbchen eil lyrischon annl , 
BOhepping.alJeeu,oplreedt v60r 't publiek an want men verkiest : .. Hoe bevindt gij u Y • Op onze Schouwburgen hoorell we zoo 
zieh ond.el~werpt.. &an dezes oordeel. Evenals - .. Ik ga slapen. " wat iedereen in 't voor- zelden de immer JODge eD levende: geurige 
da wereid, naar"c beroemde· woord.·vau Von-. komend gevnl bezigen zou, deugt wellkbt eu kleurige spraak der menschen, want deze 
deI.. een schouwteoneel iSt zoo weerspifgelt om die -reden blijkhnar niet, aangezien men wordt o\"tlrschreeuwd door de Stijv8, droge 
bet Iheater over 'I alg.meen eeu beeld, van het ver"angt door : • Ik begeof mij naar bed, laal VHn 't book en de p.eud',·delttge deala-
't 1even.· of oaar mijne slaapkamer I • maUe nit da school. Het wortlt tUd, dat de 

Dlt is geen. persoonlijke lienswijzo or Gekheden van dal slag trert men aan met tooneelsehrljvers werk beginnen Le maken 
opvatting. maar leue theorie. die vast en de vleet. van hunnen vorm; zij magen zieh niet lao
geboe.lU.mast. Waar d. schrijvers hartslochl.n mo.len gor t ... oden steU.n m.t e.n. onnaluurlijk. 

Nu, in de wereld oD,moet men aUe ROor'" verLoiten en opgewonden menschen met an onartistieke taal,. maar zieh liever geone 
ten van menschen, de m •• st ulteenloopende elkaar in strijd en bolsing latell komen, moei!e ontzlen om sleeds het juiste en scbi!
karaklers, en looveel Ingewikkelde, zonder- . daar leggen zij hunne personages oene laal deraehlige woord te zoeken, nieuwe, lrer
linge ... onwaarschijnlijk. loestanden, als op d. lippen, polsierliik door g .. woUellheld C.nd. beelden, k.urlg. en tooh lnos. .n 
e.nvoudige; gewon •• n alledaagseh.. D. en een. ult d,o boeken afg.k.ken .Iljrheid, zwierög. uitdrukkingen, 
Ioonee\schrijver, gelijk ieder kunst.naar Wi! men er eenls. ,laaltjos van! Ziehiel', All •• n het beste en' schoonsle is voor 'I 

-ov.rlg.ns, klesl ziJn. stof in voll. vrijh.id, letlerlijk nfgeschrev.n ult beslaand. toolleel· IODne.1 goed.geuoeg ! 
want 'elk onderwerp is 'L bearbeid.n waard, werken: FUN. V AN IJUYCK, 

omdat de man van talent en genie van alles, • Doleter: Ja, Mevrouw, gij bet.aaldet me, 
ook van 't schijnbear onboduidendste, artis- omdat ik door mijn. lusschonkomsl U een 
tenwerk we.ll. maken. band·bezoride, die uw eehlge"ool, moesl 

n. begaafdsten on •• r Iooneeldichlers In meer aan U hechLen .. oen kind, dat ge kon· 
Vlaamsch·B.lgiii I.gg.n negal dlkwijls de det doen doorgaau voor heL uw .... niet In 
lIand op een. gelukkige, belangw.kkend. het b.lang van bel kind, lIiet uit lI.me tOI 
label,· terwül tevens de karakteI'. boeien uw echtgenoot, maar om U uws gon,aals 
door hunne ·.Cwi .. ellng en doorgaans van Cortuin to verz.k ren • . 
lIudi. en' npmorking gelulgen. • Leida (een al'm boerenmel".!e): Flori. 

Hunn. 'lwakke zljd. isde dialoog en d. is dood .. dood. En ik leef I Wa'l'Om is hij 
\aal. dood en niet Ik 1 Wat beu ·ik zonder hem ! 

·Door 'den band ·Iijd.n d. .am.ns.rakell Niels; Zonder h.m heert h.1 leven voor mij 

Uit de Amstelstad. 
Trollsleloo. eenzaam loven ze mel hun 

vieren in de hOULvestel'swooingt waar in den 
wint.rdagbijno geen Iiohl.traal doordrlngt. 
Ren 'eiulleloos slleeuwen beneemt. aan het 
bosehlandsohap eike opwekkende kl."rv ..... 
binding; Op drie uur ar.huds eim herberg en 
vier uur gaans een spoorwegst.aLion. Om den 
and.ren dag de brievenpQsl. 

Voor den'boutvesler, ziin luster .n d.n 
hulp-houlv.,ter isdltbeslaan gansch ·nlet 
IIll4bI.ldbalu% mw l!Iud.. des ~ 
dochter, die verloofd is ·mel d.n hnlp·hout
vesler, schiklzicb in di.n Wintet'slaap niet, 
Zij heert andere neigingen, zij'-wil haar be· 
stlUln niet doelloo. zien verloopen In .en bu
welijk, waarop zij niet ·zeer gestold is; Zij 
wH hooger op. . 

Daar wordl ouv.rwachl ee11 zWerTerin de 
sneeuw gevond.n, bijna dood. Hij wordl 
binn.ngedragen en bi)gemaakt door. Trude, 
Hii spreekl hear ov.r maalschapPl'liJk. her
vormingen - In dez. omgevlng neg gloed
nieuwen kost - en stelt haar voor mel 
hem meo t. gaan naar BerliJn. nat pakt, 
Trnde bazwijkt. Maar v6 r öe he.nreis 
beloekt haar verloofd. haar 's nachts, op 
aanstoken van do. tanle, in baar slaapvertrek 
.n daar bogaal hij geweld, om zioh op dl • 
wijz. het bezil vim Trude ook voor d. 10.
komst te verzek'eren.Het meisje, val schaamte, 
pleegt zolfmoord. 

Het shk is van Max·Dreijer en In drle be
drijv.n zuiv.r realislisch geschreven.' Oe 
tooneelversieriDg was in dien geest ·zeer 
mooi on streng·volgchouden, d. kleodij mel 
innige ,zo..gvuldigheld geko •• n .n gebrachl 
in deli toon van hel stuk, die lang, h •• 1 
lang, .ven slaporig ia als de to .. tand;· Mis
schien zullen wiJ· hier aau . wennen, nu 
.. bijnl hel to hoaren 101 de verv.lend. kunsl, 
wJlarvan·'IIlOll.z&gI; dal ze nietgoed iS.· Ik 
voel mij bareld aan dosen regel to gaan tWij
fel.n ; ik ben op wog om aan d. waarbeid 
bet v"rmaak op te ofteren. Wanl 101 hoden 
verwaarloosden scbriJvers en speiers haar 
immers steads' omdal ziJ bang waren 
anders hun pubUek le v.rUezen'· Vroeger 
ZOll er .en slormwind h.bben gelooid oC·e.u 
bliksom zijn iugeslagen op hol. oogenblik 
van T.rud.e's zeltmoord ;. dat was mooi en in 
Schill.r's Maagd va" Orleans h.bben 'wij 
lieg vOlop von dezo ·800rt lr.ußSt.-aandoonlng 
kunnen genieten. 

In het .tuk van DreiJ.r daar.nlegeni word! 
er kort voor bet onheil onlbeten. Op deza 
nuchte .... ware wijz. is bijna het g.heel. stuk 
.ang.kleed, hel i8 ecbter te betreuran,' dal 
de daad van hartotocht ~ie d. onlknooping 
bczorgt, minder aannemelijlt moet worden 
geacht. 

Oe opvooring had plaals onder l.iding·van 
Van Kuyk, die d.n houlveSler speeld.: zij 
getuigde van groote gaven in de zeer· moei
lijke kunsL Tan hel eenvoudlg. en bovendi.n 
van keurige nauwgezelheid. 

Het isverwoud.rlijk hoo men met dit stuk, 
waarin . zoo weinig ongewoons voorkomt,. 
zOO h.ert wolen t. wook.ren; h.1 Is' hel 
bewijs tevens, dal de Ioone.lspeelkunst bo
lan~rijk g.noog is, zelCs blj de onbelailgrijk
sie geg.vens, 

M.vr. van der ·Horsl speeld. Trnd •• ' Gij 
h.bt w.1 oens •• n m.isj. ·gek.od, waarvall 
ge dachl : • hoo lief, hoo .eonvoudig I en meel 
dal kind zieh nu hi.r verkniezen t - Zoo was 
zi), wat .al ik .r me.r van zegg.n , 

Maar tanle : Mevl'. d. Boor-van Rijlt'l Zij 
staal weer voor m. in g.heel haar vorschij
niog. Bij al·den plnttelawls'eenvoud een ver
borb .. n Ir.kJ. ondeugd, krachtig In haar 
g.heltne sohuilplaals; naast oen dorpoch. 
acbterlijkheid een Corsch uitkomend. ··w.l
lust om anderen nan Ie zelt.n 10\ ,v.rkeerde 
. dingen ;. in hear huiselijk. bazighod.n .teeds 
begaan m.1 d •. kl.in. gebourlenissen in, hel 
zl.lel.ven van d. vier haar omringond8oJ1lell-
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scheu,gebeurtenissen,die in deze bekrompen 
OUde-VfOU wenhersens 'ZOODU bevattelij k groot 
zijn. Dat alles heert zij gegeven met eeuvoud 
en jijistheiJ, steeds op da lijri. vall hat zekere 
goed-doen an in hat waas van eeneelIt kunst
zinnige o/,vatLing.Zelfs heb ik de o\"ertuiging 
gekregen. da! zij hel derde bedrijf on daar
mee da geheeie vertoollillg redde, . toen zij, 
op het ziep. vall da zolrmool'denill'eS, met een 
zeel' sobere pracht van kor te achteruitstui
veode besjes-heweging, lang1.aam haar lcu
uingstoel bereikte an met groote oogen Hllaf 

het lijk. beyende in onmacht viel. 

inlijving. Eil zoo sta ik hitlr aus uo~ evea ! r{'lld tooueel, waar .. da zwakkeling zijnen 
tI klug·wie zuvor. en VC1'1 vl'eesa,chtigel'. uugtit voor den dooll ni t:.;-iIt , getuigt "all 

Al wat ik U voor het oogellblik Schrijven ongewoue dichtel'lijke sclwppiu~5g'aar. 
durf, is dit: \'altet'uus veel Le loven in lIel aaugrljpend 

dat ze in Tivoli 'geopcocl hebbon met de drama Vall den hool' Varl As~che, wij hebben 
gezoude oud-Hollalldsche klucht van' Lan- er ook onze bedlmkin)!en te:Ien. 
gentlijk [(relis LOllWCJl en dat hat alleraa,'- ]le laal dl'r hOll/(Jpel'sonages klinkt vl'ee
digst was, vooral van Fritz llouwmee::=ter, ~elijk hul en SUOl't van bombast; hare op
eu dat hat deksels lang duurde en dat het g'pschroefdheid gJ'enst al te "aak. aan het 
stukje v66raf, Grillgoire vall da Bauville,aen bt'lacheltjkt'. Er WOl'Jt ook La "ad gedccla
llIooi, fiJIl ding is, dat niet gelJeel tot zijll meenl, vool't\1 df)ol' Galswinthe, welke ge
recht kwam, maaL' waal'iJl hrfrnallu hecl dacht('Jl eu gevoelells uitspreckt, die eeHe 
goed voldeed ; Vl'OU w lIit ua zesde eeu w, la.at haar ook 

Oe vertoouing werd gevolgtl dool' een 
Russisch blijs!,"I: Ewe BoedeisclieidilllJ. 
Het behandelt filet geestigejuisLhcid het ge
harre war vall Ul8uselten, die iets La det·lt.lll 
hebbon en de persooll. die maar nit:tt teVl'tl
ucn kau worden gosteld is uen rrouw. 

dat ze in don Ol'Ooteu Schouwuurg [val' kouingill eil beschaafd Welen, Pllll10gelijk in 
Kare110 gnv(Jll, .door een Noor geschmveu, die Wille kOII b(~7.ittf'tl. Eil Rtellig Ißucht zij 
en uat dit ecu beel interessant' ~tuk is met dIe niet yel'tolkcll in zulke mooie bcwoor-

Ook de reddende eng.l. de mall die latcr 
a.au komt zeL~en met een zekel'en opher V&U 

betwetel'ij, die maont dooI' zijn pertsoonlijk 
overwicht' dat zaakJe heel gemakkelijk te 
kunnen opknappeu, hij is echt en door den 
schrijver goed geziell, Hij maali.t de yerwul'
cin~ natuurlijk lIOg grouter. 

Het stukje werd vlug en goed gospeeld en 
als ik er twee mag noemen, die iJovell aall 
sLaan, dan Zijll hot Mevr. Kleij, de onver
zoenJijke en C. de la Mar, de reddende engel. 

J. VRIESENDORP. 

Amstcrdulll, 30 September. 

Uit de Maasstad. 
Rottcl'dalll, fI Oclober. 

ZOo zal ili U nog maar blijren noemeo, :Lls 
van ouds, ul mag het eigenlijk ook niet, 
Maar • hoofdopsteller ", IIcen waarachtig, 
het gaat uiet I DaarvoOl' heb jk je vl::tel te 
goed gekend als rcdacteur. Eu zuo blijf je 
voor mij heeten - ten minste, zoolang je 
uog niet uafLl' Allt,yerptm verhuisd bent. ... 

Ik bad U llU juist 7.Ooveel te verteIlen ge
bad in ous oude blaadje; U en den Jezcl's van 
Pavidus' gepraat. Ik geloof wel dat ik het 
hier ook zoo tIocn mag; lllaar Bi. ben toch 
heelemaal lIog niet, op mijll gemak in deze 
nieu we omge'fing. lk behoor nu zoo iileens 
tot de .. schanI' medewel'kers uit Nederlalll1 .. , 

re('l te reel symboliek, eil dat alleell Jun C, 
de \'os er in uitUluutte - maar d<ill ook zecl'! 
- en dat bet publiek er niet aall wou en dat 
het lla twee !-,:eer al van het prograrr:V-'\'el'~ 
d ween, helaas ! '. ., ' 

dat in deAort-vau-Nesstraat veruer M (dca 
gespeeld werd, wat mij te zwaar is en in 
Tivoli JYcdrCIlIUll, eeu hlijspel "an Heht en 
vroolijk allc.oi j 

llat we hier allemaul Inet spaullillg zitteu 
te wachten op H,ooyaards, die in Je Ael't~ 
vall-NesstraaL ztjn intl'ok neemt ; 

ell (IM het guede eu encl'gicke begill van 
Tiyoli ons met hool' en moed \'ervult - als 
ze dc pauses Lusschen de bedrij"ell maar niet 
zou akelig rekkell, want dat boudt een boel 
menschen uit het gezrllige schouwburgje. 

l>at is louter plichtsbetrachtillg, M. de rt'
dacteur.lk ,,,,eet niet of een Rotlel'damni~r als' 
ik wel ouiL uan de Antwcrpensche lucht zal 
kUllllell wennen, Als lIet treureude meisje 
aall den oever van den slldlell vliet, zoo zit 
ik Hag altijd aaH dezen kant van da Mocrtlljk 
en weifel. Ik ben eell sIecht ZwelllDier eu als 
ik erOVer kom, Lestaat er gl'Oote kans dat 
ik in de ScheIde verdrink. 

Dan lieveL' met pel1 eIl al in dc Maas ! 
'fpuzij • • . • ••.•.• '. 

PAvmus 

Antwerpen. 
Nederlandsche Schouwburg. 

GALSWINTHE, 

drama in 5 be Ir., ß ta~el' .• doo\' Piet ntn A..s8che. 

waarvan gij, waarde I'edaeteur, lIIet UW Het tooneeljaar begon verlüden Zondag 
Amstelst.ul-al'Likel, ell miju vriend Huf von op waa,rdige wijze mct de opvoerillg van 
Buren,met eeu lwaalfrt gelige .. verbetering-, dit geschi~dkulldig stuk, waarvoor .de heer 
in het eerste nummer ,'an het llit!uwe blud Piet Van As~ehe in den driejaal'lijkschen 
de schittt'rende - maar e€lnige - vertegen- wedstl'ijd mrt den tweeden prijs bekl'oond 
woordigers waart. Ik voul me llU, zooals eeu werd, 
Nieuwer~Amstelaar zieh moat gevoeltl heb- IJe schouwburg was zeer goetl bezet; 
ben, uadat r.e Am~t('rdam gealluexeerd had- alwie te Antwel'pen aau letterkuude doet 
den. Oe straat- wer{1 wel beter geplaveid en bevond zieh tusschen de menigLe, 
er kwamen wel groole l nieuwe lalltal'eus bij HeL drama verplaatst deli toeschvuwer 
- maar de dicuders groetten henuiet meerl nual' Gallie in de VI' eellw ondet' de regce-

Al ben Bi wel eens eell keer uit den slof ring der vorsteu lIit het huis "an Cloris, en 
geschoten in OllS oude blaadje, 0\ ben toch steH ons den strijd VOOI' oogen} dien·de zacht
nog een echtp. Pavidlls gebJeven. Ze is weer aardige konilJgin Galswinthe nan 't hof van 
heelemaal boveu gek(lmen, mijn sl~huchtere Chilpel'ik, haren gtmaal, te voeren heeft 
yreesachti[!heid. lk krijg een kleur als ik tegen de heel'sehzuehtige en geweldige Fre
bedenk, dl1t mi.in gowoue l\faasstadje, waar- degonde, zijn8 bij1;it. De vreeselijke twee
mee ik vroeger altijLl zoo trouwhal'tig vlak k.amp tussclum beide vrüu\yeu eilldigt met 
achtel' uw AmstelsLad nlLlldraafde, Utt mis- den ondtlrgallg der arme Galswinthe, OIilllet:
schien tusschen Aut\vel'pen en CienL in zal doogend door Fl'edegonde verwurgd, 
gedrukt wordell. lk riI, als ik eraan denk 't ls da :,.:-eschietlenis dus, welke den schl'ij
dat die dame met bloo[e huste eil blooten ver zulke dankbare stof voor ('en treurspel 
dolk, die vl'oeger bO\'enaan het Vlruuflsche nan de hand deed, Hij heert de feiLeD eu 
tooneelblad prijkte, (v6ur OI17.e inlijving be- personen met ollmiskenhaar talcnt op' het 
doel ik), misschien terug zou kunnen liomen tooneel gebracht, 'zoodai zij leven an indruk 
cn een gant je prikken in het luchLballol1l1etJe maken;' doch zijne verbeelding is blijkbaal' 
van mijll toolleelcauseul's-l'oem. En ik wou, te kOl;t geschoten om de magere handelillg 
o ik wou, dat Cl' maar een Rotterdamrner over vijf bedl'ij\'en te verdeelen, wal tot 
gekomen was OIll mijll pen te haIen. gedurige 'herhaling loidt en zelfs tot e~nto-

U weet wel, mijnheer d$ redacteur, dnt nigheid en vorveliug. Het slottafereel is hoe
ikiu rnijulaa.tsten bl'icrmijll stadgenooten t?t J lemaal onlloodi.:l.' Da toeschouwer' wist 
uat doel heb opgel'oepcll. We hadden III 1 immers reMs uit het vorige, dat Galswinlho 
Dordt zooveel uual~ ovar het Lladje gehoord, gitig \'ermool'd wortleu Y 00 daad zelve hocfL 
dat ik me niet maaL' ver.~ntwoord achtte te men hoegenaamd niet LJij te wonen. 
blijn~ll scbrij\'en, brie\'en uit de Maasstad, Hut stllk zit gocd ineen en werd d001' eene 
alsofllet vauzelfspl'ak. Ik vrueg daarom aan ervaren haud opgebouwd; bet overweldigt 
da Rottel'dnmmers, of er niemand hunner door zijne dramatische kracht, ttHwijl da 
was, die eraall wou. Er is er geell eeu ge- juist geLeeli.el1de karaktors hij afwisseUng 
weest I boeiell eil ~l'elTen. Het toolleel, waal' kl'uing 

lk WeBL yolstrekt. uiet hoa ik dat moet Chi1p~rik, een mill of meer beschaafde, half 
opvatten. 't L' an zoowel toegev.endheid to verchristelijkte heiden, geslingerd tussclien 
mijnen aauzien geweest zijn aJs laksheid. zijnen hartstocht voor de verleidtllijke Fre· 
J.Iaar ik weet ook nie, or 01'_ nieuuwd ZOll se· degonde en de oprfchte liefde, welke hij \'oor 

\\\'/,\\\'1\ l\il\, I\\-' ~~ \O~\~,\~\\ \II.\\\\\~\ Xliii d~ I ;.~!.I' \,~~~ Gal.iwlo\b.& \t&YO\llt, dU l"09-
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dillgpl!, \'{'I'!'adelld dat de schl'ij\'t'r 1Ij(~t 

Yr'ueht MuHatuli gelel.eu lieefi, Stijl eil Laal 
diellell gepuirnd to worden, eil uvel'jgeus 
heel den llftfSOOn \'an Gatswillthe zouden wij 
eeiJvoudigel' willen, 

Da heer ,ran Doeselaer had VOOI' eene 
P1'ilchUge lOolleelsehikking eo fmaie kostu
In, n gezol'gtl, en l.ijne artisten hadden het 
lSwk lJlet prjjzellswaardige Hefde ingestu. 
lleerd; de opvoering Ulag puik worrlen ge
noemd, JurVJ'ouw JOlll,er:s was eelle lieve, 
Lemillnclüli.e Gal:swilltl~e, terwijl de !1BPr 
Lelllllleils met· toewijding eil vuur, ja met 
een zcldzaam geluk speelrJe eil van diell be
Iang"wekkendcll kouing Chilperik een figuur 
wist te rnali:en, dat u geenszins ollvel'schillig 
liet. l\fevl'Ouw Mal'ie Verstraete had de 
Uloeilijke, outzaglijke r.ll van F'retlegollde, 
~1()('ieJld \'an dl'ift, rillend VHIl onstuimig
heitl, Zij was daar nll weiniet uitstekend 
\'001' gesclJikt, doch gaf nicttemin zuo\'eel, 
dat zij OIlS meel·mi.lUls· verbaasde, al mag 
het te\'el1S g~zegd wOl'deu dut eeue Beers
IllallS b. v.of 00110 Sal'ah nCl'nhardt hare me· 
despelcrs meer ZOll ovoruecrscht en de tra~ 
gisehe kracht hareL' pel'sonage op Ct'Il hoogE::r 
stundpullt 7.0U geplaatst hebLen. 

40clober. 

HET KERSENHOF. 

toollel'isjlel iu 3 lied!'., door Edmonrl Hoeland. 

Yael heoft het niet om het IUf; goel] inge
wili.kehle. of sterk gekleurde toestanden; 
geell fijn gesponnen draad loopt door 't ge
heel ; geen enli.el tooneel komt er in voor dat 
van grondige studie getuiqt: het is alles 
hoel !ttil, hed eÜl1voudig, 11001 naler. Te eell
voudig, te na'jel', zeggen sommigen Voor 
mij echler niet. 1k lust die eenvoudige stille 
huislijkbeid, ik lust dat nn~uurnabootsen 
tot (lP ~ell haar, de werkelijkheid gefotop:ra
lteerd, - Maar .... het schijllL dat daar he~ 
tooneelsehrijven moeilij~\. begint te worden. 
DA loeschouwers ean half uur lang' boeien 
met Z'Il tweeöll, of z'o drieen, bij het ver
teUeH van heelgewone dingen, bij .het praten 
o\'er koetjes en kalfkens. waar dan eensklaps 
wel een vader tussehen komt, die zegt tot 
zijlJe gade : .. ik ben gerulueerd, het failliet 
staat voor de deur " ; eeu 1l10eder die als een 
engel haar echt;;elloot troost, en helTl haar 
bruidsgfschenk, !laal' ]{ asenlLOf, le ver
koopen biedt, om den e~rsten slag af to weren, 
eHZ., ellz. Dut zijn to('h heel gewoue dingen, 
iets wut dngelijks gebeurt, ZOll men zeggell. 
Dan, een jongen van goeder::. huize die lIeel 
nabij het Kerseuhof met zijllen velo een 
tuimelillg maakt, wat dagelijks een dozijo 
keel'en gebeul't, en docr de brave bewonel's 
van bet hof wordt iugenomell en verzorgd, 
wat minder 1'Iaats heert, die 01' de dlJchter 
verlieft, wat wel kall, elliater het Kerscultof 
Itoopt, om er met zijn aanstaande vrouwtje 
te woneu, wat romantiek wordt, dat is im
mers ook al zoo buitellgewoon niet. Maar 
juist omdat dat allemaal nu niet zoo buHen
gewoou Is, omdat de heer RoeJand op dat 
heel ecnvoudig stellet je een zeer arulgellaam 
bouwken wist op te trekken, zie, daarom 
heert hij recht op wierook. \Vij zullen hern 
echter het vat niet te dicht bij den l.leus 
bl'engen, dat is te gevaarlijk; I I' loopon er al 
genoeg met 8tukgeslagen ncuzen. Op zijn 
laatsto bedrijf valt ook HOg al wat af te 
dingen. Dat was nu precies zoo et'nvou Hg 
en natuurlijk niet meer als cie twee eerste, 
misschien wel (Jen beetJA de schuld van den 
derdell :.\1\1 zelf. Wuarom moest hij daar 

bijkomen 1 Hij kou el' best gemist worden. 
\Vij zullen hel stuk niet vel'der besprcken. 

Duze ßl'usselsche cOllfral.er, Jef Verbeeck, 
deed dit verleden jaar. Alleen nog oen paar 
woorden over d~ vertolking. 

Bij de meeste OIlZer artisten is htlt kwaa I 
werk wanlleer er eeuvoudig en natuurlijk 
moet gespeeld worden. Dat wistan wij al 
eeu heel voosje, eil bij het zienJ van het 
Kersl7lhof·".iel het ons, tot on!i lel'dwe1.cll. 
op het lijf. V(lor Willem Janssens, b. v. is 
natuurlij k zijn iets van belang, w:wr hij 
altiju wet heel veel gooden wi! naar stl'eeft, 
maar waar-toe hij zelden gerankt. or hij velu 
rijdt \\,(let ik niet, 11111111' lIa d!! v. l'tO<Jllillg 
vau Maandag 11. bell.ik bijna zeltel' VaJl 
necn, all(>en olIHIat hij toch 7.000lllHltlllll'lijk 

deed mt1t tlitm v~lo naast zieh. Bij gele~enh(>ill 
meer ovel' dezen artist. 

Menouw DiUs wect beter haar woordjll 
te pJaatsen, al klink.t het soms wel niet al te 
jnist, De toou is goed, OVN' het l'I.I~erneen 
warm, eil heel treffend, de gelijkenis met hot 
origilleele. . 

Gust Van Keer hoort oogel1blikken gehad 
dat men er waarlijk zou op gezworell heb
ben dat het aeo dok.ter wa~. en als Pipt 
Jallssens een beetJe miudel' overdreveu ware 
gl weest dan had hij rutlt Mevr. V crstT':le',e
Drir"~<'.e't8 -- alt' hct in 11"tllul'ltjk - .t.II!' i'nl' 

bovellllcm haalt - een goed paar gev~J JH...!, 

Mevrouw Marie Verstmete cn de heer 
Bertrijn, - dezen laaLste gefeliciteerd Dm 

den pl'achtigen kop dien hij gemaakL had,
hebhen heel sober ingestemd om het geheel 
te yolmaken. Dus alles te zamen, eeu zeer 
goecievertooning van eeu heel verdienstelijk 
werk. G. D. L. 

Dc Reis llaar Tu.;'klj~ van Oscar Blumen
thai en Gustnv I{aflelberg is een fraai t vroo
IUk stuk. hetwelk harlelijk deed lachen en 
zeer gaame zal wordon teruggezien. 

Het is een intriegen- of avontul'enblijspel, 
en zulk eeu, hoe uitsekelld ook, staat op de 
letterkundige ladder immer e!'n lrapje lager 
dan eell goed zedcl1- of kamkterblijspel. 
Miju Papa 'I Kamerlid. Croole-Slads
Jucltt en Tao.e IV apells bazillen stellig eene 
veel hoogere artistieke waartle. 

Man,r de avonturoß,der Reis lIaar Turkije 
zijll rpcht vermakelijk, eil des to geestig('r, 
omdat zij waal'sehijnlijk zijn. Tevens ont
breekt hetook niet aau verl'assende. comisrhe 
toestanden, koddige opmerkillgen en grap
pige woorden. AI ,Ieept bet tweede badrijr 
aen beet je, men bewondert toch voorturelld 
de \'iudingskraeht en 't vel'Duft der twec 
schrijvers. 

Jammer dat het stuk uog niet voldoende 
gekend was. D~ tweede op"oel'in~ zal 't dus 
beter tot zijn recht bl'cngen, maar ... dan 
moet dc heer Bertl'ijll zijne 1'01 toch speIen 
roet meer talent. 

Boerel1bedrog, dat voorafging. munt 
juist niet uH door nieuwheiu van thema, en 
nochlans zal 't immer smakelijk doen lachen, 
al ware 't slechts ,yegens de liguur \'an den 
mislukten burgemeester, zoo yoortretfelijk 
door deu heer Laroehe op zijue pooten 
gezet, 

\VILI.E~J VRlJ. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
SILVANA. 

Romantisch Zan.gs[w! in '- bed., -dlJor C. M. \'oP W<,her. 

Er Iags ieh geheimzinlligs over deze eerste 
vertoOlling. lllderdaad, de dagbJadell bodden 
in eene nota meegedeeld dat Silvalla geschre-
yen ,,,erd door Weber 01' veerticlljarigcu 
leeftijd, en dat hij het later volmaaktel' 
bewerkte en in den tweeden vorm Vel't.lollen 
Het. Gespannen was dan ook de verwachting 
om met het werk, dat zoo\"eel wederVal'ell 
kende, in kennis tc komeIl. \Vant niet alleen 
werd het na zijn geoool'te door 'Veuer Hag 
eens l:el'werkt, maar daarna nog eeus toe
gepastopeeuuieuweu tekst, finar de oerste 
de mU,ziek overal in zijn va) mAesleurde. 

Silvalltl dun, geloutcl·J in den kl'oe~ .van 
WcbeL'S aankollJcude maunelijkheid an in 
dien vall ·Frotl. l.angers ~ll .ErJlPst Pnsque's 
tooneelrouLine, de ecrste YOOI' wat do 
muzi..'k,tle'twf>t'(le \'oorwat den lekst betrert, 



ii olltvangeu geworden met al de voorko
meuheid enden eerbieJ. die inen eeu kind van 
ool'oemdE"D hui1.e scliuldig is, en ua heur op· 
treden begrüet geworden metal de voldoelling 
tliH men ua zulk eene kellnismakill; smaken 
mag. 

Romantiek - hncft het gezegd _. is het 
werk. Er ligt een idylli3Ch waus over toge· 
Iijk, en dour de zuiverheitl zijller muzikale 
fl'asen,door de beschrijvende hoetiullighedell, 
door de t'iJ,;enaartlige orkestratie, is het 
\vel'k ontegensprckelijk t1e vool'boue van 
\Veber's opLrcden al~ apostel voor eene 
nieuwe, gezonuerr, Inensclll!lijkere richting 
der muziek. 

\Vebe~ roept ~~ ons zooveel da.~kbare I 
heriunerlllg op ! l\:wt alleen omdat WIJ onze 
lippen gellet hl~bben aan de schoonheids
bronne ,'an den Freischütz, vall überOll , van 
Euryauthe, van SHvan~, maar ook omdat 
we ons mogen afHagen wie, van &1 de optre
denue Messiassen in dc Toonkunst, het meest 
lleeft bijgedragen tot hare hergeboorte. Eu 
zouden we dan van mecuing verschilIen en 
cen naam noemen wiensglans de wereldovel'
schittert, dan mogeu wij OVl3l'tuigd wezen 
dat tHe meP.ster niet verscheiden is zonder 
in zijn hart een grooLe rlaukbaarheid, een 
gl'or1te b~W()n<ltll'ing mae te drngen voor harn, 
uie hell op den weg voorlichttc. 

\Vij hebben, dt'u avond uer vertooning, 
met CP.1l dallkbaur gemoed de kUllst.enaal's 
toegejuicht die ons Z'lO voorLdureud vergas
ten op 0.1 wat ue Loonkullst schoons uan
hiedt, e.l willen· dan onk over de kleiue 
vlekjt1S heeuzien van de npvoering, en een 
volgende maaI, misschieu .... ook. eens be· 
dillen. 

Brussel. 
MARIE-ANTOINETTE. 

Ilrama van 1'. Giacommetti. 

Eca tll'aak? Nel:'l1 - zoo muelldo ik. bet 
toch met de tlrie eorste bedl'ijven -, want 
een draak verondet'sielt illbeeldiug en he t 
stuk van Giacommetti, voor wat die bedrij. 
ven aanga..'\t, is nlt1ts anders dan ettn WO~ d 
be ge:.:chietlkundige opeellstapeling van hier 
en dnar opgeraapte hislorisdle llanaliteiten 
die du schrij ver, op g-oPd. geluk ar in den 
mond zijner personen legt, zoodat deze 
kOUlen ve~~telien al wat vijftig jat'eu nadien 
over heu werd verhaald en geschrevflll. 

Maar van het vit'roe bedl'ijf nf, wordt het 
stuk een drakerig wangedroch', waar de 
~eschiedenis ultra fantaisistiscb wordt be
hantleid en de historische personen op po~
siel'lijk valsche wijze worden vool'gesteld. 

HeL ollderwerp is daaruuboven partijdig 
opgevat, cn dat wel in overdreven royalis
tischen zin. Ook lezen wij met verbazing in 
aen ßrusseisch blao1. .. qua Giacommetti a 
sacrifie ä. UI1 repubJicauislOe outre I .. 

De 'Veltolkillg van Marie-Autoillelte wus 
ovur het algemean zeer bevredigend, 

~l.Arthut' Hendrickx be viel ons het meest; 
hij yervulde da 1'01 van Lafayptte, Illet eelle 
zichLbare kommernis om den tusscbeu twee 
waters zwemmenden FrdDschcD Amerikaan
schen kooingsgezinden republikein zoo 
historisch getrou w mogelijk weer te geven. 

Mevr. JuUa CUypera-Van Lier verwierf 
grooten el~ welverdienden bijval; zij is nog 
sLeetls tle ware arUste die wij vroeger kendeu 
en toejuichten. In bare vertolking vau de 
1'01 "un Marie-AntQinette. zouden wij noch· 
.lans, hier en daar, meer natuurlijkheid in 
het speI en min oppervlakkige kennis van 
de ge8('hiedenis der ongclukkige Fransche 
koningin wellschen te·zien.Sornmige effekteIl 
zijn klaarblijkelijk gezocht: haar weggaall 
in bet la.atste bedl'ijfis een onmogelijk iets, 

M. Bolle (LodewijkXVJl wasgewetensvol 
doch niet... koninklijk genoeg. 

De overige l'ollcll werden veruionstelijk 
\'ervuld. Mpj. Coppteters. eelle nieuwelingc, 
'beviel ons echter lliet veel in de 1'01 van 
Elisabeth. 

met in het voorbijgaan te doen opmerken : leven !ler onderscheiden mnnISC1\ap~\\j\;.e dl<\ ~e ~bl'~\'el'll bet ko\l\\~ht\ "~\I h\ll\ \)\1. 
dat, op tiell paar zeldzame uitzolJlleringen I groepen die de stor !,ullup.ulev(\ren voor eeu eerwerp als te ver reikelld bebben fl.8l1ge7.ien 
na, ouze artbten dell accusatier voor delI j tooneelspel. Indien bet d1'3.mn op het hart eil bijgevolg in al te talriJke en lange beddj~ 
nominatit'f bezigen eil olllgekeel'd. I werkt; met geweld mee.slee(Jt; indieu het ven uitgewerk~. Geen twijfel, echter, of we 

Dat is vitt~rij, zul men wellicht tcgenwel'· blijspel het kornisc'he op deu vool'grollli stelt, hebhen hier te tloen met tooneddichters die 
pen; toch niet: de Vlaamsche speiers müeten en indien beide dus van aard zijn om den toe- bijzonder veel aanieg beziLlen voor dil yak. 
de Nederlandsche taal eveu corl'eet weten scholl wer blind Le maken VOOI' \'eel datanders pe geschiedeuis van dfln J{olli"klijkell Naam 
uit te sprekeu als in de Frallsche ~chouw- zou opgemerkt worden 7.00 tS htlt tool1eelspel , is recht kostelijk, en het tweede bedrijC van 
burgen de Fransche tnal wordt uitge~proken. een spiegel waarin' die toeschouwer, onge- : 111. de Verlegmwoordiger, die op een dorp 

Ik zie reeds van hier tot welke spotarti- schokt door lach noch hartstocht, eeu stuk voor een volksvertegenwoordiger genomen 
kols een Frunsclle spelpr aallleitling ZOll n\ll 't dagelijksch leven ziet. En' indien hij wordt daar op Zijll stalenkolfertje da bena
geven die eell le VOO1' een la, or omgekeerd, door dit yak getroffen wordt, dan is het dool' ming .. represcntant .. staat; die verzocht 
1.011 geurtliken... de sprekende waal'heid van de !leheele wccr· wordt een' voordracht te hCludeu over 

J. VRRBEECK. spiegeling. Dit genre is het moeilijkste van staatkunde, als bandelsvertrgenwoordiger 
alle. Een tooneelspel zal veroordeeld worden maar een • boniment ". kent en bij rniddel 
eH \'allen om een eokele fout, om een enkelen v8:11 tV/ee plakkateD een conferencie geeft 

STAD ANTWERPEN. 

3' Driejaarlijksche wedstrijd 
VAN 

To on eellellerk un de 
1897 

schakel die ontbreekt. over .. het keurslijf door da eeuwen Ileen ", 
De groote zwakheid van dezen prijskamp is hoogst komisch en als bedrijC pro pard en 

Hgt in dat outbreken van schakels en in dat een voorbeeld "'oor al wie zit'h wagen durft 
.g~,brek .aau'waarbeid in de weel'spiegeling aan blijspelfchrijven. Als de overige uitge· 
van h~t goheel. waterde bedrijven maar niet.danr waren om 

BLJJSPELEN. 
b~t stuk te dorn "allen. 

'fOONEEI.SPELF..N. 

VOOI' dezen pr'ijskamp waren 
gende stukken iugezollden : 

Yan geen enkel der twintig ingekomen 
de 23 vol- blijspelen kon gezegd w~)rden dat het een 

Over 't algemeen was Je merken eiat onze 
blijspelschrijvers de beroemde Duitsche lach
stukken tot voorbeeld genomen heLben, 
doch eilaas beneden hun taak febleven zijn. 
Ze hebbendaarccnter een lofwaal-dige poging 
ged"an en Ionen voorziell dd.t het blijspel te 
Oll zent weihaast zal opgebeurd zijn uit zijn 
ouden slenter eu zijn gebrek aau kluchtiga 
toestauden. 

I. Een losbol (r, b.), ·2. 111 Familie (3 b.l. 
3. Mariette (I b.l, 4. Plicht(1 b.), 5. lIaue: 
pen (B b.l, Iö. Landl.vell (3 b.), 7. De Bruid 
van Quinten Malsijs (:3 h,l, 8. RN} 1100ge 
Troef (4 b.). 9. De Weduwe (a b.l, 10. VOOI·· 
oordeelen (8 b.), 11. Levellswee (2 b.), 12. 
Een Spiegel voor ;-"erillgdoeuel's(l b.),13.De 
ware Schulttigen (i) b.), 14. Dient je (:3 b.), 
15. De Grot van Calypso (I b.), 16 .. Julia 
"'clraveo (~b.), 18. De Strijtl des LevellS (2 
b ), 18. Eell Mall iu Huis (I b.). 19. Oe Fa· 
bl'iekbestuurder (3 b.), 2('. De Vrouw die 
Iiefllecft (I b.), ~1. Fanny of Liefde en Zelf· 
opoffet'ing (2 b,), 22. Eel'cn Plicht(4 b.), 23. 
ne wulps.he Vrouw (3 b ). 

pl'IJS of een eervolle melding waardig was. 
'fwee punLen vooral troffen dejury: De 

meeste inzenders hebbeu geeu recht begrip 
van wat het heet geestig te ziju en komen 
met zoutelooze grappen voor den dag, WaHl'.
rond ze hun personaadjes laten sprekeu 
alsof die zelf veel pret haddell en den toe· 
schouwer nan 't lachen wilden Lrengen. Zo 
gel~lken den anecdotenverteller die verwon~ 
derd staat als ziju omgeving het niet uit
proest bij zijll stukjes geestigheid. 

VeJ'del' blijkt het riat vele schrijvers het 
blijspel met het tooneelspel verwarren. 

Waren ingezonden : 
1. Puttenbrinck's Dochteror de 'rrouwlus· 

De [eden vall det< ketlrraad: F. Van Cuyck. 
Julius Van der Voort, Fr. Van Doe8elaer, 
H. Wem; de verslaggt'Ver: Alltoon 1\100rt· 
gat. 

Wangedrochten. 
tigen (4 b), 2 Oe Kater (1 b.l, 3. Het Oraadje Reeds eenige jaren i. het bij het bestUllr 
spant tot dat het hreekt (2 b.), 4. Zoo, zoo I van Ollzen Schouwburg de gewoonte, vMr 

Hct bleek alJl'a dat deze pl'ijsknmp ver (:3 b.). 5. Vastenavond-Diusdag (1 b.), 6. Eell de opening van het tooneeljaar eeu sensalie. 
achteruit bieef tegen dien vau hot zangspel. Schaking op 't dorp (1 h.). 7 Eell kouinklijke stuk op te voeren, hetwelk gewoonlijk met 
Op de 23 stul.ken wart·" el' llauwelUks fen Naam (4 h.), 8. 35 MiIIi.rd. (3 b.), 9. De overgrootc gekleurde plakkatell in heel de 
tW<llIlftnl waarvan kolt gezegd worden daL Kroon vau zijll Hoofd (1 b.), 10. M. de Ver- stad wordt aaugekondigd. de roerendste 
ze waren opgebollwd doOl' PPI'sollen aan wie tegenwoordiger (:3 b.), 11. Da Champetter tafereelen uit het stuk vool'stellend. Hiprin 
de eerste vereischten v<ln llet Looneel niet van Dasspgem (1 b), 12. Da's de Anarchist Ügt het groote succes voor de toekomst; 
vreemd waren. Onder deg(>ne die in annmer- (3 b.), 13. Een gewichtige Stup (4 b.), 14. De heel de stad, boe sIecht het stuk ook zij, 
king kwamen waren el' overigf'us die naust 'frein van 7.54 (I b.), ]5. De nieuwe Laza~ komt zieu. want zulk een stnk moet toch 
een of ty.'ee gOf'dc, zelt~ zeer güede bedrijven rus (I b.), 16. Een Gekozelle des Volks (4 b.), wel iets beduiden, anders zou men het zoo
soIlJ.r. een onverge~flijke zwaI~hf'.id vertoon- 17. Een Avontuur (l b,l.IS. Bedrogen(1 b.). lang niet op\'oeren. Hierbij komt dan HOg 
den in de anJel'e. Bij wIe smkken. da meesle 1)). De Prins Kokedi (1 b.), 20. De Zilveron het meer uitgebreide pro~rJ.mma, allerlei 
inderdaad, Jaten taul eil samen"prakl'tl erg Bruiloft (1 b.) , verschrikkelijke tl.fereelen en zonderlingo 
veel te wensehen • ton is da taat bij sommige Daaronder was veel dat van eerstaC weg- namen vermeldend, het getal hondel'den 
maar gebrekkig, zoo IIlag ZP bij ellkele viel: kleine, Imastig geschrevell kluchtjes; vertooningan van het groot bcroemd drama 
inzende!' . ..; eruarmrlijk sleeht·heeten. t'nkele gl'ove, zelfs gemeene dingen, met uit- ~it het Engelseh, vertaald door enz, Zoo 

Acht stukken maakten ovellwel een Jofii!~ drukkingeu die al te kras mogen heeten. gaat het aan den gang en of de zaken gaan, 
lijke uilzondering, in zoover ze van eerst uf Van de twintig ,Hum de jury er zeven in valt niet te betwijfelen. 
een metlrd~rheid vonden in deu .schoot van aanmerking eIl kende er een ollderscheidillg Zoolang die stukkeu een zeket' gdlalte 
de jury om als venl heter dan da ovel'ige aan toe. hadden zooals bijvoorbeeld Assc1upoester, 
nitgekozell 1e worden. Zelfs werd a'lll het Het draadje spant tot dat het breekt is De Reis rond de ~Vereld eu andere in dien 
stuk De Losbol, ondanliS meel' dan cell ge- waarachLig onnoozel genoeg, doch de ver- aard, ook nog IIei teeken des J(ndses, dnt 
IJl'ekl\ig toonoel en uiettegenstaande de fout deeling in twce helften die een tegenstelling wij verIedpll jaal' met veel genoegcn meer. 
van tweeled.igheid, een tweede priJ:ol, teu vormenenrlenamen.dragn: 1.HetDraad)e maals heL ben gaanzien; ZOOhUlgwij dege
bedrnge vall 300 frank, toegekend, claar de spant. 2. Het Draadje breekt, is niet alle- lIjke SI ektakt'Istukken te zien kl'cgelJ, kon 
zwakht'id van de twee eer:ittl bcdrijven ruiln- <;laagsch en het stukje is iudol'daal'd behelldig het er HOg al door, doch deze laatste jaren (s 
SCllOOts verJoetl wordt door da uitstekend- afgewerkt het peil dier werken zoodanig ~edaald, dat 
heid der drij laatste, die üm zoo te zeggen op Vasteuavolld-Dillsdag i8 niets meer d,m het er waarlijk niet meer dour kau. 
zichzelf een zeer goed toolleelspel uitmakell, een ruwe klucht, zhuder aauspraak op let· Het geltlt hier dan ook de Haag (lf het 

Het stuk M ariette is veel minder waard tel'kundige waarde, maar is van aard om wel toegelaten is op een door da stad ondel'. 
als tooneelspel, doch bevat eC'n paar zeer lachlust te wekken bij de vertooning. steund tooneel drakerigheden op te voeren 
goede bedrijveu eil munt niL door zijn taat. 35 ftfillards kanmet hetwoortl .. gemeen" zooals wij e'r, helaas, bijzonder ditjllar be
Bijgevolg werd er e~n eel'volle meldillg aan l?eslempeld worden, en cr is een cinmogelijk leefdcn 
toegekend. ~drijfin, Ook is het ondet'werp niet nieuw. Wat ook bijzonder tegen het hoord springt 

Een derde stuk. De Bruid, van Quitlteu Doeh de schrijver geert blijkeu van geestig- is: dat men OIlle verdi~nste1ijke artisten 
1\1 atsijs,ware zeker,en om,dezelfde retlenen, heid en sommige sarnenspraken schijnen uit rollen ziet vertolken die een debutant wel
op geJijken rang gesteid, hau niet een al te den mond van echte, in de gewone wereid licht zoudt'n doen terugdeinzen, rollen die 
gewaag-d. tooneel dit stuk volstrekt oDspeel· l~veude menschen argeluisterd, zoo tref~ de veelet·r aan knnstenmakers o( clowns zouden 
lk'k1.r gemaakt, Er kOll clus enkel eell vermel- Wp.t~Th&id CI' van. passen dan wel nan Onze kUllsh'olle tooneo
ding met onderscheiding aan gegeven wor~ 1.'. 'Eell Gekozeue des Volks zou wellicht liste:'. 
den, e\'clluls aan de volgcnde vijf stukktHl: meer verdiend hebben dan 'een ond(Jrschei- Voorts komen er, en bijzoJlder in dit 
Vooroordeetell, De 1l'are Sch1,ldige, De .ding, had de schrijver zijn stuk als tooneel·. laatste godrocht, tal van Ameriknansche I~Jl 
Fabriekbestliurder, De fVeduwe eu Een stuk ingezondell.ZijnperSOIlßIlspreken goe!!; Engelsclw geestighedell voor, dl~ in een 
!woge Troef. ~ijn stuk is even goed gehou wtl, man reell P lDrden· of apenspel kunnen ta huis hOOJ'en 

D~.laatst~ ,'ur be\·~ttell, 1)aast een pa.~r bhJspel, een speI ~nt eerst eil vOQl'al verUJa I waHl' met op 6JlS Nederlalldsch 'foonecl. ' 
bedrtJven die de sChrtJvers met haast schIJ· ken moet lS het met. Wij hopen dht da dircctte zal lllge1.if.ll 
nen argewerkt ta hebbeu zonder ZOl'g' yoor EJll gewicltltge Stap heeftals blij::spel veel heubtm dal zulke stukken, im "'001' de Ult
het ge~eel, een of twee :'LIldere.~an ::aarde. hoeJa1llghedell. Ge zouut zeggen, nochtan"". YOel'del's CIl '00[' de aallschollwers, onmoge. 

De ultslag val! dezen wedstrlJd bllJkt dus dat de ptlrsonen Illet op huu gemnk zlJn; hUH hJk 1e verteereu zlJn. 
te ziju. uat ol~ze schrijvers wel aanleg heb- taal is hOl'tend en slordig, en speI ilobben 7.e De tijd oio verltwist ,,"ordl aan het aan~ 

Over het algemeell, mecllen wij de a.'\n· 
dacht van den regisseur te moeten vestigen 

,op de gebrekkige nitspraak van sommig-e 
speIers eu speelsters; wij zullen llU in geeno 
bijzouucrbedt'll tretlen ell ans \'crgenoegen 

ben voor het vak VUll het toolleelspcl, waarin !Uiet. . leeren en aaH hel. opVOel'tlll van zulke akeli{l'-
hun li'ransche cn Duitschc kollega's het zoo Blijven nog twee stukken die bijlla op heden, kOIl \'.oorzeker vee) nuttiger wo;. 
ver hebben ~ebl'a(;ht; dat het hUH echter dezelfde hoogte staan; Een kOllinkl{;ke den uestPcd, Er liggen tal beli:roonde werken 
lIog faalt nan bedrevenhcid uiet alleen, doch !lvaam, eu Jf. de Vertegellwoordiger. l~n zijnen gel'ieve, werken welker. verdien

.ook aUIl voldoemle I.elluis vall hel illDOrliji< I Beide zijD uitgehreid en het zou schijllell ,te door velo bevoegde,; erkend zijn, die 
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voorzeker moeilijkheid van opvoering op
lcveren, doch die ten miIlste oorspronkelijk 
werk zijn. Wij dUl'ven wel hopen dat de 
opvoerlng va.n eenigeuer degolijkste werken, 
treurspel, ~rama of wat het ook zij, on. 
weid ra de akelighcden zal doen vergeten die 
wij nu zoo geruimcn tijd te zien kregen. 

\Vij wellten du~ en .. . llopJIl. 
FRANCIS. 

jubelfeest F. Van Doeselaer. 
Met het aog Ol' de recstviorillg van rlen 

heer yan Doeselaer, wordt de volgenrie om
zt;'f.ldbrieC rOlldgostuurd : 

AutwerpCD, 4 Odober 1807. 

Aall da Heeren abonnenten en bezoekers 
v::m den Nededaudschen Scilouwburg. 

11M. 
De hCal' Frans ' Vaß Doeselacl' is, tel' uit.

zondcring vall Me\'rouw Verslraete-Laequet. 
de eenige overbli,ivenue artist, die sallert de 
stichLing van het Nationn.al Tooueel to Allt~ 
werp~n, op onzen Nederlandschen Schouw
burg is werkzan.m gebleven. 

Op 11 November aanstaa.nde, zal de heer 
Van Docselaer de vijftigste verjnring vau 
ziju cers te optredcn als acteur herdenken. 
Vall deze gclegenheid zullen de abonnenten 
en bezoekel's van onzen Schouwburg ooge· 
twijfeld gaal'ne gebru!k willen maken om 
den populaircn man te vieren, die gedurellde 
eene lange reeks vanJarell zieh verdiellstelijk 
heerl gemaakt . ten opziehle van hel Neder
lansch Tooncel. 

Evcn als verleden jaar t tUdens het schit.. 
terend jubelfee$I van Mevrouw Ve.rstraete
Laequet. neemt ook thans weer de Zuid· 
Nederlalldscke Toollulb01td de laak op 
zieh, tegen 11 November eene betooging van 
hulde in te richten tel' eere van den geacMen 
jubilaris. Eene blijveude herinnering aan 
dezen voor harn zoo heuglijkr-n dag ZOll aan 
den heerVan Doeselaer aangeboden worden. 
liefst, indien mogelijk, in den vorm van zijn 
porlrel, geschilderd door Helldrik Lu)"t.n. 

MejutJrouw EUsa Jonkers en de heer 
Hubert Laroche hebben zieh bereidwillig 
gelast met hat inzamalen der gelden, benoo': 
digd voor da uitvoering van dlt ontwerp. 
Wij durven hopen, dat deze sympathieko 
arlisten hij U oen welwillend onthaal zlulen 
mogen viudell, en dat gij het Uwe zult 
willen bUdragEm om den ieverigen Bestuur· 
der van onzen Nederlandschen Schouwburg 
Le vereercn op zijn gouden Jubelfeest. 

Hoogachtcud. 
Namens den Zuid·Nederlandschen Too· 

neelbond : 
De Secrotaris, De Voorzitter. 
O. DE LATTIN, ARTOUR CORNETTE. 

Do Peullingmeeslcr, De Ondcr-Voorzitter, 
F. "AN I.AER. PAIJI. ßlI.UET. 

Congres. 
'Vij heb ben el' allemaal ons mondje ge~ 

roer<!, de eOIl met meer, de andor met min
der gevolg j het meeste. zoo niet alles " i~ 

uitvoel"ig behaudcld in da:;~ eil wcekbJad, 
het lijkt lIlij ollllootlig er op tCl'ug (e kom en 
- maar CO!! !iing mag hier niet ollvermeId 
blijYCIl : dA vert(loning Vl1.n het abele speI 
vall Esmoreit. Kort mag ik ditmaal zijn 
omdat honderllen mij in bcsl'reking tm lor 
v60r zijn geweest. Maar da zoete herillne~ 
ring aau dit kinderlijk speI, zij moet 1l00ti 
weer in u levendig worden met haar lieve, 
witte hescheidenhcid van woorll I?-n gebaar, 
met al degulukte berlevipg van een eeuwell
oud gedicht, dat als de schoolJe slaapstor 
uit den doodo wcrd opgewekt. 

De h:::lI'leving d,'Ulkell wij aan ,nr H. J . 
Kiewiet da J\)~lge i waarom ziJII da geruch· 
tell, als zon h.:lt gcnot van dtlze v€'l'loolliug" 
OIlS amlel'IIl1al, hiot" eil daar en onml, he
sr'horen z:jn, n i l l'reJ!'i nilgl'st/)r\·eu ? 

Am~t.t:H·tlam, an SeJlL,'lnher JMH. 
J. VR']·~lo;:-lIlOIU'. 

INGEZONDEN. 

s'Grayeuhago," 20 . September 1807. 

\Vel&ld GelJol"t!11 heer, 

Naar :li.\lllcitling der briefwisEelillg ill het 

\ .\"I·.,·,\\'~"'\W\\\'I,\ \\\\WW,\'f ~\\\\ fül T\'w(~(1 

HET TOONEEL 

Van den Belleman, 
In het laatste nieuw engelseh SensaLiestuk 

• Klolld)'ke Goldficds·. mne! cen "eteur 
ChocoJade drinkeil. Hij heefi V<in zijn dirce· 
teur OE BilUKELA8R'S GlIOCOLADE 
vereiseht 

BRUSSEL. _ Koninklijk.e VlaamscllC Schou",,· 
burg. Laektws; raat. - Tooneelmaatschappij • D c 
Noord!tar." Op Dinlda~ 12 Octobcr, om 7 112 ur~ 
opvoerißg .. aß" VcrgetoD I .. tooneelsJlel iu tweeo 
afdeelingen, door \\-". Suetens, en .. Zonder Heflle 
geen laven, .. blijsp('l met zang in een bedrijC door 
P. Geiregat. 

Antwerpen. 
Nederlandscn Tooneel 

De reisnaar Turkije 
Nieuwste blijspel In 3 bedrijven, van OsCAR 

BLUMENTfIAL en Gusn,," KADELBERG, 
PERSO~EN: 

Marianna, zijn vrouw. Mev. Vel"sll·acte·L. 
Robert Fiedler, de hr Bet't1·ijn. ' 
Hcnny, zijn VI'OllW, ~Iej . Ethm Jonker-. 
Fredel'ik Herhig, de hr L'll·oche. 
Thcn, zijn Ul1chter. .. Dilis, 
Hans BI'üt~kner. ach ikund. da hr Dili!!, 
DemeIer ~itl·O\·iell, tie hr P .. JansSllns. 
Alfred uHu;, daghadschijv. .. W. Janssenl. 
Bock, con~ul, " Van Rijn. 
Sarah Baatholdy, Mev, V~r~tl·aete·Dr. 
Perlha, dienl!tmei'je, • Gorl"', 
Een Iliemnman, de hr Dpgl·oot. 

HKT KK~S!,;NUOF 
Tooncelspel in::l bedrij\"en. 

Frans De Hidder. IHlIllll'laar oie hr lkl1rijn 
Louis!', zijn HOllW Mev.1I1ar" Vl"rslraele 
[11.', hunneducilter " lJilis 
llokttr80Ißmer deltrYanKl"er 
LeoVtrbaltn .. W.JaIlSo.«ens 
JUElI, tUn t.nNlt • p, Jan~~t.!ns 
Delje, di,nslmcid id!!v. Vtrstracle-Dr. 
Een brierdrllger dehrAntoolls 

De Meester der Smelthovens 
Toolleel"pel in 5 betldjvcn 

Philippe Derblay hr' Lcmmans 
Monllllel, LRl"Och e 
BachfJlin, Van Iieer 
De hertog de BHgn)', Dilis 
De buon Je PrMont, Bt!rtrijn 
Octa,"e, \V. Jansspus 
De gene aa', D<3vo!, zoon 
U' hert, Devo!. 
lloctol' SOI'van Dela HkYC 
De Prefek.t, Yau C~lUter 
D e Pontac, Cesar 
gcn w6l'kman, IJ.lbusian 
F..eIlI,edi"lIItle bij Philip~ß 

Del·hlay, 
Cln.iredl!Bl'allliell. 
Dc Mal'kiezin 'le BOjauliell, 
1>e b ~U'onnes da PreCont. 
Atheliafs, 
Sillunlle, 
Drigitte. 
ßen bcdic; .de lJij Je m:u·ki elin 

d.: Bcaulieu, 

Leul's 
Mej. E[j~a Jonk~rs 
Mev. Yel'stl·aete-L. 

Vel'stl"liew~D,.. 
Dilis 
Bel'trijn 
Gorle 

Babusinu 

CAFE TIPO-TIP 
Ca rnotst raa t , II , Antwerpen . 

Na bij de Oollata.t io. 

. Kronen voor Concerten en Begrafenissen 
ARTIEI<EL8 VAN PARIJS 

Bijzondcrheid \lan fijne Planten en 
Pracht \'oorwerpcrn . 

. Lombaardstraat, 2-4, A!1twerpen. 

.q"~J'. ~~T ~"~@~h @.~)9'. 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM f895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Medalje H,M, de Koningin 

BORDEA.UX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlplorna 

door de hooge jury toegekell.d. 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het is v()orwaar in ,Ht groot sdlOenmagazijn dat 

gij moet zijn om in vertrouwen te worden bediend, 
alies ,l101'llt er lß huie gemaakt door bek wame 
gasten onder hct o og Jes mee ~te("8. Sch.ollne kens 
van mans- en nouwhultiuen,slorjcs voor huwelijk 
ceremonnics PU avond :cf's!en. Alle rCjl8l"at le a 
worfle n aangcnome n eil binnen de 12 uren afge
maakl ook al zijn de achoencn ergens anders 
gek.ocht. Specialitt'it '·an kind ersehoeieels. ................... 

••••••••• ~ •••••••••• I .... ) •• 
Vraagt de Hollandsehe Babbelaars. 

Vraagt Worstenbrood. 
Vraagt Amandelbrood. 
Vraagt Boterkoekjes. 

IN DE DAKKERIJ V AN 

NEVENS DE ZOOLOGIE ................... 
Handschoenen fabriek. 

Handschoene il op lII aut op 3 uren - Koste
looze en onmiddellijke reparaticn. - 0l,nieuw 
wassrhen der Halldschoenf'n zonder gellTen . 
Handschoellen inCh c v rcau. SlIede, Ca~tor, (" llz., 

- Ell~els('he. Zij tlc l1 , ha lvc zi jdcll,g-a rt" 11 Hand· 
schoenen. - Grollt e kelts ,·an Cra\·atlen. 

VAN bTEENKISTE 
oud hufs Berbigetle. 

33, G R 0 E N P LA A T S, 33 

ANTWERPEN. 

PI A N OS. zt~~f)i~~~~ ~:;;:Ü~:I~ ~~~r~L~a~~ 
JAHSSEHS, KunsU .. I. 74. Ho.k nft Hopland. Ol·oot(' n 
keul!I van alltll'bC!llo plano. nn fr.57S , 625,675, fnz. 
onversl Jlbaar en voor 10 : .. r oewaartorod. 

G-u.s"tave F.A.ES 
25, Bodden.Ir .. l, 25."ANTWE1II'EN • 

SDat1osirumeJleolJtalleDmll 
lIfetroIlOIllt"s,Uiapas ,"nB.~nl. 

IchulflJollcll.tIllrulCu 
SNARE>I I MUZIEKPAPIER 

Aoonllementen 
tot bet lezeD faD parthiil. 

utalottellJIeVerkDOp1111 
Snaren instrumenten 
.I,tlk&l4f,nnaar",., .. 

IlCIILIII UI lUllm.LI 

ColliD lUziD faD Plrij. 
.MlDrtll~TaaXII'tOOIl" 

enz. 

INDEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.:I.~1UlC C> C>1\lI: S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

HORLOGlEMAKER & OOUDSMlD. 
MAOAZIJ:"rI TlS' 

Schouwgamitlu·en in al16 loorlen en aan 
alle prijzen. 

Gouden en zilveren UQrlogii!n, JUfteelen, Ooud 
en Zilvcrwerk. 

MUSIKAAL GESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Pianolesl&D, So1fele, Theorie eD Harmonie 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
IS September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
n.n .. r hel jl'l!hruik "an hPt edlt Amtrikumch 8osc!l

krUll! '· ;fll Dr loutl!'\" onf"i!baar mirldel Itg!'n hel uUnl. 
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Zqld-Nederlandsohe Tooneelbond aan kan men noc zegcen de c'rite? toonee'- 14ie In betzenitb van den kunslhelDel prijkt; _ de moeil. Coven do -zaak met" hun teg.,,-
Den Heereo Leden van dllll Zuid-'\eder- .p •• lster_der wereld. '0 __ ,llkhebden ~bouwburg bij !li. celegellbeid woordigl.eid te"Stelinen;_",,_daD zolt_n_mel 

landschen Tooneelbend wordl beriehL dal de 0 Hot ZlfI11J!j haar in hoo!ilZllllKo_de ullerluke gevul~ gezlen, to~ aan den _llok, met "Ull- mij de ol'merking maken hoo het nlogelijk 
k O°tscl on h I rd tsch t dlllgen geworden, waarmee zr; werkt, het daebuge, enthouslasle toeschouwer. mot is dat eon direclie bij- zulken gllng vlln zahn 
d wu IrI'1 en vand e ~ maa ? ee; - is de kleeding, bot zijn de maebtige kunstjcs gozicbten stralende van bet gellol dal ge· kan staande blijven, wanl u moet niel den-

e::: Al~~ :~n=~i ~e~o:k::wn~~r\":;:~ .. t1::~ I V&ll •• he .. t vak,.die zij gebruikt on die zoo ?ot- smaakt wttrd..: .. ken dat ODZO" artisteli sIecht ~tnalJ worden. 
d I d g It d k --tsc~ -f zllghJk ,oeel IOvloed bebben op oen I'Gbbek, Ik heb genoten als ZlJ - zelts als mun Of bet wUIlr i.; woet ik- niet, maar iilinaiId 

~orb~nh ODze c:I e~. ~~IIZO: Jb ~1 'WIJ fl· d:"t komt met het doel om to genieten. buurman die. uitbundig in tor ovar da groote die het woten kun hoorde ik laatst bewerf'll, 
en IJ unno aa!l i~ lug C Em. ! Het is mooi en 81an~ haal' lichaum, zu zijn tragedieoo8, niet kon nalaten mij in da dat bet hO(1gs1e appoilltelnent dat Mevrouw 

bewonderenswaardig gocd gevool'loll en ftjn panze to vertellen wat hem •. ondallks alle I{loine-Garfman aoit genoot, de IU'ln ia van 
bedacht de bewegingen, die zij ",ankt bij genot, loch zoo geweldig hinderde_ wat nu daa!'.oor geldt. En In die d,;gen was 
hel ftauw vallen ondel' het dansen en het Oe foyer was guvuld met de elile van de er sympathie voor de nl'listen, \,oor de zank, 
sloantle ster .. e" op hel Inatsl, er is een heer- boofdstad: keurige toiletten dia niet tot huri terwijl nu. o. 

-Aan onze abonnenten, 
Eersldaags z.1 de prijs dor inschrijving 

1'oor hetJaar 1897-1893 goInd wordeno Onze 
aboonenten celieveu o6u good onthaal te 
verzekeren &an de kwUtancies. 

ne personen, die hel bind als proet outvan
gen hobben an hat Ons niet tel'ugzendeD, 
zulleo wij zoo vrij zijn als illscbrljvers te 
beschouwen. 

Uit de AmsteIstad. 
Amsterdam, 12 Odober 1897 

Sarah Berllhardt,die ik in ,1eze dagen voor 
het- ee ... t he~ gezien, i. mij tegangevalien. 
Het 18 een hoog woord, dat er uU moet. 
Uet Is de schuld vau de reklame. Zij doot 
misschien da diensten, die men van hanr 
verlangt, zij zal da beurzen der ondernr.mers 
wsl vulIen, lUaar daarom js het ons niat te 
doen. Een verwaehtillg, z66 grool al. zij 
wordt opgewektdoor.1 aie berichten VOOi·"t, 
moel leiden tot de vraag : " wortlI daar uu 
zo"veel drukto voor gemaakt i • 

Het was mij een .erassing, dat na hel 
eersle eil tweede bodriJf van La Dame al/x 
Cami/ias hel publiek sleehts eeumaalliel 
haIen en na hel voorspeI van La Tosca 
ilCel.ma.,1 niet. 

Oe b.wonderaars verklaren de knelheid 
"an Sarah's spat bij het b~gillJ door ie zeg~ 
gCIl, dat zij zich spaart. Het is best mogelijk, 
maar een tooneelspeolstet· van lIaam mag 
niet over een getleclte heellloopen, dat zelrs 
bijna hederven, om straks In banr yolle 
krachl een paar brok.tukkeu gocd te doen. 
Als zU het niet andel'$ ".eel· kan, zou het een 
bAwijs zUn dal zij Op is. Zoo ver zal helnog 
wel niet wezen, maar ziJ ontsnapf evenmin 
als wij aan die klnderlijke naluurwet van
hat ouder-worden. Deli 221ten v&n deze maund 
is zij jarig VOOI' de 53"· maul en daar hebben 
'\\'e rekening mee le bauden. Voor mij was 
zU niel la diville. Sarah, ik ben er te laat 
bij geweesl. Zonder IwUfel heef! zij - even· 
als in den tijd Napeleon - jJerdtlSavoie. 
Dat destelD, dio ik van haar geboord heb, 
vroeger vnn goud is geweest, ik kan het zeer 
goed gelooven en dat er onder da hartstoch
telijkun te vindon wnron, dio lla"r gndtlolijk 
dU"ftlen noemen. het is mij verklaarbaar. 

Want zelf. nu ue.g h .. ·ft zij in de .. mwig
aallJoolllijke Afargu8l'itc Gauthier cu ooll 
in da veol minder 8ßutreliliclijkc Florin 
Tosen din.:::en geiJnnn, die bcllOoren lot hot, 
mooi:,te wat melischen op het toouee' Imn· 
nen duen. Maul" geeu enkel oogel~bJik zijn 
bij miJ gC\'OJIUIl30l'gekomell, dut llt!lC Vt'r~ 
tooningell ills gelH'el zouden zijn een ollen
baring. lk m:lg lIiet zeggen d:'lL ik .. weg
beil 'geweo ,t VUIl groote oouool'illg or dut ik 
zou "III'lnugen hetzelfiid tweolmLiLI Le ziell. 

Het IIgt uau allm'lei. Marguerile wa; mat 
eu eeotouig, huilerig; Tosc3, was op dtl 
hefUlleoogenblikk.llsohor, Zie I dal vergeon 
men wel aan iOd.reen; manr bei DlooiliJksl 

lijke nauwgcz"theid in alles wat el' voorvalt recht kwamen· dool' bet kleine .an de srua- • Het publiek ran dezen avond ... waagde 
an wat Cl' gez3gd wordt, een zekcrheid van kelo~)ze zaal, ltunstkenners en mrecella8'Sen ik. op Le merken. 
spei om le heuiJden. maa!' doorgaans - he, omloingd door geestverwanlen en vrienden... • DII publiek is hel zeiläe dal aHM lioml
spij t UlO zoo, dat ik het niet YCl'zwijgen het geheel ter aere van de groote frausche • als e1' ieLs vreemds te zien en te hooren iso 
mag - doörgaans zijn wij verplicht routine Looneelspoolster. Velen komen uil werk.lijke belang.telling, 
te aunvaarden, waar we zicls\'el'hefflllg had-' , Maar, toen wij daar zoo door de glazen maar ook velen die zieh zondell geneeren 'er 
den verwacht. deuren kelion, gelliatend van al het schoone, 'llie,t geweest te zijn _, 

De.al spoolde Armand Omoal en Baron en ik de opm.loking maakle dat er te Amsl.!'- Er -werd gebeld .. ;- WiJ zochten on.e 
~l'arpia. lIij is een zeAr lmap vaklDlln, last dum zekel' veel kunstg6\'oel heerseht, ont- plaatsen op, en ik dOOd miJ de vraag ot 't 'in 
ik dat aerst zeggen, Hij zul 11" ook n.lg goocbelde mijn nieuwe vriEmd mij, dOOf andere groote steden 001, zoo ZOll zijn. 
Hippolyte in P"Mre speIen ell· dal zeer vragend na"': de menigte te wijzen en 10 L. S. 

;~~~\~~~1~~'~~~ed:~~:C~,~:~el~:tb::::'"mm: ze~e~ -:k" m~e, hoof~Zak~lijk dmodlee;.i _0 Met volkomen instemming-bebhen wijdeze 
• I IJ a I ver er van em loor e, s e my - "egelen opgenomen. 

voor heel wat te IJeteekancn,llls men zich, teleUl' en maakte zulk" eeo diepen indluk 
zooals hij, uaast Sarnh ßorllhul'dt weet to dat ik diln zelfdeo avond, alvorens naar REn. 
hbndhaven in twee zoozeer uiteeuloopende bed te gann, opschreef wat hij mlj alzoo 
rollen.Hetbewijst,dut zijn kunllen v~el omvnt verleId had. ' 
on da! b.tgeen hij doet kraehtig_en gezond • Sarah Bernhardt. zelde hij • is on- E.E R L 0 0 S 
is. Wut wij van 8arah kunnen getuigen : dat tegenzOggelijk een bijzondel' groote kunst&- \'1111 W, G, 1;81\ NOUbuJ9, ia den St.dscllouwbura: 

zij in llolland gee,oennard -wordt-doo..---een-- n~res;--maar -vindt u 't niel -klein -dal hot To onlkennen Is het nIet dat vnn-NoiIbuys 
onzer tooneelspeülste .. , Mevr. ßrondgcest· publlek, dut beden avond alle plaatsen bezet, in Eerloos een stuk leven ga!. De personen, 
Bouwmeo,lcr, vall Deval durf ik hetzeIfde bij de voorslellingen van ODS eigen gezel- die hij Illat optreden, zijn • mogeIijke men 
niel bewereno Het zou mogelijk zijn, dat schap meestal door ntwezigheid- schiltert ischen _. 
ROijaards het er goed afbl'l.lcht. maar hij Ik was dezen l.omer te Scheveningeil, taen Hnlma Senior, een' man "'vun karakter. 
moel hot nog bewijzen. Hel is bij ons nog in Mevrouw Brondgeest langs hel s"and die, met bet oog op zijn beperkt illkomon 
geenenkel reJisseur opgekomen, Dm zooals wundeldeenhoorde iemand tot ziju "familie .. de tcring naar!ie nerlug" zet'en gaarn8 
hier gebeurd is, makeude vun den DOod een zeggen: zle, daar gaat 01Uß Saruh Bern- ziet dat vrouw en ,kinderen evenzoo doen. 
dellgd, drie rollen als ik genoemd beb, loe t. hardto - Oe man had gelijk. Vraag eens hoe I Mevrouw Halma, dia slechts lloode -haar 
vertro~wen aaneim. Eu wat komt n~ als Mevrouw Kleine zou geweest, - hoe adeId'Omdoor lIet huwelijk met een niet~ 
een slulpmoordenaar naast deze bewClolDgen Mevrouw Brondg .. st zOu zijn, als zij een adellijke maatschappelijk zag verdonkeren 
op i Het is de v"ronderslelling, dat Sarah , \aal spraken overal genlelba"r als het en daarvoor vorgoedi~g- heen gezoehl door 
wel eens heel veßI - voornl Ul La Tosca, (ransch - als zij l\ondell leven als Sln'ab haar ecbtgenoot over te haleu hun zoon 
maar loch 66k nog In La Dam. auo~ Came- ßernbardt, die met een repertoire .all Iijf- Cavallel'ie·ofticier te doen 'wo~den, wat hij, 
liaS (.Iol IV) - zou kunnen to danken slukken de wereltl rondleist. AI acht ik met het oog op hunne middelen, nooit had 
hebben aan Oeval. lIel beerl al meer mijn Mevl'Ouw Bernhardt z66 hoog als zij ver- moeten worden. 
aandacbt getrokken, in I~et biJ.onder Itln dient, ik heb ook Im., '001' onze eigen Halma junior, den toestand niet o~er
aa~zien Vlln Mevr. :rau ~ler~Kuypers, dat arllsten. Ik. wou dat u lIcvrouw Holtrop .~1 zlende, DOg dingen doende, waar'hij; strikt 
wlj mannen zoo genelg~ zlJn aan,de ,rlluwen Mevruuw Brondgeest eens zaagL speIen I' genomen, buiten kan zander zich in -11'et 
Iu!t leeu Wen~[lndeel .. lIl ,~eu trlOmf toe ,. te Ons gezelsebap is in' ntijn oog beter dan millst bloot te geven, 
kennen. Het IS heg~ypehJk en vergefelyk, menig bultenlandseh, - of, laat ik Iiever Oe docbler, doot de vele Ililgaven \'an 
men bebooru: niet JUlst vrou wen-ohew~ger Ie zeggen, Ik heb hier menlg fransch ot t1uilsch mijnheer haar broeder, gedoemd tot cen vrij 
ZI~n OIn dll m te zlen ; maar hel 18 mlJ loch gezelsehap gezien dat als geheel veel lacer vreugdeloos leven. 
met w~lkom,.datmen ter' eere van de v~ouw, stand dan het onze: \Vij hebben in het alge· Ziehier nltegaar menschen, nog' steeds in 
den man zul verwaal'loozcn, Vooral m La meen een loolijk brebl'8k: al wut "'an buiteu grooten getalo als met den vingel" aan.te 
Tosca Ilt'en Deval zeerveel te w~eg gebracht. komt ,heon CQJl streepje voor, en hoe minder wljzen, 
Het mm:t worden erkend, dat d~t met behulp men da t.ual verslaat, hoe mooier men de' Nu moge rnen het niet met vnu" Nouhuys 
van eeDlg d~i.\kellbl.oed 1.$. berelkt, maar ~a vertoolling viudt. Ilt verzcksl' u dat Cl' bij cens zijn waar hij als gevolgen meent 'te 
T?sca kan ~al' Dlet 'bult~lJ. Voor zoaver alle gezeJsebnppen hard gewerkt wordt an moaton kiezen het basteIen van de onder"den 
myno"pmelokmg geslallfd d,ent te worden, dnt hot slruggl., for Iife -geen Udel woord .ader herustendo l'iJksltns door mo.der--en 
wljs Ik op de- groote looneeleu hl het stuk: is in onzo tooneelmnatschappij. zoon, ge,olgd door batrnpplng op -heetel'
het aanzellon der schroeven ell hel voorstcl U hebt mij heden .nO!' het eerst gezion, en dnad doar don .oder, den diof.tal vand ... n 
VlUl Sf'.a.rpia aan 'rosen, . waar:tij zU da ItrUS Imnt dus niet wl!lcn of ik nl dan 1Ji.~t gned zeU Cll zljn zelfmool'Cl i IDen moet loch toe~ 
zal zljn voor h~t leven vuu haar minnaar. cordael, doch, nls, U de reisktlsten er voor gevcn dat de gevolgen erg genereg ktlmt'e1l 
Hel spreekl van zelf, dat ik niet wil besl's· over hebt, biet! ik u mijne logeerk.mer en zijn. 
~Il wie heL grootste n Illt.leel heert gehad in een plaats iu den schouwLuJ'g aan als hier Wat de opvoeriug door da _ artisten I "'8n 
hel welsillcen von deze hal'baarsche beuls- ge.peold wordt : Niemand steril "an Blijd- d. Koninklijke Vereeniging. betreft •• 1 kun 
dadon, als men er Ooval maar niel buiten sc"ap, Frits, Klei ... Lord mel Louis Bouw- deze, op zieh zalf bcschouwd, voldoeßde 
lallt. J. Vru>:SENDOI'P. lIleester,Coppht,'sPalerNoslermetMeVl\luw wOl'den geuoemd, nlel- befredigen kan zij 

Nog over Sarah Bernhardt, 
HeL geluk heen mij gediend. - lk heb 

Samh Bcrllhnrdt geziell ell gehoord toen 
ik vOOl'ledell we,~k toe\'allig tu Amstel'darn 

ßrondgeesl en den heer I'all Sehoonhoven hem, die eenige opvo.ringen bijwoonde.door 
enDeI,is. met Mevl'ouw lIultrop in de ho'otd- het g.zelscbnp "an den 'l'ivolischouwburgle 
rollen. U znl! dan leven.kunnen teUen hoe Rohe,.dam,toen dat IIOg onder dil'eeli&stond 
voel leege plaatsen er zlJn als onze eerste Van Jan C. de Vos en W. van Korlner. 
artisltln optreden, plaatsen .an allerlei soort De rol vnn den onl,anger : 

was. aandeelhouders in • Hel Nederlandsch Too- öl Bouwmeester nieenl te.hoog te staan 
Ik beb de .ter zien schille,eu eu stralen, neel • die wel in ee1l8 betaIen; ",aanich niet . voor deze rol, zoodat hij het niet -de 'mli611e 
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waard acht daarvan veel werk te maken, ur 
de rollig! buHen zijn lalent. 

Wie herinnert zieh niet don p1'8cbtigen 
kop, dien de Vos zieh' bad gemaakt; men 
moest in hern onmiddelijk zien den oud-mili
tair en strikt eerlijken ambtenaar. die, lOO 

noodig, niet bang was da hand in eigen bOß
zem te steken. Wat maakte zijn speI een 
indruk, vooral wanr bij zUlle vrouw haar 
drijven verwijt· ten opzichte van da keuze 
van een loopbaan voor bun zoon, eo, niet te 
vergeteo, in het toone01, waar hij den dief
stal ontdekl. Zijn ollverwacllt binnenkomen 
bij die gelegenheid en d~ ontzetting, door 
hern we6rgegeyen, waren oogenbJikkcn vao 
hoog genot. 

Bouwmeester daarentegen bad te weinig 
werk gemaakt van zijn grhne eu sprak zelfs 
tu~schenbciden gemaakt, terwijlllij zieh in 
bet toooeel, waar juist gelugenneid was om 
zijn uramatisch talent f.e doen uitkomcn.nieti 
genoeg Iiet g •• n. ZUn opkomen als do dief
stal plaats heeIL, werd totaal bedorven door 
het le donker maken van het tooneel, m. d. 
een bepaa.lda fout. • 

Chrispijn vervulde da rol van Karel Halma 
op da van vroeger bekende goede manier, 
hoewel da indruk van zijn spet minder groot 
dan vroeger mOlst zijn door !tel miuder 
gocde samenspel, bij da artisten van de K. 
V. meermalen op te merken en bij het vr08-
gere gezelschap van de Vos en vau Koriaer 
zoo goed ab niet aanwezig. 

Mevrouw Pouwels-van Biene had enkele 
goede oogenblikken, b. v. in het gesprek met 
Karei, waar dElze haar weet te bewegen hem 
nogmaals te hel pell, overigens stond hare 
opvat ting benedcn die van Mevrou w Wesler
hoven·de Teur biJ bet gezelschap van den 
Tiv. Scbouwburg. 

Van de kleinere rollen was Mej. Hopper 
te dartei on Ie licht gekleed en hadden de 
aeHeeren Wensma Eln Ho)trop meergloed in 
hun spei kunnen brengen. Deze 3 rollen, bij 
het gezelscbap van den Tivoli Schouwburg 
in banden van Mev. Mulder-Roelops (01 
Poolman), D. Holkers en van den Heu
vel, droegen toen ",ei biJ tot het welslagen 
VIIß het geheei, (orwijl zij tbans bijna over
bodig schenen. 

Rest mij nog te zeggen dat bet slreven van 
de K. V. om stukken als Eerloos op te voe
ren moet gewaardeerd worden, indien niet 
word I vergeten dat alleen goed samenspei en 
groole 1 •• ewiJding dergelijke opvoeringen 
kunnen ooen slagen. Bij deze opvoering van 
Eerloos kwtlm miJ voor verschillende spe
Iers de meermalen uitgcsproken gedachte 
Yoor den gerst: • Amstenaren,geene kunste-
naren ". TOON HEKL. 

Uit Utrecht. 

Wat zegt men DU van dit afstand doen van 
een soort van oud recht? Uit Utrecht in 
plaats van ult da Bisschopstad, boveD een 
epistel uit ... 't Sticht. 

Och, eenv\)udig drie benamingen voor Mn 
geld, wa&rvan mij de eerste 't meest duide
lijk schecn in verband met den nleuwen 
vorm van dit blad. 

Maar een andere vraag is misschien deze: 
valt er uit Utrecht iets te melden 1 

Nu, dat beloot ik u. 
Er is hier op toonf'elgebied zODveel te doen, 

dat, als ik vall alles iAls mededeelde, mij 
van hoogerhand ZOll worden herinnerd ann 
de beperkte ruimte van Het roo1leel. 

Maar een paar dillgen wB ik u mededeelen: 
P' dat we hier een pJ'emiere gehad hebben, 
en 2' dat we met de Zondagvoo"s(ellingen 
op den goedeu weg zijn. 

Twee belangrijke feiten I 
De premiere was van .le Nederlandsche 

tooneelvereeuijo(illg, artistiek leidet' Hem'i 
Van Kuyk, en wel met Papa Nitsche, een 
soort blijmoedig dram.."\tje met hier en daar 
een kluchtspel-trekje, vCl'taald' uit het 
lJuilsch. en geschl'erell in den tomI vau 
Uuitsche SCUlimeutaliteit co ditogoedl<l<:hs
Iieid. 

Om het sluk dus vermeleI ik het nipt maar 
wel 001 het speI. Van KUj'k in de titell'ol 
was eenig - eenill' in speI, gebaren, gri· 

HET TOONEEL 

meer~ng, in een woord in de geheeIe uit~ I een der SpeleIlde leden [was ziek ge\·allen. 
beeldmg. Zoo ook was Westerhoven als Van Doeselaer, die het stn k De Landlaoper 
quasi-fakir van een specialiteiten gezelschap. reeds verschil:ellde malen ges:ouftcerd had 

Maar wij, Stichtenaars, vinden het eigen- waaglle het zoo maar dadelijk het c(lsluum 
lij~ niets bezouders om eens het neusje vau van den zieken liefbeblJol' nun te trekkC'n, en 
den zalm te hebben en wachten liever af of dezes rol te spJI~n 
over een stuk geroepen würde. [IHn, ja dan, Zoohegnnhij,alsLalldlooper,zijnctoooecl-
guun wo reus kijken. loopbaan. Dat hij goed flguur had grtnaakt 

lk bedoel maar dat het nog al leeg was, lant geencn twijfcl, als mün wcet dat er 
iets waarover het gezelsciJap niet to klagen dadelijk eeu andere souatf'ur werd gt.weht 
hooft in den regel, vooral niet op ZOlldag4 010 Doese1aer nog dit zclfde jaar in al de 
aTonden. stukkcn te laten optl'eden. Zoo deed hij tal 

Oorspronkelijk hadden we hier Zondags- van scheppingen. die allen nu precies niet 
voorstellingen ... euftn, U begrijpt mij wel, in zijn genre viell'll. Men hau het pr stt'eds 
maar - uit 't "voorargaande vloeit het al op gemtllit JlCm iu eell koniuldijk pakje 
zoo'u beet je VOOl't - wgenwoordig il!! dnt te stelien. Zoo spechle hij Jau de Eerste 
auders. Om do 14 dagen \Tan Kuyk eu de va!] B.oclalld, 7au de Vir:n{/', H\ll V::tn Pf>tHle, 
zijnen met een goed stuk en goede vertol- en tal Vllll andere lWl'logeli cn pt'i: selijlie 
king ... en volle zalen. jlcl'sonnndjes, /Ilceslal iu et'll hul'lltl.!!, dat. 

Dit is eene vel'betcl'ing die volle loe- gcwoonlijk gC:'smecd uit lIun fijlHm zink 
juiching verdient. Vieille MUIltaglle, hern den bijnaam need 

let..<; wat ik minder aallgonaaIr~ moet lloe- vprwerVNl V<:Ln deli blikken Illelksloop. Zoo 
men is de overvoering" vUon Yoorstellillgen... ble~f llij in deze IJmatsdlHPl'ij een \"01 jaul' 
zou ik hanst zeggell. tle heldenrollen \'el'vullell. 

Oeen dag of er iets te doen : Zondag, too- Intut5scllen vOI'mup Vidol' Driessens eell 
neelvool'stelliug, Maandag, opera, Donder.:. nieuwe maat~chappij De Dagtraad, en, op 
dags, Of opera c)f (ooneel, Dinsdags vaak een a\·ond dat hij Van Doeselaer in ziju 
eveneens en dan die voorliofde voor al wat blikken harnas had bewonderd wilde hij er 
vreemd is en van buiten komt, waaruoor meerynnwetell. Met de volgende vertooning 
gezelschal'Pcn die van over de grollzen mifl- j.!.ing De Revisicraad, waarin ditmnal onze 
delmatige kunst importeeren oyer bet alge.. held 1.'eo komieke rol had te vervullell, en 
rneen meer publiek hebben dan 'onzo eigen dit soort rollen moet hern b~ter in 't licht 
artiesten. nebben gesteid, want Driessens vond er een 

Maar die overvoering brengt ten val. Nu kolfken in naal' zijn hand, ging Doeselaer 
zal niemand genoeg bezoekers krijgen als er na da vcrtooning opzoeken 1 en praatte zoo
zooveel keus is en onwi1likeurig schiet mij lang uat eilldelijli. deze zieh liet overhalen 
hier te binnen wat een verslaggever meer Ud te wordenJ VUll De Dageraad. Nu 
laconiek dan ongegrond opmaJ'kt;: .. na deI; spt'elue hij rollen naar zljn Zhl, en werd 
slag - als ze elkaar vermool'd heb ben kun- meer en meer dc geliefkoosde li.Omiek van 
lien we altijd nog zien wie victorie kl'aait I" het Antwerpsch publiek. Dit maatschappij-

Deze week: Sarah Bernhardt met Fedora, speien duurde tot in 1853. toen Viclor Dries
en het Nederlandsch Tooneel met de Maagd. sens het gedacht kreegeen Nationaal tooueel 

Hiervan zal ik u maar niets melden, maar te stichten. Dat Van Doeselaer reeds een 
een volgende ruaal vertel ik eens iets over naam had verWJrven blijkt alweer uiL het 
eoope,'atie op kunstgebied en misschien iets feit dat hij de eerst,e was, die als acteur aan 
uit het leven Ollzer afdeeUng van hetTooneel- het nieuw gesUchte Nalionaal toooeel \'er4 
verbond, dat dit seizocn zeer gcallimeerd bonden werd. De roBen die hij sinds gespeeld 
belooft te' worden. heert zijnontelbaar. Als wij duizend schreven 

JEHAEM. wij zouden zeker nog beneden het ware getal 
11 DeI. '97. blijven. 

'roen in 1859 Edouard Hagelsteen niet 
I .11 I langer als bestuurder wilde optrsden, was 

het Van Doeselaer die in zijne plaats oplrad, 
Frans Van Doeselaer. tot bij in 1803 door Eloy Lemaire vervangen 

werd. Van bestuurJer werd Van Doeselaer 
Er doet zieh nogmnals in de tooneelwel'eld 

eene gelegenheid voor om een gi11a-voorstel· 
IIng in te richten, cn ditmaal wel· voor den 
Bestuurder van den Alltwerpschen Schouw~ 
burg. die dezen winter zijn 50jarig tooneel1 
jtJbiloum viert. 1 

Wie in Antwerpen, bezoeker of niet vari 
ouzen Ne'derlandsche SChouwburg, kent niet 
dat door en door Anlwerpsch figuur! WiI, 
kent niet den Sus, zooals men hern gewoon-f 
lijk noemt I Wie heeft hern niet zien speien 
zijne verschillende komieke rollen waarin hij 
step.ds zoo builengewoou aardig was' Wi~ 
kent hem niet als bestuurder, die er immer 
naar streeft zljn gezelsehap te verbetel'en, e~ 
er reeds lang toegekomen is te kunnel} 
wijzeu op het puikste gezelschap van Zuid 
Nederlnnd' 

Het zal dus niemand verwonderen dM de 
.. Zuid N{derlnndsche Tooneelbond",die het 
op zieh Ileeft genomen hot feest voor te be .. 
reiden, al z:,l doen wat mogelijk is, om 
denjubilaris naar waarde te huldigen. 

Er moet natuurlijk eene gala-voorstclling 
plaats hebben, en deze vertoolling zal gegevell 
wordPD op 11 November aallstaande, Nnar 
alle wnarschijulijkheid zalopgevoerd worden 
Kleine Gor/og,he, prachtig Duitsch blijspei 
waarin heel het ge~elschap optreedt en 
waarin Van Doeselaer een zijner goede ko~ 
mieke r\)llen vervult. 

Wij denken het noodig 50 jaar terug te 
blikken en nlt Ie ·Ieggen hoe Van Doeselaer 
tOOllCelspeler werd. Ziehier hoc ditgebcurde: 
In 1846' maakte hij deel van du toen zeer 
bloeiende tooncelmaatschappij Het Rlzeto~ 
rika, lliet als tooneellieOlCbbCl',' maar wel 
als opgever. of soutneur. Hij vervulde dit 
post je nnar elks verlangen, toel1, in 1847, 
hij eensklaps van onder de planken, er boven 
PP moest YCl'schijnen, doordat onverwacht 

weer opnieuw acteur en bJep.f dit tot in 1881. 
Dit jaar stelde hij zijn candidatuur voor het 
bestuur en werd benocmd tot bestuurder 
van onzen sChouwburg, wat hij beden, 17 
jaar later, nog is, 

Niet altijd Hep da onderneming zoo ge· 
makkelijk vau stapel als tegenwoordig. Hij 
heelt moellijke jaren gekend. Sinds 1887 
echter is het hern gaun meeloopen, dank mis
schienwel aan zijn practisch bestuul'. Hij kent 
zijn volk en weet wat hij het moet voordie
Len, en is hem (en verwijt toe te sturen,dan 
is het misschien dat hij, om Zijll volk te 
beliewn, soms de kunst nß.deel toebracht, 
door 'stukken op te voeren, te veel vlJor zijn 
volk geschikt, wut niet belet dat wij onder 
zijn bestuur kunnen wijzen op cen aantal 
vertoonde meesterstukken, die vast niet 
banaal voor het voetJicht kwamen 

Het zal dus op 11 November een ware 
feestdag zjjn. Stappen worden aangewend 
bij OllS stadsbestuur, om den heer van Doese4 
1aer up hut stadhuis te ontvangen. Ziju 
portret zal geschilderd worden dool' den 
meester in dit yak, H. Luyten, en verder 
zullen er nog een heel boel andere dingen 
gebeuren waardoor men hulde zni brengeu 
a.a.n dit menschcnlevell op hl't toonecl vor-
sleten. G. 

IEIlI3n 

Verbetering. 

Dm'en het artikel" .. Ui t da Mansstad .. in 
OllS vorig nummer, he~ft de zettel' den aall 

hef' .. M. de Rl'dacteur .. weggclatcu, waar
door de eerste zinsI.ede onvcl'staaubaar is 
geworden. 

INGEZONDEN. 

Aa" d~Redactie van ",Het Tooneel ... 

M eheer VriesedtJrp, of edele Heer, of 
"'elEdele Heer,- je kan 't net so edel krijf!'O 
as je self mal' wil, - ik hou uiet van skrijfe. 
Dat keil ik. god zij gl'loofd en gedankt, ofer
late an die fetkraagies met hooge drukking 
(.p. 

Mal' llOU liep 't er ofer hean. 
Hom"es, ik. bin-e echte Amsterdamse 

jonge. en as ik je lijc mag, kan ik fertloekt 
feel rerdrage, dan kade om so te segge ofer 
me loope, mar je mot mo niet an me fesnen 
komme. 

Se heubo me· n·'n krantjc thuis gestllurd, 
en. danr schrijfjij in eInt Pie/je Pucktl'r fell 
is die bij de fJ'ouwe op de schohberdebonk 
loopt eo datde meissies van '" Roltellesle-pad 
niet feel bisonders sijne ... Dat heb jij in 
.. Luilekkerland .. gesien. seg je, waarewe op 
de kemedie gebracht worre. 

Neen, me .... jeu. dan heb jij niet goed geke
ken en dan keu je ons 'n beroel'd klein beet je. 

Lef!r dat val! mijn, man, ga nooit op de 
bulletjes ur. 

Kijk eres hier, as ik nou aardigheid heb 
om me na de laaste Perijse mode te kleeje, 
so as dat slaat geleeket in de Gil Blas 
illttslri - S8st, die lele we bij ons op de 
sJijperij,mijn Puckie sprcekt ook se Franschf 
- dan hot-f jk daarom nog niet tot 't uit
faagsel te hooren ! 

UE. komt, geloof ik,. uit Dordt, meheer, 
nou, en as je niet om so te seggen, in de 
Leise buurt gewonne en ge bore bint. dan 
ken je 011S ook so perci~s niet. Oe etters, die 
jij bedaeH, liene d'r hipr in Amsterdam net 
l1it as stille smel'isse. l~'J'djJg uut rnnr es Lij 
de rechlbank of bij de hondenscheerders. 
Mar ik, ik verdien eerlijk me brood, op de 
slijperij, so as ikje sei, al ben ik geen jood. 
Froeger was ik opperman maar d'r leit 
tegenswoordig een Yloek op 't messelfak.Met 
de stijl van Ber/age is 't al1emaal gehouwe 
werk, en daarom bin ik mar in 't diamant
fak gegaan. 

Non, en fergeet dan me duifeplal niet. 
Net so goed as meheer Chritie1zni, de ke
mieksangerende preesjident van ons keJezie. 
Geloof me HOU, as je-n-'n leepe jonge bent, 
en lliet vies yan 'n sna.bbeltje, waaraehtig 
meheer, dan rikkemadecr i1\ je de duifies, 
- haanljes sijn ook nie' kwaad, mnr duiftes 
binne beler ... ja, je mot 't fak kenne, dat 
seg ik je op de foorgrond. 

Ik heb je krantje mar niet an Swarle 
Kerd,Jes late sien, want die sou compleet 
f;ebarsto siJIl. En die was ferhaal gaan haie 
an je huis, op de Nieuwe dtjk, nou, en 500 

'n roeachie op Je stoep, dat staat aUes behal
Iefe Hjn foor 'll fijne meheer. Affijn, we 
wcte aHemaal hoe of de frouwe sijn, wij, 
manne, motte mekaar begrijpe. 

Asje anders nog eres ies fan dat kaliber 
weet over mijn en de meissies, 'ik waarskou 
je, hoor I 

Ja juilie, fijne mehecl'e, belcedige mekaar 
in de krant, maar daar wete, wij. mindere 
mense, niet fan. Maar kom nou fan de week 
eres 'n afetjc in de .Drie Kelommetjes .. op 't 
Leise Plein, - as-je lef het! - cn seg tt me 
daal' ras in me gesicht, dan 53 'kje duikeu, 
hoor! 

Eil kom niet an de meisies, want dii sijn 
van 't ras van Kenau Simons, -versta·je dat t 
'Vat se uitfoereY Se badeIe niet, en se haIe 
geen kaartjes van de soeploos bij tt rijke 
lollek, n~en, se loope mf!t neute asse ze nog 
tejong sijn, en dan later komme se op da 
fabriek,op da waskaarssefabriek, ja: 't binne 
waspitte, rneheerl Se spreke geen selontaal. 
se noeme-n-'t kind bij de naam, maar kom 
j ij me nou niet tertelle dat se op da baan 
loope, wanl dan krij-'je met mUn te doen. 

Swarle Kerdoes, Mooi-Roosie en Krulle
Afie, en al de anderen, dat ~ijn allemaal 
meissies om mee uit fisschen te gaan, barte 
"an gaud, en se hOlle van de jonges, dat 's 
waar, maar de rijke meheere die d'r lui 
naloope, die kenne se niet luchte 'n-af sien, 
laat sta·w dat se d'r preLjes mee soue makel 
Se trouwe, mcestal hee} ~jofe1tjes, de arme 

, waspitteu, eil krijge dan feel kindereo , en, 

(. 



se WONell dik".l. oua, so os m~1\ gooie ! is hel lIov.\ig ell gecl\ oul\;.s hel wal" "~cb~l 
moeder, en dan SlIJne se afgetobd en ge- nan het geheel. 
sloofd, ~e, bobben. feel ferdriet gehad. en se Maar is het niet te betreuren, als ouzo 
worde ult tga.sthUls hegra{e sond,er dat er 'n "artisten, met hart en ziel aan een werk ver· 
haan na kraalL ! kleefd, al geven wat zij geven kUllne~l j al~ 

Dat wau ikje alleen mar seggo. en asje zij vooral in destille gemoedelijke tooneeleri 
me nou hebbe mot, je wed 't, in de "Dl'ie al hun kunst van cenvonj in 7.eggen en op~ 
Kellomrnetjcs-, iedere afct. maar geen Lab-- merken, duol' lange studie verkregen, doe~ 
bclegllichios meer. blijken, is het dan niet te IJctreuren Jat zulke 

Uw dienaar echte kUlIsttooucclen "an de tien, negen 
PIET VERlIARE. maal vermoord wQI'den door dieverwenschte 

bijgenaamd .. PiC'tje Puck,,, zangrepetitie van het Lyrisch tooneel1 Vcr~ 

N,1J, lk heb deze maar in Lauge Leitlsehe schillelHJe bJaden hebbel) er reelll:i op gl'we~ 
dwarsstraat dialect ,o{eschrevcn Cil mijn eigfilll zen, cn wij yoegen onz,' klacht bij de- hUHlle: 

spelling gevo)gd, net als Kollewiju eil Ollze bet is ollgeool'looJä, Latcn wij Ivg ('ens ver~ 
Belgisehe oroedt!rs, Maar de komm:.t':; cn omler:;~l!llell daL t.lit gebeul't bij de eersl~ 
pUHten staan goeJ, waL! Ik ben t)ok op d.., opvoermg van ('cu sluk van 0011 ollze, 
lage bUl'gerschool gewcest, 0 sloo ! vlaamschc ,~cJlI'ij\lerS die zclf met gespanllcq 

Voor kopie conform, a:~ndacht ZIJII St.lIl\. volgt eil censldaps in d1 
A. REYDING, bIJZ('lI~lle,rste scclle nUl het stuk (;.'en koof 

Amsterdam, 4 october 1~97. hoort aanhtlfJen, is het niet om u vau kwaad~ 
Pietje Puck zal wel gelijk hebben nu hij heid een ziekte op heL lijf ta !laien 1 ' 

het zelf zcgt.AIs ik hern verkeerd heb beoor- Eil dat gelJeurL llLl in lien regel met elke 
deeld is het zijn eigen bchuld. In de couplet- kUllslverwonillg', De koellJlocdigsle' mensch 
ten url 10 en 18 "'an het tekstboekje staat zou er zieh boos om lIlaken en voor de 
niet te lezen, dat hij ooit iets degplijks uit- arListen zeif is het nog er~el', want het 
voert cn waar zou hij nil beter hr.t geld voor br .... ngt hell 50ms huel en al va n den toon, 
7.ijll feestleven van daan haIen, dan vall de Is daar toch niets op te villuen1 •.. 
vele vrouwen, die hem, ook al blijkens den Afuurbloempjes was uitgekozcu voor de 
teilst, naar de oogen zien 1 vertooniug' van woenslillg, Ecrbiedig hebben 

Ik bob mij vergist, maar toch raad ik wij de heropvoeriug van dit werk bell'roet 
iedereen aun Pielje Puck niet te verwarren \Vat eeu genot zoo '11 schepping 'te k~lInCl; 
met den braven Hendrik uU he1zelfde stuk. srnaken en wat een genot ZUO La.roche in 

J. VRIES~:NDORP. zUn rol te 1':ien leveu. Hier houdt alle krItiek 
Amsterdam, 5 Oetober 1897. op en bewollllel't lIlell lll't tOPPUllt van yol

maaklheid. dat deze artist,in dit stuk vooral, 
bereikt heeft. Verleden jaar spcelde hij het 
zoker zeer goed, maar wuellsuilg gat' hij 
meer, rtjper was ziju werk, meer uf zijn Antwerpen. 

Een weck van heropvoering; dus vast studie, groot.er zijn kunst. i\og eens, welk 
niet helaogrijk voor den toonee1critikus. een genot! Naast H, Laroche moeten wij 

Zoq 'n week kan erg teg~nvallen, kan nogmaals Mevr Dilis en Mej. Jonckers 
tegenvaUen, en kau." soms meevallen. Het plaatsen, om daarna. de andere speIers haI'
laatste is hier bet güval geweest. Niet dat telijk te danken voor de nauwgezelte ver
wij met zoo 'n erg groot genocgen De vulling hunner wcderzijdsche rollen. 

,Meester der 5mcltlwveJls _ wa.arom niut Aan de ragi~ moeten wij in bedenking 
I lievel' De Smedersbaas1 _ terug zagen ,och geven of het welnoodig is, telkens cr twee 
Ileen: het ia al wat oud, afgesleteu, afge- personen in gesprek kurnen, dat alsdan da 
zaagd OlJ alle manieren; in feuilletollS. in achterdeuren zoo maar vau zeH toedraaicu. 
~oedkoope fransche en vlaamseh& uitgaven. In het derde bedrijf, hij de samenspraak vall 
Plakkateu beilbcn het aaugekondigd olJ fit Edith' en Martin Rolle vitd dit al Le e~1l' in 'i 
de daartoe geschikle straathoeken, enz.. oog en niets kwam dit deureu-van-zeir-toe-

Dus is dat stuk van den tand, maar of bet' drauieu wettigen. 
daarom minder plezier doet, is iet!l wat in De avond eindigde met het alloos plezie
aUe ge val de vertooning van maalldag niet rige Hijspel Goddallk de tajel is gedekl, 
heeft uitgernaakt. dat, tusschell haakjes, op ceu allerollschul-

Stukken als Le MaUre de Forges,zullen, digste manier Jen unk wel'd omgewrongen. 
wall neer ze teu milJste in den toon gespeeld Dat stukje, dames en heeten, vergeel het niet, 
wl)rden~ zooa)s het de Iaatsle maal gebeurde, moet veel ftjner gespeeld worden. 
altijd gllarne terug worden gezien. Het \Vij bebben dns over beropvocringen ge
onderwerp zal steeds nieuw schijnen, omdat sproken. Wij züuden het nog willen doen 
da:trin en karakter 1)11 zioleleven met mees- vooral over de volgende: UUgaall van Gla
terband geschetst zijn, zoodh-t er spanning ner, lk iuvitee~ miJ1t Colon cl, Hel Piket
is, spanning, tot op het Inatste ooueu- spei, De Bruld daarbovcJl, H am let, [Je 
blik, daar het, becl en al sr.eniek, zttiver I Koopman va" Venetii, en nog eeu paar 
berust op tocstanden, en gebouwen wordt stukken waarvan de Damen ons niet dadelijk 
naarde zuivere regels der kunst. Eindelijk, nit depe~ willen. Wj~, zonden ~.r he~,bestuur 
dat het werk op zicmel! genomen zoo een~ h~el dankbaal' 010 zlJn, en W1J tWIJfclen CI' 

voudig is mogelijk. en dat he~ dan ook door met aan, al de gewoue bezoeker$ met ons, 
zijn eenvoud stceds genoegen zal doen. werden er maar eenpaar van de hooger :1:\n-

Mej. E, Jonkers, Mev. Dilis, hen zou ik gchru:Llde stukken ,opnieuw ingestudeerd. 

heiden ta gelijk willen iloemen, want zij G. D. L 
bebben evenveel recht op onZ8 bewondcriog, 
ziJ zUn cr met hun Iwee juist voor ge- LOHENGRIN, 
knipt om die rollen te speien, van RieluU'lI Wagller. 

\Vij hebben dit stuk minst.ens driemaal Het ia onbetwistbllur dat hij eene weder-
in 't Fransch gezien en nooit kwamen dia opvoering, waar rnl~r. debutantell zal te 
karakters beter tot hun recht, nooit werden bcool"tleelen krijgen, het wcrk altijd eell deel 
Ulet meer ttlct du beide typen vnn h('t 1100ge van zij Il belan:;we1.:kendheill vorliest, diu 
aristo, co de parvenudochtel' zoo verslaml- ovcJ'lJedl'agen wOl'lltop denieuwo "el'tolkers, 
haar, zoo echt aangesteld. \V; Lemmens, Zulks heel'! noclitans zijn gocde zijde i 
verdient eeu bijzoudel'e melding: eveuals men kan dan vergfllijkclI de op'iattillg 
H, Laroehe. Zoo 'n stnedersbaas en een der verschillende elementen. die soms 
ltloltlillet Zijll wezenlijk het zien waal'd, De sehoonheden rloen opvallen, die vroeger ver
aodere rollen waron insgelijks zeer verdien- borgen bleven, eh er tLle bijbl'engcll om de 
steHjk en bracbten er hat hunue toe bij om opvattillg van IHlt werk ta volledigen. 
den avond genoetiliJk te mnken. Belangwekkend is het in hooge mnte da 

De pracht waarmee dCl'gelijke stukkeu op I vergelijking te maken van heL olltreuen Van 
onzensehouwburg vOl'toond worden is waar- Ions lyrisch gezeIscllap bij den aauvaug' van 
lijk buitellgewoou, en de bestuurder mag I de tooneeljaren die zijlle stichtin rr v,)l"dell. 
zijne artisten dankbaar zUn voor de kosten Nog bel'innerrlJ wij ans de eerste ~pvol~ring. 
welke zij zieh getroosten. ! Daar stond Falltaine, de ieroßmlle zanger, 

De toiletten der dames overtl'etfen al de kUllstenaar, omringd vall een schaar me
wat wij ~ewoonlijk te zien krljgen, en men . uewerkers, waarin hoogsteus een veplheln
rooet nu niet roepen dat dit bijzaak I, ! Hier i vend •• allieg te bespeuren was. Bijzollderlijk 

\.\:I.l~"~t... \.\1~'ß\'\\ 1<\\ \\\\:!_\\\\W\\\\ \'\·H"\'.':~ 

gaven recht op verwaehting.};;n \\m:ns, 11:1. 
een vierjarig bcstaan, wat al vorderiugen, 
bewijzell van aanhoudtmde studie en van 
zuiver kunstbetracbtenJ 

Niet allen zijn gebleven. Ko~thart~ mede
wel'kcrs zjju olltvallel1, maar klOllli.C op,'ul
gers zijn gekomcll. 

De opvoel'ingon van OIlS lYl'isch toonecl 
mogen thitlls beoürueeltl worden met al de 
vrijmoet.ligheid waarmee JOt.!1l over dege
lijk kunstwerk spreken mag, zonder 0PZl!t

terij, tlio alleen dient om beginnenden mm 
ricm onder 't hurt te stcken', De opvoering" 
van Loheugrill van vcrlCUtlß l>OIlJcl'dag kan 
de meesleischende criLiek doorstaan. Zij gar 
veel, vcel te gellieten, 

Mpjllffer Huyse is ur.s teru~'gekomen 

met hare zui ~'ere. geschoolde stern van ver
leden jaal' ; de IlOoge to/men zau zij echter 
zeJi;;el' moeten gOVCIl, daur zij lhalis··liiet 
zuuder scherpte zijn. Zij sehijnt zieh ook 
losseI' op hot toonceJ le bewegen Ulallt' over
drevenheid 1I0et haar soms heL karnktcl' van 
Eisa tc buitcugnan. 

Pe Heeren Fontaine en Leysen wpzen llleL 
cere vermeId; het ziju twee kUlIst6naars. 

Als u.cb:ltanteu hmldell wij Mej, Van 
Elsacker, leel'ling-r. fIcI' Antwerpsche l1luzie~\~ 
schanI. Zij Ileeft de \'erwachtingen, die men 
vnn haar ~oesterde met to leur gcsteld. ell 
al gegevell wat lIIon van eene dehuteerende 
kUllslcllal'cs !Hag eischell. Hare sLem is 
luiver, maar znl, dool' hare outwil.;.kcling. 
de Iu'acht nog: moetea verWCl"\'en die zij 
thans wel mist, Haar zangwijze is mooi, en 
hare voordt'aehL ver,Jpenu;tal'tle veel voor do 
toekomst. 

Den heer Piens, den baryton zagen wij 
lDet het gl'ootste genoegen oplreden. liij 
heen een wu.rrne, kleurvolle stern, die hij 
gO!Jd weet te leiden, en heeft da::~roij eene 
Jict ie die !Jet beste doet verhopen voor OIlZO 
\Vl.l.gller-vertolkingen, Hij houde zieh voor 
zijne GeIltseIte wanklanken en voor overdl'ij~ 
vingen als bij voorbeeld in het lüolleel v06r da 
kerk, waal' hij op de rnees~ theatrale wijze 
tot bij EIsa s!uipt, Med soberheid past 
een kunstenaar als IJij, 

Tot ons leeJwezen kuollen wij nog ge':'D 
oordeel venen ovar den heer Van ElsackOl'. 
Hij had, als bas, cene rol te vervullen, die 
veeleer eenen baryton zou passen, namelijk 
die van den heraut. Hij heeft echter' eenen 
zeer guustigen illdruk gemaakt, en ·.bewijs 
gegevell vall kunulJn. Wij zijn overtuigd dat, 
wannper bij zich in zijn emploi zal mogen 
vonrdoen, wij hem als een gewetens\'ol 
artiest zull,Jn magen toejuichen. 

Orl\est en kooren waren voorbceldi!r 
Wij hopen nu dat de Vlamillgell va~·bun-

110n liant de illspannillg en het kUllstbetrach
ten vall ans lyrisch gczel::lchap zullell I,lij\'en 
steunen. Geen zaak is het meer waard. 

H. M. 

STAD ANTWERPEN. 
3' Driejaarlijksche wedstrijd 

VAN 

10 on eellet terk un de 
1897 

DRAMA.'S E:'i" 'l'REURSPEJ.EN. 
De jury had een oordecl uit te brengen over 

de volgeude 26 slukke:l, deels van burge'rlij
~ell.deels van histol'ischen aard.en-sommige 
l,n verzen ; de1.e waren echter, daargelaten 
een enkel geval, wanrm'er straks, zoo dood
gewooll. dat die anJel's kuustiger vorm niet 
in aanmerki~lg is gekomell, Voegen wij hier 
·ook al lIadelljk blj, Ullt er geen ge~rocbt 
tllsst~hell was \'an eerstel~ rang, uitschitte
relul boven du mededingentio werkon door 
bewondef'ellSWaal'dige verdiensten. 

1. Hilda (5 uedrijvenl, 2.Luigi Lucca (5 b.l, 
3. Du fIcks. (4 b.l, 4. Groeniughe (4 b.I, 
5. Helnllna (" b.I,G .. Opvoeding (3 b.l, 7. De 
Gier (5 b.), 8. ZUn Eer (3 b.l, O. Egbert van 
\Vassenaer (3 b.), 10, Gevondell Baudewijn, 
] 1. Jenevenlrift (3 b,). 12, Jaeoha van Bf1ie
ren (3 b.l, 1:{. Geld eil Eer (5 b.I, 14. Adel· 
trols en Burgel'deugd (3 b.), 15 Misdaad en 
Onschuld 15 U. cn I voors~ell, 1G Leida vau 
Muificllberg (1 b,), 17 VIoek eil Zegen (4 0.), 
18 Minneudo lial'ten (:J b.). 19.De Hoogen
steyn's (4 b.), 20 Edward Warwiek 01' de 

'.·,'I'P\' .. ,,\ n"lIr,tl41nt~i\r~v trU( iH 1\lt!IPll'l ~ 

~o\lillg 'rnIi h'l\gela\I.\ .(':1 b), lia\.\\'III\be 
(5 b.), 23 Twee Tijger.illnen of eell Vrouwen
.trljd om de Hecrschappij (5 b.l, 24 De 
Bioetlschuld of Pllili!,s van Artevelde (4 b.l, 
25 Koning: Hagen l5 b,l, 26 De Makkers der 
gr()~lle Tent (5b,). 

De Ii.eus der onderwerpen. hoewol zepr 
nm:;cheidel1, mag o\'el' 't algemeen gp.prezen 
wordell ell laat vdorzien, of allbaus VtH'

Itopen, dat mOll voo!' eell \'ulgonden wed· 
strijd geene stukkcn m~er zal aanbiedclI, 
waarlll beul en I'ouverskapitein, dolk eu 
glftbcket, da v'Jornmulistc 1'01 speIen. Oie 
verhlijdeude waurneming bewijst; dat de 
sm:,ak Ollzel' toollcelscshl'ij\'el's zieh lal1gzn.~ 
mel'hand vertljnd ht'eft on dat wederkeerig· 
het puuIiek eeu meer ontwikkeld s:;hoon~ 
heidsgevoel begint aau den dag tu leggen. 

Jammer t.lat WI] lliet evell ollbewimpeld 
als da fubel op zichz-clve~ ·de- opvatting en 
bewel'king laven kUlillen, want deze Inten 
nOg'Hlle wenschelI, Meu vtJl'liest uit hct oog, 
dat het tooncel hoofdzakelijk leeft van han
doling, maar niet van bespiegeliugeu en 
l'erlelleeringeu, Hoch van sehoouo woorden 
eu dedamatie. Te gelljli.er Ujd moeleu de 
optredtmde personages menschen zijn van 
vleesch en beeu, wat beel iets audel's is dall 
.zicllooze POPP~II, wiel' dnden lIiet kunnen 
vC'l'kla.al'd wOl'deu uit IltlU karakter. 

He vorm, du tanl vau een groot a:\lltal 
stukkeu is slol'dig", gebrckkig, onwaar en 
~nSCh()Oll, en dit schiel' uitsluitelld bij de 
schrijvel'!! uit Zuid-Nederland, Hoeveellallge 
alleensprakell en roukellde til'ades hebben 
wij niet aangetroffen, tot niets dienend dan 
om den toeschouwer te vervelou1, De dialoog, 
krachteloos eu lam, hinkt eu mankt in een 
sukkeldrafje voort, sle,pend van 't een be
dl'ijf iu 't ~llder, Er zit geeu \'uur en gecu 
leven in, llij weerspiegelt de natuur niet 
omdat de auteurs, in plaats. vall met kun~t..,~ 
naal'sblik en -001' de kleiue wereId hUllner 
omge\ling opmerkzaam gade te SIa.1.11 eu te 
beluistel'en. hunne peNonages nog te veel 
uitkllippen naar bewonderde modellen. Kol'
tOIll, de ink.leeding mi:tt oorsproukclijkheid. 

\Vat de tau1 op haar eigen uallgaat, al kau 
't niet geIoocheml worden, dat zij reeds goed 
cn-zelf::!' keurig is iu vergeliJkillg met hot 
onbeho~pen kindergestamel van voorheen 
toch bezitten ollze tooneelschrijvI:Jrs haa; 
door den band nog niet in \'oldoende mate 
Niet alleen wemeJen hunne wel'ken vau fou: 
teu tegen spraaklecl' en stijl, een gebrek, dat 
rn,en gemakkelijk atleel't door een beelje stu .. 
die, maar, wat oneilldig spijtiger is er be
staat blijkbaal' geen slrcven 0111 de ~al kleur 
en geUI' bij te zettel}, Oe jury stmtta 111 te 
dik wijls op uoekeuspraak, aor en droog,oud 
en ver.sle~n. Waarorn vangen onze sehrij
~ers lIlet I,lever het Ievende woord op,immer 
J~ng en (rlsch 1 ... Of zocken zij niet gaarne 
mau we an schilderachtige uitdrukkingen 
bekoOl'lijke,tretrende en verrnssende beelden' 
uit vrees voor de moeite1 ' 

Van de 26 \'001' den wedslrijd aangeboden 
stu~~en werden er 11a eene eerste lezing 15 
terzlJde geschoven, dewijl zij in mindere of 
!lleel'dere maten niet voldeden aan de 
eischen vall een dogelijk tooueellrewrocht 
hiervoren in breede trekken aa~~ewezell: 
Enkele zelfs waren bepaald zwak eu siecht, 
en de makers daarvan moeten verbazend 
weinig a.chtillg koestel'eu vQor de jury,ofwel 
h~~gellaamd geeue zclfkennis bezitten,illdien 
ZIJ III vollen (!rllst hebben !iIllluen deuken, 
dut hunne 11)o\'el'e, onvul'zorgde geestes
kinderen kall::lliepon;een prjjs ,'an schoOJl~' 
heid tc willIleu. 

Tussehen de afg:ewl!zen \VorkeIl hevond er 
zieh epll, w~al'vnll (le sChl'ijnr niet kau 
gezegd worden kellnis t~ Olltberon vall litte
ratllUI' en tOI) ,eel. Hij bezit el' inte~elldeel 
te vee~,' of!tij lIeeli altbaus tot overdl'ijving 
toe ZIJIl vn{)l'deel Hlet de gelloten Icctuur. 
Imull'l's, wat olltdckte de jul'Y? Dat in het 
dr'ama gctiteld: Edward Warwiek, da 
Laatste der Plalllagl'llets, niet alleen som
migo toestanJcn uit Scni11el'S Kabale ulld 
Liebe Wal't-'D ovel'genomen, doch vp.l'schei. 
deue phatsen bijna woO!'dolijk ufg(!schrcven! 

"an ~l~ 11 oVCl'blijvende stulikell wel'd 
Galswillthe, speI in vijl' bHllrijven,dool' Piet 
Van Assehe, van Brus~ol. met 3 Slem~ 
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men tegen 2 als hot bt'ste uitgel'oepen. H~t 
munt uit door dramatischB kracht en haeien
da karakterteekeuing. hij bf'eldhouwachtigell 
stijl en selioone, kloeke taal, zoodat het 
onvermijdelijk grvoten bijval zal ontmoeten 
op de planken. Maar da lijnen van dit aa11-
grijpond tnfereel wrrden hier en daar wel 
wat onbesuisd getl'okkeo, du ver! Hgt er 
80ms te dik en schreeuwend 0r, de schrijver, 
in 't vuur der bezieling, heen zieh uiet weten 
in to ' toornen. Dm die redeneli ZOll da jury 
naß den tooneelradd .... oarstellen. er slechts 
een tweeden prijs aan t6 verJeellen, cn wel 
van 300 frank. 'revens zal de wensch worden 
uitgedrukt, cen dcrdt'll prijs te schenken, 
zijnde eehe ~om van 200 frank, nan ieder 
vanbeide lreurspelell: Twce rtjgerümeu, 
door n" Is. Bauwens. vau Aalst, en Kouil1g 
Hagelt. door Hubert Melis, van Antwerpen, 
hft eerste vooral wegens zijne behendige 
samoos~elling en historische trouwheid, het 
tweede meer bijzonder om den ' fraaien "ers· 
bouw en da dicbterlijkc taal. Er werdon 
eervolle mE:ldingeu toegekend aandescukken 
De H eks en Jacoba vau Bez'eren, eil verder 
eene vereerende onderscheiding aan elk del' 
volgende drnma's : ZiJ11e Eer, Jtlltverdrijt, 
D. Hoogmsley's en Filips va" Artevelde. 

De ledell vall deli keurraad: Antoon 
Mooglg.t, Juliu. Van der Voorl, F. V.n 
Doesolaer. H. Wera . 

Deverslaggevlr : F, Val) Cuyck. 

Van den Belleman. 
Den ISe dezer maand zal dd heer Hubert 

Laroclle in het J\:ullslyerbond te Antwerpcn 
als gasl oplreden. 

Het is de heer Van der Stappen, dc 
nieuwe tenor van het Antwerpscb lyrisch 
Tooneel, die de 1'01 vnn !\'Jax, in den Vrij· 
sc/mt/er, znl zingen. 

Mejuffer Lisa Jonkers en de heer 
Hubert Laroche hehben hereidwiJlig op 
zieh genomen inschrijvingsn in te zamelen 
voor den feestavond van den heer Van Doe· 
selaer. Zij zijn met hunne taak begonnen. 

Nora, van Ib~en, is volop in studie bij 
den Anlwerpschen Schouwl,ur~. Eerlang zal 
do gelegouheid woruenopel1ge'leld om Illa.l· 
sen te bespreken . 

De Beiaardspeler van Brugge 'Wordt 
bij hot Lyrisch Tooneel v.n Anlwerpel1 op
niouw in studie geleed . 

Men weet dat de heer Van Doeselaer 
tel'ugschrikto voor de opvoering van K011illg 
Hag.". hel bekroond Ir"ur'pel VOll Hubort 
Melis, cn dat vooral wegens de groote studie 
rlie het werk zal vergen. De moeilijkhodeu 
schijnen thans uit den weg geruimd danr 
da heer Van Doeselaor verklaard lleeft e n 
middel tefzullcn zoeken 010 het werk buiten 
het toon~elseizo.n te doen instudeeren. om 
bel in het begiD <a11 lookomend spceljaar 
op te voeren. 

Mej. Hendrikx, dachtel' ran den Be~ 

stuurdcr van het Nationaal 'roolleeI te 13rus· 
sei haert 'verleden weok. haar eerste debnt 
gedaall in onzen Koninklijken Schouwbul'g. 
Hat sueces dat zij behaalde Jaat geenen twij
fel of zij zal bij da bnllotteering Aangenomen 
worden. 'Vij reepen naar van ferre een 
hartelijk profi.i.1 loe. 

Oe heer Bernard BoUe leest Zondng 

aanstaande te zijnent een nieuw tooneel· 
wHk : de Riethe.rg. 

De prijs "oor tooneelspel, in den tooncel
letterkundige wedstrijd der stad Antwerpeu, 
is te beurt ge\'allen nan uell Heer van Kers
bergen, nit den Haag, 

Peter Benoit for ever. - Da heer Ed. 
Oe Deukelaer dcelde ons· cergistercn mede 
dat sl:!dcrt 11 September niet ruin dan 2 mil
joen i50 duizend koekjes Peter BtllOit de 
werl'hl in werden gezondell. 

f>b~)~BO~~. 
Seh"uwhul'g "an MKE:'iJo:N. - OI) ·Z" nUo.;.t 17 

Oerober 18tH, .. V.II·Jaton. oOl",H'ollkelijk .drama 
in" bl.ldr. ÜOOI' J. Tou!!ISllint. , en .. Knl'liue. op6-
rette in een Ire,iI'ijr dO"r H. \"kll P<:!cne. - Opdning 
5 Ulll', Begin 51/2. . 

81'.\D ·rURNHOUT. -'Zasl du Spiegel MaRl~ 
scltapllij • Dc \'l'ie"do lkring ... Op Zondag 31 Oc· 
tobcl' 1897 " Oe twee Wettz.,n. )) - Opetllng 5 uur 
Hegin 6 UU", 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
_ Alle avonden Spectakel.CoQcert. 

HET TOONEEL 

Antwerpen. 
Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

Zaterdag 16 october %897. 

SILVANA 

Dinsdag 19 October 

OE VRIJSOHUTTER 
Romanli~h Z~nR~ l'e lln 3 bedrij,·en. \5 tarertelen! uit het 

duitvh v~n Fr. KIND, metri!\Ch vertaald door 
JO$ V'\lI PK V\'VY.II. AIulitk un eARl. ~bftlA \'01'1 W~;IIEft. 

Olluklr, rc'!:('C'n'!lI]e von.t MI'I. 101. Judtnl 
tuno, errelijke hOlll\·eMer. "~n den ~f1r~ t . llern. Tokk ie 
AJr-ltha . lijne docbter tnt'j. r.c!ine DU}'H 
A.lltie, jouge blocrl,er\\'anle IIll'j .11 . K~m[)hllrtcn 
IInudsmebje rln E~gd!loo.l 
Caspar, eC'rsle j:\ger MM. 11. t'ontlliue 
Mal! tuetdc ja:::l'r i\1 f: ,.1I. Stappen 
SaIDI;::I, de zWlII'lejoGer 1tllchiel. 
ün Kluilenaar ~I. G. ,. EIs.'rker 
Kiliaan, rljte 1llIIlbou",er 11 l". \'. Arncho 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

Zondag '7 cn Maandag 18 October 

DE BEDELARES VAN St. SULPIOE. 
üoo~t nieuw drama' in 10 tarereelen 

PF,RSONgN: 
Gilhert Rollin M"I. Lemmens. 
IJe aM d'Areyus Van Keer. 
Luei"n je Kernoiil W, Janssens. 
Sel'vai!! Dnplo.t I.lIl'oche 
Uastou Deprety, ontlel' uen naam 
van Oeorgesdc Grance)" Bertrijn 
MtH Rkhard, Van Wjn 
Dokter ßUl'Cll!t, VII.II Cautcr 
!\Iareal, P. Janucns 
Dnktel' Oermnin De\los. vader 
De Chefllt:r Yl'ilig:.eidspolitic . ,Morren, 
Ben berlelaal' Antoo .. s 
Paul Rivat., Cauwenhcl'gh 
Ken twe~de bedclaar, Van den Bosch 
F~n lanteerilnp!\t~'ker, Dela Haye 
Een visschel', Babu!!iau 
J<:en knecht, D_'VOII, zoon 
Henrietto Rollin, Md". Marie Verstraete 
Marie Blanche, 
Rose. 

Dilis 

Jeilß::J.e Rivat, !\fej. Eli!o. JOllkcl'''l 
V~roniquc. i\lcv.OorM 
Oeor.;ette. Talboom 
Marguerite, Yergult 
Een ziekenoppaster, Jansaena 

Werklieden, Werk\TOUwen.enz. 

Woensdag 20 October 

GROOTE STADSLUCHT 
Blijspel in' bedrij,en, 'In Oscar B1umcnlh~l en 

Gu~ta'e KaddbufG. 
Mnrlin SchrflCl.er, rabrikant dl! IIr. I.~Nlche 
&!bine, zijnedoehter, mev. OiUs 

lVn',~~f:t~Vn ~~~;~.:.a', d~~~ .. ~r-rst:ii~nkl'rs 
lIernhRrd Gem\le. hun neer, dr hl .. W. JanSM:ßS 
.',ill Flemmrng, ingenieur, Bilis 
Doktor Crusiu~. 1).lan5~en5 
~Ie"r(pu'" Cru5iu5. mev. Lf'mmen. 
RedorArll~tetil. rll' hr. "nn elnter 

M""t~ht,'.' d.A;'''''''''t,"'cdit~e. :~:;: ~~~l~l'r Hf'yden 
belllln:::rr. de Irr. ,\nloon5 
belran:::el'5knedll, Sij. 
bt-dietlde. SIOOlmakCl'$ 

W. Koopal & Co 
Agentschap TOor aanko-ndlgingen 

64, Pro vinoiestraat (noord), AntworpeD 
AAt;PLAKKUIG EI( t'ITDEELlSG VA" PRtJKWEftl(f:!( 

IIC JlELGlt, tlOLL4!(P r. ... PUITSCHI.A!(O 

---- IN 24 URBN, ---
HUIUIEhU VOOItIlEHOUOt:/C PI.AATSE!f TI: AlIITWEll.PEIC 

"0011 litT .. U .ItPI • .l.ltKEN 

SCnlllJVEN VAN ADitESSEN 
or hantletl en h,ld""I~lagen "oor lilie berOCllCll. 

- Ondcr b:lud tiDen. -

Aankolldigiugen op 
muren. 

Verhunng "lIn 
draagool'den tU w~t:ens 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraa t , 11 , Antwerpen . 

Nabij de Ooatatalie. 

Lekkere gezoden worsten. 

~-~~,~~,(@Jl"-
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

In.lIjb\tllln, Ilo.lf4onn. 11. ,U,1. ur4,n.I, IU. 

M"eL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegrafenissen 

ARTIEKELS VAN PARIJS 

Bijzondcrheid van fijnc Planten en 
Prachh·oorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 
~(~~~~~ .... ~ 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

~ TENTODNSTELLING 
.lMSTERDAM t895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Meda.lje H.M. de Koningin 

BORDEAUX (895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door d, hoog' jury loeg.b.a. 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ie; voorwaar in riit groot iS~hoenmagDzijn dat 

gij mOßt zijn om in \'~rtrouwen te WO"den bediend, 
.1Io~ worr.lt er IR .ßuls gemaakt door bekwalUe 
gasten omlel' !let oog rie!! mee,ters. 8eho0ne ken. 
van mans- eo vrollwbottincn.s!ofjes '001' hllwelijk 
eeremonnics en a9'ondfeeslen. Alle rcpuati8Q 
worden anngcnom en en binnen de 12 ul'en arge
Inaakt ook al zijn de lehoenen el'getlll anderl 
gekocht. Specialitdt \lall kindersehoeisels. ................... 

......... ~ ............... ) .. 
Vraagt de Hollandsche Babbelaars. 

Vraagt Worstenbrood. 
Vraagt Amandelbrood. 
Vraagt Boterkoekjes. 

IN DE BAKKERIJ VAN 

NEVENS DE ZOOLOGIE 
.......... eeee ..... 

Handschoenen fabriek. 
H<lndschoenen op maat op 3 men - Koste· 

, looze en onmirldcllijke reparalii!u. - O[ ·nieuw 
! wasscben der IIandschoellt'n .zolldr-r geuren.

Handschoenl'n inChcvlcau. Suede. Ca .... tor.<'Il:l •• 
- Eng-elsrhe, Zijden, halve zijden.g:arrn HancJ· 
sclloenen. - Groote keus van Crantl\en. 

V AN bTEENKIST E 
ond h'nt. Berbigette. 

33, G R 0 E N P LA A T S. 33 

ANTWERPEN. 

VERHUIS WAGENS,~:rnu~~. '~t'~~i~~~::; 
bc1.even tot 8 meters IOß. - eH. BAEL.E, ~Icubel
rnaker·Garoif!rdel'. St. Will"hrOdllt"MI, 72, 5~ 
wijk, Antwe'·pen. - Oe'\'aal'horgd ve"voer eu 
Inpakking van meullelen. pi nOlen e<rlll c, (ol'ts. 

PI A N OS. l~~oil~C~l: C~~:~:ij~:~ ~~~IPe,:ILg:~~ 
JAHSSENS, Kunsllel. 74, HoekYan Hopland. (j)'ootcn 
keus van allt!rbc!;te plan('$ "an fr.575. 625,675. en1. 
onnrsl11bur en voor 10 jaar gewurtor§d, 

G-u.s1;ave FAES 
25. Etdd ••• traal. 25. ANTWERPEN. 

I_l:< JY-[UZIE~ l:< 
SDnrlDllrumenlen 11 ~leD lud 
lIletronom~.,Ui!1pttl -' D'.~D •. 
~1It..a"bclu.1I ltaucht 

Ullllnllellite YerkOollU 
Snaren inslrumenlen 

SNARE)/ I MUZIEKP ..... PIER 
Abonnementen 

tot hellezeD UD parlhiill. 

ti,nhadf, ftf'ut4ftd UII 

IJCULIB fAll lI41smr.. 

ColliD lUziD un Parijl 
I[abcno' nl 1I1reculr1 

enz, 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u..1~lmc 0 Ol\l[ S 
KLAPDORP.39. ANTWERPEN. 

HORLOOIEMAKER & OOUDS~IID. 

Sehouwgal'nitlll'en in alle soorten an un 
alle prijten. 

Goudeu cn zilveren Horlogil!n, Juweelen, Goud 
en Zilverwerk. 

MUSIKAAL GESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI. 10 

Pianolessell., Sollere, TMorl. en llarmoDl. 

BJJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September, 

Geen kale hoofden meer. 
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],el"50pl'lItU;: g:msch I,el haar lefu~ l>e\;.oIß"1I hehbell. 
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Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nlderlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: J. Vriesendorp an A. Cornette. - Secretaris: H. Melis. 
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Mededeelingen voor Noord-Nederlanp te zenden Nieuwendijk , 235, Amsterdam , 
- voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7 , Antwerpen. 

Nederlandsch Tooneelverbond. en u toe to rnepen, ses ou met t re 0 u se van de Aigemeene Vergadering van het voorslellingen zou le mOl'keu ziju gewee.l, 

omeleele mededeellng. 

lI.t lIoofdbestuur maakl b"kend, dal'.i~ 
Heer J. VriesenJol'p Jf ,ziju ontslag heart 
genomen als redacteur voor Noord-Neder
land Vall Het Toollecl. Op vcrznek heeft 
genoem,lc Heer zich bereill \'cl'klaard zieh 
ad intaim met de rednctie to belasten, tot
dat cell opvoigel' voor lIem zal aanJewezen 
zijll. 

Namens bet HoofUbesLuur, v.n" 
C. J. V1NKESl'EYN, Ioee-sem·. 

Amslerd.m, 20 Oetober lBQ7. 

INGEZONDEN, 

's Or,,'enhage, 10 Oetober IBn. 

GEACHTE REDACTIE, 

dom e I I ro lOok op kuuslgeLied is evoluUa 'füoneelverbond Ie Dordreehl gC1.e~d : • da! althaus niet iu dit speeltij ; want gesIeId, dal 
de n!ll'mal. ·-weg, doob kiln rovolutie pHol" hel 1'ijdsebri(t (Hel Tooneel). dringeud ver· hel IIQofd bestllur ,.1n bat Nederlandsch Too,_ 
worden. betel'ing llOOdig had .. an "dat bij de tegeu- neelverbond het gevrangtle rapport over de 

.Taar in janr uit wordt u yoorgehonden, .. woordige bewerking alle meUlOde cu uitvoerbaarheid dezer yertoollingen spoedig 
lIlet de uitllllllltende u tell dienste staande "degelijke tooneelkl'itiek werd gemist. .. gel'eed had kUllDen malten on dan danrin met 
krnclueu goei}e reprises to enlalnrel'cn en in I Dezo a:Ulval wel", bchalve door den een zeer goeden rand ,"oo!' den dag half kun· 
het nieuwe repertoirtl oordeelkl!lldi_~ eene I Voorzilter der Vergaderlng en den Redaclell1' nen komen, dan zou, het was toch zonder al 
greep te docn Doch gij sthijnt to weigeren, 'van het Tijdscbrift, alleen dO~"lr den Rottor- te groote zwartgalligheid t.e voorspellen,ook 
en eigenziunig uw cigt!1l weg te guano dam'ichen af!{cvaal'digdc, den heer Ebeling, deze zeker te duof zijn geweest. 

'!'och waren kort gt.:ledon BOg Nos Iuli- bestreden. En .nu staan wij, dank der vool'tvarclud-
mes, POllt-A rcy, De Fourcha11lbaults en Is hp.t wonder,dat dio afkeuring voor hen, heid van Hat Geeltje, zonuer dat wij een 
Diltise bewijzen to over ddt het u niet nan die geheel beJangeloos hun tijd en moeite rapport heb ben en zonderJ dat het aan ons 
het kUllllw ontbrak. Eu wat het nieuw geven om denRedacteur ter zijde ta staan Verbond een cent zal behoeven t8 kosbm _ 
relJertoirl! betreft, moeten u Brieux' Eucre- in lle~ vervnllcll van zijn tank, verre vall centen, rn~g.ik. wal zeggen, die niet anders 
nage, h-Iaupa~sant's Jl.1usolte, Hel'vieu's aaugellaam was? en hall Pavidus, die het dan met groote moeHe zouden zijn samen t.e 
Les Tmailles, La\'edall\s Vivellrs, Donnay's voor1'8cht heeft een profeet te zijn geoord in . brengen geweest ~ üu staau wU, ten gevoJ~ 
DOllloureuse {,uder lIet oog worden ge- zijll eigen laud, bij- die gBlegcnheid niet ge van aen zeer lenke vinding van dat k.leine 
bl'Ucht1 Of lle8mt glj eellvoudig geen kennjs mog. 11 ondervilldeu, dat zijn brie\'cn ook maar dapp~re GeeltJe voor het feit. 
van de Ergebnisse der moderne toon,:ellite- buiten dat gehied gewaardeerd wordell1 Met het doel, om nU eens zonder slag of 
ratuul' 1 Het sehijnt wel waar gijJ zooa1s Het 2de llURlmer van het nieuwe Tooueel, stoot,diedool' veleu verlangde roorstellingen 

Twco jaren guleden lIam ik de vrijheid, in v N. u tel echt verwijt, blijfL gra.Lbclen in ons uil Antwerpen toeg, zonden, heeft geluk- in 'het leven 10 roepen, hobben wij -!:clIrijft 
uw blad opname te verzocken van een pro- dc urellzige oude maJluscl'iptcn-ltist vau PCll- kig het bcwijs geleverJ, dat de bedreigiug di~zelfde Amsterdam&che eourant van heden 
test togen het opvoeren in ollzen schouwburg {oon~3Clloll oorsprong'. met ceu nfschaid voor gocd uiet is toll uitvoer _. met aen paar tooneelgezelscbappen en 
van H ef Spookll6tel door de Koninklijke Nog eenmaal worde 't u toegel'oe; en : gebracht, maar de herinnering van Pnvidus eel~igeartiesten overeenkomsten gesloten, en 
Vereenigiug • Het Nedel'laudsch Tooneel.. wees op uwe hoede en tet'g ons geduld niet .. ann hel velenaars in Dordtovel'het blaadje zullen wlj gedurellde dit seisoeu eell reeks 
Ik vond in de keuze yan dit tooneelproduet, te langt De Hollaudel' is vall aarJ dikbloe- gellOol'd .. maakt hetmisschien lJieL ovel'bQ· Matinee's geveu, die in den regel ZOlldags
ook met het oog op do bcschikbare krachten, dig, lraag en weinig rovolulionllail'. Doth dig hern nlsllog Le verzokeren, dat vele leden middags zullen plaats h'jbbell. 

, een aallwiJzing (niet ceu Aerste, maar een el' komt cens een dag, waarop zijn geduld vall oas Vel'uond buHen Rolterdam zich Op de::e Matinee's van da Amsterdamscho 
I zooveelste), dat de Raad van Beheer der rankt uitgeput, en dan ont:3taat cen weer- volgaal'ut> aansluiten bij het woord op 8 COUrrtllt, zullen ollze alJuunces t6 Amsterdam 

KOIl. Vereeniging zijlle taak a1 bitter sJecht stand die alweder taai geIlOog is om er reke- mtlijl. door den hl'er Ebeling uitgesproken, vlijcn toegang heLben \'oor zich en alm 
vervuh, immers blijk gec[t van totale oube- uing mede te houden. en dat ook in de Merwestad (niet het minst familielid oe ba~t. 
kwaamheid om nan het hoofd te stann van De KoninkJijke Residentia wordt het om da brie\'en uit do Maasstad) steeds met Ren diploma, waal'bij dat recht ge\Va.a.r~ 
da in rang eerste, wel gesubsidieerde too- mopdc, van Amsterdam uit tö worden helangstelting Hanr het Tijdschrlft wOl'dt borgd wordt, zai morgen am huis met de 
neolvereeniging in ons land. gomassregelt, en met grouzeloozo minach- uitgezien 01), het daar zeer wordt gewaar- courant wOI'dtll} bezorgd. Op dU diploma kan 

De geschiedellis van siuts toen heeft mijno ting bejegelld! Of is het geen minachting deerd. men aa11 ons bureau twee plaatsen bespre. 
meeniug, destijds tell volle be30amd door van het pubJiek, hern b. v, acht wekl n lang Misschien dat dU er icts aall zal kuollen keIl." 
• Nitn-abonne" en Marc, ElDants, geheel het opll'eucn te onlhouden van de twee toelJrengell dat Pavidus de strafpredicatie Met een onbeteekenend IJcspl'eekgeld van 
bevestigd "). Oe philippica, door den bij uit- ferste vrouwelijke leden ran het gezelschajJ, "an Mf Banci\. geheel vergeet, en weer 25 en 10 cents kUllllen da abonnees van da 
uemr,udneid bovoegden Van Nouhuys ultimo Mevr. Holt('op cn MeV!'. ßrond~eest (de moedig on metlust da pen voor Hef Tooneel krant re~ds op Zondag 24 October 30. S. vaD 
April dezes jaars in to Het Yader:3ond .. ge~ laatste nlleen in {'(Ill hater onwaal'.Jige laffe blijft VOCl'en. 12 tot 4 in het Paleis voor Volksvlijt K,-elis 
slingerd tegel~ de Jahresleistuug der Kau. kluchtspel-rol) 1 .~aar ,ouze bascheidcn meeuing is een Louwell door het Tivoli-gezolschap van 
Vereeniging drukt zoo geheelmijlle meening Moch~ tlit schrijveu iU:3lomming bij UWH TJJd~chrlft. als dOJl' M,f Blluck gewenscht I Rotterdam gaan genicten j dan krijgen zij 
uit. dat ik mij da:ll'aan wensch to refereerell. lczel'd vinden, geaehte Redaclie, dan zal ik wordt, iets gehtel anders dan het IJlaadjo De Kiest'ereeuigiug van Stellclldy'k door 
Doch de wijze wa1rop .. Hel Ned. Tooneel .. I Jio gaarne uilgedrulü zien: .. fl'appez fort, dat ons tot heden WArd loegezonuen, en znl de Nederlalldsche Toolleelvercolligil1g (van 
de nieuwe campagne 18~)7-98 heeft aange- frappez juste, mais surlout: frappez tou- /Jet TOO/lul .. st:mode in zijn hemdsmou- Kuyck) en Iater eell gcmellgde middag-voor-
vangen is van dhm aard, dat een herhaald jOUl's I .. wen," zooals Mt' ßanck dat op 8 mei stelling 0, a. met Guusje Poolman en 
wool'd van protest m. i. recht vau bestaan AHO-NEZ. geliefde te noemen, meer gelezen worden Willem van Zuylen. 
heefL en dus meer aan zijn bestemming beantwoor- Eeu COllCert, een opera en een kinder~ 

'Liet reeds het prospeet:Js van den Raad den, dan wanneer het - om bU da beeld- voorstelling. 
van Beheer bij de opeuing van het tooneel- Dordl'echt, 13 oetober 1897. spraak door M. Banek verder gebruikt te Aan don Huofdredacleur N. van Harpen 
seizoen de vreeg outstaall, dat op den tot GEACHTE REDACTIE, blijven - zieb weel' ging voorzien van ziju is het gegevell geweest met een best uitvoer-

~~~V:o~~;;~~~l~ ;~ei=~:~~ r::: :I~ui::::; m~e1::rf,~~!I:jB:5e~a:,!~~;'~~~,~e~~~~~ ~~:~:~;O.k~:nei:~iie~," 0'" als • Iijvig ::i:~ d:~;:~~:~\~~s~~~~~,~~]~:at~~:e~:~:~~ 
tot dusverre met bekrompen eigen wann ZOll Met da plaatsing dezer regalen zuH u keu, voor dAn dug te komen, hij heeft in het 
worden in den wind geslagen, - de el'va~ dool' prof. Van Harnel gewijd aan de nage- zeer vel'pliehten belang van zijn blad, van vele zijner lezers 
ring tot heden wettigde die vrees tell volle. dachteuis van Je3n Bl'Owne. AUen, die den Uw dienstv. en vau de tooneelspeeIkunst in het algemeen 

Eerloos aan zijne eervolle plaats terzijde jongen cl'iticus parsoonlijk hadden gellend Van 'fienen Jausse. een mooi voorstel gedaan, denkende dat als 
gesteid, werden wij gedurcude de eerste en zij, die gewoon waren zijne causel'ieen te de eelle hand da andere wascht, zij dan 
speolmaalld "ergast op: Tooneelspelers l('zen, slemden daarrnede van harte in, maar beide SChOOD worden. 
Thuis ,Domillee Brose,Zenzlwachtige V rou- het was hun terens een yoldoening in het~ Hot is nu maar to hopen,Jat alles in goede 
weil, Dc Dochtcrs vall Hascmall cn (voor zelfde nummer van dal bind le lezell, dal 4e Volksvoorstellingen. a.1rde valt. 
e, k. Dinsdag) Twee knappe Dochters En taak, die "Joan Valjcan .. zoo goed had (Zie .UetTooneel .. Jaargang XXVI, hIt, 88,8",93). Amsterd3om, 190elober. 
nu wordt het waarlijk tijd, aan rechtmaLige vervuld, voorloopig zou worden voortg~et J. VruRSENDoRP. 
vel'ontwaardiging lucht to geven, cn met door eell niellwen medewel'kel', die zieh zolf Is het niet zeer rnel'kwaardig, dat de dcnk~ 
v. Nouhuys (Vaderlalld van heden) te vra- aan zijn lezers voorstelde als Pavidus. ;, beelden, waarvnn de heer Ebeling !log zoo 
gen: q uousq ue ta n dom t! H,')e!ang zal Siuts dien lijd kl'cgen de lezers V<lJl He! kort geleden verlilaarde, dat er togeen pralt
de Kon. Verecuiging nog lIen rnoed hehben, Tooneel wee!' ollllcl'hoUlJelld geschreven tisch resultaat" vnp te vO!'waehten zou zijll, 
ons to tr.LCte~l'en op uon abgeschmackten, bl'icven over hetgeen' in do Ma3o:3stad op nu recdscenzeel'tastbal'en vorm hebbenaan
zouleloozcll küst die OIlS sintsjarclI walgt 1 Toolleel-gelJied voorviel en velen, woonach- genomen 1 Is het niet tcvens een hoogsl aau-

Zie, JH'ootmoediJA Rand "an lleh~>er, tig in pltmtseu uODr de Rotterdamsche gezC'l- genaam en verbJijdend ver~chijnsel, dat onze 
indien gij vool'tgaa~ op dien wPg, eu OllS sc1mppcn gcregel.i bezocht, stclden dat zeer laatste Algemeeno Vel'gadering te Dordl'ecbt, 
lIagenaars lIiets anders will gevl'II, dall op prijs, tot dat Paridu< bij brief V'lI 10 mei daartoe dan zedelijl,en stoot gaf en dal daar
wordt bpt tijd, dat wij de haulien illeenshlan H. oU\'erwachts meedeeldc, dat hij van zijn Ulee tevens howezen iS,d3ot vergaderingan als 
om nan uw \\"an1Jeh~er een einde te makcn, lezers afschcid Harn t'oorloopig - mischien deze toch ook wel eells deu enkelen keer tot 

") TeD overvloede vflrwij~tJn wij r.og naal' een 
artikel van )1oderaua (Vorige Jaal'gang, bI:.:. 76). 

RED. 

tJoorgocd. iets goeds voeren' 
'Vaaraan was dat toe te schrijven 1 Wij moeten hot maar eerlijk erkennen,dat. 
M' J. E. Banck, afgevaardigdo van 's 01"- zonder de Amslerdamsclte COl/rallt (Hel 

venhlllie, had op B mei 11, ler gelegenheid 0 .. lIj8), waarsehijnlijk niet v .. 1 van volks-

IEHH 

Een Tooneelschool. 

Wij gebruiken dezen titel om zijn korl
heiti, want het is eigentlijk: • Uitbrcidillg 
VCtD het looncelonderwijs nan de Muziek
school., thans Conscnatoriulll, dat wij 
moesten schrijven. 

Over die uitbreiding dan wa3ormeo wij 
ons reeds in het Nederlalldsch TaO/lee! 
van lB~5-gß bezig hielden, willen wij hier 
opnieuw een debnt openen. 

Het ziJn • goei geesten die weerkeeren. 
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zegt een spreekwoord. Wij kamen er dus 
ook op terLig zander in het minst te willen 
poseeren voor een goeden geest. 

Men zou ans DU met heel veel recht kun
nen vragen, waarODl wij die zoo belang
rijke kwestie mrer dan aen jaar lieten slapen, 
om er DU weer zoo eensklaps m~e recht te 
springen. l-li~rop kunnen wij echter met 
vcel schijn van waarhehl antwoorden, dat 
die kwestie wal geslapen heeit, maar net als 
de mnizen in 't meel. met een oog dicht, het 
andere open. om op den uitltijk te blijven 
tegen do.t er diende gerept te worden. \Vij 
denken DU dat het oogenblik vao rappen i'3 
gekomen, en wij dus voort moaten. Als wiJ 
er ons niet meer m€le bezig hielden was dil 
enkel omdat wij dachten nau het spreek
·woord: Boft'r aalt de Ga/g. En boter aan 
da galg was het, zoc.\lang de k wosUe der 
verheiIillg onzer muziekschool tot Coaser
vatoriurn hangende was. Dat ding hangt DU 

niet meer, maar schijnt integendeel op ferme 
pooten te stanD j daarom delllu~n wij het 
niet ongepast ans stokpaardje weer eellS vall 
stal te haien en het ferm te laten dra\'en met 
Melpomelle op den rug. !{omaan, heeren van 
de redactie, wie draaft er mAe Y Er zijn geell 
prijzen van harddraven m~e te winnen; wij 
draven uaar een doei dat al onzo aandar.ht 
verdient, en om dat doel te bereiken mag 
men elken. weg kiezon, zoo hij maar tot 'den 
eiluipaal voert. 

Rond Nieuwjaar moet ouze muzieksehool 
haar nieU\T pak a.nkrijgen. Zij moot beel en 
al ander. geklecd. of heringericht worden. 
De tijd is dus gokomerl om t8 ",ragen aan OIlS 

Oemeentebestuur, en aaD Meestcr Peter Be
noit,om het tooneelonderwijs uit te breiden, 
degelijke professuren nan te stellen, opdaL 
ons Conser\"atorium niet alleen zangers en 
zangeressen voortbrenge, maar ook too
noelspeelsters en speIers in spe, die daar 
wat meer geleerd hebben dan versjes op
zeggen. 

\Vij denken up di~ kwestie in aen vo]gend 
nummer braed voerig terug te komen, want 
de handen moeten uit da mouwen j de tijd 
van 't slJuitje le roet'en is aangebroken, als 
ten minste iets moet verkregen worden. Eu 
wal er most verkregen worden voor 0118 

tooneelmenschen V8n zeer groot belang en 
daarom vraag ik nog eens: Wie doet er mAet 

G. D. L. 

1 I a., I 

Van een Snijboon. 

De (Amsterdamsche) Kr01ziek heeft, in 
haar Dommer van lon dezer, een uit\"oerig 
artikel gewijd aan ons bIad, en zieh (). a. 
vroo,lijk gemaakt over da versmelling van 
het orgaantje (sie) van het NederJandsch 
Tooneelverbond met bet org_an van den 
Zuid- Nederlandschen Tooneelbond. (1) Deze 
vermclding steU den schrijver van bcdoeld 
artikel yoor de moeUijke vraag, of zij dient 
voorgesteld te worden door de algebra·ische 
formul. 1+1 of 0+0. Het ware onbeschei
den van onzentwege, indien wij dit vraag
stuk poogden op te lossen ; de heer F. C. Jr, 
zoo teekent de steller van het artikel, moge 
er zelf ecn oplossing voor zoeken. 

Wij zouden niet beter vragen dan het 
gausche factum onder de oogen onzer lezers 
te brengen, qua curiositeit, ten einde esn 
stnaltje te laten zien van helgt'en sC"mmisen 
VOOl' critiek venten - in het land van ßllS

keil Huet. Maar het gaat w~zenlijk ni~t : 
het opstel is veel te lang, ('n wij beschikkell 
niet Oycr de daartoe vereischte ruimte. 

Een brok toch willen of mogoll wij niet 
aan don lezer onthouden. 

\Yij geven heL woord arm F. C. Jr : 

.. Ons doel is - zegt de l'edactie - dc 
kunst te bevorderen, in nationalen ZiD, met 
het oog ~el'icht op de hoogste eischen van 
het Schoone .. 

Dit begl"ijp ik al vast niet. Maar er komt 
nog meer. 

.. EII,e el'llstigc pogiug' ten goede willen 

(11 De rt'dactie ofdc uit~ever) va" De K,·ollielt 
'\\-a~ zoo heleefd Oll!! eao • xemplaar van dit nom· 
lIlel' tu sture!!. Hat kwam edlter le laat in ODze 
handen om Cl' da verleden week meh.ling te kunnen 
van maken. ' 

HET TOONEEL 

wij aaumoedigell en steunen, zoover dit in Van Elders 
onze macht is; i 

Elken stup in dt! rkhUng de}' ware kunst \ Mf'lI S<?hrijrt 
zullen wij toeJuichen. Couralil : 

nit \Vrrncn nun de N. R. 

Wat buitrnde grenzen der kunst valt, wat 
alleen een vOOl'werp van speculntie or exploi
taUe is, zal dOOf ons bestredcn worden, ten 
ware dat niet eens rle eor celler brstl'ijding 
waardig mocht blijkcn ... 

Ik ben eell snijboon als ik dual' iets van 
~egrijp en ik hoop maar dat ik de eer eener 
opheldering waardig mng blijken, "want 
allder~ ga iIt eenleven vol twijfcls tegemoet. 

\Vat is: kunst bevordereu, in nat.ionalen 
zin, met hßt oog gericht op J.e llOogste 
eischcn van hot Schooilc 1 ZOll I!I<'.l1 d:\:\l' 
voor in Antwcrpcn mocten zi,in om dat te 
zien: fut Schooue? En k,m men 001\ kunst 
bcvol'uol'cn, filet oe zonder JlalionallHl zin, 
zonder 't oag \0 richten enz. 1 

Bevordert men dan meer of miIHlcl' als, 
!lJ:el1 intussehen -zijll oog op iets auders ge
richt houdt t En is het cigcl1lijk wol dOCH
lijk lwee zulke dingen te gelijk tc Q\len, 
zooals men ook niet huHen kan en de lamp 
vast houden ! 

Dan komt de • ernstigo pOgillg' lell goede," 
die ik, na lang 1ob~en, heb uitgevondcn, da~ 
hetz.Ifde beteekellt als de • stnp in dc rich
ting 9.flr ware Imnst. .. 

Maar,o goden t wat is .. het goade .. of 
'I de ware kunst .. I En moetcn de heeren 
Vriesendorp en C01'llette. mitsgadprs de 
heer Melis daar over oordeelen 1 

Voorwaar dit bInd spreekt in r,lausels en 
is bovendien uiter~t gestreng, W.lut het 
veroordeelt elke tt'l')Ileelopvoering, die .. al
leen een voorwerp van ... exploitatie is ... 

Och, lieve meIlsch" maar dat zij n ze im
mers allemaal. Speculatie of exploitatie, 
wanr anders is 't om te dOCH in dit arme 
land en hoe zou men dat menschen kuonen 
verwijten die toch allereerst lcven moeten ! 

Doch houden wij het er lievcr voor dnt 
hier wat beminnelijke VJaamsrhe oyer<.lrij
Villg in het speI is en men reeds vnn tevoren 
besloten heeft de grenzen der kunst zoo 
ruim te nemen dat zij alle Vlnamsehe theaters 
omvatten. 

Rest ons dan nog deze alinea Le citccrcn~ 
die dezer heeren diepste kunstphiiosophie 
bevat en die men gewis 001\ zünder eom
mentaar genieten zal : 

• De kunst verdient bewonderd to worden 
waar cn in welken vorm zij zich moge voor
doen ; doch, waar zij tot ons komt in eigen 
taal, en weergeeft eigen Jandanrd, eigen 
zeden, _eigen gemoed, daar verdient zij uiet 
alleen bewonderd te worden, zU heeft a~n
spraak op onze lierde, " 

Men mag zeggen wut mcn ,viI, maar 
zulke dingen hoor ik toch maar liefst in 
't Vlaarnsch, da taal der congressen.geest
drin eil der argelooze bewon<.lering. 

Tot zooverre De Krol1it'k. 
Wij zijn ntltuurlijk niet zoo olluoozcl, dat 

wij onzen tijd zonden versnipperen met den 
geesligon schrijver van bovcnstaande rege
len breedvoerig van antwoord te di~Ilen Gp 
al zijne nuchtere vragen~ 

Het wil ons voorliomeu dat de schrijver 
zich dom houdt,om eenigc goedkoope an 1'

digheidjes aau den man te brengen, eu yoor 
hel overige naar den welbe-kenden weg 
vraagt. 

Mocht hij echtrf wezenlijk l1iet weten 
wat hot heet de kunst tel:evorderenJ wat 
eene nationale richting is, welk verschil er 
bestaat tussehen cello tooneelonderneming 
ofdito·voorstelliog~ alleen gcricht op specu
laUe, en eene welke ook rekensellap weet te 
houden lTJet artistieke cischcll, dan weten 
wi.J waarIijk niet waarover wij OI!S nJeer 
behoeven te verwonderen: ovpr de ver
waandheid van zull::. eell snijiJooll, die zich 
geroepen acht tot het voerell Vlln criLiek, of 
ovar do slluggerheid van do redadie die 
hanr voor dergelijJ::.e taak geschikt rekellt. 

're: Autwerpen wijst 'men zulke baasjes 
nanr da school. 

\Vij doen dan ma..'1.l' de deur dicht met den 
welgemeenden raad : 

8nijbooD, blijfin uw schH ! 
A. 

!lee =~ 

\Veencn, \) Oetober. 

In he~ Dur::;'t]w;Ilf'1' i., hot nicuwe spcel
seizoell al heel Ii.nlm l>l'go,lIlf'll, DI::l grootsle 
sellfatiü gavel! (Ul mual 'ni('t de stukkl'1l of 
dc actenrs 111 aclriccs, maar llc zaal die 
mell in eell II:lIf jaal' yerbnllwd hrcft. Zij 
liad vropger den yonn van ecn lier, ten 
gevolg(l waal'VUll IIICIl uil verschil!ellde 
!oi!es, niets :dCll Iwn \':.n wat op hd tOO];('l'l 

gobt'uI'tle, IJit, gdJl'd;; ge .... oogd bij nog 
anlier,>. limak tn ron reconstructic der 1.Ilul 
noodi!;. die than!; den vnl'tn \"t\tl een h()~f

ijzer gckl'egf'u lIe, n, ~/("II zegt d:ü Ineu er 
tlw.ns \"cc1 br-tm' Iwort f'n zict, wat YOOI' 
()f'1I I'xtl';~ 11 i Lga\',! V"11I /~O ',Otl[) mA niet 
t('. \·C'd \"{,l'lan;.rtl is. Bt'hal\"c :tan cen rl.l'hler-
uifgang yan z(jn pül"~olj{'l'l, lijdt hct Thll·g
theater ook :.mn een finallcicele erisis. Elk 
jaar, hij eCH suhs:di'J "all f 100_000 een 
tc kort te heblJell ,"all 4'llgerc('l' f GO,OOO, 
<.lat vill<.lt de keizcdijlw atlmiuislmlie le 
hong, en dtlar men 11<1 delI doolJ \'an den 
.. Ohcl'sthofmeistcr" prins HoliclIlohe in 
het Obel'sthofmHistpl'amllt, waarülIder dc 
keizcl'lijke sellollwburgcll rcssol'tcercn, wat 
meer is gaall sparen, is tle p(l~ilie van 
den dil·ec.\tellr Burckh3.t'd precair, zoola.ng 
die telwl'ten voorLdul'ell, Jmmers da uirec~ 

taur der Opera, de heer Jahll, hccft onder 
meer OHI die reden Zijll ontslag morten 
nemen, Er hperscht in dit illslituut te vcel 
protectie en te Yeel verspilling .. lahn is 
vervangen door Mahler, die ''TQ('ger kapel
meestcr ill de opera ,'an Boedapest en 
HamiJurtt gcwecst WilS, Israeliet zijmle, 
heert hU, wel kenschet:-:elld voor de denk
beelden hier te lande, zieh eerst moeten 
laten doopen tIMen is leer ingenomen met 
hern en het pl;bliek 1.egt d<lt hij <l001' 1.ijl1 
ellel'gie, kennis eu temperament, orkest en 
kUllstcuaars zuo veljongd i1ceft,dat sOllunige 
opera's ondel' Zijll leiden niel 1111.-'0r te hel" 
kennen zijn, Di: zei<.le mcu illtertijd ook van 
Ja.hn, toen deze begoll, maar 1ß jaren 
dil'ccteur vnn zoo·n gro0t instituut te zijn 
a\s de opera, dost de beste krachten achter
uitgaan. Oe oerste novitcit OIlS door Mahler 
aangebodell is Ualibor van Smetana. \Vie 
diclls Verkaufte Braut keut, is verbaasd 
over dit werk, want hot behandelt een 
tragische episode uit da nohee~sche geschiH
denis waarin de ridJer op grond van 
vaische iJeschuldiging tot laugdurige g~van
genis vf:lJ'oorJeold, door zijn vrou w, die als 
cipierskllecht zieh toegaug tot de gevangenis 
heeft weten te verschaffen, verzorgd en 
verpleegd WOl'ut. Het 1S oon SOOl·t van 
Fidelio met muziek <.lie in vele o}Jl.ichten aan 
die v::~n Wagner hbrinnel't, en het is wel 
typiseh "001' hetBoheemsche volkskarakter, 
dat als de vrouw haar gevaugen man VCl'

Ih!htillg wH verschaffen, zij bem eell "iool 
in dcn kerker brengt. 

DU werk is echter een bewijs VOOI' het 
talent van Smetana, wallt hat is verwollder
lijk hoe de na·ieva mohJdieuse .. Verkoch h: 
Drnid .. in hetzelfde brein is kUllIlC'IlOnfstann; 
dat pen hero'irke opera vol vuur on \;lamme:1 
als l)alibol' heeft gecomponec-rd. Do tweede 
akte, die, .... "fit de handeling bclrp-ft, \'cel 
overeenlwmst met F'idclio Ileen, werd 
vooral loegejulcht en da muziek dunl'bij 
geprezen als die van aell model'uen Beetho~ 

vI'n. Naluurlijk had de Boheemseho kolonie 
niet vf'l'zuimd d!:' voorstelJing bij te WOIlHJ, 

en waren '1'~echische afgevaardigden en 
stuclenten onverlnoeid om het werk van 
IHln beroemdell lallllgenoot loe te juichen. 
.Jammer maar <.lat de bl!rOemdheid altijd te 
laat komt, want Smetana isann en l\l'<lllk
zillnig gestOi yen .. 

De wCIl~ch v<m August llungert, Jen dich
ter*componist deI" tetralogie HOl1urische 
rVell. dat dit werk in een bepaa!d VQor dit 
doel geboU\yd theater worde opgevocl'd, znl 
in "enuHing kamell. He grmrelltc Godp-5-
herg Hun den Rijn heert deu growl VOOI' Iwt 
gebonw beschikbaar gestelu, en het kilpitaal 
wor<.lt met aandeelel1 van 5( 0 AbrI.: en gif
ten van vermogflnde li:unstvrielldoll bijeell
gebracht. Do oponing van het RUllgert~Fest-

spielhalls, tegelijk de eer~tc op\'oering der 
Homerische 'YVelt, wordt in 1000 verwacht. 

(N. 11. C.) 

De niellwe dirocleur van de 'Veener hof
oppra hreft nm alle zangers en zangeresseu 
ge\·ül"derd, hUIl wOOl'd "an eer op schrift to 
geren, dat zij aUe relaties met da claque zul-
leu afl>rekell. (N. /I. C.) 

Boito's Mefistofele. 

L('zcr,~, dir CiuclIw's Faust k(\IIIIOIi (uf !let 
Tooueel er wol andere h'lt?) zullcn zondel' 
twijfd U/t't hclallgs{('1!ing Ii.('ullis nC!TlPIl van 
ue wijzc waarop tle Halia:l1lsl:he cOllll'onist 
Boito het oll",trl'felijk meeslel'stuk '\'au den 
Duitsclwn d'chtcl' lrct'ft rel'kllipt tot hbl'etto 
voor zijn opera Meflstofele. Zichier dOll korlen 
iuholld yan dit r.ang~pel : 

Proloog: De He~r eu Mefistofeles; de 
weddenschap. 

E<l'ste Bcdl'i;J - Oe gl'ijsaard Faust en 
\Vagner zijn aan het wandelen. Zij schri:,kcn 
van Mdistoft>Ics die in eeil monnilispij Oll

l'ustig rondloopt. De monnik, die mee yolgt 
in de studccrkamel', Yel':scllijnt dnar pIotse
ling als dc rooelo Mefistofelcs ((>eil ~e\Yijs hoc 
hel tek'itboe/\je is ing'f'ricllt: a:'1ll 'tslot van 
zijll lied" Son 10 Spirito ehe nega .. is <.lc 
'i'ertalillg \'all .. fischio, fischio 1 .. - ik finit 
- cellYOlldig ,,·eggelaten, hoowel die WOOI'

den juist van \·ee[ hetef'kenis zijn), 
Twcede Bedriif. - Tuin-scime: Mefisto 

en moedcl' (niet " Nachbarin -) Mnrtlla, jCllg
dige Faust Pli :\largal'etha. - '\'a)!Jurgis. 
nacht met heksen, \!!'fh:tn zingt een Hed met 
den gl:lzen bol in de -h"ud, F,lllc:t ziet du 
bl~eko versclJijning '-an Margaretha. 

Dcrde Bcdl'ijf. - l\'erker-scene. F<lllst 
bezopkt M::lrgaretha: Mefisto lmalt heTII we .. · 
op 't eind verschijnt de beul Hanst de n('e';.~ 
gcvallen vrOllW. 

ViadeBcdrijf - Klassirlie .. ""alpul'gis
nacht ". IIelena komt op (deze rol wordt 
dool" de l\Iargaretha van de vorige bedrij"pn 
gezongen). Daarna Faust in da kleeding' ,"an 
een I'iu<.lcl' uit de mithlclceuwcn. hij zegt haar: 
glocielld lief tn hebben, l\feßsto, niet in tle 
getlru1.1l~e van FÜl'kyas (Goethe} maar steeds 
nog met den rooden mantel, lacht. 

Epiloog. Studeerkamer van den !:luden 
Faust, nO met het bijbelboek. Meßs!o poogt 
vergeefs hem Weer te verzoeken. Faust valt, 
na den bijbel gegl'epen en om vel'g~'\'ing ge· 
beden te, hebbell, llood neer. Mefisto ver~ 

dwijnt naar beneden. 
Oe Ams,tertlamscho correspondellt \>an de 

N. R, C., wien wij da bo\'~nst..'l.ande rege
len onlleenrlcn, vocgt daar !log de rolgende 
beschouwingen aan toe : 

Mon ziel 'L, Hoito heen zieh niet, als Gou· 
uod, met het eersto gcdeelte van Goethe's 
grootsC'h werk. dat zieh in de \verkelijkheitl 
bcweegt, tevreden gesteid, maar 't gewaagd 
lIit de del'tle acte \"an het tweede dreI' iets 
voo~' iijn opera pasklaar te m~lkcn, daarhij 
niet bedenkend <.lat de inhond. de inklceding, 
de beeldcn, de tunl eil de dichtvormen 'van 
llet talere deel met die V<ln hct eerste een 
tegenstelling yorme!1. Het tweeue ueel is el~n 
denl::.-slnk, symbool eellCl' diepe gedachte; 
de vercelliging der door de oudheid bewon· 
del'ue schoonheid, der Grieksche wcreld,'met 
de Germannsche, met den modernen geest 
- gecll onderwerp VOOI' eCII opera, te llOog 
en tu VOOrllllam in elk g'e",·al om vi!l'knipt eil 
verclr;laid te ''''orden tot opel'a-scclles- als 
deze. Volgens hot tckstiJoek is de epiloog ook 
<L1.11 hut tweede deel Vull Faust ontleend, 
doch kuap is hij die Goethe daarin vindt, 
I>t.'halve in enkele I'cgelell die lettel'lijk zijn 
overgcllomoll, Uitjuist is het el'gcrlijke in 
Roito dat hij vt\1I Goethe's diepzinnig-e cn 
heerlijke taal zieh mecstcr heeft gemaakt om 
er zijn ei)!en opcra-opvattingen mede te steu
nell. Dc iJewel'ldng der romantische laferce
len uit het CCl'stc deel ware hem gemakke
lijkel; vel'gcven, inuien hij aan het tweede 
deel niot zijn tekst-'cll muziekbowel'king had 
op . .;edJ ongel!. 



Antwerpen. 
De Bedelares van St-Sulpice. 

Ovel·JI.erlijk. lilel J Waardig van eeo 
drama in Uen bedrijven of, zoo glJ wilt, tiun 
tafereelen. In ieder geval moe.t bet doek 
tiaomaal op en al, zoudel' da sliccesselt te 
rekenell, want \"et'fcl8f't niet dat onze geest .. 
drittigs, snelingepakte Zondagbezookeri er 
aau houden, na hel immer tratr.n,1 slolloo
neel, door bl'a,oo, handgeklap en ook nog 
door bisgeroep IGod beware onsl) huune ver
"oering lucht ta ieven i en dan komen de 
dames en heeren verlolk.rs heel dankbaar 
ell gewetensyol, met eCI} lach op de lippen. 
groe tcn en nng eens gl'06I.en al~ heel ondcr .. 
danige, dankbare dien.ars, tot d. laaiste 
s- ostdrift gekoeld zij. 

Nu. hcl is 1Ili.J toch ook een waar genot, 
na do oplichLing, mool-d, ge'echt, vergirti
ging halrt'chtiug, or wat het ouk zij, ~a.:'\r
mede een bedrijf sluH, de goode on kwade 
zi~len van hot drama nag ceos, hand Run 
hand, terug te zieo. al was het rnaar om 
sleUig overLulgd 10 zijn, dat het ben zoo 
ernstig niet gemeend was. 

Du •• Inet aI ~ie buiteukansJes, gaat het 
dook bij zulke vertoonlng'n gemlddeld lus
sehen de twintig a derlig maal in bewegiug, 
zoodat niel alleen de artiesten, maar al wat 
zieb tuaschen da scnermen beweegt tot zelfs 
de doekjongens, hol op zulken avond heel 
druk hebben_ 

Laat mij u den uilleg van dil boeiend en 
boroemd drama sChuldig blijven. Degpnen 
die er mochten naar verJaugeo, wH tk op 
het Joor hen aangoduide uur op het bureeI 
anzer lodactie inlichten. ofwel verwijs ik 
hen naar den roman zelf wanr het toon8ul
gewroeht werd uitgepel'st en die reeds ver
schenen is in boekdeel, nadien als mengel_ 
werk. ook wel, naar ik meen, pel' atlevoring 
.. tien cenLiemen het nummer, mel belone 
van den uHgever om het mel vijrtig alleve
\'eringsll complest te maken. 

Als zondagsLuk zal dit werk dus wel een 
:tijd stand bouden, doeh den bijval der Wos
zen, zelf:J niat dion der VerlStootelingen, :al 
het 1100il te beurl .aUen. 

De verlOLking was heel bevredigend; ieder 
wedijverde om zijn brok zoo slikkaar moge
lijk te maken. 

Het belangr~kste 'un deD a,ond was wel 
bet woord vlln den heer regisse1;1r bij het 
eerste doekophalen. Zoo riep hij 01 de \oe
g.vendheid van het achtbaar publiek in voor 
den heer Laroche, die door een lichte keel. 
olltsleking verhinderd was zicb als uaar 
gewoonte te laten hooren, 

De heer Laroche heert zieb echter h08I 
verdienotelijk van al zijn schurkenstrekeD 
gek weten ; hij lIeeft .ich nadien boel goed 
verzorgd, want bij de maandngvertooning 
was ZUD heescbhoid schier niet meer te mer
ken. Zooveel te boterl Wij wenschen horn 
echter ditmaal een radikale herstelliug. 

Tell volle stemmen wij in met da Inzicbten 
des Bestuurders 010 zondag eu maandag 
hetzelfde werk te vertooneD. Enkel bopen 
wij dat dil gonstig Jolniet immer alleen aan 
.reemde draken 031 tan deele vallen .. 

Groote Stadslucht, dal ons woonsdag ten 
deol viel, is miJus inoiens mel Mllurbloemp

J" en MYII papa 'I Kam,rlid, niet alleen 
van het beste van wal de scbriJve .. Blu
menlh.len Kadelberg voor bel tooneel sohie
I'en, maar wellicht het Ojnste, het meest 
naluurlijke der m"Jderu8100neemte!'aluu!'. 

Bij de eerste opvoering op oozen schou w
burg had ik reeds de gelegenheid heel veel 
goeä. over dU werk te zeggen. 

zijn voorzorgen no. te laal om de hand vaD 
Jutrer Ctusiu~. 

Nog een allernardigst 100n",,1 is dit uit het 
eeJ'Ste l,edrijt, wanneer vrouw Antonia Lenz 
verklaarL dit liederlUk leven van haar mnn 
moede te ZijD en verhaalt ·jat ze reeds federt 
ecn Jaar t dag op dag sen jaar, met an.s 
bekend is, boe zs toen t woe, 51""hts twee 
trunen heeft weggejaagd, doch sindsdien 
alles doodbedaard beett nagezien ·on uHge
staan; thans echLer, na dit bezoek in hot 
enfe chlUltallt, wH ze zieh van hem JaLen 
scheiden zonder meer na te denken en wil 
oog8Dbikkelijlt haar man verlaten. Dit kal
me, zoowel berddeneereut.le tooneoltje. is zoo 
groots Leedscb mogelij k. 

Hel i. niet alleen het groolsteedsch 
Berlijnsche leven dat de schrijvers hebben 
weergegev8u, doch het 18\'011 "an elke 
gro.>te stad, ver;teleken met die uit de pro
vincie. Ru hoa njß, hoe merkwaardig 
juist Zijll die ontelbare snelafwJsselende 
toostandjes en voorvallelies, die eigeuUijk 
met den grooten 1001> rau·hot stull niets to 
makeu hebbom, doch die er tocb even Oll
misbllUr aan zijn. 

De vartolking mag OVol· hei algemeen 
heel bevredigend heeten; meer st'Jdie bij 
zulke berlleming had ecbter voor veleu niet 
geschaad. 

Ik zODder hierop uit het overhecrlUke 
viertal Juffdr JODe,kers, mevronw eil de 
heeren DiIi. en Lnroche, deze laatste geheeI 
bers/eld, die onberispolijk, heel en aI in hun 
karakter, van het begin tot het einde geble
ven zijn. 

Heel gaarne z;)u il<. de anderen denzelfden 
Jof willen maken, doch het wH er moar 
'olstrekt niet ult. 

,Walter Lenz scheen mij 10. hoegena.md 
niet in zijn ochik,hol was of h~ met de overi
gen hel stuk niot meeleefde.Het tooueel waar 
hij wH opsporen van welk ,yontuur _ijn 
vrouw hem vordacht heelt, werd door zijn 
koelbeid 10ta.1 Onl.enuwd en kwam dus 
in 't geheei niet tot zijn recht an evenmio 
hel tooneel wunneer hij zijne vrouw le 
Ludwigswelde terugvlndt. 

Hem sebeen bem alleuoo n.tuurlijk mo
gelijk te geschieden, de mee.t tretrende 
looneelsn lieten hem tota.1 onvers"hillig, 
zijlle gramsehaPt zijlle opguwondenheid 
waren allen even' koud. En dat VO'Jr zoo'n 
VUrigCll BerlUner ! 

DokterCruslus seheen ook wel niet .66'n 
ingeLurgerde Ludwigswalder als hij bel OnS 
k wam verklaren, en wilde volotrekl Diet 
aao bet mijupaard Bataille uil Zola's Germinal 
gelijken. Zijn zpggen wao kort en geJaagd, 
helscbeen mij alsofhij .ha.sl gevoelde om 
dit praehLige,zooniel het prachligste Iooneel 
uit het stuk aehter den rug te hebben. Bij 
zulkekleinstedelingen nochtans is het zenuw~ 
gestel meer slapend.n komen de gadachten 
dus niet zoo suel, zoo kOOl'tsig voor, als biJ 
bem wol het geval was; zij loten integen
deel iedor woc.rdJe omzichtiger, langzamer, 
meer bedenkend achter elkaar volgcn, Ook 
in het chnmpognep'l'tij~e trachlte hij meer 
tegenstelling te maken met de twee Jonge 
Berlijners tol hij z'n roe. aankrijgt. In de 
tw.e laatste badrijven echter, seheen de 
dokter ons meer in zijn element. 

BernhardGemp6,de naieve,die immer telaat
komt, beviel ons best; op sommige plaatsen 
scheeu hij ons ech ter wat al te schucilier en 
dat is hij volstrekt niet, naal' ik meeo. Inf.e· 
gendeal, natel is hij wel cn zlet zieh in zijn 
nalvitait voor een Don Juan aan, wel i. waar 
volgens eigen gezegde, sen allijd heel deftig. 
fi4derlijk, zeltbeheersehend damesverleider_ 
D~ . mindore ·roUon werden heel wol ver

vuM. Movr;' Lemmens ·an' Gorle bebben 
zODder overdrijven en de heer Vau Cauter 
heel bedaard, zooals het paste, hunne rol
lelies gedpeeld. Kortom een heel genoeglijke, 
vrqolijke avond. F. v. L. 

Brussel. 

Ik zou 700 met cen, tl'ek aUes opllieuw 
willen beginnen en nog een beele boel 
dingen bijVoegeD, en U verhaIen van het 
groppige, het ,ulrdige, hot eigenaardigs dat 
ilt nog heb opgemerkt. Doch ik hoor reeds 
hel slrenge woord van onzen achtbareu 
hoofdopsteller: -opgepast,mijn waarde, ovar 
zOOve.' plaats wordl er sIecht beschikl. Gij 
bcgrijpt, eeDe heropvoermg, er is reeds z66-
veel kopij, gij komt dus telaat. • I WAR WIe K , 

Ja, ik kom t. laat, evenals die goede Ik was nanr den Sehouwburg gegaau met 
Bor.hard Gempte, die.nalcfgenoeg i. om het I de boop van, z~o niet een meesterwcI'k, dan 
u bij zijn eerste kenmsm"ken 1<, bekennen; . toch een verdlenstehjk gewrocht te mogen 
dejonge. tracht zicb heel bet sInk door te l' begroelen in hel nieuwe stuk van M. J. ToU&
·beteren doeh komt ten slolte ondanks aI saint, Warwick de laalste wille roo., g ... 

schiedk\lndig drama In ~\jfbe.I't\l-ren (l.l:M 
Gehelm.~. (TIJ.'ee;"arm/ater}:De Verrader. 
3 De l!oveliltgell. eells KOllir1gs:" 4. De 
laalste Hoop. 5. Eell Irouwe Diellaar .• 

Hetspijt me van Warwiek niets anders te 
kunuen z",,'SilO dan do t het ecn el'barmlijke 
misgeboorte iso -

M. TooSSllint i. geen Shakespeare - in
tegeodeel - 01 geniet bij het onschatbaar 
voordeel .. rolid te zijn van 1Jer.c/"ideue 
looneelmant,chappijen van Belgi., aIsmAde 
van den kUllstkring van P.llerson (lI) (New
Jersey), volgens La Reforllle In eene ou
vergclijkbaar ironische levensboschl'ijving 
bekend maakt. 

Hij haddo dan toch Uloelen weten dat een 
hisLOI'isch drama muken, zelts vool' schrijvers 
met talent, een struikelsteen ia waaro\'er 
meuigeen "ie], en dat, nls cen schrijver, 'die 
geen ""der dan ·ingeb"eld talent bezit, het 
wangt zoo iels ~n te durven, de uitslag van 
zUn pljnlijk zwoegen niet meer dun een 
lett..!'kundig wam:adrocht kali wezen. 

Het stul. ve!'lolion is overbodig, waD' de 
schrijvt'r is de geschiedenis zoo getrouw 
bijgeble,en, dal zijne persouen beurtolings 
de g ... chledkundige feiten '·un den tijd kamen 
verhnlell met bcschouwingeu geput uit de 
leerboeken die ~.n de leerliDgell van college 
en atheneuOl in tle handen worden gestoken, 

Reeds vermeid hlnd zegt dalbel nieuwe 
.tuk van M. 'I'ouso.inl geeno tegen de borst 
stootende anachronismen beval. Ik. neem dat 
ann, maar dIe negatiove hoodanigbeid kau 
toch niet opwegen tagen de hoofdgebl'eken 
·van hel werk. 

D. t M. Toussnint ane gekende historie· 
schrijvers - Bacon, Goldsmilb,Hume. enz., 
iDbegrepen - geraadpleegd hebbe, .. I niel 
beletten dat zijne personell geene menseJlen 
zijn maar ledepoppen mel potsierlijke kurok
ters en dito gezegdeu, die zieh bewegen lu 
ollmogeluke toestanJell en aRnleidillg gevell 
Iot versleten, grof·romantische etlekten. 

lIer gansche sluk i. eeu jammerelId 
dooreenloopen en ollgewettigd verscbijllen 
en verdwijllco Van Iwartgebaarde vel'l'aders 
die van achler .ne booken en struiken op
dogen om blolldgelokte helden en heIdinnen 
te folteren, te pijnigen, te dooden of in· den 

, kolk der krankziouighoid If te werpen. 
V ooral het hoofd van die verrndersbende, 

lord SLatford, aanhnnger der Irudors en, 
volgens bel pl"Ogramma OllS .welwillend 
mededeelt, Je maaiscbappelijke posiUe van 

I vijand ,'an Wal'wick bekleedenJ, is een 
scheppillg zander woer.",. 

Zulk werk tan Iooneole brengen was 
zeker eene gewaagde poging -...;. ik meen 
voor het gozelsehap. Ik beklaag wsaracbtig 

. de arti.ten die dergelijke dwaashedeu moe
ten leeren, .. en vertolken. Het i~, ooder die 

'omstanligheden, bijna ongelootlUk dat M. 
Arlhur Hel1drikx nog emotie heetl weten 
f.e zetten in zijn speI, vom'al in de sccne van 
da gevangenist dat mevrouw Julia Cuypers. 
dia een hulf dozijn keerell in bezwljming 
maet vallen of trachten to vallen, 1I0g' aan~ 

,grijpend en roerelld kou wezen en {,p eelle 
aannemelijke manier kraukziunig wor

. den, en dat M. Myin de IIg11ur vun 
1'hom.. Morus met zoov.el waardigbeld 
wist weer to' geven. DaarolD ook is het 
M. Bolle niet euvel ts du iden dat IIU zieh in 
de rol van Sir C"mpbell slechts op de hoogte 
van hat stuk hield. a4. Wiebeler, vijand v.n 
'Warwiek, haeft de rol die hern deele viel 
met ,eellß bumOl'istische gelatenheid door 
staan. 

Wa.l·om zooveel woordcn om oen stuk te 
liesprekcn dat 'eigenlijk geene bespI'eklng 
wnard Is, zal men mis~chien tegenwerpen ... 
Wel, omd,1 ik M. Tou .. ainl zou willen over
tuigen dal hij oDeinolig veel beler zou doell, 
voortaan van het vermaak van toonedlwer .. 
ken te schrij veu Iotaal af te zieu. Hil zal 
toch wel aLdere ve .. trooiingen vinden om 
zijne snipperuren dOOf te brcngeu, en,indien 
hij er volotrekl aan houdt, dat hij dan, in 
Godonaam, ziJne pennovrocbten verbo rgOR 
houde of uitsluitend late oproeron door de 
talrijke mantschappiJen van Buropa en 
Amerika waar hij eel'elid van is. 

Wafwick werd' vo;rargegaan door De 
Occasie maakt den Die/, eenlus:tge oper,elle . 

\\'lei gecsi\g-lIjM \\'I\\r.\~\;. '·all ~\Il'y, !tel 
stukje werd lIink gespeeld en lief gezongen 
door Mej. Ph. ·Cuypo!"s en L. Verstraten. 
wier vertolklng veel lof vprdionl en tevens 
bet bewijs levert dal on$ gezelsehap ons nog 
meer (lP dergelijke verasingen zou knnnen 
vergasten. ' 

Wanneer hebben we 006 zoo iets7 ... 
J.- VBRBEECK. 

Brussel-SI. GiIlis, 18 Novpmber LO'J7. 

Zeer GCtlchte H cer, 
Ik lees,in uw nummer 3 van Zaloluag 1;n 

. Gctober, een artikei betrekkelijk don wetl
strijd vnn tooneelletterkunde dit ja.r door 
de Stad Antwcrpen ultgescbreven. 

Ib dit verslag viScb ilt her ,olgendc dat, 
ofschoon miJ 11iet betrekkeltde, uwe geachte 
lezers, en mijne ~oonee}hroedel's in dwaling 
brengen kau: 

- 'l'usschell de.aCgewezen werken bc\"ond 
er zieh oeo, waarvan da scbrijver niet kOll 
gezegd worden keuDis ta outberen V81l 'litte~ 

ratuur on tooneel. Hij bezil er integendeel 
te veel , of bij deed althaus '~ot, overill'ijviug 
toe zijn voordeel mel de genolelJ Jeetuur. 
Immers, wat onldekte do jury I Dat in het 
drama getiteld: Edward Warwiek, d·e 
Laatste der PlalZlag .... ts, niet alleen ,som
mige toestandeu ull Schilters Kabale '/lid 
Liebe warell overgenOluen, doch verschoi
dene plnatse-n bJjua wooJ,'deJijk afgescbreven! 

In gomeld arlikells er spraak van Ed ward 
Warwick,De laalste der Plalltagellets. in 3 
bedriJ yen door (l),sluk dat de Jury tusscllen 
.de re gels korto111 bestempell met de bena-
mlng van LeUerdiene. ' 

D.t stok door (wie 1) heell niets gemeeos 
mel mijll oorsl'l"OnkcliJk drama in 5 bedrij
ven: Edward Warwiek, De Laatste IV i/te 
Roos,io J894 In den drieJaal'lijksehen prijs
kamp te Antwerpeu meteene eervollemelding 
aangemoedigd, en dat alhier Le liru ... 1 dOOf 
Mb!. Hendrickx en RIU1S in den KODinkhjken 
VJaamseben Scbouwburg dezer dagen' wordl 
opgevoord (te.Oostende in deli Stadsschouw
burg 17Auguslus), te Lier op 28 September 
en weldra in den Nederlandschen SchoulV
burg te Antwerpen, bostuur van M. 1J0ese--
laore. . 

HopeDde, Geaehte Heer Opsleller dat IDyn 
brief in uw a.s. Dummer op de wlfde plaats 
en onder da zClfde "rubri~k zal op~enomel1 
wOl-den bied ik u, M. müne vriendelijkste 
groeten aan. 

JEF 'fOUSSAINT. 
N.B -Sedert i891nam ik lIergells deol 

aan pI·ijskampen. 

Parüsche Correspondentle. 
Odio" ~ • Ricbelieu • dramn in viji bedrij~ 

. ven en negen (a.rel'e~len, Daal' het. Ellgclsch 
van Bulwer-Litton, door CharJe. Samson. 

Tusschen .. Yargot de Blocruen vel'kooJ~ter., 
en .. 'Lazaro de Veehoedci' "zou hot druma, 

, waarvan het tweeds TIlidtre Frallfais gister 
avond ons da prellJi~re gar, een goed ftgIJUI·. 

gemaakt. Ja, zich ollderscheldcn hebbell. Het 
heert eenige aallgrijpende, hong-dramatische 
momenten, maar overigons fs het op-entl'-op 
fJie1exjetex. gemankeerd rornnntisme, 

Men {en het schUnt dat deze. men. nie. 
,manl! minder is dun d~ heel' Ginisty) heeft ans 
dezen ... el toebereiden scho/el - op gouden 
schaal en door du hand ecus meesters opge
sierd - wi~len voorzeUen als gelük nan een 
.kenrspijze uil de keukell van den melodra
matischen meester Dumas pel'O, ravigotte 
met een saus voor welker bereitling d.e talen
ten vanden aUleurderTrois lIfousquetaires 
zolf. tekort zonden ge.choten he~bon; Ma.!" 
wO zijn bedrogcri uitgekomell. 

,NoeIl, dRll nog Hever Dumas pCI·e dan de 
door Samson gcadopLeerde ßohver-Litlon; 
er is hier te ]uchtig - niet lustig - huis ge~ 
haudell met de historiu en het gezond ver
.tnnd. 

Ben gesehi~deui. nls die der Guderwetsclie 
drama·s .... in Degen tRfereelen luat zieh zoo 
mn,lr niet vertellcll,Ouarom waag ik mij niet' 
aBn een uitvoeri.-i overzicJJt,maar bepilul mij 
tot ellkele 11Oof.bakeu,De beiUllwool'tlo lieflJe 
van een ridJerJijk a\'entuJ'ier voor {-CO'mooie 
pupiI' van den grij1.en Kardioaal, cen sarne,i .. 
zweering van royalistische cdelen tegen deu 
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grooten staatsman, on da begeerlo van Lode
wijk XIII voor beljonge meisje zijn de boofd
gegevens von dit drama in wßlks midden da 
krachtige, wat le veel geideallseerde Riebe
lieu, wel door de lasl der Jaren reods gebogen 
maar sterk in bel govoel zijner waarde,zijner 
onmisbaarheid .,oor Frankrijk, ziJner liefde 
voor hat vaderlnnd, staat als een oer..eik to 
middon van eon boscb dennen. 

Staken van hovalingen, intriges van 
med~minnaa.rs. valsche beschuldiging'en, ver
raad, vorswlijke oDdan~baarheid , standvas-
tige lierde... een geheeie stalenkaart van 
gewoon menschelijke en koriinkliJk boffe
lijke voorvallen en eigenschappen is gebor
duurd op bet stramien dier boofdgegevens. 

Nu eeDS Zijll wiJ in da w81'kko.mer van 
Richelieu, dan in het sH.lon der eourttsane 
Marioll Oe Lorme,tev8llS spion in diellstvnn 
den kardinaal-minister, ook wel in don tuin 
van bet Louvre, later weer in da Bastille an 
dan nog in het kabinel des kanings - waar 
zijD wij a1 niel,vraaglgij, lezer 1- en al die 
afwisseliog van plaatsen, voorgesteld door 
mooie, smnakvolle,bijwijlon zeel' weelderJge 
dicors, nauwge7.et historisch, vormt een 
reeks van milieux, waarin ons de rijke 
fransche pofkleedijen van do cersIe belft der 
zeventiende eeuw, waarin het schilderachtig 
hotteven waarmede de strenge nukkige ka
ning zieh had omgeven , bijzonder goed 
uitkomon. 

Richelieu, met waardigbeid en toewijding 
gespeeld door den heer Cande, was nauw
kenrig zoonIs wij ans dezen grooten staats
man '"Darstellen uaar zijn meest bekende 
porlrellen . Hij gaf mel zijn rijzige gestalte 
In bet sl.tig rouge cardillalisle mel de 
blauwe collier der Heilige-Oeest-orde een 
mooi contrast, DU eens met de sombere 
tonon van zijn eigen woning, dan met de 
schitIerende tinten der hovelingen-olllge
ving. 

Ook door de andere leden van de Od60n
Iroep werd dit drama, dal VOOl' het oog vel. 
bekoorlijke momenlen had, good (of lame
lijk goed) gespeeld. 

lk belwijfel of .Richelieu.lang hel pro
gramm. zal houden. Mi .• schien dal het 
populaire elemenl - en dil is nog graot, 
telfs onder goede betalers (denk maar aan 
de 725 malen dat nu .1 Les deux Gosses 
gespeeld wordt, lezers) - sterk genneg is 
om door (len naaneieelefour, deze arUstieke 
dito te volmaken. B. 

Van den Belleman. 
ODor vergissing bij het verzcnden der 

proeven, moet het" vergIng over da opvoe
ring van den Vrijschulter door hel Ant
werpseh lyrisch Toone.1 versehoven wor
den 101 hel volgend nummer. 

DeZttidnederlalldscne [ooneelbolld heelt 
laien welen aan hel Von Peen.'. comiteil 
te Oent, dat hij voor 50 fr. inschrijct voor 
het jubileum van de waardige echtgenoote 
van den eens zoo verdienstelijken looneel' 
schrijver. !len brief van dankbetuiging is 
daarvoor uit Gent ontvangen. 

G_ Delattin heect zijn nieuw tooneelspel 
Zipf Eer t8 Brussel gelezen voor hetbB!l tuur 
van denVlaamscben Sehouwburg, waar mon 
het dadelijk. ter opvoering heert rumgeoo
men. 

M. de Vertegenwoordiger vnn den heer 
Roeland tal denkelijk Ioekomende week 
Toor het voellicht komen. 

Tusschen hare ",Irees op 'I tooneel ge
bruikt Sarah Bernhardt nooit anders dan een 
kopJe De Bmkelaer's Cacao. Dat versterkl, 
meent de groole Ireurspeelsler, en wekl op. 

pb~J~BO~)!). 
DRUSSEL. - KOllinklijke Vlumsche SchoLl w

burg. TooneelmaatschnppiJ -Oe Kunilltvl'ienden ... 
Dijnsdag 26 Octoher, Lena Donders, drama. in 5 
hedrij\'en , door Teirlillck-StljnB. Den trein le lut, 

bIYllö~dE~~~l~~: ~ro~;n~e~"~~:t!·~h~(. l,am-
metensstrant. Toon- Toone~l~ pn Lcttcl"kuDdige 
MaatschnppiJ • Euterpia ... Zondag 31 Octollel'1897 ' 
lui~tcl'ijk tooneclkundig avonrlfeesf, bcst18nde uit: 
EI ... drnm'\ In .( bedrij'!en door N. DeTiere, en l 
Een Onweer, b~ iJsrel in 1 hedrijrdoor 11. Melis. 

STAD DENDEaMONDB. - Ter rpesfzalc Vin 
't Stndhuis, op 7.ondll~ 2.{ october 1897, dool" d~ 
Roderijkkamer «. Oe Leeuwerckenn.ers • het drama 
In vi",r bcdrijven Katbarin. door Alb Morel, en 
Pompier en R18eman, kluchtspel in Mn bedrijf 
dOf)r Valckenaere. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle .vonden Sreclakel-Concert. 

HET TOONEEL 

Antwerpen. 
Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

Y~jU.On~R KEH 
MM. Lemmen,. 
Mev. M. Vertraete 

Robert Wels, rabrikant, 
CaroJina. zUn vrouw, 
Willl, 
Mina. hunne kinderen, 
Clara, 

j. heer Dela lIaye. 
j, jucr. Barbiel'S. 

Ansclmo Renz1us, 
Vl'ans Renzills, kllpitein t 
OuaLaar Roll. zeeomder. 
Baranski. 
Mnller, meestel'inecllt, 
Een kamenier, 
Een bediende, 

Me.,.. He rtrijn. 
'da hr. Van Cauter. 

W, J nnl'l ~ (lOIl . 
Bertrijn . 
Van Keel'. 
V, d. Hosch. 

Mej. Vergult. 
de hr. Leurs. 

DE HARMONIE VAN DUFFEL 
blijspe! in 'bedrij,en. rloor C De KintIer en P. EJ!den. 

~~I~~:tb~e~:;~ijn frOUW ~~~ ~~~r~~te.L, 
Muie, hunne do('hler DiliR 
IAuis Berlriju . • ~thd;er de llr W. Jan~ns 

~~;I'R:s :,m'':;~~I~t;~~r Harm. Maat. ~:rtr~l~u,er 
Roodlhoofd, renlenier 1'. Janssens 

~~~i~~eCh' in h. lOkal! d. Hannooie X~~o:~~ Do$l;h 
Sophle. di~nltmeid bij Oe Sm t me'f. Verslraete-.D. 

BOEUEIIBEDUOG 
Nieuw blijspel in Mn belrijf, ,100r O. $pringael 

Boer Nelis,laodbouwer, 
Betb, zijne .,.rollw. 
Lieske hun dochter, 
Louis, brJefdrager 
Kauk, veldwaehter, 
Vliecenleer, schepcn. 
Stookmn., id . 
Een b!lkker, 
Een likeurrist. 

de br Laroehe 
MeT Lemmens. 

I) Dertryn; 
dehr. W.Janszenl. 

• Devos, vadel'. 
de hr Van den Bosch. 

• Anfoons, 
• D evos, zoon. 
• Cauwenbergh. 

Het Treutspd der Smeden 

In 5 bedrijvcn, door NESTOR DETIERE. 
Matheus Dirix, Imid en 

landbouwer de br Van Cauter 
Cornelia, zijn VI'OUW Mev. Lemmens 
Jacob, hun zoon! rI da hr P. janssens 

~iY~~:~d, : i~~b~~,wer ~~~~:~:eol 
RClze Kate Mej E. Jonkerl 
Corneliu8 Dirix, oom van 
MatheulI,h"ndt'ouwer dehr Hogguer 
Jan Meerlo, smid Van Keer 

~r~t ~~:~l~ t Zij~~~ers, ~~~~maker. 
Katrien meid Mev, Bertrijn 
Heiotje Wimpelo, 

gercchleboda de hl' Laroehe 
Neeltje, zijn broer rhetorijker Antoons 
FraOI!leD, wethni,knecllt Dela Haije 
Walkiel'l, smid Dertrijn 
Eente amid Van deo Bosch 
.T9.'eede amid Babusiau 
Oe voonitter der scheren 

(I( rechtbank 
Oe Amman. maaoder 

of rechteiacher 
Eerste,gebuur 
Tweede gebuur 
Herste vol ksmao 
Tweede yolksma n 
Ren herbergiet' 

Devos 

Devos (I.oon) 
Vao den Droek 
J. DeOt'oodt 
Leurs 
Bredius 
SO· 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

Lohengrin 
Zaogspel in 3 bedl'ijven van Wagner 

Hendrik duitsche koning MAI.·H. Fontaine 
Lohengrin L. Leysen 
Hertog Oodfried • .• 
Frederik un Telramund C. Piens 
De Herant des konings 0, Van EI.acker 
Elea 'fan Brabant Mej, C. Duysc 
Ortrude A. Van EI.acker 

Vier edelknapen des konlnga, Saksi.che, Turing 
lehe en Bl'ab~Uitsche edelen, edelvrouwen, edel
knapen, maor.en, Vl'ouwen, enz. 

w. Koopal& Co 
Aaent.lt:h&p '9'001' & .. nkol1dlaml~n 

64, Provinciestraat (noord), Antwerpen 
AAltPLAKI:JI'IG EI'! "'ITOItELiNG VAl'( OAUIWEIlXU 

UI BELGII, HOLL.ucD Eil' DUlTSCIlLAltD 

---- IN 24 UREN. ----
HONOlllD vooaa8HOUDEIC PLAAT~'Elf TI: AI'ITWUPl:II 

VODN MET AA/'iPLA"JlEIf 

SCHRUVEN VAN ADRESSEN 
op landen en brieromsligen \'oor alle buoopen, 

- Ondcr band doen. -

Aankondi,inKen op 
- muren, 

Verhunl1'(l: van 
draaRbordeo rU-W' Rens 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Het Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

vu,,,.,,,ue. - ANTWERPEN. 
Hetill V(Jorwaar in itgl'oot lI~h(\c nma.~n7,ijn uat 

glJ moct lIjn om In \,PI'lrOIlWdn te wo,'llen he, ließtI " 
alles wOl'dt cr In Imi .. gowankt donr bdkwIIlIle.' 
gasten onol'r !ict oog ries mee.ter~. SellO ,ne ke •• 
van mans· en vrouwbnltlllen,llorjl'S VOOl' hllwelijk 
ceremonnics pn &fond '8E"'en. Alle rCj,uatiihl 
worden aangenomen en J)ionen de 12 uren aCge-

;ek!th~o~pe~lillfl~it ~:D e~r:(f:~~h~~feee~: . ander~ 

,"vorden de goederen atgehaald en 

~'"~J"~~'@P"
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

1I11WtUjuhßIII, !lumko:n1l111 aUn. IIrll, '111, .U. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor Conoerten en Begrarenissen 

ARTIEKELS VAN PARIJO 

Bijzondcrheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen, 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

TENTOON.STELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste · helooning 

Meda.lje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

oIoor 0I. booge Jury t.o.g.k.nli. 

••• ,,"".'1.'1 •••• 

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste

laoze enonmiddell ijke rcparati~n, - Opnieuw 
wassehen der Handschaenen zander geuren.
HandschoeneninChevreau , SuCde. Castor,enz., 
- Engelsehe, Zijden, halve ,zijden,garen Hand
schoenen. - Groate keus van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud huls BCl'bl&,ctte. 

33, GROENPLAATS, 33 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnots traat , 11, Antwerpen . 

NablJ da OOlt.l3lie. 

VERHUIS WAGENS;:;u~~.I:!~;~~?;:;;::~; 
bolic\'en tot 8 mclen toc, - eH. BAELE,lIle1.hd· 
makel'·Garniel'del'. St, Will+'bl"otlstrant, :':2, 5" 
wijk . Antwerpen. - Oewl:lal"borgd vel'\" nl'l' ,' n 
inpakking van meubelen, pi nOI en colTrc·Lrtll. 

PIANOS. z~~il~c~~ c~~:~:ij~:~ ~~~t>~IL~1~~ 
JAN$SENS, Kunsllf!i, 74. Hoek un Hopland. (;;oo ~nn 
keilS van all (wh(!~to llian'l! \ ' nll fr.57S, 623, 6i~ \,/1%, 

onverd I'baar eR voor 10 iaar gewaatlorgd. 

G-u..s1;ave F.A.ln~.-3 
25, Beddenstraat, 25. ANTWEllPEN. 

I_):( ~UZIEK}:( - .! 
SnalllnllrumentenlDMlenaarl Ditaluitelllke Yer~COD laD 

Snaren instru mcntcn 
.I,nbn1l, "tTUr~ld UI 

IICBtLll1 'u XAlSIILLI 

Collin ItUzin vaD Pa.rijs 
M'lDieut u.lIlrtuurl 

('HZ • 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.1.~1me C) C)l\l[ S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

HORLOGIEMAKER & OOUDS~lID. 
)fAGAlIJ:i Vo\:o! 

Sehouwgalnitlu'en in alle soorlen en a.1ll 
alle ptijl.en. 

Gouden en zih-cren norlogi~n, Ju,,"eelen, Gaul! 
en Zilverwerk. 

MUS/KAAL GEST/eHT 
LEYTENS-VAN DEN j3ERGH 

KUNSTLEI, IO 

Pianol'lIen, Soliege, Th60rle en Harmon1e 

BIJZONDERE LES$EN 

Heropening der cursussen van a{ 

15 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
Door !lel j:Cchruik VIIn hel eI:hl .\merikaan~h no~eh. 

kruid van Dr JOhtl l' V onfooilbaar middel legen hel uHul
Jen \"an hl'~ haar en lJa~I\·d. duize,.dc he'lliJ~~chrirten \"ID 
Jlenonl'n die gausch hel h~;lr teru;;t hekollll'lI hebhclI, 

Te verk, ij~"Il: D~: lkul, Anlwerpl·lI. Put ~ , K"lantler 
plaal~. Gl'nl. Van )It'lkf'hl'ke, ~l ec lll~lell. Nolf, !Ierxem 
eil hij dc hijlond,'r~le :Illolhd:cn de~ 1~lIds . 

Fh·s.~dl'.m "In 2._. 3.:.0, ' n ~ ._ fr . 

EenigdeflOl, \' AN GR8e~~~~~l{~t~:i~((aru, 'lt, Anhw'rpen 

Mi" ol,le:;: taU .w eentiemen, ]lO~hrij 'I hili "oor 
~:Ill~b Üc1l!i l'. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMEENTESTRAA1',51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend ",oor zijne lekkere koeken, brlochen, e01:. 

WOI'slcnbrood, 
Bekroond mtlt de gonden medalie in d. Wmldteatoonstol1ing 

fan 18901. 

CRiEE CENTRALE 
Rui. gebroeder. DE WYNGAEll'l.' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 
TIlSld.len dc Mil1e .~ Culonnce cu Ile 3 A rcade., 

Dlgelijkl nu 8 are " Dorren tol10 Ire 'Inondl 

Vel'kooll hlj 0l'hOII, fl~VCIlI 
publieke vcrkoop van 1· kwalitcit, O!'sen-. KaUs. 

Sehapen- en Vel'kca\-Iceeeh, .an prijzen 
welke a.Ue Joncurrentia onmogeliJk m1keo. 

Antw. Drukk. CL. Tm .... vr Gratiekapelstr. 7. 
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HET TOONEEL 
Orgaan van hetNederlandsch Tooneelverbo6d en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland: J. Vriesendorp; voor Zuid-N ederland: A. Cornette . - Secretaris: H. Melis. 
L.d.n .an h.t N.d.rlandsch Toon .. ' .. r6ond en I.d.n .an d," Zuid-N.d.rlandlch.n Toan .. /60nd onl.angen dit W .. k6lad grati •. 

Mededeelingen voor Noord·Nederland te zenden Nieuwendijk, 235, Amsterdam, 
- voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOON EE L .. , Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

Ons blad_ Dog niet z~o dadeliJk . toe .over zijn ge~aart artikel van den hcer Mal'cellus Emanjs. De 
zijn arzonderlijk blad pt'Ü' le ge.en, al. 4~ voorgnaude regels zijn haar als het ware 

aangokleed door da TtlOneeHs"ten zie d/)8D, 
- da" beD .k aanvan'kelUk gencigd het voor 
.den ' lIaJ'tStocbt .. 811 0" ~e . armOe 01' le Demen I 
omdat zU ,niij, oeD beter beeld ' geven van 
boerelliierde en boerenruzle.Maar als lk dan 
kalm ga bedellkcn .dat Richepin zlju" boe
ron in verzen laat sprekell" en rlat hij ze met 
gevoelens beziett, die , meu In de bladzljrlt'D 
van La Terre bcpaald niet t~"rU;.!\'ilidL - tJau 
zie ik loch teil stotLt! iU,daL het :.tuk veelllleer 
v~n een idyllo daa van eell boer"iI:,v~1 w~g 
bedt. En duo gelooC' ik b.v., al t1'ekt 'hd 
kostllum D1ij op het oogellul1k :zelf ßliuder 
un, dat inej. Klein met haar keurig kanten 
mutsje en haar wit boezelaul'tje en lage 
schoenLje::s gelijk had boven mevrouw l\leida 
Mulder met hot witteJak,den zwartell rok en 
de sloll'en. 

Nu er over de samensmeHing .. n de b"ide uitgeverpiel verklunCd bad de ullgav. Ytl.\ll' uit het harl gesproken.Devoor'steliiDI! der 
tooneelbla.den (HeITooneel,oi!!,&an van ' be! ' denzeIrden prijs op denzeJrdeo TODI onlJl(}o rallen !sln lilIe op.iehten rulll de, wa.rheid 
Nederlanrlscb Tooneelverbond an Het Ne- gelijk te kuanen yoortzenen. gelrouw Oe wenscb der Vlamiugen is 
de1'lalldsch Tooneel, orga"\D v&n den Zuid- Toen er dus toch een yeranderingmoest inderdaad, zooals wij het te dezer plaatse 
Nederlandscheo Tooneelljood) in tUt nieuwe komen, toon het l,ovendb n bleek dot wij I reeds hebben te kennen gegeven, langs den 
blad slechLs ~en artikel is verschtmen,wnarln door samansmelting der beide bladen zander weg ,van onderlinge kennismaking ell ver~ 

da zaa.k uit:duitelld van eeu Zuid-Nedcr- prijsvel'hoüging meer ruirnte vo r ODZ8 stillldhouding te komen tot het thans 1I0g 

Iandschstandpunt werd bf'.schouwd,zij 't mij Noord-Nederlandsche arlikt!len konden ver- vCl'nfgtllegen, maar 0003 te beraikt>,n ideaal 
verguud hier zoo beknopt mo6elijk uiteen krijgen dan het geval zou gewe\:!St zijn, vaude looneeleeuhetJ der Nederlandell . 
La zetten, wat het Hooftlbestuur vall heL indien wij de uitg,~vtt van een afzonderlijk Indien aHen h6t wal mt.'enen, dan zal 
Nederl'Ddsch TooneelTerbond er toe heerL bInd hadden voorlgezel, !oen eindelljk man- '1 wel IIMn. 
gebracht deze samensmelting tot stnnd te lien als Coruette, Mal. Roose.~ en andl ,re 
brengen. . \'Iaanlsche schrijvcrs voor een nieuw orgaan 

Nog v661' hot CoDgres van Antwerpen hun stoun hadd.n toegezegd, begreep bet 
h .. ft glnoemd Hoordbesluur po~ingen oan- . Hoordbesluur dat heL oogenbUk gekomen 
gewend om medewerking voor l.ijn strevell was om da proef Le nemen met een geza
te verkrijgen aan gene zijde van do Belgischö menlijk orgaan van de beide verbanden, die 
grans. Het idp.aal, dat muß daarbij voor zieh ;;ewijd hebben aan de belangen VAD het 
oogen had, was het verkrijgen van een nationaal tooneel. 
groot toone.1 voor Zuid- en Nuord-Neder- Zal nu deze proef .Iagen en zal de keDnis
land. Het spreekt von .elf, dat niemand er making met het Dieuwe blad beoogd ook de 
nan dacht voetsloots dit ideaal ta kUlmen innige versLandhouding, de goede samen
Tsrwezenlijkeo_ Integendeel begreep men , werking tengevolge hebben. waaruit zieh 
dat er voor ht:t oogenblik weiniar te bereiken een nieuwe en betere tOflkomst voor ons 
viel cn dat er jaren, ja beale menseheule- tooneel kAn ootwikkelen I 
yens voorbij zouden moeten gaau eer men Natuurlijk. hopell wij 'L, maar met zeker
op resultat.eu zou kunnen bogen. Toch meen- heid valt daaromtrent nog niets te voorzeg· 
de het Hoofdbestuur, dat hel zich door over· gen. 
wegingen vau dezen aard niet macht Iaten Een eerste vere:scbte is, Jat er van. heide 
weerhouden. Indien elk menscb.lijk geslacbt zijden eerlijk en Oink, zonder kleing~estig
zieh uitsluitend bekommerde om ZiJll oogen.. heid en zonder Jaloezie naar de yerw~7.en· 

blikkelijke belangen.n niets deed voor zijn IIjkiDgvan bel cfoel'wordt geslreorö. C 

nakomelingen, dan kwam er immers nooit Wij hebbeo nueen huisjegebouwd, waarin 
iets deöe1ijks tot sland. wiJ kunnen 'samenkomeo en salDen berand-

Wat men dus wUde in de verre. verre slagen. 't Is nog heel klein sn het heeft al de 
toekomst was een groot toonesl voor Noord· gebreken V8n het nieuwe. Da muren zijo 
en Zuid·Nederland, met andere woorden: nOf; vochtig, zoodat het behangsei al ter.stoud 
een veel uitgostrekter arbeidsveld ,o.or ome hier an daa.r donkere plekken vertoolll of 
tooneelspelers. een veel ruimer terrein va.n lo;;laat, de deuren klemmen en sommige 
bekendheid voor ooze scbrijvers ~n last not ramen willen niet op of neer. Llten wij ons 
least aen oDtzenuwing van bet verwijt. dat niet dadelijk over die vlekkcn ergeren, een 
de Amsterdamscbe tooneelschool to vtel nieuw behang eischen, de deuren en rarnen 
leerlingeo nftev61·t voor ons klein rijk door laten afscbaven. 
die ,choot te laten werken ~n voor Noord-en Een beetje geduld I 
voor Zuid-Nedt\rland. Laten wlj bedeuken,dat het nieuwe behang 

Be'prekingen met de Vlaamsche letter- ook woer Tan de vocht zou lijden, dal de af
kundigen enkunslyrienden oyerdeze qurestie geschaafde deuren en vensters naderhand 
gehouden mochten wel niet voeren tot de hinderlijk zonden rammoien en dat de tiJd 
stichting van aen of meer afdeelinJ.l'en van zoo veel als VAn zelf terecht bren;.;t. ~ 
ons Tooneelverbond In Belgie; maar leidden Het kwaad moet uitwerken en de gebreken 
toch wel tot do oprichting van een Zuid.. moeten geleidelijk wOI'den hersteId. 
Nederlandschen Tooneelbond, die _ met ons 18 eenmaal het buis goed droog geworden 
Verbond voeling wilde houden en die samen- cn heert alles er in zieh rustig gezet, dan 
werking berx1gde , zullen Noord- en Zuid·Nederlanders di~ 

EveuweI, al gauw bleek het toen, dat er goed gezind in samenkornen, er-ook on
Noord-Nederlandel's en Zuid-Nederlanders geLwijfeld veel van elkand~r kunnen ICt'ren 
elkander nog altijd niet .•. • kenden. en veel van elkander kunnen proßteeren_ 

Vreemd Ter4Chijnsel inJerdaad na z66veel Het Hoofdbestuur van het Tooneelverbond 
letterkundige Congressen, waarop men sa- meent, dat dan, maar ook eerst dan. in dit 
mOll hall vl'rgadel'd, gogotoll en gedronken; hUisJo dC' groud:flagen kUllucn wurdcn goiegd 
manr toch een verschijusel, dat nu eenmaal voor het 6imo,groote Nederlandsche to/?neel: 
niet weg te redeneeren Viel. waarvan eenmaal1.oowel al OIlze Noord· eo 

Wij, uit het Noordell, warcn niet op de l.uitl·Nederlandsche schrijver~ als nl onze 
boogte \'an de tooneeltoeslandeu in Vlaan- Noord·en Zuid·Nederland~che toonneJspelt!rs 
deren en aan de andore zijJe van den Moor- als ook het gehaele Noord- en Zuid-Neder
dijk was 't ter nanwerno:ld bekend, dut er landsche publiek znl getuigen: dat is rtu uiel 
&e .irusterdam eeu tooneelschool bestond. een Hollandsch of cen Vla.amsch 'rooneel j 

Het spreekt van zcU, dat meu toen maar dat is Irel Nederla.nllsehe. dat i8 01lS 
hegl'eep voör allos op de hoogte te mo~tell aller taoneel. 
komen vün elkandt·rs streven, elk.nnders 
wenschen, elkaoders opvaUingan, enz., enz. 

Lag 't nu niet voor de hand, dat men rlit 
doel trochite te bereikcn dOOl' een bbd, 

Den Haag, 18 Oct. 1807. 

MARCRLLUS EYAN'rs. 

waarin :nen op gercgelda tijt.lstippen tot De Redaclie voor Zuid·Nederiand welBcht 
clkander het wo Ird zou kunnen richten en aan het boven,taande slechts een enkel 
over elkander zou kunDen lezen 1 woord toe te vocgcn, namelijk om hare vol-

Tocb zou bel Tooneelv.rboDd er mioscbien I komen instemming te betuigell met bet 

Ult de Maasstad. 
Misschien zegt iemand, die gewoouHJk op 

deze brierjes let: Daar hebJe ~m ,waal'achtig 

tooh weer. Kan hij het niet lalen of was het 
'm om eeu bewijsJe val! goed gedrag t6 doen 1 

Geen va.n beide. ZeUs een zoo vlielldalijk. 
man als Mr, Van 'fienen }ansse zieh in hot 
laatste nummer -vau· .. Het Tooneel" te 
mijnen opzichte betoollde, zou Pavidus uiet 
weel' aan hat pratell gekregen helJbell, indien 
niet ... Maar het zou· te venelend zijn darlr
over uil tt, pakken. Lut Illen het dus mMr 
voor een ku ur houden. Het was geen kuur, 
want W. Bauek in Oordl eil de Moerdijk.. .. 
M!18r dat doet er verder niet toe. 

Tivoli sl'eelde reaJi:ttisch. hutstocblelijk. 
meer pakkelld - maar,- mij dunkt, minder 
in den g~_ st vall Richepiu's drame eil vers, 
dot locb elgenlljk een "salonsluk. is. Hel 
gaf daardoor aal1 de \""ertooniug' iets V3.11 hot 
tweeslacbligc, dat eeri fout van het stuk iso 
welke da opvoereudell nie' nog ~ellS behue
yen tß ollderstrepeu. Zeker~ öp die wijze 
greep TivoH den toeschouwer me~r aan. AI 
dad.lijk in hel' eerste b.dr,jf kwam hel 
versehll schel'p nit; niet aHeen iu de oudol'
scheiden kleedij van mej. Klein en van 
mevrouw [I,'Iulder. maar ook in de melallko· 
ticke zaehtaardi"heid van de eerste teH'eu-

Men weet al dal de groote gebeurtenis van 'over de boersche barL"ocb'elijkhcid van 'de 
lIat t>egiunend"e- Rotterdamscha tooneelsei· laal.ste. ,Dit eei'ste bedrjjC was het muoiste 
zoen, - behalve twee villrhtige verschU- wU mevrouw Mulder t~ zieu gar. Mej. Klein 
ningen vau de diville Sarall, de eerst.e "oor w~s hierin, als ik het zeggell mag. "e~l te 
eell volle, de tweede voor een leege mal - .1alsoelllijk-. lk lees tusschtm deu Frallscben 
gewee8t h5: da opvooring van Jean Riehepill's leks! de aanwijzing : It (le chemilleau) i'e
De Zwerver, geJijktijdig door de beide "0- treint et la baise 1011gue11lellt SIlY la bouclle. 
zelsnhappen. Eu dan begint Toiut!Lte ta spreken, encore 

Reeds ill den af~eloopen winter ba.d Van a demi pamee cl se reprenallt peu d pell. 
Zuylen dit • drama. iO·,vijf bedrijv~n cn in Wie heert van zoo iets bij de TuineLte "an 
verzen, te Parijs in het Odeon gezien i hij mej. Klein ook maar ecn ßallw vermtH!den 
was opgetogen Icruggekomen. Dat moost hij gehad 1 
speIen I Kort voordathetstuk opgeluigd was, De tegenswlling werd volk()men gemnakt 
schl)ot Tivoli in eens uit den huek en was door hetspel dt'r anderen, rie heide zwervel's, 
met zijn eerste opvoering den Grooten waarover IlBder, uitgezoJidertl. Mevrou w 
Schouwburg nog twee dagen voor. Dit is Beersmans, de ToiueLt~ de/' vier volgende 
voor van Zuylen en zijn mede3pelerd zek~r betlrij\'en, dcclameert, hecl'Jijli, dramatil:ich 
niet plt.'izierig geweest en misschien hebben en het kau haar als zc in VllUr Is, niets meer 
zij met eenig Icedvermaak waal'genoInan, .s :~hl'len of ze een boerill milet vool':stelleu of 
dnt het stuk na een paar volle invitatie· een dichteres, wat Richepiu hier en dnar in 
voorstellingeu alrns van het Tivoli-prtlgram zijn stuk. blijkbaal' ook niet schoten kau, 
heert moeten verdwijnen, wrwijl de Groote Mevrouw Mulder tracht ook iu dlJ Inet st' 
Schouwburg er eenigo weken lang hezf'tte ongewolle momenten, boel'in te blijvcll en 
zalen mee gehad heert. Ik moet er echter waur h:\ar .iit gelukt, Jijdt de declamatie 
dadelijk bijvoegen dat deze scherpe tegen- eronder, b v. van de mooia strof~: • Man,r 
steJling geenszins een goede maaLslaf levert zeg hun toch ..... 
\'oor de vergelijkende beoc.rJeeling van de Evenzoo da waard en de boel' voor de 
beide opvt)eringen~ herberg in hot derde bedrijt. Tivoli maakt 

Toen ik. de eel'Ste maal na Tivoli de Tao- er een jol ge d,ro!lkemUnSpal~ \'an, allen'er
np.uli!lten De Zwerver zag speien, was mijll mllkolijkstdoor\Varmelo en Multleq;'espcel,l ; 
indl'uk dat d~ kleine schouwuul'g da vergo· maar 0 we~, wat hinderen nu da venen J 
lijking met den grooten 'best kon doorstaan. In den Grooten Schouwburg m;t:lkt die 
Na. een herhaald tJezoek neem ik die mecning passflgH geen indl'uk, maar men stoot zh!h 
niet terug, al ben ik thans ook geneigd te daar {Jak niet alLn IJet rijm. Deu ouden boer 
zeggcn dat heL stuk in den Grootfln Schnuw.. Franc,)is heb ik van den heer Frits Bouw~ 

burg beLer gegeven id. Gellot verschaft heb- IlJeest~r met meer genot>gen gezlen dan 
ben heide in g:elijke mate. van den heer dcl Vos, die zich een eerwaar-

Ab ik , denkendo oon boerenstuk .te 7.ien. den Mozes-van-Michel·All~elo-kop g~maakt 

met cen soorl van laudloopl.!r (niet in da Jmd i alleen de horculjc:lo ontbraken J 
strafrechtelijko beteekenis vall het wool'd!) Men zou devergelijkmg noiS verdt'r kuollen 
als hoordpersooneu eeu boertlm~id als heidin, t1·t·kken.lk wil haur in het vnorlJijgaan eVt'n 
de Tivolisten in zeer schameIe plunjcs. met! toepas,;en op de t\vee vel'talingen. 
ruwemanieren cn prirnitief-hartstochteIiJka! Dievan Tivoli Was van Alltouio. Het 

,gebaren te midden van eün zeer al'meltjk kwarn mij VOClr dnt da YNtaJIJr getru,rhL 
decoratief bun rollen zie speIen, CD als ik het:ft !.tterlijk over ' te zettel!. Hit is eell 

dan den Toigenden avond dat. alles ,veel opvatting, die goed te v~rdedigen iso .M<.Iar 
kalmer, netter, "fotsoenlijkor", mooier zij m.aktdeHollandsc~e verzeD niet vloeiend 

I 
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en lien zinsbouw ged.l'ongen. I1i. ,-rang mij 
af (miju verontschuldiging' als iI\ de Hollnnd~ 
sche verzen nIet geheal juht neel'schrijf; ik 
eilcer ze uit het hoofd) of : 

J'f a To"uette a victl dc !afo,: me'ritoi,'e, 
niet mindel' deunachtig vertaahl moet wor~ 
den dan door : 

Toinetle heeft geleid steed. een voorbeel
dig leven i 

en: 
Tiens! Nolts irons demai", ClI ville, 

faire ell/plette, . 
D'/II' joli ",,!tble, 

niet vloeieudpr dan door : 
Kijk. morgen gnan wij naar de slad om 

daar te l\Oopell 
F..cn mooio knst", 
Dit alles i, mee" ·getrollw vertanld dan 

mooLlVcl viel mij op dat da korle zinnelle., 
de ]wrte vragen en antwoorden in den 
dialoog, meer mnkkelijk en natuul'lijk gaan. 
Maar het vers hi,ndert in deze ver~ding wel 
dikwijl •. 

Anders beett, naar het .my voorkomt, de 
heer Baarslag zijl} ':. tank opgevat, wiens 
dIensten de Groote Sehouwburg had illg8-
roepan, Oeze heeft zieh blijkbam', ,als de 
Fral1sche woorden hem'te mnehtig \V~rden, 
in den zin der verzen ingedacht en dan nieu~ 
we eigen verzen gemaakt. Dit is zeker 
gemakkelijke,' on minde,':'collscienlieus; 
ma,.1.r voor het gehoor is hot ~ßangellnmer. 
Eo soms heeft de heer Baal',:dag zcer geluk
kige vondstcll gednan. Als (de zwel'Vcr in 
het viel'dc bcdrijf boer.~·Picrro.: met zijn 
toovel'liedjes ban:~ mnakl, c1un klinkt vcel 
mooier dail da \yoordelijl\e ver1aling vnn : 

Le j'lell d'sorts a passe par lti .. , 
het ren'ein "an den heer Baol'sillg : 

De boo7.e hand is er ovar gegaall, 
En zoo is er meer moois in, al heeeL hij 

ook 80m3 zijn rijlDwoortlollniot g?ed gekozen 
(driemaal rijrnt : oogenblikken op : sllikkell, 
bikken enz,) Met de v.rlaUng van den laal
sten l'egt'l behanlt Antollio juist door zijno 
nauwgczelhoid eell besliste overwinning, Zij 
luidt: 

EI loi, sltis 1011 dcslitl! Va Chemillealt, 
c!u11Iitte! 

Wie gevoelt niet bet mooie van die klllnk
ell~ zin-herhaling: c!lem.illcau, cllemille? 
Baarslag taat haar verloren gaan in ZiJll : 

... Kom zwcrver, weer op 't pad I 
Maar Antonio, den dichter getrouw, been 

baal' bebouden : 
". Kom zwerver, ga weer zwerven I 
Doch ik zou te lang wo.rden en ik moet 

nog spreken vau de beide zwervers, Hier 
kan ik do ,'el'gelijkin! die mij tot nog toe 
gedielld been, niet meer gebruiken, Ook de 
heeren vnn Zuylen eil Ertmann ziJn geheeI 
ander.; maar ik zou willen zeggen anders 
anders dnu do o"erige "concurrenten. " Van 
Zuylen heeft ziob blijkbaar geheel op zijn 
Fmnsch voorbeeld geinsl'iree,'d, dat hij na
volgt 'lDet loCwaanlige ~oberheid, Hij is een 
vroolijke, onbezorgde zwerver, met gemoe
delijke vlagen, cn gewetel1swroegingen die 
weer voorbijgaan. Met zijn zoogeoaamde 
Iooverkunston neemt hij zich niet all se
riett-v; hij mnakt boer Piel'ro b. v. doods
bang en geeft tegeUjk in flgullrlijken zin 
knipoogje. &an hot pubUek: wal heb ik 'm 
beet I In 't lantolo bodrijf, als hij weer den 
weg opgaaf, heert hij 't land, is hij zelrs 
bedroefd en wordt heel govoelig over het 
liedje vall de Kerstkinderoll,en met ales bras 
feves dalls Im gralld geste Iyrique, » gelijk 
Riehepin hem yoorschrijft, stant hij in de 
dour en wandelt dan hei prachlig door de 
m8all b03chencll snoeuwlandschap in. Maar 
al is hij cen dag ouder, een paai' lustige 
avolltuurtjcs en een goed hllis ua eell zwaren 
locht en hij znl zich .au de familie Fran~ois' 
niet veel meer aantrekken. 

Dil alles was heelemanl vall Zuylen en 
daarom was het zoo goed, Maar Erfmanll,· 
met zijn I'omnncske opvatting, was mi.l toch 
niet minder lief, In E,'lm.nn'. spei sprak 
duidelijkar de ,h'ang naa,' heL zwerven, het 
fataUsme van den wandelenden jood; van 
Zuylen was !Jovelllll dol op deo grooten weg 
00 al bet heedijl<o dat de vrijonntuur hem 
aanbood. VanZuylen "oncl'zelvervelemi om op 
eenstoeltezitteu; Erfmanu werd voorlgedre
'\"11 ,~\\ \.,~,\.\\\'\' 1.\.-;'\\, ~~~'i'\\\ l\\\ l\~l\ ",""" 
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gClct 'had. Erfmann m\m hl't dan oo}, wCl : WMl'aCerl'!l,. doch ,dat hot niet sloot om de 
ernstig op met i':ijn dnireJsliUllstcllarijoll! Phedl'C lwe:. t1el'd :lall den imh'nk van 
tegeuO\'er maHre Pierl'c. En lerwijl van 1 SaraiJ's ~p(,!lllog Ilieuwe schaJc. -
Zuylen ten slotte betrc~kelijk we]gemoed I Zllllllll wii 111) hUI1 die 11 ie~ tc genwoordig 
wegstapto in den klal'eu tooucelnacht., warell mf!llcdl'( kll, hun dIe wel waren: 
sprong El'fmanll dom' hot kleine deurtjo der 'opgekllU1cu in da hl'l'innel'ing brengen, wclIic 
hut, alsor eCH geest hern bij de kraag hud; gedcclltm 't scltooltsle waren 1 Waartoe, 
da zwu.rfll tluistel'uis in. niet wnar 1 Da bekol'ing, 't gevoel dnt-het· 

"oelt mau wol dat hier geell vorgelijking alt.ijd-Sal'uh-no~-was. hrgon nl, to n in het 
past 1 Beider speI gar hcerlijk ganot, maar eerste bellI'Ur zij pInkte nun oleanderlakjos, 
was zoo volkomen vCl'~chilleJJd. Momenten zoo echt ceno languissantc JIlOtIl'fUO, 7.00 
die ,'an den oOl(lgeheel niet trollen,· hieven hceleganr niet wat ,.001' ons bewlIs(zijn 
van den nnder lang in hot gehengen h~mgon. Gritkscll iso EI' da bowouuering' "001' zulke 
In het uerde I..tetll'ljfbijvool'beeld. Het tooncel momE'lltcIl op zieh 7.elfhceft kunnen slijgen 
was in don aanvang vol vau van Zuylen's tot den cillde. OceJl groot fmgmellt, C!ehtel', 
lustighcid, die da drinliendo boel'en en de oCer kwamoll l'a~sagcs, want' fIIl'n reffort 
wRal'din Cll hut hccle JlI1',lick illpahude. Dat te duhlulijl\ zn.g of hoord(~, Prachtig \'an 
deed El'fmalln toen niet. Maul' 0 hat Verruk~ teel'heid en trrlgis('tle sOllplesse was 111, 2: 
kelijk moment als hij in datzelfde bedrijf, Oloi, q"i vois la hOl/le Oll je SI/is desce/I
met zljn mooie s.lem zingelld hel lied vall den duc ...• 
FralJschen wiju,zijn zoon Toine' om den hais ßellOefi. het trou wallS gpzegd, dat, zoo 
valt en da stern inecns bl'eekt in een snik.... Sarah niet vermocnt met da moderniteU 

Ouze beide tooneelgezclschnpPcll hebben 
den winler goed bogonnen. 

210ctober, PAVIDUS. 

Sarah Bernhardt in Phedre, 
Te' oortleelell naar de wijze waaroll da 

criliek. zich uitlaat ovcr Sarah BerHhardt's 
.erwlldng van PM"re tijdens hare lantste 
tourn6e in Nederland, DlO.t de bero.mde 
arUste, nietlogenstaandc 118ar taleut b8won~ 
del'ing wekte, geell onbetwisle goedkeul'ing 
vcrworVtn hebben wegens bare opvatting 
vall deze rot 

All" het artu<el van de Nieltwe Roller
dalllscllc: Courant flutleenen wij het \"01-
gonde: 

Velell ill ons lantl denken bij Plu:,dra ternS" 
a.n Agllr, Was deze meer· de PhOdro van 
Hacino)' Waa,',chijnlijk wel,Maar wat deert 
dit OllS, zegt go' \Vallueer men Raeiüo's 
voorl'ede \oost. wat hij schreef v&ll de zeden
meestel'splicbten die rusten op tout flamme 
qui Iravaille poltr le public, en de·memorie 
van zijn br;J,\'cn ZDon, die bij de ,'e~~oelijkiilg 
der pa .. i. In Phedre zclf. le pliS bracht zijns 
vaders relaties met ChaDll'mele,. en men 
denkt daarbij nan aI den striJd, toenterLijd 
om het toonool gestreden, dan ziet meli vö6r 
zich zoor sterke ·menschcn. die toch wal 
wisten wn.t· passie was, maar illderdaatl hun 
10M grifl<uischten. Van passie als eenhelle
vum' wordl in hot werk v.n Hacine gesp~o

.ken, De kunst van onzen Lijd, echter, wil 
niet sp,-eken V~n do dingen, zij wil de .. nti
monten zelf. De schilder geen geen alboel
ding: hij geeft hot sentiment van het land
schap, Dc schrijver deelt geell gevolllcns 
mee: in zUn woorden branden deze, Branden 
moet ook de passie in de moderne tooDeel
speelkunst,En daarbij komt d!t nog zui ver
der- moderlle - de rijltslo lluancet'ring~ ... 
Hoe llU; hoe ZOO een kunst. te ge\'en in (le 
alex811drijli.en yall Racine' 8amh Bel'nlUll'c1t 
heeft bot wiUen doen. Zooals zij, tot den 
fatalen dag d.t Sardou zich aanbood met 
pasklal'o werken, alles dwong nanr. haren 
wil, z66 heeft zij Rac!ne's verzen gedwoogen, 
En het is een tritJ.mf t·c-meer geweest van 
haar souvrrein vormogen. Zoo geestdriftig 
is haar vermogen bewouderd, dat Phädre op 
den achtergrond l"aaltte j minder Phedl'ü 
werd bewondel'u. dan Phedre's dressuur 
door Sarab. Bernhard t, 

Als dresseur is zij niet meel' gansch de 
oude, Voeral het oog mist het aivermogen .. , 
Men lag DU wel telkens wesr deo Phedre, en 
Sarah geenszills·stceds mee-steresse. 

hm'er I,'genwoordi·ge kracht bet alexandrij· 
nen·liaralder "nn Raeille's stutt (e over~ 
.wiuIlcn en dU zieh op ham' speI dtlS wl'eekte. 
- de vel'zell,.hoe aok qua illhou,l sta<ig door 
haar geslagen, toch aHoos in volleilIge 
schoonheid V~ll rhythmus vlocidcn van haren 
mond! 

En IlU vee1 strenger, da heer Rössillg in 
het Nieuws valt deli Dag: 

Zij heeft het in kleinigbeden en bijwerk 
gezocht en niet gevolllinn. Zelfs dc mon
teering was vel')ieord. Door het te vele, 
ontbl'sk er ietler govoel van rust. "'at 
onnoodighedell stonden el' niet op het too

'neel'l Voor da misl.'-en~scöne uel' ecrste ver~ 
tooning ,"un Phedl'o te Pal'~is in de 178 eeuw, 
werd llhilts andel's gebJ'uil\t di.1lI cen palcis 
Cll een stoel voor het hegin, 

Een vurig beoeCcuuar van . kUllst Oll lette
ren schrljrt me pyer Sarah's Phcdre: .. ZljL 
ge ook niet van mecning, uat nls mCll spreclit 
van - t.ropus, hymelloo l siege, enz .. ,· - d·us 
in eell J\.lassiek (pseudo-klnssiell) 'clrnma 
Ol)treedt, men niet 0ll zijn iJuik m'1et· slaan, 
gelijk Sarah deed, als, Ulen " woord flane 
lIitspreekt, eu een raffel 01' zijn borSt moot 
slaaD als·men spreel{t van zijo creUI'. 

Phtldre heen Sarah te Parijs het <erst 
gespe;,ld 21 Deo, 1874, 1'oeuroods heen mell 
baal' in die rol Hiet ouverdeeld· schoon 
ge\'onden. Eell der, begaafll..ste Fransche 
critiei'oordeelde.destijtls "ver baar: -Quand 
il s'cst agi da relJdra le&' sc6l1os:dc violencc. 
MU. Sal'Hh Bernhardl s'est emport.e m,·del~ 
des limites I]UO lut pre~cl'ivait )'cxiguite de 
ses fOl'CeS physiqumj·ct surtout In pOl'tee de 
sa voix, qui. surmsnCe, deviont- d'uue seche..: 
reS3C aiglle et ne h'aduit plus qu'impnrfuite~ 
ment las expressions de l'arlistd. ,. 

In _ La dame aux eamaHns, ,. waarin hart 
eil Ilarf.slocht WOllen, ia Sal'l.h- het beste 
gebielten:. 

Komt 80rah weder in 1I011and; laat zij 
IDet eeu .. geheel nieu"," repertoire komen ('lI 

ons· bekorflo mot da .\'ertolking "an rollen 
als vroeger in Le Passant. 

.Heaft Sarab veel reden tot teleurstelling 
gegevell, de bewondering voor hallr blijrt, 

INGE:ZONOE:N. 

Een. n, euwe· Sehouwbul'g, 
·Waarde Heer Hoofdopsleller, 

Hij het hel'lezen uws nummers vau· Za'eJ'~ 
dug16 dezerzie Ik, dat!nHel Toollcel go
l,laagd . wordt over "die verweus:hte (het 
i.voord is wol wat hard, vind ik),· repemfes 
van het Lyrisch 'rooneel" in dtt uchlerzi.1al 

. van .Jen Schouwburgt op da dageu dilt onze 
·VlaamselJe dramatische ll.l'Listl'n· .... stille. 
iooneelspelen vertolken: 

Deze klacht is maar 0.1 te gi'gL'Olld en wcrd 
reeds vele malen door het ganscl"i publiek 

Dat eil dat alken, is not eenige (·cdmidrlel. 
Het Stadsbeslul1r, to oordeelen lIaar ver~ 

scbillige verkluringen in den ·Gemecntel'aad 
donr den l1eer ·BQrgemeesler, door heeren 
Scll('penen cn RaadsJetIeJl.· argcIt'gll, schijnt 
er lliet:tcgen teziju eCIl nieuwen Schouwburg 
voor ans Vl:tnmsch Opora danr [e stellen, 

Ze]\er, bet is or li~"\'er het was nog met 
zekere aarzeling' bczipltl. daar OIlS LYl'isch 
'1'oone,,1 nog zeer jong is en het ondl'l'\'ouden 
moeEt wordell of het wellevensb:m:·licid had 
en zou vool'tbestaau, ?tJ:1il1' thall8 lIlag alle 
aarzeling gecindigd zijn; het rJaalll!ch 
Opera iS, dank nan de heerclI I·'"lIlnine en 
Kenrvels. met e:k j:tal' Vool'uitgeg:lilll en er 
mag vall wurden gezcgd eint .het zij:1I1 proeC
jnl"cn met CBr eil 1'0eln dool'wol'sll'ld iJcefi. 

Hel bestallt "p "asten >oet en ~rl blijv", 
bestann, 

Langer dralen is derhalve nil·t meer mo
gclijk en de tijd is aangebrolwn OIn pr aan 
te denl\en, het YJa..1.msch Lyrise:1 '[',)oneel 
zi}u eigen· lokaal te vCrsChnfi'eIl, en zoo
doende het Nederlandseh Tooneel 10 'e,-Ias
sen van die zOt'gezegde "yerwellsel!te" l'e~ 
paliUes, 

Wnar moet die Schollwburg stann! 
<?ngetwijft!ld in de nabijhcid vall dengeno 

want' bet Lyrisch 1'oooeel uu , man zou bijna 
mogen zeggen, " op logist Jigt ", legen den 
dank ,"un den bijzonderen inwouer, 

Daar 8n niet elders, 
Welnu, 01' 'Yordl gemeId, dat weId ra het 

koninklijk besluit zal verschijnen waarbij 
lll't Stadsbe.tuur gemachtigd wOl'dt o"er te 
gaan tot da ontcigenipgen, noodig yoor da 
vel'brecding van de Leysstrant en dc Meir~ 
pla.'lts; 

In den tijd lleert het Beschermoomitcil· "an 
het Vlaamsch upera. ,yorzoekschriftt'n IlMt' 

het StadsbeshlUI' .gezond~D, wasrin· 0.1 -de 
.bewcpgredencn werden Iliteengezet, die oh~ 
tegcnsprekl'HJI\ bewezen dat daar {It~· ge~ 
schikte, .de cellige plaats was ·om Cl' ·cen 
lolinal op to richten voor dit tOOllcel. 

Zou voor dit Co",iteit de gepasle ·lljd niet 
·zijn gekomeD, Dln nieuwe pogingeu ell sto.p .. 
pen in die. richtiug· aan te wenden bij" oh, 
Magislrnat !: 

Ilt denk ja, en. het is dnal'om dat· ik zoo 
vf'iJ ben u deze rogelen.le sturen, Olll CI' zljne 
aandaeht ",ecr,oll wnkker·te sehudden. 

Hot ijzcl' moet gesmeed worden nls· hat 
heet is, zegt men, .Nu, !ret ljzel' gant worden 
in het vuur gelegd, Men'lale dus heL· gepast 
oogcnblik niet ontsnappell , om niet Iwt "CJ'~ 
wijt to moetell hooren·:· .. Waarom hebt iij 
niet eel'dcr daar wet'l': "nn gesproken l 'Vij 
zonden Cl' gehoor hebben kunuen aan geven 
~Iaar nu is het te laat. lIot is spijt, doch wy 

'lwnncn cl'niet nan docu, het is uwe schuld~" 
,Des (n 11.001' i. hel noodig die ·stappell te 

'heI~niellWeni danr hat" gewetell is dat de 
heer Schepen Van l{uyck'(lp Z'ijll plan der 
hoogf'rgenoemde strnlcllverbf'eeding, . dat 
donr den Gemeellteraad ward aallge:lOmeit, 
eene plaats hesft aangeduh! voor h~t desge~ 

. beurlijk bouwcn vnn oen nieu\veri Scbouw~ 
burg ·\"oor'ilOl Vlaamseh Opera, 

Ik lieen: dllslle gck-gellhaid te baat oin te 
·zeggcll: .. llauil.,u 0Jl nieU\v uU de tIIo·uw, 
·H&ercn van·het· ßl'!ichermcomiteit, en uwe 
~raag aall den Sta~sl'aad herhnnld, sp~dlg, 
cer het Je laut zou kunnen gehoemd worden. 

Hel'inuer.t· de Heeren ··van he·t StadhlJis 
hUlIue SCflOOllO woort:ien opdat deze woordb, 
zoul]f.>u dadell wOI'Ilen. . ' 

MOI·dig 'gewel'l1t en Het Toollcel zl1.1 uit 
al zjjuc kruchten in u~" p<>geli:ter1.ijde stnan 

,an ondersteu,llon; 
GplieC, wam'tle ,Heer· Hoofdopsteller; aan 

dezo regelen cene phla.fs in te ·I'uimen en met 
mijucn dank, da verzeliel'ing mijner, beste 
gel oelens te nUllva.."l.rden. 

P,·B, 

HeL "Isseide aUes te veel- ook door.de 
zoo verschillende opvattingen val} da meue
speiers, die volstrekt niet weg te cij~eren 
ware'L De groote scene tusschen Thösee. en· 
Hippolyte b, v. was lang niet ",i., hoe roo
.erhoofdman.chtig TIII\s.e ook veelal deed. 
Hippolyte (Deval) was juls, zeer ingetogeD, 
zoo klassiek als men thalls nog m~al' denken 
kan. Het profes-sioncele op~en·Deer~laten van 
de borstkas duargelnton, .peelde Deval, met 
zijn mooie, klassieke maskel', in edelen, 
hoogeD trant. Hoa .Ioekte daar de koning 
mede, en hoe selltimellteel was Th6ralßEme. 
En ~vat een mod.rne pracbt van decor. 1.
Maar lubt dit, dat er, behoudens de diclie 

t'oWIiIT' ~)\li~\1\,. \llll,'t %\'1/1\ l\\l\ ~\\." 1\1\\ ~, 

ged.an,· . 
Eil steiler v.n hol arlil<el doel de vraag: Antwerpen. 
.. Is daar nieLs 0)"1 Le . vinden·'" willende 1\IhoO\wl·!Jct· pl'ogl':uuma ~i111 Zondag. il, 

doarme.de zeggen:." Is dat niet te verhd- ons·nid,·nUe,'nioulVst·meldJe, iltid hethoch
pen' " tans ecn gOt'd gcyulden· SCliollwbtirg uitgll~ 

HeL antwoord ligt bij de "rll.g, en llet lokt. 
antwoord is: Verlorm Her, toolleelsp", in drie hedrij-

.. Ja, eeo.uieuwen Schouwburg bouwen, venj opeut.le den A\'OIUI ·eu v~lId dan öok 
wa.r het Lyrisch Tooueel.lleon en vrJj zicb in 'I alb"'lIleell een ze"r goed. onlbaal.. Het 

f<\l\\ \\\ ~\W;.~.\\, \W~\;~.\\ ~\\ \""'", • ~ """\\mr filI\ '1111 'millll I\a\ bel niel allODS 
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door groote spektakeh'ertoollillgen is <tat I Dft als cen hec) kleine opmerkiH:;, Voorts 
ons volk zieh laat inpakliell en dat heL zolfs : hcert (lit sIechte hart zieh met r1c <lndere 
heel wel een avond genoegIijk kan uoor- wel gedragen. ßijzOJHler het too!1cel in de 
brengen zonder kiudcrroover'ürll, oplichtin- 1

1 
~miJ.5e werd door ml'juffer Jnnk(!l's eil d~ 

gen ofwat ook. beide brocde1's JanSSeJli ontzdlcnu eil zoo 
Het publiek heen des te mel'r vrede met goed als ooit gespcold, 

zulken nard van stukkeu, die snikken, ja I )let was dan Dek uid te vel'\\loll(l~I'Cll dat 
80ms snokken uitlokkcn, wanneel' ziJ ge- dit veruienstolijk driclal tot drkmaal tee 
voJgd worden duor iets mn luchtigun aUl'd, werd tel'uggeroepen. 
dat de dJ'oeve wolk vel'drijvcn kumt ••• 

Heel fljne beetjes hoevC!u hot ook niet te JIet was eeno zeer prijzouswa,mlig-e ge-
;djn, in 't gehJel niet I Zoo iets uit de heel daehte vall Oll?:CIl direkteUl'l lHl. ons da twee 
gewöne dagelijksaho burgerskcuken, al is vroegerc \Vtwns,!agcll l11uurb!ocmhcs eIl 

het dan niet al to kie::!keurig herei<.l, mct. Groo!e Stadslllcht le hebben gcgeven de 
wal al te weinig zout t>n wat nl te ,'cel hel'ucmillg '\'Oll ltfijll Papa 't J{a11lerlid 
peper, als h('L maar aardig is cn bijz\llHlel' als niet achterwege te bll'lI. Hot is immers met 
het nan allerlei opvattingen kan aanleidiug CE>ll \\-"aar gonot (ht mcn znlli.c stukkrn 
geven. ,la, clan wordt er geknipoog!l, mall. tCl'ugzict, 
stoot, zijn gebunt' eells, InE:t den ßllenboog De heel' nilis heeft zieh, in zijn alwetelHl 
aan, oni to 'oqdervini)en of hij nf 7.ij hot wel dom persOllMgcJ uls 't wllm ycrccl1igd.NooH 
'vat, en men praat en Jrien lispelt ondereOll en Logrcep hij zijne Tol v(Jll('digt'r !lan hij rlt,zo 
men legt alles ander=,. duLbelzilluig uit; YCl'tooning; (!;.w,I'om (lok vEH'llient lJij ver
me~ vindt het anrdig, Zi'cr aarJig en men U1(~1(1 in iJIlcrcersle plaats 
procst het uit in een lachen, een schat(;'rla~ Zeggen da~ Jutfer ,rollkers, nwvl'lluw 
ehen en dan \ .... ordt Lij een nnder gczegde dit Dilis eU1I1ovrouw BtH'trijn uitlllUutend wa
zeuuwlachen weer onderdrukt zoo,Jal rr (le ren, ZOll aus slcchts in hel'haliug doen \'f;!r
lranen yan o\'er de wangen 1'011011. \rees rallen. Y00r thn 1I('e1' Lnroche gehlt dU ook, 
v~r:;ro:~k~r~, na ,zulk..een nrolltl is hat CI' ap· nlhoewt'l hij on,":I me::r vCl'strooiJ scheen dan 
rechtplezallt geweest en mCll zal dat :-tUK lIaal' ge\\o'oollte, 
nog wel eens met Tdcll of md eCII alluCl' Da hecl' Del'll'ijn be\'i!!l 0115 eVIJIWJll.5; men 
komen zien, li.Ofl mel"1 .. t'Il" dat hij ditmnal het sink meer 

In s'cenell deele ·w:;s l.cl,miju doel eell mceleefde. Het sclwell ons ook, eil dit bcstn
zedepreek ta gaan hO',,:'le:J j C" kau hest dig ik met vreugt!e, dat hij zich mocite gaf 
wat' hooren, doch ik houd van geene lJiat· om zijn u1 te srlJOolsche uiLspraak \'ieg te 
naden. Daarolll cehlcf" wiI ik niet bewl'J'clI laten. Hier"oOt' HIle,'Il ll0ci wensch ik hern 
dat Het Zondag niet gellof'gJijk was in ')nzoll in 't hüzonder geluk, 
Sehouwburg. Ik vcrgat ook 'llug mcvroLlw Lemmens, 

die vall do 1'01 vau nJevroll w van 't I\:arnel'l H 
Wp.re Je heer De TiI~re ,verlc(kn Illaauuag ; eCll huel eigenaa!'llige, wel ietwat io perka

aanwe?ig g'ewce~t, \'oIgaurne liad ik lll'm lllllC'Jltkleurige type Iweft g0111aakL 
geluk gewenscht voor lle ,'oQrtlul'ligc wijzi- lk ken bitter "'einig Villl danwsmo!Je, Het 
ging die hij th.an,s ;uall het \'ijfdc en lunts!e is \.\"ClliCllt ?Hl die !lid zoo ecnv(lwligc r':'dßl,l, 
bedrijfran Rozc Kate hceftgcbl'flCht. dat hel tOllel van rnevrouw het kamerhd 

Het, drama, olltli!:Dopt zieh 1111 na de ont- mij niet to best hevicJ; hel sclzecu dan tacl! 

'zett.e'.lde, a.,kte de.l'. smidse, in IJCt, gerallg, I \'oor (lC11 hUiSk.lcCl.'1 no~ al !wo .. .::- klutlt'ig. 
waar de ollgelukkige E\'erat\! op zijlle :\fitltlcll al die hCllendaagsche Iien~ dames
tercchtstelling wacht. tone~tlS scheen mij dU niot al te nJOdern. 

Jan Meedo breugt een giftmen~sel, dat 1 Nu, ik weet niet .. 
hem:van aUe verderopijnen zal be\Tijdl:!n, Ik ken bitter weinig val1 tlamesmode. 

dat waal'dig de meesterwerken zal vcrtolken 
~ie op zijll_repertol'iurn swan. 

Wij vinden in het uitmunrlentl weekbhul : 
H ct Weekblad t'oor J,{lIziell van A 1Ilstcr
dam,de volgendeboutaJo yan Emest Closson: 

Een geduldig gencalogist heert getl'acht 
da 1Jh.\eJvel'wantschap lusschen de hoofd
personen uit Wagllel"S lVibelzmgeu, 110. te 
g:mn E>n kamt tot deo vOlgt'nde reiten: .. Ten 
eerßte mo~t Qpgcmcl'kt worJoll dat Siegmuud 
en Sieglinde, kinderen \'au Wotan" d, w. z. 
broedel' en zuster, samen huwen, Hierdoor 
wordt Wolan, hUll \"a(\er, de sehoonvadel' 
van heiden, Cll Brünhilde, hun ,zuster, 
wordt hUIl schoonzuster, Deze laatste wordt, 
door Siogfried. don zoon lio.ars Lroeders, te 
trouwen, ,lüet alleon de Zu ster, de schoou
zuster, de ,rticht cHrde schoondqchter van de 
Leide pal'lijell, maar de nicht en de sclJOon
dochter van haar v'lder. wiens ueof haar 
eigen man llU geworden iso Siegfried wordt 
door ,da dochtet' van \Votall gehuwd te 
heuLen, do schoonzooll vau 'zijn grootvatlcr. 
De held milU!\. t de situatie Hag ingewikkelder 
dool' GutrUllß te tI'OUWCll, want daardoor 
worde hij zijtl eigen broeder j Gunther wordt 
zijn zwaget' en deze worJt de z\\'ager "Rn 
Brünliil\le j daul'ellbJvell is Siegfried, daar 
hij eel'sL de echtgenoot der Wa!küre was, 
de zwagm' zijner twecde VL'OUW Gutrune. " 

In eOll entrefilct, in .. La Chronique .. 
versebenen, vinden wij uat öe Heer Blockx 
zon vot'lda~l'J hebben uat, dU iaar tell 
miusfe, " HeI'borgprillses" nan bot Lyrisch 
'l'ooueel vool'bohouuen blijft. Wij Imllncn 
niet gelooYeIl dat die woorden vall dim Hecr 
Blocks komel)' 

Zoolang on Lyrisch Toonee1 en Koninklijke 
SChOll WUUf'g tegellovel' elkander staan'is het 
plicht \'an ell~etl Vlaming dat hij eigen kunst 
cel'st steune. Het lijdt geen twljfel uut het 
slecllts mct nßvenbedoelillg is dat Inen ZOll 
tnlChieu di t Vlaamsch werk aan het Lyrisch 
'I'ooneel te outvreclUc.l.ell, 

mot het Sta\lsoestuur tot het bekomen der 
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koozingen, ond('l' die nanstootelijke 1l111ft)!'ij ? 
Necp, de kiuderJijke, gemoedelijke Roze 

Kate- weet Mev. Julia Cuypel's llid WBcr te 
geren, mnar ·de beul'tclings, onstuimige 
liefdevoJIe I -s':hijllbaul' valsch verlciJelijkc, 
wiced .wallhopige vrouw van da andtl'e be· 
drijven ulijft steeds in Mev. CUHers met 
dezelftle drift, met dezeJrde aandoBning 
voortleven. 

M. Mareel Myin, die de 1'01 van Jacques 
"errulde,' hecrt verdienste, talent zeUs, en 
bezit, daarenbovel1, 0011 bijzonder helder 
ol"~a!ln dat hij op ,"orstandige wijze geuruikt. 
Hij diende evcnwel, veel meer soberheid tc 
ll.'ggen in zijn speI, veel min melodrama
tische bewecglijkht!id In de gelaatstrekkon; 
dit laatste i!S voorat gevoelig in da scene 
van hot tweede bodrijf waar de moord 
besloten wordt,' .Ism~do In do seime met. 

,Dom C...ornelis, die juist door dat gehrek "aan 
soher::eid aBo belang verliest. 

18 het ook eene Hollaurlscho 'l'erbeteriJtg, 
al de bedrijven onder den vorm vun lcvende 
tarereelen te slniten 1 ... 

En zUn het oolt verbeterillgcu, bijvoegin
g"('l}, 01' wijzigingen in den aurd v,an de 
\o'olgende, onder meer uitgek'lzcn : 

In het tweede b,'d"ijf: 
Hoze I\:ate, uiterst vriendelijk tot oorn 

Coruelis: Goedeu dag, OOJll Coruclis I .. , 
waarop oom Gornelis ze.;t : 'I is prccies ecnc 
zwarte kat, eu Jacque,s, tot elkeens verba
zing eenon stoel dl'eigenJ tegen Roze Kate 
ophcft, 

Jacques tot Simon: Hanl cell stroo~ 

!zalm, als 001lt COrtlelis flet tl zoo vrie1ld
sc/tappelyk vraagt. 

Deze1fde tot den zelfdell (bij het weggiU!.n, 
nndat d"" mocdermoord bcslotOJ~ ward): Ik 
/ub eell "lmmetJe beraamd: Kom bove" 
op mi.J1Ie kamer, ikzal !tel lluitleggel1. 

In het vier!le bedl'ijf: 
Jacqul!s: Nil Zijll wij met allS tweec1l, cu. 

als ik flem morgeu, dCII l:ap omdraai, dan 
beu ik alliJell. 

Zijn rlic .. vel'beteriugen .. 
beerlijk I ... 

wel onont-

J. VXRBEECIL 

Briefwlsseling. 
Evel'Rl~d'wcigel't en.Wil t0t het lnatste.Zijn I F. V. L. Ontlel'handelingen zijn reeds aangeknoopt 

offerwel'k, zijn hoete "yolbreng-en va.;r zijne llootlige :5ehernJen voor het opvoe,ren vall 
twee rnisdadige uroedol's. lIij heen volle i Lyrl"Sch TOOllee1. • da I\oningin van Sab". van Goldmarek. De hool' Toussaint, wiens stuk Warwiek 
betrouwen in Roze Kate cn in hal'c lierdej I in OllS vOOI'gaand nummer doOl' onzen Brus~ 
ook is het hare lief\le die hcm kracht on De ßeiaard,"peler van ßrugge het liove selscben correspondent werd veroordeeld, . I DE VRIJSCHUTTER van Weber z<ln,Zsj}(.'l Yl.Ul Alhert nrisar, komt Linnen dt fd moed schonk\. .,. - zon on, eenen urie ien het ons spUt niet 

Meerio maakt hem nadien met ee.\ligc g1'n goede OlHoering van den Vrijschntlel' kort werr roOl' het voetlicht.Het stuk werd te kUllJlen opnemen. Wij geven akte nan 
I . 1 . I" .. 1 VOOl' de eOl'ste maa\ voL'to~md op 13 Februul'i d I 'r 

~arz.eli!lgell be \.'e110 loe mel.nee{ Ig llIJ Roze ! tc t bij de "rome mUZiekliefhebhE>. r5 a,IS. een en leer oussaint van zijn prowst tegen 
I{ato ,heert zien handelen en lJoe hij Jnar gelukstlag in 't IfH'en. Dat werk deed Cl' 1897, en kwam sindsdion Hiet meer voor. hetgeell hij Doemt de .. afbrekiug n waarvan' 
gisteren ,nog in de armen vall ('en zijller zoovelen hct LI'oiJi. opengn<ln voor reine me, H. M, hij in on~ blad het \'oorwerp is geweest, 
broeders'heeft Lctrapt. f lotlie j l100veleJl was het cello sturm- und doch het 18 ons lliet mogelijk in deze kolom-

De immer zoo gelateno, dich.tcl'lijke E\'c- i drallgperiode in (le outwikl .. oling van den BrusseI. men ecne polemiok te Jateu openen, welke 
rard:ontvlamt, Lij dit 'verhaul. III zulke ont- smtliLk!, voor geen ouzet' lezcrs het minste belang 
zeltende woede. dat ilij Meerlo ten gronde I Bn voor' wie genieLll kau, hoc hcel'lijk R 0 Z E KAT E , oplevcrt, daar zij met het tooneel en de 
werpt eo hem, als 't ware de woorJen terug ~ een gelegenhcid wordt I:-l'too dc-or \Veber's Het is zekel'lofwaard"ig- werken ta horDe- leUeren heelemaal niets te maken heert, en 
in de keel wiI wringen. : mecslcrwerli gegevelll De ZOll1l1ge dagen der men zoo ycrdiensteJijll als de nooil vOlpr,9zen uitsluitend ovel' persoonlijke zaken loopt, 

Tot hiertoe 15 hot uedrijf heel wel cn I kindsheitl, meL hun ongckuI1s~eldc d~tUlljes, Ro:;e Kate van Nestor De 'fiere. Maar WH ouzo geachte bl'iel\visselaar dooreene 
\vaardig vande vorige. J'ulllmer mnal' dat IlU uilingon vall onbezorgde stondcn, komen dergclijke pogingell slerpen verplichtin_ ontleding nm Zijll stuk bewijzen, dat het 
die rechters opkomen, ,vergezeld van ROLC- terug; zij vocrcn om lllce en docn '0115 nog gen Ila zieh, namelijk die vun den geest niet zoo onbednidend is als da heer Verbeeck 
Kate. En zie, in ~en oogwell.l" is allf3s gc- I eens herlevell de Zellige dagen wanrin een \'an !Jet wedt bij te hlijvell, te ccrbiedigen. beweerde, gaame zullen wij nan zijn proz/\ 
schikt: Everard is vrij vet'klaard. Hij om· eel'ste Hefde in ans hart kWl.lm wanen. Wij noemen het een hooMg'~bl'8k wanneer een plaats vf'rgG.unen. Tot pcrsonaliteittm 
belst zijn Uefje en, .. zij zullen uu voorzeker Dat dc ovvoerillg' van vnl'icden Zalcrdag de speIers, anlier vool'weuJsel "un het stuk kumlen wij echter de hand niet Ieenen.l 
trouwenen ... ofze veel kiuderen kOOlicU dat ten \'olle deze schoonheden dced uitkomen te .. verbeteren ", tc \"olledigen ofnader toe Was de critiel.: van den heer Verbeeck fe 
meldt de hi,storie niet. dun'cu wij niet bnvcl'en! Wel spcelc.l.e hot te lichten, den personen woordetl of zinnen streng; partüdig of overd"even L. VoJgens 

De schrijver verschoono mij de voigelllle ol'kest als ccn orgel zoo juist; w~1 waren da in den mond legbcu, t611 aHermiuste over- den hfler Toussaint wel. De Redactiu is niet 
opmerking: kool'E>u frisch cu tlinki maarde ueuuteerendo taUig Cl} ous:\IIIcnhuugelld, zoo ni~t onyer in de mogelijkheid daarover tlell oordeel 

Mijns dunkens ware het beter geweest, tellor, di.\ heer Van der SLappen, dio in het sballbaar oflachvorwckkontl, Dat was het te vellen, Wij latell da vel'alltwoordelijk
indien Everard he~ doodend gift gedrouken eerste betlrijf 10ejuiehing uillokle na zijn geht'et.;. dn7.cl' vcrtolking van Noze Katc, in heic.l. der 0115 toegczouden critiel"en over nau 
h3d, m\ hat vCl"llcmen "all dit ontzettewl groot aria, WCI'tl zwak in het twocde bcdl'ijf, lulko maat zelfs, <.lnt "all de YJ'oegel'e vor- ooze correspondenteu) daal' \VU 'niet bij 
nieuws eu lladat Meel'lo heIß !lOg' ccnsJ op en deClJ. den pl'uchtigen tWCCZi\U!; });ot tot tolking haast gecue andere figuren ollvcran~ machte zijn de juistheid of dc gegrondheid 
zijn eer~ cp a! wat hem heilig Is oyerluigtl zijn recht kommt. Blijli.l i\a}' stuHll Iiij ondol' doro eIl onvol'llIindcl'tll'echt. hIcvel) \luu die hunner beoorueelingen te controleeren, 
hatl, Siechts wanlleer het to laat iS, ureuge den iudl'uk "au hoL douut, en \vij hopen da.t vau Matheus Dil'ix CIl EnJl'uort, do eerste althans wanneer hat gelUl da bespl'oking va:) 
RQze Jiatc hern de gelukki~e tijuin~. Iwtpns IJij cene volgemlc gclogonheid geguflu tIOOI' M. Etlm. Henddlix, on, vooral, de stukken die wij niet kennen, of vall \'ertoo-

Dit was dan wel de waal'!ligo slmf \'0 Ir zij vOOl'ul!cligol' ovel' horn te spri'lion. Oe l wcede, doot' M, Al'th. Heudrilix, op eClle lIingen die wij niet' hcbbcll bijgewoolld. 
zijn twijfel a~n'hare Hefde, Het tl'eul'spel ül!lruk W<lS tlwlls dat hij'ccllc rwngellaJ11C' ollllcrispelijl\e, In6cstel'lijkewijzeenmoteen De heel' Toussaint beweert dat Cl' tagen 
zoumij daumeN' rolmanktschijllclJ, AI het stem lweft, en speIer is, hoewd uVt'l'dreren \\'aar hesef vall tocstanden en karakters hem een kabaal op ,bu\v is gezet. or hat 
volk dat eens op de smidse woontle ware Z,il eu gal1seh niet ill den stijl Waal'ill 'VehCl"s wcergege,'en. waar is weten wij niet; maar' de heer Tous
verdwpnenj' slcchts Roze lütte alle~n Lleve , werk dient voorgetlragon, Maat' wat gewordt Cl' van de naieve Roze saint zal OIlS wel gelieven te gelooven, wan~ 
er over, heel alleeu" zielJ thans I~?~ ,CI~lWIUc-1 Du uieuwc lichto znngen'~' Mrjnfft:1' Kami)· Kale in de ,twce ,eel'sle bedrijven1 Waar neerwij harn de [llechtige verzakering geven 
trouwelld op hem dw, hoe OllHJJWllIlg 001.;, ; huyzen, IwefL cell welvcl'dlCndün blJvnl be- blijrt die eellvolldiJe, onwell'llde 1 argclooze ! dat de Re-daclio "an Het TaO/ted a..1.U deze 
de oorznak was van dw laatste cu 0pP(!l'sle ha,dd j rool'trdfelJJJ\ lw!'fI, ZlJ da rol "nn boereumeitI? 18 het die uevallige, tleemeude vermeende kabaal volkomen vreemd is, en 
I'nmp. ! A nlje gczongen Zrj hocJe zieh echier \'oor jnifel' in opcretteldeedij en met ringen aan niet voornemen~ zLeh ooi-t in welk kabaaJ 

De opvoel'ing: was oppel'bost. JalllHl,'r lbt on,ir,ll1'ijvillgen eu lappCll als haar u e'est QU!" ~ de vingers, die \'ruchteloozc pogingen doet ook. ta laten inlijven: 
dw baoze .Jacob, WUlllleel' hij gl'UllI is, zou- ; llie op een lacbbui onthaald wl'l'd om zieh kindN'Hjk \'oor te d.jell en er slechts Aangenaa.m is heL ans in:egendeel Le ver
\oe1 van zljll woordtll nlblJl ell u hleL'Jool,,! Indien HU do tIeer Vall' dOl' Sla,Pllcn zijn in gelukt vall nrliOcice1 Lehaagzuchtig te nemen, dat de heer 'foussn.int zieh door de 
bij poozen, rllaaf h:lif op de hoo.,;,t", stclt nlll schade inhaalt, zal ons lyl'isch iWJllccl 1 dool' wezen f Kau el' ua"iefhoid schuilon onder die afkeul'ellde eritiek volstrekt niet laat ont
wut ge g(tarlle zoudt YeJ'llemell. : de ,oieuwe elementen, ocn gezd:5chap wezen gomaakte manicren,'onuer die \1\;18che lieC~ moedigen, en spoedig ecn nieuw, werk zal 
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laten opvoeren. Indien er tegen ham een ~ 
knbaal bestaat, welnu, bij trachte baar te 
onLwapenen door stecds beter werk te 
leveren. 

Het publiek is en blijn loch ten slotte de 
eeDige rechter. 

Wij onLvangen eV8neens eane postkaart. 
onderteekend dO('lf den Heer Van Honvenar 
namens eenlge makk.ers, om protest aan ta 
teekenen tegen het artikel van onzen Brus· 
selschPD modewerker. Oe bewoordiogen vau 
bet schrijven zijn niet vall aard om hel in 
het blad te laten verschi]nen. 

Van den Blllleman. 
Emiel Wambach. de gllnstig gekendo 

Alltwerpsche componist, schriJver vnn 
Yolandc en vau M e/lusina, beef! bepa.ld 
aang-enomell muziek te zetten op heL lihreUo 
Tao onzell genchten confrater Pau) BilHet, 
W3...'lraan, onder heL motto: • Hartslocht 
voert tot alles .. , eene eervoUe ffielding ward 
toegekend in den laatsten weds!ri]<! van 
tooneelletterkunde, uitgeschreven door de 
stad Antwerpen. Bcdoeld stuk, dat no~ geen 
bepaalden titel draagt, is aen gl'lIote opera 
in 4 bedrijven. 

'Naar bet ool'deel van bevoegden, die het 
gelezen hellben, moet hct vol seeniek elfect 
zijn, en bijgevolg oen dankbare tekst voor 
de muzlkale bewerking opleveren. 

Zijn Eer, van Gust. De Lattin, waarvan 
wij rneds heb ben anngekondigd dat bet ter 
studie ging in den Nederlandschen Schouw
burg van Antwerpen, i. tbans geroleerd. Wij 
mogen dus de opvoertng alspoedig te gerooet 
lien. 

Henry Luyten is volop bezig met bet 
levensgroote portret van Frans Van D~e
I.er te schilderen, welk kunstwerk nan dcn 
bestuurder van den Antwerpschen Schouw
burg .. 1 aangeboden worden tijden, ziJn gou· 
den jubelfeest, op 11 November aanstaande. 

Vrienden vnn den Jubilaris, die in de gele
genheid waren Luyten's werk te bezichtigen, 
verzekeren dat bet, hoewel nog onvoltooid, 
rccds trelTend is van gelijkeni.. . 

Pompeia, I\edert zoovele eeuwen begra
ven onder de asch van den Vesuvius, is ein
deli)k toch weder In volle daglicht verrezen. 

Wanneer zal het gelijknamig lyrisch drama 
van Paul ßilllet ook e.ns opstaan van onder 
het slof, waormed. bet zeker al moet bodekt 
zUn in dB portefeuille van Meester Peter 
Benoit, diQ er de muziek op maaktet 

Opmerkelijk is het dat, z,>oder uitzon
dering, de Anlwe'·pscho bladen de opvoerlng 
vau LohclIgrin door Qns Lyrisch Tooneel 
loven, en de opvoeriug in deu Koninklijken 
8<'lIouwburg niot al te vriendelijk beoor
deelen. Waar blijven nu de uitdagende 
artikels der Franschgezinde pers! 

Door de Noord- en Zuid-Nederland
sehe Operavereeniging, directie De Grool, 
zullen in den loop vnn het begonnen tooneel
jaar, de volgende oorspronkelijk. opera's op 
hot repertoire gebracht worden: Brb,io, van 
S. van Milligen ; Bellida, van G. ~', de 
Pauw; Helga, van K. Ph. Mönch ; Melaenis. 
... an Oottfl'ieu Manll j De Raos van Dekama, 
van \V. Landre. 

Dooreene indiscrt\tie weten wij dat onder 
de geschenken die aan den Dil'ect.ellr Van 
Uocselael' zullen aangeboden worden eenige 
doo'jos O. Bpuckelaer'. hoogft]o Cacaopoeder 
zullen z~n. 

ANTWERPEN, - Schouwburg «&1 Barrlo ". 
M8abch:lpplj • De 1{luuwaarlll -. Maandag 1 No
,"embel', Een Beroemd Pro ce. , bl'rot·md dramA. 
in G taferealeo va.n (f'Ennel'y CD Cornoll. Tot 810t 
Bai. 

nOROEHHOTJT. - Lokaal .. Kaltf' nhof .. Lam
ml'kensstl'83t. Toon· Toone"l- f!n Lettel"kuntiige 
l\Iant!!chapplj .. Ruterpia ". ZondRg 31 October 1897 
lui,.tcl'ijk tooneclkundig avonMeellt . hC!l-taand~ uit: 
Eba, lll'am' ill -4 bcdrij,:,en door N, l>eTiel'e, en 
Een On .... ur. b~ijsrf'l io 1 hedrijrdoor H, Melis, 
HA~UIE. - Tooncelmaatschnppij .. Trou,.. aan 

KUllst ... Lokaal "St. Secili:l.' , Kerkslraat. Op 
Z(JIltlng 14 en Maamlag I~ No,'ember, pl'achtige 
vcrtolluing YAn Bloemeken, tll'Ilma in 3 bAdl'ijven 
d .. or N. Oe Tiere t'n Het Schoon.te Met.je v.n 
Hamme, operette in 2 derllen, 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 

~))~ft~j)j)I\tj) §l)~\ft\tl f,~j)i':Nt 

HET TOONEEL 

Antwerpen. 
Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

PAI.JAS 
Drama in 5 bedrijven, naar het Fransch. 

Paljas, bijgl'ltlumd Belph6gol', de lIr Vän Keel', 
De Her;og de MQutbll!lon, 1 Vall Cauler. 
De Hiddcrde Hollac, : P. Janl58eU8. 
Oe Ol'oot·BaIJuw·de Cour- ~ 

~emOllr-,· 'i Det'08, 

g: ~~~~f~:~:~~CLUiangy. ~ ~~~o~~·~t~~~~ 
De Vidamo d'Al'pigllul, ~ Cesal". 
De Command, de PufUeres , J Deahaye. 
Beaumeuil. LeuTs, 
Dupel"ron, Bah\lsiau. 
Orldu, ü eurt.' . 
Jan JOSflon, Thee~ 
Orain d'ämour Antoor.s 

~~~~ ~~~f~'~~:er ~~':!r~ot 
MUl:rdaltma, VI·(..UW van l'a!Jas Mev. Vf:l"'!l'tulle 
Jacquinet, hun zoen HertriJn 
"eHJlne, hUD docht ... r j.juff Barbiers 
Ntne Flol,&, dMDsel'Cs Me .... VersLI'. Dr. 
Mt'j. dll Vorm.ndoit Oorl' 
Cutharina Lellllllens 
Ana!lltlsia l.!PJ, Vtll'gult 
Vanny Pladmans 
FI"riIlC WagemliUlI 

DE BEDELARES VAN St. SULPICE. 
uoo~t nieuw drama in 10 ta!cl'C'elen 

f'ERSON~:N : 
Oilhert Rollin MM. Lemmens. 
Ileabtd'Areyus Van Kecr, 
Luch'n :Je KernoAI W, Januens. 
Servais Duplar LHroche 
Oastou Df'Ju'cty, on tIer den naam 
van Oeorgesde Orancey, Berlrijn 

~:~t~~I~~I~:;'t, ~:~ ~~~~r 
Marcel, p, Janlllcns 
D('Ik~I' Germain De"os, nder 
Oe Che(der Veiliglteidspolitia ~lorrens 
Ren berielaar Antoo&s 
Paul Rivat, Cauwenhergll 
Ren tweede bcdelaar, Van (Ien Bosch 

t~ ~~!~~~~~psteker, ~:~~s~:~e 
Ren knecht, D,.volI, zoon 
::~f~e~\~n~~~in, Mev, Marie Veratraete 
Rose,' • Dilis 

~~~~~Tq~~:Af, ~:j~.~!~i/onkers 
Oeorgette, Talboom 
Marguf'rite, \'ergult 

Eeß delt,v~~~ii~~~~, werkvrouwen~:~:~eo. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

Lohengrin 
Zangspel in 3 bedriJven .. n Wagner 

Hendrik duitsehe koning MM. H. Footaine 
Lohengrin L, Leysen 
Hertog Oodfried 
Frederik van Telramllnd C, Piens 
Pe Herant des kooiogs 0, Van Elsacker 
EI •• "aD Brabant Mej. C. Duyse 
Ortrude A. Vao EIs3.cker 

Vi:~heed:~k~a~~~n~~h~')~!:f:~,S:d~i~·r~hue~eJ.u~~F. 
koapco, JUanllen, Vl'ouwen, enz, 

Oe. Beiaardspeler van Brugge. 
Z&ng~pel in 3 bcdl'ijyen en" ta(creelen 

Mathias Clae!!, oud beiaardspelcr 
van Bruoltge MM, Fontaine 

WlIJem, ottlcier in spansche Dienst Herchmans 
Don Juan d'Hermosa, gouTerneur 

UD Brugge Judels 
Van ßruck. ncttCvan Mathias, 

tavernier Van Ael'llchot 
De Nikker, ouJ. inquisiteur in dien.t 

van Don Juan Tokkie 
Olivier S(or06, vlaamsch officier Van Elucker 
Mal'ill Violn Brabant, Mej. Perac.ons 
B~3.tris(', dochter van Mathhs Claes Van Etsacker 
Meibloem. nicht van B~atritc Kamphuizen 

W. Koopal & Co 
Ai.ntachap .ocr unkodlglng.n 

64, Provinoiestraat (noord), Antwerpen 
AAII'PLAIUtllUI EIC ('ITDEtLlliG VAl'f DRUI.WERIEIC 

IN BELGlt, 1l0LLAII'D J:N DUlTSCJtLA.ItD 

----I1H" 2. UREN. -..:.-

UOII'DEIIO VOOIIDEHOliDEH PLAATSEft TE ANT"'"ULPtfI 
VOOIt HET AAftiPLUla: .. " 

SCHRIJVEN VAN ADKESSEN 
op banden en briefomslagen '"oor :JUe btroeren, 

"" -Onderbind doen.-

ARnkondlgin(enop 
muren, 

Verhunng vlln 
drll.borden eH 'I\'~grn, 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Het Oud 

5CHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ia voorwaar in ,'it groot s.:hoenmagazijn dat 

gij moet r.ijn om in \'f'I'lrouwen te wOl'den hediend, 
.1Ies wordt er Iß huill geOlankt door bekwame 
gnsten ondf'r !let oOJl des meeolers. Scho 'oe keil' 
van mans- f!O nouwb"ttiuen,elorJes voor bu~eli)k 
cel'emoonieB j>n a\"ondlef'Sl~n. Alle repnatll!n 
wordcn aangenomt·n ton "iunen de 12 IIl'en arge
maUt ook. al lijn de tchoenen er$ens linden /' 
t/>\/h'lIt.%h .. ·\,hf, ',\\u \i"l.' ... ·.",.. .. k . I 

~@!)J~ ~~'j)" ,.I@~,r@P'-

FABRlEK VAN FI]NE BLOEMEN 
lo. .... UJbhlln.llual:OI"lI 11 a1111 "r4,'u, '111. 

MllcL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concerten en Begrafenissen 

ARTIEKELS VAN PARI,JO 

Bijzonderheid van fijnc Planten en 
Prachtv()orwerpen, 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

"~,,~~~~ .. @?)-,,, 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Meda.lje H,M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

docr d. hocg. j.'7 Io.g.kend. ... """.,.).)) ... 

............................. 
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat ep 3 uren - Koste
looze enonmiddellijke reparatit'!:n, - Opnieuw 
wassehen der Handschocnen zander geuren,
HandschoeneninChevreau 1 SuCde, Castor,enz., 
- Engels('he, Zijden, halve ·zijden,garen Hand
schoenen, - Grootekcus van Cravatten. 

VAN ~TEENKISTE 
oud huls DerblceUe, 

33, G R 0 E N P LA A T S, 33 

ANTWERPEN . 

CAFE TIPO-TIP 
Ca rnotstraat, 11 , Antwerpen. 

Nabij de OOltsl.3.tie. 

Lekkere gezoden worsten_ 

VERHUIS WAGENS;:,~"~: .. '::~~~~,~;-;;~~; 
belreren tot 8 meter!! toe. - eH. BAUE, Meubel
rnake .. ·uarnifw<lel'. St. WiII,'brodstl·aat. ~2, 5" 
wijk. Antwf'I'pen. - Oewlllal'borgd vert"otll' en 
inpnkkmg vlln meubelen, pi nOI en colTre-forts. 

PI A N OS. ,t!!~Oi~~~I~ ~~~J;:ij~:~ k,,~~te: L~a:~ 
JANSSENS, Kunsth"l, 74~Ho.ky.n Hopl.nd. Orooten 
keus van all\!rIJeste phlßOIl "an Ir.57S, 625,675 , 'nI. 
onverd"Jtbaar In yaor 10 jur gewaartorgd. " 

G-us1;a.ve F.A.ES 
25, B.dd.n.\".t. 25. ANTWllIll'EN. 

liIM.UZIE~liI ] 
SOllrIDltrllmnilDlDalinaani U1al!II~IJIeVlllaol,aa 
)Ietro1lomu,Di"pa. ,nUlli. Snareninstrumenten 
Ickul'lp.bcb •• rrl .. cu 

SNARE~ 
M1)ZIEKPAoPIER 

Abonnemen18n 
tothetleullnapartilitD, 

tl.tnUI41t vmaarÜ(1 VI' 
IICULn VII IU.ISIILLI 

COUiIl lUliD "UD Parijs 
Ihll,.'O\ .. I1ßrtOlut 

enz . 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-U1~1IDe C>C>J.\.lI:S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

HORLOOIEMAKER '" OOUDSMID. 
)ilAGAZIJN VAN 

Schouwgat'nitul'en in aUe loorten en aan 
alle prijzen. 

Oouden en zilverell Horlogien. JUlteelen, Ooud 
en Zilverwerk. 

MUSIKAAL GESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, '0 
Pianole •• tD, "som,., 'l'hhrit In Barmon1. 

BIJZONDERE LESSEN 

Hcropening der cursussen van ar 
,5 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
D"oor het Jebruik. VAn hel eellt Amtrlk.nnseb Bo~ch

kl'Uld v~n [»,Johtln'onrrllbur middellegen helultnl
len UD hrl haar en bUrd , duite.,de be,,'iJuchrinen \'an 
Iiersonf'ndie if:lnsch het hur lerult hekomtn hebbtu. 

pl!1tGk:!~I~e"~n D~1~:~~k~,D~j'~J::i~/~~j(, kM;r~~~ 
en bIJdeblJzondenleapolhekel'!ldnland • . 

FII'5.<Chenun'l,_, 5.tiO, I'n 5.-rr, 
Eenigdepot , VAN Gn8e~~~~i~~d~larkt, 'lt, Ant90'frpen 

ra~~~ ü~::fe, nri .w eentiemen, DOJhrij '\ b.is "oor 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GEMEE::'iTESTRAAT.51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend VOOI' zijne J,·kk .. re koeken, briochen, enz, 

\\"OI-slenbrood . 
Btkroond m.t Jt gonden ~:!ll:8J .. dt WtreldttDtooD.teUiDf 

CRIEE CENTRALE 
l1ulB gebroedera DE WYNGAEIlT 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tus. hen da Mille" Colonncs CD de 3 Arcade. 
Da,.lijka YlD 8 Ire " oor,'De tot t 0 Ire " ... o: de 

Verkoop hij opborl, h}yena 
publieka verkllop vlln ,. kwnlileit, 08&.,n-, KaHs

Sc h~l)lm- en VtlrkeDvleeseh, san prijzen 
welke 1\"le cODcurrentie onmogelijk miken. 



Zaterdag, 6 NDvember 1897. tert\e )aargang (Mleuwe reekl). Mt 8. 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond, 

Hoofdopstellers : voor N oord-N ederland: J. Vriesendorp voor Zuid-Nederland : A. Cornette. - Secretaris: H. Melis. 
Leden Fon hIt N~d.rlond.ch Toon"lrIriHJnd In I.den Fon d,/I Zuid-Ned,rlond.ch,n TDDn,,/6ond ontrong.n dit W .. kblod grat; •. 

Mededeelingen voor Noord·Nederland te zenden Nieuwendijk, 235, Amsterdam, 
- voor Zuid·Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

EEN TOONEELSCHOOL ,2' Habben,zij.rb.lang'bÜ. tooneellesael' I Ult de·Amstelstad. hij h.mnl.1s meernalaal.n zoo, bernoidals 
gOld glgeven, te volgen I ToenJaap Haspal. zijn 25jarIgCoeslvi.rd. bU Is, zegl'hIj aan hel.lol v;,1 verlrou",en: 

te Antwerpen. Kunn.n di.lesseo nsd.e1ig w.rken op hun _ h.1 viel op S F.br. 1881 _ gaChij Een • Doslerks,. man ... n'd. ", ... Id,is hij di .... 
Wij ziju partijgan~era van h.1 Ioonoolon- temparamen.I,loopan ~ij. g ...... r. er hunne ViJand des Volks an dat .tuk was loen Mn aneen slaall • 

derriebl. Wij maen.n, dat.r veel kali g ••. ooraproDk.hjkh.ld bij 10 te schl.",n, wan- jaar oud Nora, van IH79. acheen nog niet Ecn groole merkwaardl:\heid van dil .tuk 
leerd worde" aanjongens.n m.isjes.dle zieh " neer zij b. v. !e v,,?1 geseboold word.n I te zijn gespeeld. C'l Op 2.; Nov.mber a. I. i. - voor mij - de dronken, inan uil het 
wijdell aan hel loonool. Men denk. echler 3. 10 h.t mls.c1uen ~wr voor,d. door d. zal dOor den Ned.rlandsch.n Sehouwburg volk (h .. l mooi gespeelrl door L. ,·.n W .... 
niel dat wij een tooneelS<lhool aanzlenalsoen DU.tnur mild bod •• ld.n",ob zelve.~ te vor",en, te Anlw.rpen Nora worden v.rloond en dlt \erhoven).de eellige die .te,ul tegen d.moll., 
Ioonetlfabriok waar m.n d.jeunes-premi.. vrij van aUe achool of onderwlJs, gesteund iS, meen ik, d •• erste maal, dut Iboen op hel dat lJr SLockmann i. oon vüand des volks. 
resofd.brakterrollen opgrootteenbreedte op eigen ?al~urIiJken sanI"" .n g.voel en eigen Vlaam.ch Looneel versc,hijnl. VreeDld. Hel komt mij voor, dalIbsen, lIenkend. 

, achoonheldszm 1 het k rd d t ki d d maakt volgens verlangen ~n d~n klan\. 4. Kan m.n In een Iooneelschool het gezelBChuppen war.n reeds In AnIW.rpen: aan .pree woo ,a JJ .ren.n ron-
NI.ta ~ minder waar, of m.ts 18 minder naluurlük .pr.ken bevol'derei1 I Le Gras im Haspels mel John Galwiil Bork- ken m.nachen, m.eslal op ongel.gen lijd.n 
mogelyk, dan v~ de eersle de beste lede- Wie zaJ b" d ... Tr .n het vereischle mann en als Ik goed ben lageli<:bl een vo.g Ik er bij, d. waarh.id zegg,",hierdoor 
pop een tooneelarlist \e maken. Net als d. I rd Y lagfranach. troep m.t La Dame de ID M er. heell willen t. kennen g.von, dal Dr Slock-
kunstsohild.r voor lijn yak wordt g.bo~?, an ;.oowe~::s:~n .voelen dat '1' veel vOOr.n Nu d. Ibseniaanache lijdrekenlng In Belg\6 m!'llD b.t bij beI rechte elnd heeC\, wal ook 
mo.1 d. looneelapal.r In.gelijks VOOl' zyn y g . de'lien jaar bij d. onze ten achter is, oon om ander.n, red.n~n niet IWij(e1achtig Is. 
beroep In de .wleg zijn gelegd. W~ spreken ;::':-:;'::1 :g:: ~:ie H:,:.;S :~;~:n.::~ Cell, waarov.r wij all.n wo! eens mogen . Eu nu heeC\ Ibsen er den 1leese1 bOg.haald, 
naluurlijk ~"I .van de honderden ID Noord h.1 yak zijn v.rbond.n, dio m.n verplichl Is, nad.nken.n dal w.llIchl minder geschikl is nu hiat hU mensch.n zien buiten h.t g,zln 
e~ Zu.ld dl. z-,chzeU artist h~'I.n, .n van Ie kennen, dal slaat VlI8I.· om hier zoo haarOjn te worden ultgeploun, ~au dl!n dokter: In, d. ~te plaals zijn 
WI. VICIo: Dn .... ns een~ Z.I: • Artisten, Zou b. v. lemand m.1 heef veel aanleg, nu moeten do Noorder-tooneelvrl.nden het broer, den burgemeeller, dan Alaksen •• ige-
.. : ... arllllten , ... Komedlanl.n, ja, kom.- er bij wlnnen, of verliezen, als hij oen voor lief /I.mon, dal Ik ov.r H.nri van naar van een drukkarij, buisJesmelk.r on 
d.,alen : ......... 1 • ~n arli.1 m~, voor ~r Jaar Iooll •• lgeschledenis .n drama- Kuyk's verlolking van D' 'rhomas SIock- :::i:C~:r:Uv~:·~".r~=~a~~ 
z!jn Yak g.boren zyn, d. noodJg' hoe, lisch. letlerkund. leerd.? Mng men, 81 is mann, den hooCdpersilon ui! Een Vijand ploegvader van Mevrouw Slockinar.n .n een 
danlg~ed.n bezltlen zonder dewelke hiJ noolt men nog zoo ver.lokt in de boosbeid, h.1 des Volks, leis uilvoeriger ben, dan ik aud.ra paar burgera', m.nsCb.n zooal. er zooveel 
101 'lJa do.1 kOlOt. Om dus van de looneel- IU d' I kk loch' "lliehl zou g.weest zijn. 
speiers alleen te sprek.n, hel is imm.ra on- nu ge van " .~ee va on 0 enen Een Vijand des Volks ja een vau d. hel~ ZÜn, maar om van te gruwen, menschen, die 
betwislbaar dal die menschen een goed V~rd.r. Mo.len zU .~~n, aoleurs .n ac- dersto slakk.n vnn Ibsen; helleni~ daarin als hel hun sak geldt, de wasrh.ld Iraehten 

k I bebbe' M' d trIcon dl. nel als EdlSOll. machlenmensch, verkondigdo hegiusel wal nog nlol zoo zeer te verduiateren. m.nschen, die hun g.weten 
voor omon moe en n • I8vorm en hun rol aßappen zooal. zij die van bujten ed . '. 11' iJ ."1 da' in slaap sussen, als.r wat te verdi.nen is or 
kunn.n voor da~ yak nl.1 dlen.n I V oorts hebben g.leerd, zond.r daarbij te denk.n, oC gemeen go 11, zou mllllC len z n, "" 
moeten zU beBChlkk.n ov.r e.n goed •. ull- zondar daar, yroeg.r bij gedllehl te h.hben f- meerderIJeld'mee.tal ong.l\ik heett ; hoew.1 als zij "erliezen hebben te vraezen,nieuscllen, 
spraak .~ een ZUI~ en sterk OrgasD, want Of hoeß men daar soma nlot bU te denk." ook ditdenkbeeld' ODa 'aJhIlig' Rial vreemd die vooral hangzijn.voor • d. meuachen • in 
zond .. dl. Iwee mlddel.n gut hel alweer ." wa; moor voorkomt. Ten bewijz. hienan mag Mn woord : M.nsch.n. 
niet. Als m." du. dat alles in zich heeC\, en ~s men t I8b~~~ijlt :'lki," rol spaell, e~. h ik nog w.1 !dareeUus Emanls aanhalen in Dal is .. n har!atocht g.weesl van lb .. n 
men behoerte voell om daarmee kunsljes t. .an m.n er " ~n eIl, . v. ov.reen le e- ons Tijdachrift. (.) • Ik hechl bitter welllig om indil8mk d.maat .. happlj hard te ,aUen 
maken, dan begint m.n g.woonlijk In too- ~eu, e.~ RObesPler~, ee~ M:;"I ~f Jeanne , waarde aan de algemeen. opinle van 'een ov.r oon ba"r ""nltlevend Illgeme.n gebrok, 
n •• lmaalschappijen als G.ndarm. Gardevi! • Are, a men van I. me.DSC n n eLa ~eer pubU.k. Waar v.el, menachen .. m.n sUn, d." I,u!f'u, dMrdoor heen Ibsen zich I" dit 
or knachl, en dan geniat men aI dadelijk e.n atweet, dan hetgeen men In d. :.wone ur- heen m. I. d. mind.rhoid siecds gelÜk _ aangrJjpeud werk lot bei ulterste loe laten 
grool voorrechl, wanl zij die dat alles ni.1 gerschool daarov •• I!"hool'd hee '~oel men voor zoover .r .en gelijk beslaal _ .n WAl, me •• I.pen : dat hij den I.ug.n verfoelt .elr. 
in zieh hebben moelen als .impal. figul'anl om zulk. typen voor 10 steUen m.ts meer omdal .r allijd .n ov.ral meer domm.n zijn al zou daor d. waarheld d. w.r.ld t. b'l'ond. 
hun kuiten aan het publiek toonen. weten, dan de meeste onzer toooeelmensclien dan verstandigen. meer -laffen dan moedici8o, gaan; dat htteCt höm z66 Zeer bliitsU zieh. 

Zij beginnen dus in .en loon •• hnnat- daarover k?nn.n vertell.n I 01 m~t men op meer grov.n dan ftJngevoel.nd.n, meer on. .elven docn rak.n. dal bij den d.,kter in ziju 
schappij. Hoe die mllalschsppijen ingerichl h'loog.nbhkzelfdalm.n80ortgel~k~roll.n zelfstaudigen dan zellstaudigen, meer COD- opwiudlng d. redacllluren V:lU ~ D. Volks
.ijn ? God zaJ m. bewar.n I Zoo ik Hink kon te spel.n heen. ~r d. ~ladSblbho~.e~ vonllon.el.n dan origineel.n: Als hel belere bod.. met zijn stok dOtlI dreig.n. lerwijl 
teekenen,lk iUUSlreerde eeulge too"eelkrlD- loopen om daßr, khnkt het DI.t.OO bo.ts h.. goon ultzund .. ing ware, dan was '1 ook niel deze heu ten dolte, als hU ziju slok nl.1 
ren onzer stad, an den vtJorzitter zou ik met de gauwte wat .te leeren over dle m~n.. beter." 80e1 geuoeg vinden kun, md ZÜn regen .. 
voor.lOllen als oon beulen den seer.\arls zou sehen en hunnen tijdl Dat Is Imm.ra nt.t op ditslaDdpunl staat ook 0' Slockmann. scherm d. deur uitran.selt. 
ik ook voorsleU.n als een b.ul cn d.n 100- ernslig. en nochlan., zoo gebeurl hel ov.,· H.t gagoven van bet stuk Is zoo kras mage- lJeze ov.rspaunmg is bij den schrij ver 
neelmeesterals een opparbeul, .n al de spe- h.t algemee~ bij on8, en dl.~~nen die zlcb Iljk. T"" .. n d.1I geneeskundig.n rasd van OU'SIaan, n .. lal mun zljn Nora zoo sIech I 
lend.lodon, oCde leden die s\l<'len, ik zou er dnn dl. mo.,w ge.lrooslen. ·un de onver. d.1I d,.kter werd In zijn woonpla.ts oon bad onthaald had. Toon ler lij.lo .Iolld hij, 
maar allemaal beulen en bPulskneehteD "an staodlgsten nog met, want dan wüten SI,) opgericht ooder lt'iding van den burgelDeet- evooals I'" Stockmanu, 1l0;.f zoo gausl'helijk 
m .keD, want hoe zij die arlOe kunst marte-- er ton ~inste Dog teLs ~an. ttor, dea dokters broeder. aUeeu lßet lijfl best!bouwin:.;en Ufer he~ hu .. 
I.n. gaal alle begrip te boven eu waar zij da 1I.1 IS bij gelegenhold nog ~ezegd, al Wal DaarnlL komi h.L ull. dal hel bronwater w.I'Jksleven, da' hiJ legen"v.r de gewelJig. 
UlBrteltuigen op:,poren, neeu, daar 8tuat over het .~]gemeen onze artisten kennen, ba.cteri4lß bevat, die reeds t.yphus hebbeu meerderheid. die hem oln dU stuk lutig viel. 
een eenvoudig boereDv,,'Stand hij sliI. Hi.r I •• rden zU door d.n dl'an~ der om.laDdlg- doen OIlLataaU. Nu meenl d. dokter, dal dit gMn beter middel wi.1 ,. g.brulken dau zijn 
kali men hel apreekwoord op toepassen: Al. heden, maar zoo welen zij een heele boel 101 b.i1 van d. zi.ken moel worden geopen- V iJand des Volks, w8alin bij Illg.nover 
beul begonn.n, als martelaar gestorv.n. dingen heel opparvlakkig .n daarme. komt baard. de burgemeesler vlndl sehter. dal menschen al. d. ledelijk omkollpbar. ap-

Op d. dui •• lod gelukl h.1 soms wel e.ns hel, dat menschen ,reeds jaren &an h.11oo- hel reit w.1 v.rzwe~en kan worden, 010 atollers va" • O. Volksbod.", het raa~za"m 
aan oen euk.l.o zijn b.uleopak aC te w.... neel. ov.r niels wal hun va.~ betren m.I Inngzame~b.nd' da noodlge verhpteriug.n vund .. n 0llg.h.ven regens.h.ron. als wllpen 
pen. Dal .ijn brave kerels en die gun hun zekorheltl kunn.n prallln. Zy kunnen dat lWl to bl'engon, wanl als h.t ullkum I wal te gebruik ... , will w.·t.nde, dat teg"n dets 
eig.n weg, mnar dan will.n zU niel lang.r allemaal door ~r Ie .~ooren ~an spreken,.n de doktor wsel, dan is d. stad als badplaats . v.rwordiug der m.nsohelijke forlijl,held niot 
omgang houd.n mel de Beul.n-compngnl.. ju~sl daardoor zijn "J Van Dl'ts zek.:., Hoe te .ronde gerichl.· 'w prlLlt,n valt. 
Zij 100pEn heen, on zoek.n d.n weg n:tar will ge dal onze m.nsch.n .. n .hegrtp heb- D' . Stockmann blijft volhard.n, In oen Hel isloch zoo'n in.brutaal sluk I 
een gesuhsidieerd tooneel om daar een ben van kOSluulDkunde als z. daarvan noolt o!",nbare verg.d.ring zegl hij zijn eel'JiJk. Wal he.rl van Kuyk van de ... ßgnur ge-

g~.ubs~dieerd heslaan te 'v(nd.n; hel is ~~. fe::-~::,b~~~ e:'~=1 ":!I~ ~n~~~ meening: lerloops ov.r hel verglftigd. wa- maakl I Veel, muar nl., all ... 
mlsschlen wel ov •• dl. brave menschen dal b I' I Z . h I I b tel' en In den breedo over d. waurd. van een Zeker is den eersten avond h.,l w.rk nog 
er iets mag gezegd worden. en daarom sc 00 18 00 JS 0 oV~lleens voor ·WH e.. meerderheid., die looals steeds samengesteid wat Iwaar B8wees~ ; het la eeo aanboudend, 
willen wiJ hi.r eenlge vmg.n stellen waa... tron de nam.n d.r kleedlagstukk.n, wapens, ;. ull d. mind.r onlwikkelde massa. Nu ops.wond.n redeneeren wal D' Stoekmann 
op wiJ bij gelegenbeid zullen trachten t. m~ubelen.n andere beno~~igbed.n u11 een scheldl, m.n, h.m, dl. h.I zoo goed meend., doet, gesta~ia is hiJ in de woer. dan spreekt 

• • D1m oC meer v.rwijderd t\)dperk. Zou h.1 ~ 
alltwoord~, als er len mlDSle voor dIe dus ni I w. helijk zij d t bet Ioon I_ voor een vljand des volks, m.n .mijt sijn hij tijn' vrouw moe~ in, dan weer v.rdedlgt 
geleIleuheld niet reeds door I.mand anders, d eij nsc .nk, ab I eerd vensters sluk, .cheurl sünlas oan ßarden. hij zUn houdiagteg.novor de kinderen, hl.r 

b. d g t rd' D e ragen on erw s &an onze ruuzle sc 00 zoo ws Z" b d b I h .. Isl I bad . b;" d b iJ b da d mdaaeerr ... :n"03z •. ' ean woo 1$. I V 'uilgebreld dal h.1 h.>O(!i'r aangehaalde daar IJn roe.r reng .m ZU" on ag a s ' 18 ~ In e al ""1 z u rile r, aal' spanl 
D- doktor,.Un doChter, d. ond.rwijzer .. , wordt hij zieh In om d. redacti. van "D.Volksbode. 

I' Moel de tooneelspelar 0(- speelsler- In· kon ond.rwe.en wo,?n' . van d. school wegge.onden. Zijn kind.ren op zijn band Ie krijgen; elnd.Ujk spreekl 
wording geschoold wordon f . In eell volgend arllk.1 zullen wij over de kriJgen slaas van hun schoolmakkers, d. hij voor oon onsinlmige vOlksvergad.ring, 

KunnO!J zU in een school iels leeren wal hl.rboven aangehasld. punten 2,3 on 4 OllZll p1e .. ~..,ader van zijn vrouw torgt.r voor,dal die loejui.hl, uillluit, acheldl en gesloord 
nuilig is voor hel vak door hen g.kozon, meenlng doen kennen. O. DB LATTIN. wornl door een dronken man. H.I is waar-

(11 Zle. Het Tooa.eel., JurgaDg XVIII, bli:.63, 
bei yak waarm.e zij laler tullen verpllchl, 108, 109. achllg geen k1einlgh.id; hot is d. v.ront. 
lijn in hun oDder.houd t. voorzien , I •• I (21 J .... "", XXV, bis. 31. sehuldiging bov.ndleu ,oor d. oogenblikken, 
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waarin hat gesprek tu~schell da brOPd.ers ! pee; De Koojnaan vall Venetie, Richard rept!f1oil'e, rlual' nogalßaloiH~chtig gespeehl, 
~va.t mat was •. Vooral nu da la Mar, den i dederde en r:egete11t~e Fceks vall Shakes- paste zijn massicvc cn passieve hoert slechts 
r.urgemeester Dlet ten onrechle al bulten- ,peare; Konmg CEdiJJ/ls, vall Sophoeles, t(>11 dede. Mt'lI ZOll hein Hloch.lll zien in 011·1-
gewaon kalm. zoo l:mgs zijn neus weg Borkman van Ib~cnj De Afltewsche i Hollandsehe sotte Idtlytell.~laal· hij verstund 
!<pee,lde. HU had Vt~~ Kuyk. telkens wel wat Vr~ltw van Leo E.bermann. Vlillders, en uitmnntenJ ua. ga\'e zieh .hij da omgeving 
heruger magen ZIJll als hij mt'rkte, dni al F.~ttz. van Sudermann; Frallcesca's Huwc- unn te passPIl, -zieh loH te ty!'eeren in het 
dat geleuter oVer de waarheid da kouwe liJk "an Seidel; Het GOildvischje "an Vi.'Lll milieu, door eell 17I'oo:e tcgcn~tf;'lIiTlt. met 
kleeren van zijn brDer niet raakte. Maar, in Nouhuijs on De tweede 1llevrouw Tauque.,. Schulze, TOllrlliai~e eil <Llldere lwl;ieken 
trouwe, deze kalmte was bij de eerste voor- ray van Pinero 1 j'phielJ hij een eigen knm;t. 
stelling misschien een goed verdedigbare Dit repertoire is de "abgesmackte, zoute·~ Hij l<l:aide nooH uit, of speclIkel'de op de 
spaurzaamheid van onzen zeer talenlvollen looze kost" t wuarvan Abo·nel "sindsjaren boUe lachlust vall p<luliek. Hij W,JS eell 
van I\uyk, die ann het einde vC\n hot sluk walgt," omdat de Vel'eeniging dU s.eizoen komick "un groote, illgeliouden kracht. EI' 
toch 0.1 bijna te hee3ch werd om nog duilie-- annvin:.; met Eerloos, TOOfteelspelers Tluus, zijn yelen, die da Boel' niet mochten, hem 
lijk tc sprekell. Domillee Brose, Zel1uwachtige Vrouwcll, bcsehuldi~dt:!n, eint hij zicll ZQO bewust was 

Evenwel er l.ijll een paar dingen gebeurd, De Dochters va" HasemaH en Twee "an zUn komiekheir.1. clIl)aal'om uiet meerwou 
die mij den incruk gaven vlln verkeerde knappe' Dochters, Mevrouw Holtrop und geven dun het hoo;;-I1ootli;;e Wie zoo den· 
opvntting. Do homel bewarf! mij er voor reeds drjemaal op in Den Haag als De keu hebben hel Int:::.. Zijn soherheid was zijn 
Dr. Stockmann maar een enkel oogenhlik AJaagd van Orleans eil Mevl'ouw Brond- kUllueu, IIij, die inllothlclI 1\1.\11 is groot. 1';n 
komisch te moeten zien, maar Van Kuyk geest znl er weldra hare lieve1ingsrollen in uanrmeA week liij gUllstig af vun de uuuol'e 
heeft lDij er niet voor behoed. 'Als hij in de De Demi-mollde en De Vree11ldeti1lge laag-komieken, 
drukkerij de waal'digheids-pet van zijn kumen spf:len. BO'o'endien heeft de VereeUl'" De,Boei' maakte van a110s eeu type naar 
broeder op zet is dit geen grapje en als hij ging het voornemen dit jaar o. a. de vfJl- het leven, gclen pol:lnous maar een mOllsch. 
klaag~, dat men zijn klee ren er ann wagen gentlo stllkken te geven: Veel leven om In de afwij kin~ vnu dezen tnellsch 1l1et I\e 
moet, wil men de wMrheid verkondigen, niets en Coriolanus vall Shakespeare, De anderen tYlJeerue h:.1 dan h\:lt kumische. Hij 
dan behoeft men oo~ daarin geen lar'hwek- Vrek. van Moliere,A ntigo1le val} Sophocles, zocht den toestand zeH komisch te maken en 
kend begrip te zien. Toch heert van Kuyk L'Evasion van Brieux, Vasalltasena van Hiet zoozeer zolf erg kodd.lg te ZÜll. ZIJn 
hier niet knnnen verrp.ijden,d:tt het publiek, EmU Pohl, Ullrallda van Carmen Sylva i ' eellige 'roluitbeeldillg van Thomas llagot, 
naar ik meen te recht lachte, want het Sport van Mevrouw S~li.it Kleino~Fastree en (flbll kleine 1'01) in Tritby kan hiervoor 
scheell niet, dat van Kuyk, Dr. Stockmann Jalouse van Alex. Brisson, hot nieuwste' als bewijs gclJeIl. Zijn .. De Spie , .. " in 
zoo opvatte, dat hij kinderlijk-ernstig met blijspel Vl\n het Parijsehe Vaudeville. Gysurecht van Aemstel was dOJrgaan.s al van 
den staf en het hoofJdeksel van zijn oroe- L'Engrenage en Musotte ~verden jaren het beste meo. Van de kleiHsle rollen maakte 
der gesierd, ook meende op dat oogenblik Eel.adeu door hat toen llOg 'bestaande geze~- hij vecl. Stukken als Miinheer llfathicu. eu 
veel hooger te staan dan zijn werkelijk scbap val) De Vos eu Vall Korlaar ge- Mi)1zlzeer gaat tlaar bUilt:u, waal'in hij een 
laffen bloodverwant, hooger in aUo opzich· speeld en verdwenen spoedig van het reper- heel onbeteekenend.e rol kreeg. maakte hij 
ten: als wctensehappelijk man in het bezit toire, Het verwijt, dat da Vereeniging deze tuch tot een succes. 
tan da waarheit.i en DU ook nog, voor een stukken niet gaf, kom,t, dunkt mij, te laat In Champigl1ol, Hel Reisje va1l Jr[ijllheer 
kort oogenbHk wel is waar, in zijn verbeel- om het au-serieux te nemen. De vra.ag Perichet,Groote Stadstucltt,Fi)ne Besehtti
ding bekleed men een gezag, dat dienende waarom Lavedan's Viveurs en Donnay1st, tell, Janus Tulp heeft hij heerlijke creaties 
die waarheid, wonderen zou kunDen doen. Douloureuse niet werden aangekocht is' geleveni. Maar htt beste van alles was toch 

Ik heb verder veel te roemen in deze 
voorstelling. Van ~der ,Horst, den _h1tisjes
melker: vol eigenbaat," die door zijn gelde
lijkeli invloed. de saamgepakte Inf.erd.rheid 
van den minderen man achter zieh heert, 
doeh:als er vreas)estaat voor zijn vormogen, 
zijn draai lJeemt j hij gaf een)tug, houterig 
mannekijn V:Ul zoogenaamd strenge begin
selen, die hovendien alles bij ervaring weet. 

Mevr. Van der Horst een krauige. or'ge
wonden ouderwijzeres, met eerlijke, ßinke 
oogen, een heidensche uiting': valt".een op
rechtheidJ die niets -onbiet. 

Ternooy Apel. met een prachtigen kop van 
uitstaand gt ijs haar, :een leepprd;_ die zaken 
wil docn met de .fhankclijkheid van zijn 
schoonzoon tot!grondslug. 

La.t dit genoeg zijn. De: vergadering bad 
beter in-:elkaar 'gezet kunDen worden, zij 
was verre vall:natuurgetrouw, hoewel toch 
p.kkend. 

De voorstelling heen mij als gebeel zeer 
goed. voldaan. 

Amstcrdam, 27 October 1897. 
J. VRIESENDORP. 

INGEZONDEN. 

Amsterdam. 27 Octob.r 1897. 

GEACHTB REDACTIE, 

gemakkelijk le beantwoorden : omdat beide wel zijn. Lubowski.. in Dokter Klaus~, 
stukken voor een Hollandsch publiek in het Velen, bijnaallen, heuben deze ror gespeeld, 
Hollandsch lliet te vertoonen zijn.ln Viveurs maar geen zoo het ernstige in het'komische 
ontkleeden zieh in een modemagazijn drie vereeuigd. Dat was wel de koet.Sier I kodd.ig 
oC vier do.rnes, terwijl eenig6 heeren achter' in zijn erllstig gedoe om den doktet· oa te 
een scherm op da teenen gaan stMn om er bootsen. Zijn angst, zijll droel1leid, zijn 
naar te kijken en in het Gafe Durand springt wroeging alles was grappig. Het was hit!r 
een vrouw ovar een tafel om haar minnaar weer den toestand niet hij die komiscl1 werd. 
aan een andore tafel te begroeten, hocwel zij Door een klein verschil in gehl is .Jacques 
in gezolschap is van haar ech~gelloot en haar de Doer HU heengegaau --- en de' direk.tie 
vader .De auteur lavert een zedeschetsvan eeo' heert bem niet teruggehouden. 
twaalflal IlOogst verdorven Parijsche heeren Men wilde hem wel ovuieuw verbinden, 
en dames,die niet aan het Ha.1.gsche Schouw- maar boder eeoigebeperkende voorwa.arden. 
burgpubliek mochten worden voorgestald. Van zijn kailt steld.e hij ook eis!:hen: hij 
In Douloltreuse komt een gehuwde vrouw wellschte het, oude sillaris terug. dat des
zieh aanbieden aan eenjongen man, die zielt tijds beknibbold was lJlet viii' honderd gulden 
later beklangt 400r haar gevioleerd te zijn. tueu de zaken niet te best gingen: 
Dezelfde vrouw olltziet zich niet den minnaar Vall beide kanlen werd verder geen pOgillg 
harer beste vriendin mede te deelen dat het meer gedaan, Het gaat hier moeilljk te 
kind vau dez/'} "'riendin niet het kind is van beoordeeleil aun wian de schuld. Men kau 
haar overleden echtgelloot·. Dovendien ont- nu slochts betl'euren. Tooneeldirekties mües
breekt nan deze comedies alle acUe. ten beproelde meuschen niet zoo lichtvaar
, Het komt mij voor dat de Rand van Beheer dig' laten gaan, too~leel:,pelers met liefd.e 

den volgens AbO'Dez aanstaamlell -weer- voor hUll kUUbt niet zoo dadelijk lüel'toe 
stand .. niet behoeft te duchten, zoolang Inen gereed zijn. 
schroomt dez.e en dergelijke stukken op te Twee en dertig jaar was Jacques de ßoer 
vOeren. a::tn het tOOIleel. Op zlJn achtste jaar was 

U dankzeggend, GeacMe Redactie, voor hij al op de planken maar met Zij~l zestiende 
de rnij zoo welwillend verleende plaats~ kreeg hij een verbint(>nis bij Bouwmeester, 
ruimte, met alle achting, Bamberg en de Boer, die destijds te Rotler" 

Uw dw. dr. dam speelden. IIij was voor den handel 
A, ISINO JI'. be:stemd cn had het kappen en pruikenmaken 

l&ei 

Jacques de Boer. 
Het moge mij vergund zijn even te ant

wool'den op het uit Den Haag ingezonden 
stuk., dat in Uw \Veekblad vao Jen 23sten 

dezer geplaatst werd, en waarill de ~hrij- Hij was eeD vlijtige werker, nauwgezot, 
ver zich beklaagt ~ver het repertoire van ernstig en van een typeerend talent. ~Ij 
de KOIl. Vereelliging: .. Het Nedp.rlandsch vertrouwde niet zooals veel anderen op het 
Tooneel... spontane oogenblik, op de goedkoope lach~ 

Behalve Het SpookllOtel, dat nog maar bul van ,het publiek. Bij hem moest aHes 
steeds getan genade kan. vinden in de oogen vooruf berekend, wel overwogull zijn. Maar 
van Uw correspondeJlt. 110ewel dl~ klucht wat hij er dan ook van ttlreclu bracht was 
met zorg werd bew81'kt om het Hollandsche een succes, eeu sueees ·VOOI' ·t stuk, een 
publiek zoo min mogelijk te kwet.sen door succes voor hem zelf. 

geleerd, lJie handelsgeest is er bij hern in ge
bleven, altijd schacberde hij, had llij dit te 
verkuopen, dan duL Op reis, tusschen de 
beurijven, bij het iustuuecren. altljd had hij 
wat te, ver'ruHt'<ll ofte verkooptm ondel' col
Jega·s. Man,r zljn Sl)et leeJ. d,tat' niet 'ondel'. 

Nu is hij. van 't tooneel naar deli handel 
gegaan, In de Rij\"'ielen is hiJ gekomen en 
naar het zich laat aanzien niet onforluiulijk 

'tooueal en rijwieleu;wonderlijkecombillatie! 

te scabrcuse toestanden. worJt'n alleen Mon kon m\~t zijn opvatting al uan niet 
geuoernd reprises van Nos Intimes, POllt- IDee guan, hem gl':l.lg ur minder gmag ~ien, 
A rey, De [I'ourchambaults en Denise. mell mocht helll zl!ker niet olltzeggeu ziju 
Wilarom, ZOll ik bil1ijkheidshalvo wenschen ernstige Hefde VO:'H' het emplooi. Het Was, 

te vragen werden niet ook vermeid:' De altijd een cl'eaUe Hm hL'm, sorn:, wol wat 
P,illses VOll Bagdad. De Demi-mollde, De gemanierecrd. maar (ach in de millsle 
ollcellte ZOOIl, De'Df..l1ticltelJ's va.n Alexan- delaUs verzurgtl eH afgewcdi.t. 
dre Dumas Hb; Madam Saus-Gitle cn Mar- Bij de Ver. Hut Net.le1'lanusch '1'ooneel 
eelle vunSartlouj lvI argot van Henri Ml'llhnCi was hij een en twiutig ja<\l' de plat-kumiel:' , 
Ee1t Grit van dtl Musset; Jean Darlot van vIa\. zunder gemeen te worden, zijn wijze 
LegemIre; De Avollturienter van Emile "an la~g-kollJi~k~zijn was altijd voortreffe-

~'IIII'\) I Pm ~i ~l"t~\~ ~~)' fI'\\\\\'\\i% 1.'1'\" i \I!~,\\\\le\ Fra=lleenllUitsclte kluchtspel-

Vroeger ging ieuer die nergeus voor 
deugde Ijaa~ de planKen, DU schijnt, de Rij:
wielen 't toeduchtsoord te zijn. Als een 
ouwe komediant voor dat vak al deugt 'dan 
kau Ihei.l er ieder ZI)OWa.t voor zelten. l\Iaal' 
!ll{.lllsc!Jen voor den rijwielhandel geso.!hikt 
zijn er gonoeg, wel'kelijke goede ,looneel
.spelprs h~bben we nog niet te vecl 

Dagelijks komen er nieuwen blj - ook 
da toolleelschoollevert zijUjU4.l,I'lijksch ra.nt
soen maar da ouden, de beproe1tll;'ll kUtlUeU 

we llOg niet missen. Dut west ieder dio' van 
he't tooueel iets arweet - en dl\ilt'om mo_etell 
wij Jacques de Botr's hee~gaau betreuren., 

Er is"een goed artisL minder, een djwiel-

handelaar meer. Oe kunst en de ma.atschappij 
hceft bij dezen ruH uit;>t gewOI,nen. 

Zljn arscheiJ heeft hij gegeven met het 
ROL terdamsch gpz.elschap le Gras en H{\sp~ls
no Vor. Het Nederlaodsch Tooneel vond 
geen reden,en op-zijn \'erzoek in te gann -
mel recht hooglurtig cn klein. Het heeft 
hem niet gedeerd. 

In een overvolicll schouw 1Ul'g. met eeu 
recette in laug niet gezien, he~rt het pUbliek 
hem getoond dat het zijll arliesten niet 
vel'gcl't. 

Deze af~cheidsvoor3telling zfll Jacllues da 
Boer,behalve door de klillkende.heril1nerin~ 

gen, ook. nog Inng bijblijven als aen laatste 
bewijs'vl1.n groote waartleering. 

Amslerdam 1. Nov. 97. 
G. v. H. 

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

Comedie franQaise. 
Trista1l de Liollois, drama in Vel'Zefl val! 

Al'mand Silvestre, is meer een hTisch dau 
een dramatisch kunstwerli: van 'uiteenloo
pende kw-aliteiten. Olllleend aan dezelfäe 
'leg,~nde (of legenden. want er Zijll el' meel') 
als wnuman \Vaguer zijne Tristall und 
Isolde Jecd, kau het in sornmige oudel'dee
len de vergelijking met hot muziek,drama 
van den grootl!ll duilschen meester glans
rijk dOO1'staall - -VOOI' zoo ver die beide 
vl'I'gc}ekcn mogen worden. 

Maar ik _ wH niet vergelijken, de behan
deling van beid" stoffen, de hnndelingeu 
zelve liggem te ver van eIkaar. Een over
zieht van d.it werk te geveu gecomp!iceerd 
en bijwijlen yonrtrE.'tfclijk schoon, dan 
weer kleurloos eil banaal (echter nergells 
zonder een zek.ere helangstelling gaande te 
houden) komt mij ondol:1I1ijk \'0 Irin weinige 
regels. 

wat ik zcggen dar ·mij van ele .zeven 
tafereelen (waarin de 4 bedrijven verdeeld 
zijn) vooraL hebben g.trotr"n de tweede. 
waariIi Trislan en lseult elkaar-hunne liefde 
ontdekken. Jladat zij den ~reemden schip. 
breukeling in bet paleis haars vad.ers heeft 
geneien; Iater-het tweegespl'ek tussehen 
Iseult ep Ol'iane - de eelle geliefde, de 
andere onbeminde echtg~I1oole van deo Oll

trouwon 'l'ristan - die beide hem dien lij 
liefhebben ahn elkaar beschrijven, elkallder 
aanvullend - zonder zijn 11SaIfi te noemen; 
het elkaflder weervinJ.en van Tristan en 
Isoult als deze de vrou w is van deh tJ'Otscben 
koniug Argius. de vader van Oria.ne; een 
kort taft!reel in een boscll \'f'aarin de fee 
Urgande vonrtreffcHjke verzen zegt; en cin
delijk het Ji:latste. met, tot slot, deu vrijwil
ligen dood van Tristan an van Isault. 

Al d18 Lafereelen van een hQoge lyrische 
stemrning zijn bijzonder mooi, de dichter 
behoort cr in tot den parnas, tot de roman
tieken, te,t de symbolisten-, 'hij is ten volle 
dichter en bovcn alles dichter der Hefde. 
Maar in d_ie waarin ridderlijkheid hoofd~aak 
is, die, waarin dramatische adie zou,moeten 
liggen, valt hij verbazend tagen.. 

Het stnk is met zorg C1i smaak gemonteel'u 
en wordt zeeq~oed. gcspeetd Mile Bartet is 
een ideale Isenlt,Albel't Lamber, cen 'rristall 
zooals men zieh geen betel'e. wensehen kau t 
Paul Mvunet conscieUlJieus artist alsaltijd iI' 
de rol van Koniug ~Mark; de ovp-rigen Zijll 
zeer voldoentle. 

B. 

Antwerpen. 
Ptll.fas ging Zondag, voor een goet! gevuhl. 

zaaL Van Keer hield de titelrol. Zeer Oll 
d ,nkbaar werk, want als mcn Paljas 0i 
het ;~fHehH ziet denkt men onwiltekourig an! 
Victor, Driessens, eu, zij die weten hoe bu i 
tenJ.:ewoon ul'tistiek Driessens Pal.fas vel 
toollde; kUlluen alleen den lieer Vau Kp.p 
beklage:l. Wij bewt!ren da..'\rom: niet_ dn 
deze batste geen n.anspl'a..1.k mag maken ü 

wezoulijke verdien,ten oe nietop da hoogl 
zijner t.1ak :WilS, integelld~el. ·Hij heeft zell 
oogollbIikken gehad dat wij hem'. welgt 
meend z.oud,ell' hebben kunnc,n \ }t'juichen.a' 
die 'dikke schim, V.ln Driessens tlaar -nb 
te1kells: ware tusscheil gespron;en. N(, 
etms, dnt is voor den hee~ VanKcer ond:.nJ 



IUf I ' I:'.NIII 

haar werk, en voor sommige IOOschouwers wUze weergegeven en kan er al de rijkheld ! Rooy te gewagen,. le grand ev6nement de 
eena smartt-lijkc herinnering. en het gevoel zijner prachtige IIlem in doan ! Ia saison wagn6riellD9 .• Hij verdedigt ver-

Mevr. Bertrlj. voldood zeer wel als Jtlqlli- golden. Ook Mej. Van Ei;aekel' gevoell zieh' d"r de leiding van Siegf,.led Wagner tegen 
nel en dlt doet pr ons aan denken dnt wij I'huis In de rol van Bealrlx ; zij h.ert danrln I de krasse verwlJten· die In de lantste maan· 
dll j"ar lIog heul weinig van de.e Iieve voel meer bevallen dan in de voor haar le deli tegen denjongslen dirigenl van Bayreulh 
ingeo"ut1 te zien kregen. zondnuig dat wij zware rol van Ortrude; bare stem, welk.e zijn gertchL ; Bn vertelt o. a. dr .. t Wagner 
hAar geheel uit het DOg verlorun hnddeu. zij hi. r geen gewald moet nandoen, is aan- .reeds gooqrende v~er JareD zieh oofent i\ls 
Mevr. Dills krijgl rn ... rmnion het paarl dal genaam 8n vol uHdrukking. en haar spei, dirigenl, zoowel van het gllrllizoens-muzlek
aan Mevr. Berl,.ijn toekOml; dat I. een I of,ehoon walouhandig, heerl leis nai.f. dat korps le BeyrOllthaIs in concerten en .thente .... 
kw •• tio vall sIechte verdeeling wanl zoo nlel misstaal : alles .. mall, oen sympathloke opv",'rlngen In kleine sieden vanO"ltschland: 
krijgL da eene to v(eJ, da 8ndel'e le weinig. Beatrix. ME'j. Kumphuyzun als Meibloem van gebrek nan routinEi kan man hern niet 
Mev,.. Bertrijn is jong, .efr Jon!:, maar daar heerl bepllald de gUIl.i v:m hel publiek ve.... besehuldigcn. 
ziL wat tn, en de kwestie is dos van er uU worven i vrij Tao de nverdrijving die men" 
te haien waL er iu zit.. haar in M Da Vl'iJschutter. aanwrijven 

WiJ wilden ook wel cens den hel r Van mochl, bleek zij een ftinko looneelspeel.ter 
den Bosch in een ineer belnDgrijke rol zien ta ziJn, be~aafc.l met 8en frissohe on stevige 
dan hiJ cr .tot heden te speIen had; zoo in stem.Minder gelukkig was Mej.Persoons in 
eell groot spektakelstllk, wanr het el' niet da rol"vu,o Maria va"Brabant;bare bouding 
erg op aau kOlllt, i5 da! beal gemakkeJiJk Oll gelaatsult~l'ukking wareu niet altoos die 
to beproeven Mon vergete het niet, hat zjjn pa~send ann een hertogin van Brabant ; zij 
onzearll.ten voor d. 1000kom,l. . dienlook niel levergetenlot wie zlj s[lroekt' 

Maandag ging De Bedelares vall 5' Sul· (of zingt), 101 bare medespelers of 101 hel 
piee. Wal ons bei meesl bevaUon heort· is publiek, ",ant het komt op hel Lyrise.h 
do spoed waal'mee hel sluk Over do planken Tooneel al heelzond.rllllg VOOI', als bij nil
rolde, en hel geimproviseel'Je ler zijde van zondel'ing een arLisl zieh onal' Fransehe wljzo 
den heur Laroche in hel laaisle bedrijf vlak voor bel vo.mcbl pl •• !,1 mel don rug 
waar:neä wij smakelijk bobben gclae::en: naar den aallge,pl'oken persoon. 

• Als die selli/der vall Relllllllj nu maar De heer Berekmans is beler bij sl.m ge-
in de Flora komt. Dit wad ecn wellk nan kornen, wat we met gellopgen aanstippen 
schilder H. Luyten om hem no de vertooning van een gewelensvol arlist als hij steed. h, 
in hel &angeduld lokaal te komen Yinden. ne beeren Judels, 'fokkie en Van Aar.chol 
ne heer Luyten is van Roermond, en hel hobben zicb mede op v~Jdoend. wijze van, 
schijnl d.1 mrn Roermond uitspreekl hunne minder belangrijko laak· gek weten ; 
Remlmj. Nu, lachen is gezond en in zoo 'n dc lantale heuR wt"l is waar eon stern van 
sluk welloogelaten. .. . minder gehalle dan zijn ,00rganger, de heer 

Woensdag hel Koslhllis Schö11er. Een Deriekx. doch zijn .pel vorgoedt in deze rol 
dwaze klucht; die bel vasl niet haien kan. eo"ig.zi". wal lijn zang le wensche" ov.,.
bij de Duitscho werken dio wij .in den laal- laai. 
sten tijd le zien kragen. VOOl' den gewonen 010 te besJllilen: De Beiaardspeler van 
bezoeker .. 11 iaehparlij van hol begin to' Brugce is in don .maak gevallen .an het 
bel.inde. . G. publiek en wij hopen, mel eon onzer con-

Lyrisch Tooneel. 
De be.luurders van on. Nederlandsch 

lyrisch ·Iooneel bodden verleden jaar veel 
hoop gebouwd op bol zang.pel De Beiaard
speier van Bn'gge van onzen s,adgenool 
Alberl Grl.ar; door ben op.;ed.Jlvon uil hel 
Ilof dal een lange reeks van Jaren er bod op 
neerge.el. HOL mo .. 1 ongelukkiglijk bij een 
enkele vurlOoning blijVon door de onge.teld
held vall eeno artl.le. 

De heropvooring van verleden D1nsdag 
echter laat "oorzt.n da.t de verwachtingen 
vall hel Lyrisch Tooneel desaangaande zul
len bewaarheid wordun, wan~ da vertoonfng 
verwier! men!gmaal do algemeene loejui
chiDg~··_zoozeer w8gens da val'diellsten van 

fraters, da' dil zangepel bij hel Anlwerpsch 
pli bliek den bij val mogo genieten dien on. 
Lyrisch 'fooneel voor een paar jaren In
oogelte mel O .. dine, dal het sluk van onzon 
stadgenoot wel wa.rd 101 zijn, 

Bij de N. en Z.-Xederland.ehe 0P.Bra 
(directie De Groot) le Amsterdam I. in sludie 
de opera'" Da Herbergprins8S, van Jan 
Block". 

Dezon avond horu~m'~g vanDe Vliegentle 
H olia .. aer. Oe heer Jo .. f .Tudels treedl op 
·in de titelro!. Wij kenden hem 01. oeu pnik 
zangel' an, zoo wij wal eenigszlns vreezen, 
dat de Hollander, .001' zljn orgMn, wal 
zwaat valle, desnioUemin zijn wij verzekerd 
dat bij eene kun.lvoile .el'lolking zal woel~ 

helstuk alswegells de zeer goedo verlolking. goven. 
Geven de bozoekors van bel Lyri.ch Tao

neel in 't alge~e8u ue voorkeur aau da 
nieuwere, meer polyphonisehe en declama-. 
tische muzi~k, als die vall'Wagner, volen 
hooren loch wel een. grang een goed stult 
in uon vroe,!eren trant, du.t eene verpoozillg 
zlj en niet .dle ·gespannen &andachi verg ... 
welke men aan Wagnera werken verschul· 
digd ja om er al hel schoone van 10 genle'en. 

Eenige oDzer IIJZBl'S vtngen oßtI wanneer 
H erbergpritlses opnleuw zal geapeeld wor
den. Wlj vernemen dal de heer Block" Wln 
zijne parlituur eenige wijzigingen h •• rt toe
p-8bracht. en dat. zoodra het nieuw mnterieel 
vanrdig zijo zal, H erbergpri1lses ollnieuw' 
voor het .oetlichfznl .. rschijnen. 

INTERIM. 

De Beiaardspeler i. een derzulke. De ~-
melodie overheerscht or In, zij i. eellvoudig 
en zoetvloeiend en wordt van de aente lDaat Uit Dultschland. 
volkomen genoten, zOlldor d •• rom vall kleur In hel Hollhealer le München wardl in 
beroofd 10 sijn; do muziek is ook zeer aflle- deze dngen Der Ring deo Nibelullgell /fl'ge
wi.,eld, dank aan be' Ubrollo, dal - do Yen. Vrijdag werd Rbelngold opge.oerd, 
gescbiedkuudige gelrouwheid, waarop· bol Zondag die Walkiiro. De MÜllchner Neues ... 
ov ... lgens geon aanspraak maakt, 'erzijde Nachrichten .preekl mel grooten lof over 
geIoien - d.golijke verdion.ten heeft; onzen begaafden A1Iloi/ va .. Rooy. die als 
onder andere die van do toehoorders te gast Wolan ZOllg, • eine ga,," hervorm-

'boeien,; la roeren, in zooverre huri ... e Iranen geudo Er.chelnung. Er hat die. RoUe in, 
le doen vloeieil, wal geon alledaa~ ... he hoo- 'einem Grado .nsgearbeil nnd kUnSLlerlsch' 
danigheid V~Q zang.pelen i.; ande,.e pnssu- modemrt, dosz auch DIeb I einer ihrer Ziige 
gon zijn opwekkend en blor en daar 1.lf. in. dem machivollem Gesammlbildo fehlt. 
brengen alrdigheden het puhliek aan hel J~der Satz, deli Van ·'Rooy', Wo'.n singt, 
lachen. Uilkomende zanggedeehen· zijn lebl. oie. Fischer leid' doze ullvoeringen. 
voorD1melijk: de romani'" \·.11 Bealrl" eil ,Ir. de Revuo de Pari. bespre.kt ~Ibert 
de sl,.ofen van Malhlas Claes in hel eerste Lavignae, de schrijver von de bekende Rei. 
bedrljf, hel dno van Beal,.i" en de herlogln, naar Bayreulh, de vraag of hel thealer daar 
h.t soldaten refrelnljo van Meibloem, hot • on d601in. i.! Bij de beanlwoording 
grool arla van Mathias en hel .Iolkoor in I dilzer van sommigo zijden geslelde vrang -
het volgende, a!smede hel drinklied en den ontkeonend luidl ze,· naar mon van den 
drlez.ng va" bet laatste bedrijf. warmen vrlend I'On Bayreulh vorwacht, 

Wat de nilvaering belrefl, zlj verdient on mel een uil.oerig betOOg wordl hel' 
aUen lof en heert niel weinig bijgedragen 101 anlwoordgesieund - bij oie beantwoording 
den bekomen bijval. De beer Fontaine heell heen Lnvignac ook gelegenheld mel VI el 
\I .. rel van den betaardspeler op €retrendo sympathie over bel oplreden van Anion van' 

Briefwlssellngen, 
Onderstaand artikel verscboen in het AUe

man.blad van Vrljdag 29 Delober : 
-Ben vriend van het Nederlandsch Toon .. 1 

sebrijrt on.: - Gij· bebl onlall!!S . gemeId, 
dat op Dondemag, 11 Novomber alhier het 
50 jarig In belft'Ost zal gevlerd worden vnn 
den heer bestuurder van 'ODzen Nederl8.nd~ 
schen Schouwburg. Thans bemerk Ik op ,Ie 
plakkalen, dat men bij die gelagenheld hel 
duitsche bllispel Kleine Dorlog 101 opvo ... 
ren .• 

• KOß bel komilelt. del deze feeslelijk
heden. inriehl, geene beler. keuzedoen' 
Rebben wij d.", lleeno V laamsche Iooneol· 
schrijvors, wier werken blj bet jubUeum 
van een Vlaamschen Ioolieelspel .. r louden 
kunllen verlooud worden' Moelon wij dun 
immer, zelfs bij on .. vaderlandsche plech
ligheden,dull 101 aan ,Ien vreemde bolalen ! • 

- Mij dunkl. dat hel nu juiol eene Mhoone 
gelegenhuid zou geweesl ·zijn, Olr. met een 
sluk vaneenen oluer .chrUvers ult te pak
ken, IIU voor.1 daar een overlalrijk publiek 
hel feesl 101 bijwonen. ,. 

« Wat denkl gij daarover,he.r opstellerl. 
An'woord: Hel pasions niet, om zel,ore· 

redenen; on. oordeel d.aromlrenl. uil te 
'preken. Wij verzenden derlialve hel sehrij
Yen van anzen brieCwlsseIaal naar het in· 
rleblend kornitel!. • 

Het volgonde aolwoord. ward daarop 
g~zonden door den V oorzilter van den Z.N. T: 

• Waarde Heer Uitgever, 

• Mag ik n beleefd vorzoeklD, In anlwoord 
op den brief van • een vrlend van hel 
Nedorlandsch loonoel,' opgeuomen In A lIe
mamb/lld van 29 Delober, hot volgende nan· 
uw. lezerslo willen bekend maken. . 

• De fee.lvertoonlng welke zal plant. 
bebben op 11 November aanslnande, In aen 
Nederlandschen Schouwburg alhier, bij 
gelegenheid van hel jubUenm .ali den beer 
Frans Van Doeselaer als Iooneel.peler, 
wordl "ie/logerieht door een komlteil,maar 
wol door den heer besluurder Van DOI· .... 
laer zolf, voor eigen rekening. Het Is eelle 
benefletvertooning ter eere van den ju bilaris, 
zooals er verleden laar .. ne i. ingerieht 
geworden, j.(·r eere van m~vI'Ou.w Verstraete
Laequet. 

• yoor de keuzo van het opto voeren .I~k 
Is dus niell,apd anders aan.prakelijk daIi d. 
heerVon Doeselaer: hel komiteili. el' VOJr 
nlel. lusschen. 

• Oil komiteit, helwelk 'overigens nietS 
anders I. dan bel bes,uur van den Zuid-Ne
derland..,hen Tooneelbond, heert er zieh bij 
bepaald : 

l°Eene aanvraag ,In le dienen bij.bol 
gemeentebesluur, len einde Van 'ladewego 
een otflcieol bewiJs van vareoring ten voor
deele van don jubllaris ·te ve~kriJgen ; 

2° EeIi oproep Ie richten tol de abonnenten 
eil gewone bezoekers van den schou wburg, 
ten einde hunne geld.lljke bijdrage te bek ... 
men, om aan den heer V. D. zijli porl..el te 
konnen aaubieden, geschilderd door Henflr. 
I,uyten. Deze bijdragoll zijn i"gezameld ·door 
den heer Laroche, bo.luurdlid, en mej. 
EUsa Jankers, eerelit! van den Tooneollvlnd. 

To,· dezo beide beloogingeb i. ·bet aandeel 
van den 1'ooneelbond In dejubelfeeslen 
beperkt: 

Verd .. slrekl zich. hij gevolg ook niel 
zijne vemntwoord"lijkbeid. 

Aanvaard, ooz. 
no .oorzllter van don Zuid-Nederland.ehen 

Toolleelbond. 
Arlhur Cornelte. 

Waarde Hoofdopsleller, 
De heer P. B. I. hel mel on ... n. dat de 

repelitiöu van b,it Lyrl,ch gezelscbap erg 
stOOrend zijn voor ons gesproken tooneel, 
en meenL 'dat er maar eso' enkel middel be
staat om aan dien toest:md aen einde te stel
len, oHlßelijli. voor het Vlllll'rnsch upera ean 
~ib';'n lokaal te bonwen. Wal hel laa .. te 
belreft. wij zij n her volkl.men met horn _en •. 
Zekerzou dal wehngerichl gezelsensl' een 
eigen huis maaten helJben, maar zoolang dat 
nletgemnakt is, zal Ju. die stoornis bliJven 
voortduren , 

AI do plaa~lijke binden hebben er reed. 
ovor geklaagd dal hef in den laalslen lijd 
waarlijk ~vor zijn haut gaal. Dil o •• r-zijn
boul·gnall I. missehlen wel·een middol om 
het bouwen van eon'iJieuw lokaal fe bespoe
digen, maar wat heeR het gosproken tlIO
lJeel danraan,gedurig"meeron meer ergel'nis, 
.• Iken avoud wOI'll1 er geklaagd en gemord 
dal het een aard heefl. . 

"Tat zou man er van denken indien da 
beslunrder van hol b'8Sproken looneol eellS 
bij gelegonheid van een operavoorsl.lling in 
de concerlzaßI ulgemeene repoliUe ging hou
den ran de H armeni. van DIIQel en desolo 
VOOI' dikke trorn Iiet ultvoeren mel zijne ge
kende overluib,;ng door Willem JanssenJ' 
Zno'n repeti Ue was voldoendo om 31 do zan
ger. ull den loon te brengen, en beel de 
verrooning te· bedcrv8n. Eil nochtans ZDU 

daar niets togen aan to merken yaUeo, want 
de besluurder zou mel volle recht handelen. 
Wij vragen du. : zoolang do toestaod zooal. 
bij nu I. moet blijven voorlduren, een wei
nJg InschikkBlljkbeid van wege het Lyrisch 
looneel. 

Zou Ir geen inogelijkheid bestaan· de do
gen der Vertooning van bel ge.proken 100-
neel in do lDuzlekschool te repeteeren! In 
alle ge •• " moel daar iets op gevonden wo .... 
don, want zoo kan dlo Ioestand nie I blijven 
voorlduren. 

Mot aUo aebling, G. D. L, 

Wij ontvangen ull Vorst (Brussel) eon 
brief betreffende het gevai Toussalnl·Ver
beeek. Dear wij aan den rechtslreek,chen 
belangh.bbendo onlzegd hebben in ollze 
kolommen eene polemiekvan Jl.rsoonlijk 
k8.rakter Le' opeU8lI, kunnen wij nog veel 
mindflr san oon dorde hat recht toekennen, 

. zieh te komon bemoeion met eeno zaak die 
. wlJ als afged""n boscho& wrn. 

Komi hel-.tuk vall don heer Toussaint, 
zooals, onz~ briefwisse1aar meent te weten, 
nog dezen winter te Antwerl'en voor bet 
voelliehl, . dan· zaJ Warwick door ons zoo 
onpartijdig beoordeeld worden als waro er 
nog nooit 80n leiter Over geschreven of 
godrukt gewoest. 

Jubelfeest Frans Van Doeselaer. 
Het feesl .oor de.n heer Van Doeselaer 

ingerlchl, lor II"h'geuheld van zijn gouden 
Jubileum, dOOl' den Zuld No<!. Tooneolbond, 
belooft aUerpraelltig.1 te zijn 

De plechlige onlvallgst op hol stadhuis 
door Burgemeesler en Sehepenen Is vastge
.teld op 9 dezer,om 12 uron,in de zaal Ley •• 

De jubilari. 101 aan zijn hui. af"ehaald 
worden Jn gnlarij luig door bot beslunr van 
den bond en na.r bet .tndhni. gevoerd, 
gevoIird dO<,. aI de artisLen, In praebtrijlui
gon. De heer A. Cornelte voorzitter .van 
Z. N. 'l'ooneelbond zal denjubllarls aan 8ur
Memeeste"en Schepellen vool'olellen en do 

.. Burgemeester zal. den beer Vall Dne .. laer 
een gouden gedenkpennlng ußnbleden. 

Dondordag 'I dezer heen de gala voor.tel
Iing plaats. Gonverueur on Bnrg_meesler 
zijn voor d~zen faestavood uitgenoodigd eß 
zullen naar alle wnarllOhijnlijkheid de ver
tooning. mel liunne legenwoordigheid ver
eerep, waar het niet aan volk zal ontbJ eken, 
wanl volgens hot schijnl is van beden 01 
geen enkel planlsken meer te bekomen. 

Do bijlonde.rI'te gescbenken die den jubi
laris znUen aaogoboden .. worden zijn : zijn 
geschilderd. porlret, . le'lIDsgrool dOOf den 
knns.tschilder H. Luylen; een praebt- en 
kun.tstuk van allerßer.ia gehalle. Verder 
een scbouwgarnituur looals men er maar 
zeldeo .an oon jubilaris aanbledt, Deze tweG 
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atukken komen van da gelden ingezameld. 
door Mej. E. Jonkers en H. Laroche, en I 
kUDuen dus aanzieo w(lrd.n als d" otHcicele! ATNWERPJ<:N. - ·Pllleis 1'001' VolksvJijt.o. -

geschenken van dp, ,eiNone bezoekers, vrien- ; ~~I~C~.:I::I?:~~o~i~ •. ZdIJ~:~~ 70 N:,~~m~~~r;ü~~ , 
den en vereerders vau deo heer Van Doesn- ~oor IlcL Kup:4 i Een Onweer l ~eprimeenl bllj.·pel 
Iaer. In': t~k~f~~V~br~r~D~~J~;;en001&Chappen. Door 

N. B. - Da gebnren vao den Jubilaris, ~:y~O~be~rM;:Sl·~~P~~d·e R~:!~~:~; t~~n~::~~~f I~ 
alsook de inwoners vao aan en rond den vier bedriJven dour ROl!ier Faassen en • De zwarce 
8cbouwburg zijo verzoeht bun huizen te be- ~.oD~~fs'sc~!j;!.el met lang' in 6b bedriJC lIoor· 

vlaggen Op Dinsdag 9 dezer en te verliebten HAMME. _ Tooneelmaatlchappij .. Trouw aan 
op II November, dag der 'taesLvertooning. Kunst -. Lokaal «St. SedUa. •. KerkSlraat. Op 

Van den Belleman. 
Het i. bepaald op 18'" November 

daL da heer HUDERT LAROCHB: in het kunst· 
,,"rbond le Anlwerpen zal optreden. De 
Kttrass1'ers van Canrobert en De M airt: 
van Antwerpen. die wij reeds hetgenoegcll 
hadden, lijdeno hel Congres le DOl'drecbl, 
Tan hem te hooren.. djn ook op het pro
gramma. Voorts LaI van nieuwighedell. 

\ViJ hopen wel, aanstannde .... eek, hel 
proKl'amma in ziJn geheel mede te deelen. 

De Salontyroler, de Sabun5che Maag
dmroof, MiJn Naam ;5 Lehmann .n de 
Bloeme1lheld, zijn hel'namingon van vroe
ger reeds verwonde successtukken, die de 
heer Van Doeselaer ons l'oor dit sezoen nog 
beloon. 

Uit een oogpunt van open bare zedelijk
heid schijnl A ken een model,lad 10 willen 
word,n, althalJS indien waar blijkt wal. de 
nleuwsbladen onlnngs meldden, dat ht"t ge
meentlbestllur aldaar deopvoBl'iug van stuk
ken Tao Ha.u pLmann, Sudermaun en der
galiJke neeselijk. schrijversg.;h .. 1 .erhoden 
heen. 

Wij lezen in bel Weekbl.d voor muziek 
V1Ul Am.lerdam dal kelzer Wilbelm II .an 
Duilschland hel voOrnemen heen geuil 
om een theater le vorrnon gelijk aan da! 
te Bayreuth, maar alleen bestemd voor 
tooneelvoorstellingen, wanr Jaarlijks model
opvoeringen Tun klassieke en vaderlands
lievende tooneelolukken zouden ge~even 
worden. 

Men meidL over de vertooning Tau De 
Zwerver t. Leiden door d. Rolierdamsche 
TooneelisLell : Oe zaal wus nagenoeg uitver
kocbl. Willem ",n Zuyl.n kreeg na bet 
Tienle bedrijC een fraaieu Krans van ue 
sluden:en. Het sInk had z.er veel sucees, 
or.cboon de voorslelling n. hel eersle he
drijr dreigde nie, te kunnen doorgaan, door
dal hel scherm hardnekkig weigerde le 
zakken. He.t ongeval wa:3 vrij gau w ver
holpen. 

Het Thtätre-International, dal den 
steun heeft van mnd. Ratazzi de Rute, Sar
cey, Henry Fouquier en Emile Faguet, zal 
in ue Boutres~du-Nord voornamelijk stukken 
van hel Spaanscbe en helilaliaansche r';per-
10ire gevcll; bl!hnlve meer modttrue: .. Don 
Juan 'l'enorio -ran Zorrilla, Le Seducteur de 
S~ville ... ·nn Tirso deo Molina, La Forre du 
Destin van Rivas i ook een bew6rking van 
Tirso de Molina's: Damno pour manque de 
foi,duor George Saud, gevonden onder hanr 
nagelaten werkeu. Got wordt directeur 
vati den Internationalen Schouwburg. 

Te Syracu.e b •• rt in hel verwonderlijk 
gaa( bewaarde oude Orieksche theater eeD 

opvoering plaats Ilthnd "an de Hiketides van 
Aischylos, yoor heL eerst ten toontlel~ ge
bracht in de 7S' Olympiade m. a w. 525 v. 
C. Oe opvoering 15 uitnemend geslaagd en 
beerl op de toeocbouwers - er 10 in hel 
th(~ttr }Jlaats voor 2(1,000 menschen - oen 
diepeu indl'uk. gemaakt. 

De ~ieuwe Gids van November zal bet 
alot "an Kloos' vertallng vnn SophokJes' 

. Antiguu8 breugen. Deze vl!rLaliug is 8tlDge

kocht door de NedtH'landsche tooDoolvereeui
ging. Hel werk io ook verlaald door Prof. van 
Let!uwen to Leiden; deze vtlrtaling zal door 
den heer A.. W. SIJlhotl' wordeu uilgegeven 
eil Het Nederlaud:sch 'fooneel znl haar Vl'r~ 
tOOnell. 

Versehenen Werken. 

Zvnd&g 14 an M •• ndag 1 . Novemher, 111'achtigd 
Tortoonlng van 81oemeken, drama in 3 betll'iJnn 
d .. or N.Ve Tiere en Het Sehoon.tc Meilje van 
Hamme, opel'elw in 2 denlen. 

HOL'OAEDR. - .. Oe Jonge Vlamingen- . Za
terdag 6 en Zondag 7 nOT. ',m 7 uren: Een Onweer 
blij-pel in 1 hedl'iJf dool' H M.·lia; Een Ridder 
,eboren. id. door Verschuereo. daarna I 'oncerto 

HARLßHEKE, - _Urüote Schonwbul'g". Zon
dag 7 Nov. t.en 6 llren : Oe Sehat van den VrelC 
drama in 2 "ddr. dool' K. Ondll1·oed. Een Ko\ettc, 
toout:tllapelln 1 ht"d. doorO. Oe Lattin, Een On
weer, biljapel in 1 bed. dnorHubel't Meli:l. 

. ELDORADO VAN ANTWERPEN . 
- Alle avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsch t~oneel van Antwerpen 
E K.I!I ~ ilII I !; D A 11 I G K 

Nleuw drama In 4 bedrij,en, laO Neslor De fiere. 
}.!m Call'itt, mulder de hr fan Kt.'!r 
Unuul. lijne vrouw me'. Vel"'itr.lc!te-Laquet 
ß~lIo. hunne .lochter mej. E!isa Joukers 

. mev.vmm ens 
de hrVlnCAuler 

l..emmens 
Dili/l 

mev. Dl!is 
de hrLarothe 

P. JlIDss".nll 
mev. Verslr.e\e-D 
do hr Delos (uder) 

DIl'05(1OO0) 
Delahaye 
Leu .. 
Th ... 

mt'J. Vet'BuU. 

PIETJE 
('..omedle in Mn bedrijt. dool' Nestor Detiere 

Emil, de br W. Janlllen •• 
Emma. mev. Dills. 
Etln atadseommiaaionnarillo de hr Oelahaye. 
Eeo maga.dJnboodscbaplooper, Tbees. 

DE TWEE VERSTDOTELINGEN 
Drama in 2 a~~::I~~n~~~oe:r:eW!~rl!elen door 

Oeorgea da Kerlor ~lM . ummens 
Robel' d'Alboize, kapiteln UiJis 
Braquill, bijgenllamd de Stak Larocbe 

:~id~\S~: }f:11~~e: vao een kap. ~:~tk~~" 
Mulot P. JaDasonS 
Fat.lart Van den I asch 
Pkul Humbert W.Jana/leoa 
Boisdl'u Devos vader 

g~l~:~Vernier t~~c~:t~r 
De beatnul'der van het hospitaal Devua toon 
Een zj""ke Rabuaiau 
Ren kOller Thee. 
Een "elt.lwacht"r Cauwenber.,; 
Keu politie agent Delahaye 
Helene de Kertor Me,.. M. Ventraete 
Cal'Dlp.u da St, H\"riex, Ml'j. B. Jonk!"!r. 
Claudiner,' Mev. Bertrijo 
Fan/an. DHis 
Zephyrlßp., Vel'~traete ·L. 
Zuster Simplice. Lemmena 
Marianne 00. uatu, Oorl~ 
Da kleine Fanfan, 5jaar oud, j . hr Detahaye 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

De Vliegende Hollander. 
Zangsl'el tu:J btldrijven door .H..""agm,r. 

Daland, de hr. H. )1'ontaine. 
Erik, L. Ley ... en .. 
Oe Hollander, J. Judfhc. 
Ben $tuurman, Bel'ckmans. 
~e"ta, Mpj. C. Duy"e. 
Mary, Mev. PCd~·Baeh. 

W. Koopal & Co 
A,enu:chlp 1'Oor unkol1ditin,tn 

64, PrOVInOlestraat Inoord), Antwerpen 

AAl'fPL.unt\ftG EI' tllTDII:ELtNG 1".1" DRUXWERU!I: 

Ilf IELGllt, BOLL,,"D "1'1 DUITSCHLA"D 

---- IN 2-4 UREN. ----

A.nkondlllogeD op Verbumll Yln 
---!.u~_ dl'ugbordeneft'l\'lgenl 

-~ Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 

~~~@'JJ.~~~,@il" 

FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 
llUY,l!jtdlll1n, IIl~tmtol,.a 1I ,lha .. t4.11I. '11. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concerton on BosnrenisBen 

ARTIEKELS VAN PARI...JS 

Bijzondcrheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

'rW@~-"4®~~J'®1lJ-" 

VERHUIS WAGENSp·:rnu~~.I':~~~I~~-;;:~; 
bet.e\'eu tot 8 meters toe. eH. BAElE, l\Ieub~l-

~Ü~~I'~~~~!~~~~I: . .!t·O~i~~;~~I~o:~~I'a~!;"V~:; ;~ 
iupakktng Van meuhdelJ, pi ,nos en cotlte·(III·ts. 

PI A N OS. zt~oi~e~~ e~::;:ij~:~ ~~~p~L1.a~~ 
JANSSENS. kunsn.i, 74, Hoek nn Hopland. Groot<,n 
keU8 vauall"rbc!lle phlflllil van fr.S7S, 625,675, enz 
onvenl Jtbaartn voor 10 laaf IcwaarLorgd. 

G-us1;a,ve F.A.ES 
25, Bedden.I, •• I, 25. ANTWEiIl'EN. 

1~M.UZIEKlI i 
SD32rlDllrllm!lleuiII~lenlard . UlIllUlIelilke YllkuopllD 
Meiltrol,om .. s.lJlap:\1 tlUOJ. Snareninstrumenten E LI X IR D' AN VER S "hI'N~~~~.~r~ .... ,. .1 ... " ............. ... I MtJZIEKPAPIER. IICIILIIII fal lIIüSlILtI 

FIJ N E LI KEU R Abomlementen Collill lUzill unParijl 
tot het Inan 1'111. p&rtiub. lbD,no\ f&~ JllreMIIIt 

~ TE:M:~~::A:E~~~G ~~~~~~~~~~==~= 
EEREKRUIS 

hoogste belooning 

Meda.lje H,M, de Koningin 

BORDEAUX f895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door do hooS' Jur)' toos.kond, 

• '1 ••• "' ......... . 

... ~ ................. . 
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat op 3 uren - Koste-
100ze en onmiddellijke reparaticll. - 'Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
HandschoeneninCbevreau. Suede, Castor,enz., 
- Engelsehe, Zijden. halve zijden,garcn Hand
schoenen. -: .Groote keus van Cravatten. 

VAN ~TEENKISTE 
oud huis Berbiflette. 

33, G R 0 E N P L A A T S, 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotst raat, 11, Antwerpen. 

Nabij de Ooatst3.tie . 

enz . 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u111.mo 0 Ol\il: S 
KLAPDORP.39. ANTWERPEN: 

IlORLOOIEMAKER & OOUDSMID. 
MAGAZIJ!II VAl'( 

Schouwgal"nitlll'en in alle saorten eo aan 
alle prijzen. 

Gouden en zilverau Horlogiön, JU"fteelen, Ooud 
en Zilvetwerk. 

MUSIKAAL BESTlOHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Piallolelaon, SoUl,., Theorie tn Kr.rmouit 
BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

Geen kaie hoofden meer. 
D.oor hel p;ebnlik vln hel ecbt "merlkll!ln~eh Bo~eh

krullI vsm Dr Jouklev onfpilbaar middel leg ... n hel uihal
len \·,u h'·!hllarenbaaril. duiu .. de br'l\'iJuctlrirll!fI \"11 
III'IMlnf'ftuleg:msch het hallrlerup;hekomen hebben. 

Te \'e~rij~Fn.: tlf! U.ul. Ant,,·erp"II. Pul~, K, .lander 
IJi~nl~. G,'!!l. \ In llpltpb"ke, U~hele". NoJf. Mersem 
en "IJ !le blJlondllr.te 'JlOthekel'~ c1f:oJ I.uds. 

Flp/l$chen \·.n 2.-. 3.00, , n 5.- Ir. 
Eenigdclfot: "AN GR8e~r~~i~~~tl,rU, ~{, Antnrpen 

@'lI~~h ß~:~~i!.nn 40 eentiernen, po~tfrij '1 h.15 voor 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMEE:-lTESTRAA1'.51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend vool'zijne l.·kkoo:rekoeken, briochen. enz. 

WOJ"llenbrood. . 

BekrOtlDd m.t JI goudn medali. in de Wer.ldtefilooDIt,llinc 
f&. 1894. 

CRIt.E CENTRALE 
Huls gobroeders DE WYNGAEII~ 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tun hen de MillelJ Colonnc.l eo de 3 ArcatJe.c 

DlgaJijkl UD 8 ure " oor,11I1 tot 10 art""od, 
Verkoop hij opbod, Invclls 

publiekc verkoop van l- kWlllitcit. Oa;soen-, liaIrI
Schapen- eo VtldlCD\·tcesch, un prlJzen 

""clke 3 .le cOllcurrouli. onmogelijk m::t.klln. 

Antw. Drukk. CL. TWBAVT Gratiekapelstr. 7-
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland ; J. Vriesendorp 'Voor Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis. 
Leden van hei Naderlandsch Tooneelverhond en leden van den Zuid-Nederlandschen Tooneelhond ontvangen dii Weelrhlad gratis. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te ' 5 Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEll ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

:tiWlt1:!it;lla!!l±13stf&!'itffl:f&~~~:tiWlt-t;H;t~J Wanneer men zieh da reeksdegelijke 
1;tI\t2!.'tiI:i.lI:i.l\i)Ir<Ir<Ir<Ir<Ir<~I:i.I$k!Ir<~I:i.I~Ir<S'i'2Ir<Ir<Ir<Ir<\%iSiZ~1r<1r<1:i.I -stukkenberinne,1, welke dootUotize eorsto 
ft,rt,rtY'ti'ir""'.'r'lr,,rt'lr'1r.,r.'f.,rt1f"f't1f't"'t"t1ft"." ... 'r ... 'r"'+'t ... 1ft'if.'f"'" gezelschnppen lliet dan slecht$ eCDlge malen 

verloond ku nnen worden, en ondervindt 
dat bij stukken als • Maandagbouders ", 
.. Luilekkerlalld .. en anderen, da toev1oed 
van publiek anuleiding geeft tot het vieren 
vanzilvrell en goudenfeeslen,- dan is -als 
zij waarheid bevat - da mp.eniug van Cal'
meu Sylva's echtgenoot niet vleiend V()flr 

ons AmsterJamseh pUbliek. 
Het met de Revues bolmalde en llOg te 

behalell sucees misgun ik den heeren Prc,t 
en van LiOl' in gec:m enkel opzieht; ik k en 
hen als pracli:sche mannen eil vtnd bet even 
billijk dut zij ,"oo,'deel plukken van hun 
ru~teloos pügen. als ik hei onbillijli. vind dat 

. da beloonillg voor noesleu a!'b('jd door da 
grilligheid cu ollve l'schilligheid van het 
publi~k flllderen ont/lOuden wordt. 

~let het ong op het goutlell ft.'est dat deze!' 
dugen al1et'ao.ndacht hecft getl'Okkell. vraag 
ik: welke der vele stukltell van degelijk 
gehalte zijn tegellwoordig repertoire·stuk
kt'1I1 

Hoe wien zoudeil het verdienen te Zijll. 
ü.ls het pubJiek zieh slechts oe moeite gaf 
lien op le mOl'ken ! 

~rans fun $eesefaet. 

\Va.'l.man i:s dan toch de t.egeu\\'oordige 
depl'eciatie der werkelijke waarde van de 
lO)Dcel:spcelkunsl te wijten 1 Is zij - dc 
depl'eciatic - ook al· 'een teekeD lin·de
siecle, an m-Ig mell hopeu, dat als dc eeuw 
wier llIntstc jaren zoo algemeen den stempel 
"'an overprikkeHng dragen, oindeliJk zal 
uitgeleefd zijn, ook voor ouze kunst een her
boren van het als · .. ouderwetsch .. gebrand
merkte leven met zich-zelf zal aanbreken ? 
Voorzekerzal dan in meDig product van 
deli hedendaagscben tijd. de weerspiegeling 
van gezond leven opgemel'k t en gE:lwilar
deerd worden, en men tot da ov~rtuigillg 
kornea, dat het toch jammer is eenmaal zoo 

Nederlandsch Tooneelverbond. 

Offlcleele mededeellngim. 
Op de llondal( I. I. gehouden vergade,'ing 

van het Hoofdbestuur van het Nederlandscb 
Tooneelverbond is in pllmts van Mr. J. 
Kaltf Jr. als algemeen secretaris aangewezen 
Jhr. Mr.H.Smissaert. - Met de reriactie van 
bet Noord~Nederlandsch deel vall het 
orgaan werd lijdclijk belas! de heer 1'. 
Lapitloth (ßorneostrant, lc s' Gr:\Yenh:lgc). 
- Na uHvoerige besprekingell werd lVerk· 
sfakiug, het looneelspcl in 3 bcdrijven van 
C. P. ßrandt van Dool'l1e, gcrenvoyccnl uaar 
beI Lees-Comite. - Om de z:u.k der voll<5-
voorstellingen nader toe te lieh leu is eene 
commissie uit het Hoofdbesluul' lJr.noemtl, 
bestaaude uit de Hf!. Mes. W. G. F. A. v. 
Sorgen. A. Fentoner v. Vlis,iugell en den 
sceretal'is. 

Oe alg. secrctaris. 
H. Smis~acl't. 

Oe S:crelarissen deI' Aftledillgrll worucn 
uitgenoodigd mij eenc opga"e je zClulen V.lll : 

1°. de sameustelling \'an hd Bestuul' ; 2('. 
den naum van den Gcdclegeerde bij do \·er· 
gadering~'Jl der Commissie VilU BeJlCcr eil 
Taezicht over da Tooneclschool ; cn 3°. hct 
getal der ~t'den hUllner Afdceling. Ga3rne 

olltving Bi dezo opgave voor 21 November 
aanstaande. 

Amsterdam. Da a]g. secretaris. 
Vijzelstraal78. H. Smissaert. 

10 November 1897. 

De afdeelingssecretal'issen, die nog niet 
voltledcn aan het "'erzoek van den algemee· 
nen sccl'a!al'is in Hr 2 van H cf Tooncel-
net verzoek helJ~ een 1ijst te zenden Van de 
leden hunner afdeelingen met vermelding 
dcr .!!liste :lIÜ'eSScn - vel'zook i}, die lijsten 
thalls nan mij te willen zenden. 

De alg. ser.relaris, 
H. Smissaert. 

N. D. VE'rvolg der officieo}e medeueeJin
gell op blz. 27, 

Een Verzoek. 

1 ongevoelig vnor ware verdiensten geweest 
te zijn. 

Maar .•. in afwachting van die' dagen ... 
moeten da sehouwburgbesturen dan voort· 
gaan de lichtzinnigheid van OllS publiek te 
exploHeeren 1 Moeten de tooneelschr~vers 
hUD hart het zwijgen opleggen J om hun pen 
in dienst te houden vall hot genre dat de 
boogste tanti.rn .. belooft I 

Kan men roeien tegen stroom 1 - Helaas, 
neen f 

Toch is er iets dat bept'oefd kim worden 
en waardoor het m. i · mogelijk is de .. be
srha.ving .. waliker t~ schudden,opdatzij zieh 
hoc langet' zoo meer uite. 

Wanneer ieder die dit blad ieest - ik 
spreek immers tot 01 vrienden.. van het 
jaoneol - zielt voorneemt olle weken een 
bezoek te breng,~n aan een onzor tooneelge~ 

I1.ClSChappen,die een degeJijk stuk vertoollOIl, 
dan zal niet alleen uit de wrijving "an 

I illdrukken als het ware een niellwe "' be· 
Het artikel des h{lereu A. Ising Jr in \ hoefte " ontstaan, maar zal mcn 't ollwille· 

H cf Toolled van" voorleden weck, - kenrig tl1s een plicht gnan beschouwen 
het yel'slati over de 50' 1' opvocring van jegens de kunst eil j egens zijlle vrienden en 

.,.LuiJcldwl'1an rl .. , in verschilIende bladen. - beK p.ndt>ß, dezen n:lO te sp0l'en hier ord~al' 
de woorden "an Konillg eurol I, bij dc een dosis levensmoed op te docn, of eenigen 

ol:euing der nicllwc Hoogcschool te Jassy: anderen stcun voor het intelleclueelo leven 
.. Een fac lO1' "an ue eerste ol'du, missehien le gaan zoeken. 
" wel de vooriltlamstc, is de grand van ue· Vermeerde.ren zulke bijz'JIldere gevnllen, 
"schaving eellel' natie, ... dan zullen schrijvcrs eu directies zieh uo· 

Ziet tlaar als het ware <.trio g:cJevens, ijveren, het tooneel de kerl\. al meer en meer 
welke mij lolnadouh:cn hellllell gebracht. te doen nabijkolllCll. Het is m. i. tocb eell 

Zij zijn oigeulijk genoeg welspl'~kelld in onomstootbare waarheid, dat het verval op 
zicb.zelf. velerlei gebied ontstann is uit oel} vermin· 

"ering vall gorlsdienstige behoefte bij de 
menschen. Men .v"rota mij wel; mel. gods
dienstige behoot't6.. bedoel ik in deze. niet 
bet kerkgaaD, maar wel het gevoct' \'an .. : 
de bellOefte om meer O\'er zich·zelf tevreden 
te willen zijn, - zonder .tot eigenwaan te 
vervallen. Ik weet, doll evenals in de kerk, 
men ook in den scholiwburg gesticht kan 
worden. mits mCIl er heengn met den 
wensch, ondcr den invloed va.n een UitiJlH 
der kuust te k.omen. 

Alle wdum WOrdf'll slukken gespceld 
w<larin men iei.s goeds, iet::.! opbouwends. 
cene waar.sehuwing, een memento kau vin
den; - aall 10fwaa.rJige pogingen dc-r Loo· 
neeJbestul'en ligt het waal'Jijli niet, doch 
zonder afJoendeu steun V~ll _ het publiek 
kUlmen zij niet volhouden . - Zooals de 
gouddelvers het goud niet op hen wachten
de vinden nnn de oppervlak.te del' narde, zoo 
moet hij, die dE'll schou\vburg bezoekt uiL 
innerlijke behoeite, z~ch de_ modtc geycn 
niet alleen met zijne O~)I'CIl maar ook met 
zijn hart te hoOt·en. AI ligi het gewenschte 
niet foor de haud, - die zoekt, zal vinden. 

Heert de celle of audere voorstelHng u. 
medeleden val} 'hct Noord-N~derlalldsch . of 
Zuid·Nederlandsdt TO~li eelvel'hontl. dus ge
boeid, om welke reden da~ 001i, spoort - al 
waro het stechts ccn vnn - uwe vrienden 
aau L erook)1aai' toa .. l(\ gnaDe en ge zult. .. 
alleen voor u·zelf natuurlijk... eenmaal 
gev?elen een lluttige schalicl geweesL Le zijn 
in den keten "an het, gezonde kunsLleven. 

V raagt iemand ooit or de docLor hern wel 
bet meest hdpellde middel voorschrcef 1 
Hij neemt het, vertrau wend, in en wacht de 
uitkornst af. Overwege ieder, ' die iets gevoelt 
voor de l( roeping D van het tooneel qua. tao 
lia wat ik beoog, wellieht dat van allen die 
dit lazen een ... lul kurJllell getuigen hoe 
aangellaam het is anderen op te wekken tot 
meer warm te en Hefde voor een der edelste 
kunstuitingen. 

Amst 8 Nov. 1891. L. S. 

INGEZONDEN. 

Sbakespeare-voorstellingen. 
HEER REDACTEUR. 

Onlangs las ik in deN. R. CI. cen arti
kellje dat mij trof en dat ik mij daarom de 
moeite getroost heb voor U at le schrijven. 
Het luidrle ais volgt : 

• Men meldt ons uit Amsterdam : 
.. Hct was weder verrassend te bemerken, 

hoe da SJmkespeal'eaansche humor pakto. 
nog wel bij een ZOlldagspu biiek. En als niet 
van d~nsprnllkelcllden dialoog menig wmkje 
was biijven hangen onder hel verbemetle 
der acteurs en aetrices, de gulle la'!h ZOll in 
den schouwburg niet van da lucht Zijll 

geweest. Dit geldt llatuurlijk de eens belft 
van Veelleven om niets .. , een blijspel, dat 
voor de a!ldem heHt drama is, drama mct 
zelts BOg al situnties. Maar ook in Zijll 

geheel heert het stuk loch geboeid en dat in 
weerwil vau de, gelijk wij zeidell, niet 
overnl gclukkige vel·tooning die het hier en 
daar nnn gr:ltie cn dal'telheid ontbrak, ook 
hij du personell J die het stuk bebben te 
dragen i mcvrouw Van Ollefen - ßeat,'ice 
en den heer Chrispijn - Belledict. 

.. In cHi. gcval is het rcsultaat der opvoe· 
ring ,toc11 weller zoo, dat de Vereeniging 
.. Het Nederlalldsch '1'ool1eel" er eene 
richtillg dool' ziet aangewezen, dio zij wel 
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ZOll dncn mOl rmalOll te betreden. Als zij Voor het wekedagfC-che publiek zouden waar- dia wltbestoveu II101enuar met zijne knechls 
een stuk vau Sbnkt·spt'&re teu tooueele:- schijnlijk da comedies eveU gewildc kost cn mcidt'n,die echt.e bocrinoL'1l - ik vel'g<'et 
bracht. Ileen zij t!r - op apu enkele uitZOll- : zijn j ik denk aan De lllstige rrouwen van ze nooH. ()ok hUIlIlP. woorden eIl dliliell niet. 
del"illg oa - ahoas gelloegell aan heleefd. Willdsor, nan De spi}tige Schoollc ge/emd, He~'l hct tafet'cel lercl't cl~ wet·rga Oll v:m 
Dat komt omdat aen stuk "an Shakespeare nan Veelleven Dm niets, Etß}:. Je allN'besLc \'ooI'LlIf'(·Il;.;sl'lell OIl7.cr moder
zelfzoo veel draagt eil zoo'u stuk kost is Jk bau zoo nieuwsgierig gewecst aeus na ,ne schilders va!llarlllo1ij~c binllt l1g8zichlet •. 
voor aUe monden, voor hoog- eu lnagge. te garm WlIt er in da schouwburgen vaD Da t we-ede uM is insgdij 1\8 go~'ll, doch te 
zetuneu, hat volk en den geIOf'l"tlo. D • DuilschJand sedert dt opening vßn het LhaDs hrutaal, hij doet pi.in cn ~l.Ceft nau 't drama 

Eil, terwijl ik diL las, maakte ik zoo biJ loopeode toon~eljaar zoo ongeveer vah Shri- lijn karnl\lcr van volkstllk. DC! gl',Jote mas ... a 
mo zeh'en eelli~e bedt>nkingen, di~ ik otlk kespearinansche stl!kken is opgevoerd ge- ,yil inJ.cl'da:td hal'tl gf):ch(IU wortlen, wßnt 
mllar zoo vrij zill wezen U mede te deelen. wordon. VOOl' de ll(>riilde half.-8eptemlJer zijlle ~pieJ'Cn gerilkell Jliet gt'lIIaklu'lijk aan 

lk ducht namelijk cr de wenk, tIoor den tot half-Deloher heb ik namf.>1ijk een stalis- 't trilll!ll, do(~h ('cn schl'ijvel', lIi~ VOOt' een 
Arnstt~rdamschen cllrrespoudenL van de N. Uekje opgesteld. waarin niet minder dun olltwikkcJü pllhli(~k wCl,j\t. Ileen w'eu1.ills 
R. Ct. aan lwt be:-Iuur der Vereeniging vijfiicD vcrschillenda stukkcn voorkomen nondig tot ht.'t UitCI':-td (0 getan. Hij duillt 
• Het Ned('rlunllsch Toonecl .. gflgeveu, niet niet ongeveer "5 vel'Looningen. hot fll'gsl(! cllkl'l U:tll cu laut ('vclIvecl gevoc· 
evenzeer van tOflpnssillg zou zijn oll menige Zoo telde ik Otllello 12 mnal, Zomer· lOll als er or da I,l.nlkoll tu zif'u iso Vaal'om 
audere tooueeldileclio in Nederlund, op de 1Ia,·htsdroolll 11, De Spijlige Sc/zoone ge- tlunkl mij Eel/e Misdlldigc eco drama van 
AntworpS<'he in de eerste plaats. lk zeg: in tcmd en De lustige t'routve" VatI U'illdsor de logge soort, waarblj do t'Jeschollwcr te 
ue 001'8Lo [Ilaats, krnchtcns de wal wat B',.{ois- elk 8, Romco ell Jlllia 7, }Jamiet ('U EC11 vergeers 01' wat zicl:-.gl't10L wacht. 
tische, maar loch zoo. ecbt menschelijke JVi1lleravonaverlellillg.lk 0, Oe /(oo/>lIlalt . Dedordo alil mochl weghlijvcu.llii bl'eugL 
spreuk: cIlariie bien, ordo7l1ufe C01Jl11lellCe 'l'all VClletii 4, Koning Lear en Macbetlt p.eeoe a:\rUe nau deli dljk, \Ve konden best 
par soi-mime. elk 3; de andere vertoOllingel1 verdeclen vertJnderstellen, dat hol met de bedrogen 

Wij toch, in Antwerpen, die zoo gaarne zieh ovar Coriola""s, Atltollius en Cleo- d )chter van den UloJenaul' sIecht zou alloo· 
ook ..,ns vall Shakespeare zouden willen palra, Juli"s Caesar, Richard II, Zooals pen. 
genieten, komen zoo zeiden in de gelegen- gi} wilt. . Betcl' is de viurtle en laatste, hoewel toch 
heid een der werken van dien reu~ der WHt gij wel.en, Heer Redactcur, wat er nok erg melodrtlmatiek. De t1ooppic~hLig
dramatische kunst te zien opvaeren I Indien mij over'kamen is in den n'acht nadat ik mijn hl'id is weer een aardig stuk leven nachwns, 
Ollze voortretfelijke Jan Dilis ons niet van avond had dOOl"g~bracht mE't de opzoekingen, doch da ontknooping blijrt immel' de zwakke 
tijd tot tijd zijnen Ham/et gaf, ofhij en zijue waarvnn ik u hierboven den korten inhoud zijde van NesLor da 'l'iert! zijn talent. 
even uitslekenJe collega Elis. lonkers bun- meodeellel ... Toen heb ikeen droom gebad; Allr. bijeengenomen is Eme Misdadige 
nen Romeo etl Jttlia, indIen wij niet alle ik droomde van den armen man, die zoo ge- naar ons oordeel cen kunstwerk, rijk aaß 
vijt' oe zes jaar eens het bezoek kregen V3n lukkig ZOll gewee.!tt zijn met de kruimels die prachtige partijen, m'lar geen van cm'ste 
eenen Rossi oCeonon Salvini oC eenen ande- vielen van de tafel van den rijkaard. Gij gehalte. 
ren buitenlnnd,cben kun.tenaar (een enkele kent die' treffende p'lrabel, niet waar 1... Het sluk werd voorlreffelijk ge'peeld 
maal haddPIi wiJ ook Bouwrneester als Anders val'zond ik U Daar hat E\'angelie vall vooral door da vrouwelijkc artisten an ver8 
Shylock), die in Shakespeare-rollen op- Lucas, hooCdsluk XVI; darir vindl glj 7.e der !loor de beeren LarMhe, Va" Keer en 
treedt, dan zouden wij den grooLen Engel- voLuit, da geschiedeni8 vao LAZARllS. Dilia. Evenwel zou ecne tweede vertooning 
schon dramaturg bijna niet anders meer AnLwerpen. er de schoonhedcD nog beter van doen uit-
konnendanbijname.Sindsergeen Iyriscbe ._.~.___ komen. 
drama's meer gegeven worden, krijgen 'wij Woensdag wet'd Pepermafl, gE'ge"en, eeD 
zelCs dien beorlijken Zomernachtsd"oom Antwerpen. Plezierreis}e "aar Spa, bot vroolijke blij-
niet meer te zien, die voor enkele jaren met speI van Labicho. Hat doet nog immer heel 
zooveel sueces werd gespeeld en eenen die- Nederlandsche Sehouwburg. veel piezier, boewel de eersie akt ons Iha"s 
pen indruk boert geniaakt, ook op bot Overzlcht der week. wel eell beet je ledig en verouderd voorkomt. 
gewoon publiek ; ik bedoel daarmee: dat De schrijnr kende de menschen, en wie ziet 
publiek dat Shakesl'eare niet .Ieesl, en· in Verleden Zondag werden" d. Twee Ver- zUllen evenßaaste niet gnorne voorgesteld 
't algemeen gem tooneel.lukken leesl, maar sloolelingen opgevoord, dle.golijk altijd, veel op het toolleel, waar men .ens harlt'lijk kUli 
er wel van boud! iets moois ,te booren en te brave menschen deden woenen, iets wal lachen met ?ijne zwakhoden en gebrekeß. 
zien. recbt aandoonlljk is, dooh bij harlelooze Op eene gewone week zOU ik hiermee uil.-

En ik vraag me zetven af! waarom lOU lieden, zooals er %elfs op een Zondag wel gepraat zijo, doell het was e"ne feestweeli. 
dil niet anders 1 Waarom behoorl Shakes- eens eenige dU"'en komon, zich in gelach ter eere van den heer 
peare niel tol ons loopand reperloire! Dal omzet. Aoh! de wereid is zoo boos, en de Frans Van Doeselaer, 
ODze artisten er niet voor geschikt zouden sehQuwburg is eene kleine wereld, vooral 
zijn, laat ik niet zeggen. Voor de enkele 's Zondags. en 't versehart ons geone kloino vreugd, den 
malen dat ze in de gelegenheid werden De Maandag avoDd was gewijd nan Nestor lezE'f een oogenhlik te koonen onderhouden 
«esteld er hunne krachten aan te beproeven, De Tiere, die zulke eer stelJig verdient, want over een man, die in AntwCI'pen bij 't volk 
I. het althan. gebleken dal ze er loch wel tooneelschl'ijvers Jaet eon talenl .Is 'I "Une en de burge .. ij gekend en bemind is gelijk 
iets Van terecht weten te breugen,. al gaat knnnen we in ons Vlaamsche 'landeken weinigen. Dlt is een voordeel van dt:n too· 
ook een d ... 1 der Shakespeare'poezie ver10- wel op d. vinger. van liene hand teilen. neelspeler en in de eer.le pla.L. van den 
rf>D, zij het dall min or meer door de s~huld F..erst werd Pietje gegeven, een klein coDliek, wien de werkpl'S en wroeters om 
der acteurs zelveo, of voor den ander deel st1lkje,dnt mij maar Juist g'0E'.d geuoeg scbeen 't ·:lagolijksch brood eene pOos van vergetel
door de schuld van de regle, helgeen her- om gespeeld te worden, terwijl hellaal op- heid donken te midden hunner beslomme
haald.lijl;. hel geval bleek. komelid pubhek zieh behagelijk in zijn .elel ringen en verdrietelijkheden van den dage-

Door v"elvuldige oerening zonden de ge- nedervlijt. Flori. van Westervoorl heetl lijkschon sieur. 
breken alleugs vermeden wc;rden, de schoon- web zeker mljn smaak niet bedorven 'l Pietje Stelli~~ de heer Van DlJeselaar is populair 
bedon meer 101 haar recht komen, de ont- is o!lwaarschijnlUk en tlauw. JonggellUwden le Antwerpen. Dil kon men gemakkelijk 
wikkelillg on van du acteors en vnn het doep wel eens een beetJe kindel'achtig, maar waarnemen verleden Dinsdag, tel' gelegen
publiek er onzeglijk .. veel bij winnen, du zbover brengen ze 't toch niet van den weg. heid der pleehtiga ouLvangt op het Stadhuis. 
geletterden meel' llaar den sehouwburg ge- naar ztt geflo ziert je geest zoomin iu den De zaal Leys was opgepropt met volk. 
lokt worden, eil hdt volk..... dialoog als in da verwikkeling. Wat een IIcel het gezelschap VRII den achLharen 

o ja, daal' ligt de struikelsteen. hoor ik geluk daL hct spoedig zeemzoetjes afgeloo- Jubilaris was tegenwoordig, benevens de 
mij toevoegen, Zou het volk, de massa "an pen was en het fOl'sche drama Eme Mis- leden van den tooneelraad, veelschouwburg
wier aauwezi.:.heid eeue wooPelouderneming dadige 8auving. Hier wordt men dadelijk bezoeket'S, lelterkundigen en kUllsL~naars. 
Locb hooCllzakelijk moet kunnen bestaan, den klauw van den leeuw gewaar. De Burgemee~ter, de Sehepenen an de meeste 
dan $OIDS den weg naar den SchouwbWrg De schilder openbaart zicb in dit stuk ledon v:\n den gemeonteraad verwelkomden 
niet "erleeren in nog I'uimere maat dan de veel meer dan t1e dichter Hot onderwerp den foestelillg, die nau de overheid werd 
enkele geletterden er zouden heensnellen, immers - een onteord meisje, dat in een V(,orgosteld door den heer Arthur CorueHo, 
zoodo.t hot einrlresultaat zou blijken te zijn... oogenblik vao vert,~"ijrclil1g haren ootrou- voorzitter vän dan Zuid-Nederlandscheo 
een gat in de kas van den direcI.ur! wen mlnnaar doodschiel - staat als vin- looneelbond. 

Ik kau het geen pokel oogenblik gelo:lven. diDgOp dt"zelfde hoogte als het stra.1.tllieuws, De heer burgC'meester Van Rijswijck 
Sh.kespeare bezil inderdaad eigenscbavpen hetwelk de reporter dagelijks op 't bl/reel wenscbte den heer Van Dooselaer geluk lIlel 
die zijne werken, een ruim ded ten minote, van zljn blad aanbrengt. Do opgevoerde zijn gouden jubileum alo aClour, en hij 
genietbaaL' malton voar toeschouwers van feiteo zijn zelfs al te waar om nrLisUek te maJLk.te to diol' galegenheid oen beknnpt 
allerlei bellOeften en smaak. \Via nieL onder magen beeteIi, en 't is da zeflenschild~'ring, overzicht van de goschietlenis dur Nellei'
de be.li..oring komt vau zijn diehterlijke ic"\al, I gevoegd blj eelle ongcmeene beganfdheid om lalldscbe toonee1speelkuDst ie Antwerpt>n 
wie zieh nit'l l<an viJ .. diepcn in cle fijnheden I karaklers 10 scheppen. welke. deli doorslag geJurondo de vijftill I""tslo ja .. ell. Oll"e 
zijner psycbologischt:l analyse, die zal toch verlcent aan 't .druma eIl dt~ no..;al beel schouwburg is zeCi" hoog geslcgell i.n d~ 
ten minste gebooid wordan daol' da toestan~ I zwaar doet wegen in de schatting der achling zelfs van de meest 011t wikkehlcn 
den, geLroffen tIoor de sccllieke effecten, critiek. onder uns volk, en dit heen hiJ 'Ooor cen 
geroerd door deli Ilalhos vau het gesprokeu Wat een leven gednrig 01' hol·lool1e.I, groot deel le danken anll het tal"111 eil d. 
woord, metIt!geslt!ept door het voortscbl'ij-I eveuzeer in de handelingen der Ilersonnges toewijtIing val I den heer Vn.n Doeselacr Tot 
den der halldcling. al. in bunne !aal! Bij7.on,ler het ce ... to be". herillu.ring van dit houchelijk r.est .lelde 

lk ZOll hot teu millste eens willen zien drijf is een parel. lk berinner rnij niet, ooit hij de J ubilaris eelle gOUllen Ißl'daille ter 
beprop.ven, liefst met ~u ZondagspubUek, I ietsschOoDers Oll d~ planken ge ien te heb- h:md. 
en dan natuulljk ook in de eel'ste plants ben. Die herberg met het n:ol~nhuis tot De heer Van Doeselacr was zichtbaul' äl te 
met zijno treurspelen: Macbelh, alhello, . acbtergroud, die r.askallendo baor, dron- zeer aangedaan om heel wolsprekelld te zijn. 
Hamlel, ROlllto eil JU/ja, KOl/il/~ Lear,! ken van eUende, pratend tegen zijnen bond, \ Diep onlroerd dankte hij de slodelijke ov.r-

hp,id VOOI' zooveel blijkell van at'hting en 
waal'decring, van hm'te don weilsch· ben
mClld, geuit tIuOl' den heer BurgemeesLer, 
de ,ljfiigste verjaring le kunnpll meereeSle!l 
van de stidlliog van het vaderlnndsch too
uet>l te Antwel'llCn. 

Hicrmedo WII$ deze plechligheid afgo
loopen, WMrvan het bouquot voor den Dun
derdag was vtlorhp.houden. 

Toen had het reest op drm schouwbllrg 
plaat.:., in tegEwwool'lligheid VDn de:1 heer 
ßurgem('ester wepr,. Van da heeren Sche
penell Goemaere en Vt'rsprt'euwen, al~med~ 
vau hot puik der Vlaamsch~ bevoJking uit 
de Schrh1estad, ceDe ci,'olln zaul. 

De Jubilaris Imd Kleiue Oor/og doen op
voer'en, het gekendo Duitsche blijspel, el'lIe 
gelegenheit) voor hern om zeU ap Le tredt·n, 
eu wn"'l.riu O\'CI'jcrons al de ICll{'o van zijn 
gezelscha.p eene 1'01 kondell vcrvulleu. oe ~r 
met leven ~n becstdrirt gespeeld wen! ! 

Doell 't schoon~Le k wa.rn lla tIe vorLooning. 
Toen pet gordijn dilmaal opgiug, sLond het 
tooneel vel'sierd met den onnoemHjkan schat 
"Van rijke geschenken, den heer Van Doese
laer op k wist.ge wij1.. aangeboden door 
zijne talJ'ijke vri"lIdell elt vereerders van 
heillde en "er. Zijll praehtig portret, door 
niemand mindl'l' dall Hendrik Luyten ge
schild erd, bcklceddo de eerepl.als lusschon 
de jU\\ eelen, de gouden kronen en palmen. 
He geestdrift der toescbouwers wus buitell
gewoon. 

De heer Arlhur Cornetle Ilnm het eerst 
het woord OIn di':D gevierden toollcelspeler 
en bf'stuurder in naam "au den Zuid~lXetler
lundschen Toolleelbond een harlalijk woord 
van dank en hulde toe te sprekell, herihne
rend de gewichtige diC'nslen, door den 
Jubilarls aan het vaderlaJll.t~h ~oonecl 00-
wozen in zijne dubbelo hoedanigheid. 

De heer W. Lemmens voerde het woord 
vOor zijne kunstbroeders en- zusters, en Jrij 
deed zulks in .eer bewogen, uit bel 1I .. -t 
opwellende termen. 

De ho.r Hendtickx bracht den groet en 
geluk wensch van de artiL.osLnu uit Brussel ; 
do beer Wannijn dee.1 heLzelCdo voor die 
vanGent. 

Uil Noord-Nederland was d. heer Van 
Hovene verschenen om den CeesteUng te feli· 
cHeeren, eok wegens zijlle vrouw Philo
mena Jankers, 

Nog verscheidene andere sprekers yoerden 
het woord, zander te reken~n de ontelbare 
telegrammen, o. a. van den heer Gouver· 
neur en van mevrouw Cntbarina B~el'Sm3nS, 
waarin den Jnbilari~ vol geeslJlrill een hOl
zes ! van wijd en zijll w~rd toegeroepen. HÜ 
werd ten slotte met kransen ell· palmtakkeo 
overStülpl! 

Wees maar welsprckend in ZOO'II oogen
bUk 1 .... De heor val) Doeseluer wall hAet 
nit't wagen, zijne overtalrijke vrielldell en 
facstvier:ders eenvoudig dankend yoor al wat 
zoo gul voor hem ge,Ia.'\Ll was. 

N .dat .indelijk alle. afgeloopcn scheen, 
weruen er IlO;.t heel veel ftesschen ehampabrne 
geledigd in de Walldelzaal V31l lien sr.houw
burg, allemaal op de gezondheid van Frans 
Van Doeselaer. 

Lang moge hij leven ! 
WILLBli .VRIJ 

NederlanclSch Lyrisch Tooneel. 
De Vliegende Hollander was hol eerste 

werk VRIl Wagner dat door ons Lyrisch 
'l'oonetll vertolkt werd. - Dc eerste op"oe
ring, dOQl' 0113 'gezelsl'hap bij zijn ontstnan 
gegeven was die.van den FrcisclliUz, en het 
op den "oel volgen van De VlicgC/lde Hol
laI/der Reileen ais hol credo te zijn van. de 
jonge onllerneming. die onbe!'chroQmd en 
flillk zich waag1le aan de schoonste uHingen 
der wereJdltunst, 

Te bejammcrcll is het dat, Da eell zes 11 ze· 
vcntal jo.ar Joifolijk CD ollvurpoostl werk, 
het ellel pogen van FOIliainc en {{eurrels 01' 
geen gl\JotCl'en bijval bogen mag, en dat 
da f'ijko stud AIIL\\'crpen niot in staat is eene 
sclumr diletlßnti tu leveren, grout genorg om 
ce"e inslolling als ons Lyrisch 'fooneel: 
ollLezorgd tc laten ll~vcn. Wel wa'I'cll er vel'· 
heyen harten, die ml·t millie gifieil da z.ulk 
lSteunden i wel waren er noeste ,\'erkers~ die 
hunne vrije stonden beslt'edden a.n den bloel 



HE'l' 'l'OONEEL 

van het muzikaal tnoneel. maar niet "all Hd oJleljil1~stuk Was: La Vie Boh.~mc.! .. Ht·tofi Ißt'n lW'r WH'I" 1e 4iOt'Il mr-t-t't'ne 
enkelen kan de steun komen, die, \'001' zuHt ' comt'die in 5 bPOl'ijv61l, dnor Th. Bal'f'iel'e ' illstillm, ututie lIagbllllmkt Ull hd kl !viet'
een zaak. zoo graDt ditmt te zijn ! ! en Murger, het llUidig- SUCCCs \'an de C,ifne- uittreksel \Ir is da direcLie op listige wijze in 

Kor. Cl' vmegal' nl et'ns eeu of ander arge-I die frallcaise. beiit van het ma.tcriaal gekomen? 
(Jongen warrlen op de wuarde der kUhste- Het gezelschap bestaat uit gck nelc Frau- Op deze vrag-en is de direclie .zedelijk 
Ilnars, thalls is het gezt>lsl"hap zoo dllt het : sehe kunstenaars, als dnal' zijll : vel'plicht een antwooJ'd te geven., om haar 
ddll taets \"im vel!leischenrion donr.itaan I Mme ~Jnguel'a,Mm.' Susanlle,Mme Goldstoin, eigen eer Le verdeuigen ; t1allrom hopen wij 
kali. De opvoering van Dc VJiegende Hol- ~Ime Guyma enz.; de Heoren Varnay, Ga· , d:uzij emder deze omstandig-heJen ,"an eelle 
lander Iweft er l1et b~wijs 'lall gegcven. riendet, Mevisto, 'l'/"l'ssy, Vaye, HCI'bpl't. ' opvoel'ing van de H erbergprinsei af zal 
Illderdaad, nooit, bij voorgaande gelegen- \Vij wer.sehen aan den jOIl!4"en bestuurder. zien. Het reit dat het lett~rknndig en ar Li
heden, kregen wij eeue Seil ta te hoaren als M. Moura D~ Lncotle, inrichtel' vlm de st!ek eigelH.lom vau vrecrnden budem door 
tlJalJs het geval was. Hoe dikwel'f wij het Theatre d'Art te BI'ussel, "ed} geltlk in zijne onze wet siecht verdedigtl wordt., mag nie-
werk ook reeds hoordt'n, nooit wist.:11 wij olldernemillg. D. D. mand tot hantlelillgcn verleiden die dODl' 
de b:1lJade zoo heerlijk voordl'ugeu als nu. ___ ~ __ ~_.::;...___ J.e rechlbank der puLIieke. opinie t'trcug 
Schoonhedcll, die anders n~rJol'e[} giugeo. veroorJeeld worden .• 
kwameu uit, ollder audere het oM van het Herbergprlnses In Holland, Dat is waardige taal, die, wij hop.n het, 
begin der ballade, dat, zuiver gelluanccel'd, zooveel weerklank znl villden, dat zij voeren 
een veropeubarin~ was. Jutfruuw Duyse Voor per50llcn. niet v"rtl'ouwd met de moge tot Iwt verdwijnen van den wraakroe· 
gat~ in eell wool'd, vcel, zeer veel schoous. t08stnnden in Noord·Nvderland. voor wat pendell toestand. HUDERT M~Lls. 
lIe schoolsche stijfhcid die ons zoo zeer bij betl'eft deo knn"lteigeudom, zal het volgend 
hare voologalLgslcrl tror, hall hier plaats nieuwsje zel;:er eene nardiKc verrassing 
gemaakt \'001' een spei \'01 temperament.· wezen. eu \'oor hen, die weten hoe het bij 
Indie!l wij Celle opmcl'killg lIlochten maken onze ~oorder-hroeders toegaat, wnnnecr he~ 
znu het zijn om heu) te vragen de houge er op allnkomt da rechten van den kuu:)te
Hoten zediger aan Le gevell. na.ar te wa...'l.rborgen, zal het slechts een 

De heel' Judels heert niet beantwoord Hau reden te meer zijn tot veruutwaardiging ! 
de verwachlillgeu, die wij van hem kocstel'~ Nu dan, Herhergprillses gaat te Amster· 
den. We kflnden hom als een zuiver al'tiest, dam v~rtooDd worden door de Noord- en 
diezichzel"en hooge eischeuslelt,en voor wte Zuid·NeJ.erlalldsche Opera. Vereenigillg "an 
go~d Joen slechts goed genoeg iso Aall zjjne den heer Oe Groot. Om echler de kosten van 
inzichten isdan oOkzijn,niet-gt.lukkell gecil aaiikoop derpartitureß, enzoovoorts, te spa
zins te wijten. want de uitueeUing van Zijll ren, beeft Menheer De Grant de bijna onge. 
rol was een zeer artistieke,maar,gewoon als 100tlijli.6 vrijheid genomen het werk zelt te 
hij is zijne kunst slechts in een meer beperl,te doen ol'kestl'eeren, eß, wat al eyen el'g is, 
ruiffite te doen ~elden, was zijne stern met de tekst van Nestor de Tiere blijft achter
opgewassclan tegen de ruimtd van den wege, en het werl;; zal g-espeelJ. worden met 
schouwburg en de zwanrte "nIl Iwt orkest. een ronkelnieuw scellario. 
Dneer was er dan ook aun zijn optredeu niet Ja, Mijnheer'en, het is zoo, al schudt gij 
verbonden j wie kunst. smaken kan zal nog , ook ongeloovig het hoord, en, indien het 
Judels hebben toegejuicht om de genotvolle waar is da.t wij in Vlaanderen in de Ibse
oogenbHkkell di~ hij, duol' zijue '.\aarlijk niaansche tijdrekening' lIog 13jaar achtcl'uit 
artistieke voordracht, te genieten gar. zijn, dan, gOddank, kUlmen Wlj, Vlamingen, 

Ik weetniet of hot alleen is dOOf het immer toch zeggen dat wij oDze Noorderbroeders, 
s~ijgell van mijn waardeeriug- VOOI' !<'onLa.ine waar het geldt kunstbescherrnen, wel een 
als kunstellaar,datlkook alle dagen met meer I beet je voör zijn. 
genot zijne kun."it smaak.. Nooit hoorde ik Zoobaast Bl(~~k~ vernam .~at er gaande 
hem zoo heerlijk als in de laatste dagen, bij , was, bevroeg hlJ zich uatuul'llJk aanstonds 
de opvoeringen van den Vrijschutter en "lau I b~j zijnen uitg-ever, (lUD heer Hougel te Parijs, 
den Hollallder; Leysen had Vall :len per- dIe verklaarde nog geene aauvraag tot Llp· 

SOOI1 V31l Eric ee:le andere voorstelling' ge- voeren ontvangen te hebben van den heer 
waakt dan vroegel'; zij was veel gelukki:.!er .. De Groot, alhoewel de ol'voering van H er
Ook .als zanger heeft hij welverdlenden ~ij- I

f
· bergprinses door l1em reeds aangekondigd 

val behaald. was. 
Het li'3d van den stuurman, in het eerste .. Je n'ai pas traite avec ce monsieur, " 

uedrljf, werd vol gevoel weergegeven door schrijft d;, Heer H~ugel aan den Heer Jan 
den heer Kard Berckmalls. Rlockx, doelend op den Heer De Groot, .. ce 

De.1'ol \'an l\1ary hoorden wij nooit beter monsieur qui aura. fait orchesu'el' par Ull 

uitkomen da.n thans. Menouw Pede-Baets manmllvre quelconque selon ses habitudes ". 
heeft haar rol vool'treffeJijk. gezongen en Die .. sei on ses habitudes n i~ kostelijk, eu 
gespe~ld. Ook de kooren en het orkest ver- i werpt een zOllderling licht over de IOcstan-
dienen met lof. verm .. ld te worden. I den in 't Noorden. 
.• .. Vous feriel. bien de pl'Ottlster dans le.q 

VOOI' heden t\\'ond- is· aangekondigd: De journauI. d.e ~()llan.de .. gaa.t de Heel' ~eug~1 
Beiaardspeler l'an Brugge. van Albert, yoort, eil, lI1dwn dlt de eemge raad IS, die 
Gl'isar,·lIlct dß vcrtaliug Tall onzen confrater . een uitgever in zulk geval geven kali, ligt 

• l'cchtsvel'haal tegen die schalldalige reiten 
Paul Billiet. I daar wel het bewijs in dat er geen nnder 

~~en vraagt ons of het niet gi:>ed zou we- bestaat. ~au de rechtbank van de openbare 
zen de 1'01 van den Hollander Le Ialen zingen denk wlJze. 
door den heer Piens, den barylou van groot ~at wordt nog meer beweze.l~ door ~en 
opera. \Vij geven zulks in bedenking aan brief, door Jan Blockx nan een zlJuer vrlCn~ 
de heeren Destuurders. den in Holland geschraven : 

H. M. .. Ja protestef.ll'en!.. en dut is, zoo het 
schijnt, alles wat er te duen is; men Iweft 

~ ---- in Holland het recht, uw werk door een 

Brussel. 
(Ingezol/dell). 

Do ~ollveau ThM.tl'o.l, gelegdo in uen PäS
sage du NorJ, voorl1e611 Musee Castan, heen 
verleden ZaterdaS,6 November, zijlle d"eur~ll 

nnder te laten verkIlooien ; dat is reeds zeer 
erg; maar' uall voct't men 'L HOg- 0[1 onuer 
uw naam! Ire zcggen, <tat we IllC\chteloos 
zijn tegenovcr zulk eell clicfstal. Wat ZOll 
een a,lvocaat hier kunnen dOCH 1 He'lgel 
zou hier een heelen boel geld aan verlip.zell 
en dit alles zon,}el' resultaat. Bestoml Cl' een geopend. 

Da zaal is heel en al ingericht mnr den wet die zoo ielS verhoedt, dan ja ! .. 
traut vall Ba)!rellth; de stallen zijn in I'u, dat de bestaallde toestalldell nieL 
vorm \'all amphiLheater, die aan het puhliek Ilormaal zijn, dat zjj ollwaal'dig zijn van Den 
een oubelemmerd zicht vcrgUllßell; de land, dat mae aall de spits der beschaving 
schildering is kunstvol, iu licht.kleurigen staat, ~ewijzen wel de hevige protestalies 
t'l')n, dool' den Heer Charlet "au Brussel die er uit het geleel'lI middell in Noord
uitg:cvoerd. Nederland opgaan ; zoo heriuueren wlj OIlS 

Ben vinclingrijk gedacht van het bestuur: nOi het krachtdadig verzet, door delt heer 
men kuu voor.25 frank aandeelhoude~ wor-I Robbers in het voorlanl~~e Nede~landsch 
den, waarvoor men recht heert op 20 frank Congl'es aangeteeli.Clld. WIJ hesta.dlgen ook 
inkoml;:aal'ten. dat de pers er zieh meJo bemoeid Ileen, en 

Het rellertorium zal bestaan uit de beste . roepen de aandacht op de kranige wJorden, 
werken vall gekende Bel;;ische en Fransehe' duor Het VaderlmzJ in deze oHistandig-
,chrijvers. I heden geschraven : 

._~ ..... ~----
Van den Bulten. 

Rllpelmonde, 9 Nov. ItJOi. 
Ik weet wnal'lijk niet waarbij het komt, 

dat ollze pla!teJand-tooneelen zoo lang met 
hunne vertooningen laten wachten. 

Zou het denJl:elijk 't schoone najaarsweder 
zijn, dat ouze buitenjongens tle repetitL.>n 
lioet vergetell, of ilii CI' missehien verzwak
king vaa liefde tot het tooneel bij hen 1e 
bestadigen 1 

Wat er van zij, tot nll toe kregen we 
slechts eene vertooning te Hamme, in de 
prachtige zaal .. La LiberLö" door de acteurs 
van den Anlwerpschen Schouwbul'g. Da 
zaul was eivot en 't onLbrak er ook niet aan 
warme toejuichingen na de bedrijven, welke 
dltmaal ni~t uu galap wel'den gespeeld,z,)oals 
het in vorigejarelllOaar al te dikwijls ge· 
beUl'de met de Gentenaars, om den laat!:iten 
trein niet te missen. 

De bond .. Trouw aan Kunst It te Hamme 
kündigt zijne eerste vertooningen aan voor 
Zon en Maandag 14 en 15 No,'ember eerst
kornende met Bloemeken van de Tiere en 
H cl sc/wanste llf eisje vall H amme,opöretle. 
'I Is lang gekend dat deze maatschappij 
flinke acteurs hee~·t. die ~lechts na grondige 
studie en na zeker te zijn vall 't welgeiukken 
hunner zaak. de deul'en voor 't publiek 
bpeuen. 

Te Rupellllomiestudeert men, De Violier. 
Roosje vall den Veldwachter en Twee 
hmull voor cene henne, metjuff. Bruylandts 
van Antwerpen voor actrice. 

Van den gUDStig jjekenden tooneelbond 
van Eykcvliet vertelt men het onaangename 
praatje. als zou er eene scheuring tusscheu 
de b~ste acteurs ontfltaan zijo. 

Dat ware recht betreurenswaard, en voor 
den hond im voor onzo uuitenlieden, die er 
een feest van maakten, het flinke ~pel dier 
- btj OIlS zoo belaarndc tooneellieChebbers -
bij te wonen. \rVij zijn overluigd dat de heer 
Bestuurder van Homis!ien geeue moeite 
zai sparen om den val van zijn tooneel te 
voorkomen an ons dit jaar, - zooals ver
leden winter - op moer dan eelle prachtige 
vortoonill:t zal vergasten. 

Lo;). SCHJo~LTJENS. 

N. B. Wij sluiten aus ten volle aan bij 
uen wUllsch van onzen geachten medewer
ker; meer dan COIlS zijn wij in de geJegenheid 
gewecst de voortreff~lijke p)gingp.Jl van den 
heer Van HOlllissen tt'l schntlen, en wij hopen 
dat de mauuC'u, die hij I'ceds op ceDe butl';}k~ 
kelijke hoogt. gebracht had, de handen 
opuieuw zullen illoenslaan 

DE REDACTIE. 

Parijsche Correspondentie. 
Thidtre A "toine De stichter "sn het 

thtfätre lihre, de hervormer vall het tooneel, 
die eren mell~direkteur VUII het Odeon was, 
h~eft van af einde Septomber zijn ~igen 

schouwburg in de vroegere ZiU"!.l van de 
M eIIUS Plaisirs (Boulevard d. Strasbourg). 
Eeu .thMlre I'eguliol''' lIIet Antoille tot ei;;e
naar-dil'cliteur en Gcmier tot regissuur
general; met ArQuilliere en Pons ArMs, met 
ue dames Luee Cullas, Irma Perl'ot, Dal'llY 
tut roorllaamste leden, geopend mt't .. Blan
chette n vau Briellx en .. Douhouroche It van 

<:o'll'telilw: . dbt IWlltlig-de zkh Ha:l OJl ui\.
nemt.!llJI· wijzc. Eu IJ1I{.; ;dtijd IJ<lu,ll";1 bL'IJi' 

geuoomde stukkt.m zegevieI'tlud Ih't pro-
gt'alilma. 

Maar Antoine heert beloota, naast Zijll 
ge~'one vool'stellingeu, te gp.\'en een reeks 
slukken .. d'uvl\llt-garde ., werken van. 
jongeren, oon voorstelling per maand, dus 
acht per seizoen. 

De eerste claarvan heaft heden (5 NQveml'er) 
plaats gtlhad. 

Twee jonge antelIr., op het t.;.bleau. 
Va!) Emilo Fabre kendell wij reeda .. l'Ar

gl'nt n; het zien,· heden, "an Zijll .. Le Bien 
r.)'Autl'ui n heert den goeden dunk "an dezen 
toolleelsehrijver niet vermillderd. 

Een brave familie. die in pijllIijk bescheiden 
omstaucligheden leerdo is plotseling rijk ge
wOl'den door hot sterven van een Deel die 
geen Lflstl1mcnL heeft nagelatcn. "aJ.er, 
moeller, dochters en ZOOD, ook de aanslaallde 
schoonzootl, bebben zieh spoedig aan den 
rijkdom gewend ... helaas, daar, wordt, d.)()r 
den vader plotseling onldekt dat er wel een 
testament bt'staat, waarbij de lIeer zijll 
geheeie vermogen nalo.at aan zijn maitresse. 
Het eerlijkhoidsgevoel van den vader verzet 
zieh tt'gen het in bezil houden van hetgeen 
hem niet toekomt, maar geheei de familie, 
met den aansLaalldell schoonzooll, vel'zet 
zieh tegelijk tegen den ars Land er vall. Die 
strijd waarin aHf'1l tegen den eerlijkcn man 
samen werken is zeer kr&.1htig en reeel ge
teekcnd. Hij houdt vol, z~Irs waulleer d~ 
bevoorrechte mnill'esse sterft zunder eeuig 
!amilielid na te lat.en dat in haar rechten 
treedt (wij veruernen dat zij een vOlldclillge 
was) en het stuk eindigt op het oogellblik dat 
devaderin een aanval van wat da aanstaa.·lde 
schoonzoon Doemt : la monomanie de l'hon
nitdi, OIdanks de overwegende redenen der 
zijnen, afstand vao zijll vermogen gaat duell. 

In de drie bedrijven, die op waal'Jeerbaar 
helJ~re wij1.e verloopell, is de burgerlijke 
hebzucht. zooals wij die kennen in onze 
mndern maatschappelijke kringen, waar 
.. het ~eld It alles beheersc:lt, geteekeod 
zonder overdrijving. Oe argUJn~lItell die 
mooten dienen om den vader te overtuigeu 
zijn ... volstrekt eerlijk in de oogen der 
Heden vun ODzen tijd. Zoo denkt Illell, zoo 
handelt men eil zoo noemt meu zieh fa1soen
lijk, omdat het geldbezit de zedelijkh_id -
de echte bedoel ik, - dood~ eIl heuben hib
ben is, krijgen de kunst, maar voornl 
behouden talelltvol iso 

Men mag dit stuk rosse noemen, men 
!teeft gelijk; maar het is eeu stuk leven 
echt bUl'garlijk modem, eIl dnt is er de 
verdienste van. 

Met Antoine in de 1'01 van den eerlijken 
vadf'r - eell voorhtstol'isch wO:ldel' .. iier -
met Gemier in die van den aansta.1.nden 
schoonzoon. die zijn aanstn.mden scboon
vader IU'unkzinllig verkla.art eu voor wien, 
als genecsheer, gecil middel ollwaardig is 
om te overmigell, meL .• de nevenkraehteu 
elie goetl. geschoold wareu, behoef ik niet te 
verzekeren dat de opvoering uitmuntend 
was. , 

H ors les Lais, een acte in verzen van 
Louis Marsollcau en Arthur Byl is een \'oor
treffelijk geslaagdn komische Sr.1.tyre op de 
maatschappelijke vedlOudingen. Ik zal het 
niet be-iChrijveu, want het heert te veel 
direkt betrekking op toestanden die hier 
inheemseh zijn. het ZOll bovendiell, ondallks 
de korLhehl, te veel uitlegging vorderen, 
dan dat ik mij nll daaraan zou mogen wagen. 

B. 

I •• I 

Nederlandsch Tooneelverbond. 
Hel Hoofdbesluur van het Nederlandsch 

Tooneelverbond rnaakt bekend, dat het in 
afwachting van de nadere benoeming v;\n 
een reliact.eur door dll Algemeene Vergade
ring den Heer F. Lnpidoth te 's·Grnvenhage 
met ingang van den 15t November met de 
redactie vau het No;)rd~Nedel'lanJ.1sche g~' 
deelte van Hel TOO1teel he.ft belast. 

Amsternam, Namens h,}t Hoofdbes.uur VIl., 
8 Nov. 1897. de loco-secre~aris, 

L.J. Vinke3teyn. 
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Van den Belleman. 
Wagner's Meistersinger werd 10 dezer 

voor de eerste maal it! da Groote Opera te 
Parijs opgevoerd. 

Het Odeon te Pllnjs heeft da Corbeaux 
van Hellri Becque gegaven, dat vijftion jaar 
geledon in da Comedie frnncaise is afgetlo
ten. In vorband IfiC't dit verledell is het wel 
merkwnaJ'dig, dnt BecqueJs machtige s1uk, 
Ben grauwe rots Yan realisma, tbans -
.althnns volgcns de Petit BIen -:- bij da eerste 
vertoonillg zeer gunstig door het Odeon-pu
bliek is onhangen. 

Ern.nts' gezeisch.p Ulile et L.etum zal 
wordPIi uitgenoodigd aen voorstl'1ling te 
gevell 'Joor d~ leden van hc' Toolleelvcrbond 
te Grollingen. {Vad.) 

Uit Amsterdam : Op ver.zoek van mejur~ 
froU\\" Catto Esse I zal Willern Royaurds 
dezen \yinter yoor de leerlingen der Vereeni
ging voor vocale en dramatische Kunst een 
colleg:e geven in .. rol1ensludie .• 

Henri Albers zal billuenlwrt gastvoor~ 
stellingen geven bij de Nool'd- en Zuid-Neder
landsehe Opera-vereeniging, dil'cctenr de 
heer De Groot, te AlJIsterdam, in Hantlet, 
Rigolctto, La Fat'orite, enz. Hij ul in het 
Fransch zingen, wat hij I'eeds zeven jaren 
lang dost, on de leden van het gezelschap 
De Grüot zullen hem in da Fransche taal 
antwoorden. 

Wij laten hier ~lJalls het volledigo pro
gramma der stul,keu ,"olgen. waarop de 
heer Hubert Laroche de leden van het 
lümst'i!crbolld tc AnLwerpen 1.al vergasten, 

Grillgoire, duor Th. De Banvillc. Ne 
waor 111arie, dool' Sijpgons. Ze wacht me, 
dool' G. Lorrain. De [(llrassiers valt Ca1t~ 
rohert, Pol De :Mont, De X Stralw, door 
XXX. De l11aire va1t Aufwerpen, frag
ment doal" Frans Oittens, 

Mevrouw Vau de \\'eyer~HeutsJ caula
tricc, en dc heeren Jules Roclallts en· .105. 
Bosiers zulkn het programma arwisselen. 

\Vli hopen wel dat deze avond de reeks 
"oordraehten zal openen met welke de beer 
Laroche zieh voorstclt na Nieuwjaar in 
Noord·Nedcrland ('cu kunstreis te mal,en. 

John Gabriel Borckman van Heuril\ 
Ibsell, hct drama dat \'erleden winter op 
den Nc'del'land~chell Schouwburg te Ant\v("l'
pen, door dc RoUcrdamsche TOOlleelisten 
voor rekcuing "all den Zuid~Nederlandschen 
Tooneelbolld werd verlooud, ~el'd deze 
week, Dinsdag, voor de el'rste maal opge
voerd te Parijs 01. het N ouveat4- T /teatre. 
Zooals I.nen mel'Ken kan, is de tijdrekening 
in het Noorlten ook nog \'ooruit met dit! der 
Villa Lumilke. 

Henri Malins de heliande geestigo fra.u
sche novellist heeCL zieh met veel geluk op 
hel looneelgebied gewaagd· Zijn eerste 100-

neeiwerk M edar werd deze week voor het 
eerst opgevoerd op het Thealre du Oymn.,e 
te Parijs ('11 bok warn een ongemeeneu hijval. 
Do bestnurders hebben hem dan ook voor 
nanstaanden winter aen nieuw werk besteId. 
D~s tooneolwerken op bC'stelling. E .... ht fin 
de siecle. 

De Municipaliteit "an Marseille hceft 
ditjaar d. toelage .an het Opera afgeschaft, 
Da gcwone bezoeke1'3 en abonnenten vun 
den Schouwburg hobben het er deze week, 
dinsdag, zoo iJont gemaakt uat men met de 
grootste moeite de ycrtoolling hoeft kunllen 
eindigen. Mon !'iep aanhoudend .. rJemission 
ou Subvention! .. Na da v[,I'Looning hegaf 
men zieh naar da woning van den Maire en 
heeft mon er zulk Imbaal gemaakt dat de 
politio er is moeten tnsschenkomen. 

Man spreekt van niets minder dan van de 
Maire die er zoo 'tsrhijnt de grootste schuld 
nan heert. ur te zetten. 

De Beuckelae~'s CACAO is cie beste. 

Uit plaats~ebrek werden verscheidene 
artikels, onder andere dat Qver de Too
neelschool, van G. Delattin. verschoven 
tot aanstaande week. 

,El!el 

pb~)"BO~D. 
HA:\I:\IE. -Tooncclmlltltschnppij" Trouw aan 

KUIl!'t _. Lokaal 11 St. Sedlia .... I{erk~ll'aat. Op 
Zomln:J H eu Ptlaandng n No\"em\.ll~r, prachtige 
vCl'tooning \'an Bloemeken, drama in 3 be(li'ijven 
door N. De Tiere ('0 Het Sc:hoonlte Meisje van 

,\~·,\\w.r-, ,'.1'"";\,,,,1' \'h t oltN'~~lI 

HET TOONEEL 

DEYNZE. - Maatscharpij • VOOl'uit .. Zondag 
14 November 1897. De Scheidiß(, drama. in 4 
bedrijvclI.door Touss'lint, en Schrill: van Soldaten,' 
blijspul in een hedrljf, dool' P. Kints. 

MERXPLAS.- Maatechappil • De KUß.'Itvrien· 
den.. Zondag 14.' Maandag 15 Novemhel' 1897. 
Een Slaapmiddel, bliJ-<pel In Mn bcdrij( door Fr. 
Van Lael', en Oe Wtaak, drll.rnn in 5 bCf}rij,en, 
door Alex Da.adop. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN, 
- Alle avonden Spectake1-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

OE VOOOEI\lUPER VAN A"TWmm 
Grool V!'nlallmsr.III !lr:IIßa in 8ld('Nlclcn en 1'/'11 v()Qupel, 

doorVIC'lOn ()IUESSI~NS ro J. CIWU;!IANS. 
rOUHSPEL 

J:m Ro~I:lnds, ,·oddeurallrf, dc hr I.:lrodlr 
PittrrGlJrra(ws "lIn Kerr 
Frcderil.: Diegens, gehldrager Dcla Jlaye 

DRAIUA 
Jnß Roebnds, OOdN' den o:lam yan 

'·lIdrf noeJaods de hr Laror.he 
Pir!('r (;Crnl{'rls, • (lilron 1I0fm:m) "an Keer 
lIeuri \'ll! Kruizevelde W. Janssens 
])c "{'chler vllnjusticie Devos 
Karel Hirg"lls IJcvos (zoonl 
CorneliUlli klleeh\ru I·au VRn den nosch 
K:'!rel den ßaron C~HI"enbergh 
Mari .. Diegens mev. Urr\rijn 
I:Jaraliormlln mev. Dilis 
Mall. l'olard, Yrotdvrouw mev. Lcmmcns 
Colelta Van Orell IMI'. Gorle 
Eell komminnl'is nn 1)(]litie de hr Leurs 
Ecn d~llrwa rnrr Clauwaert -----
De Maire van Antwerpen 

Drama in 5 bedrijven doOl' Frans Oittelltl. 
\Yerhl'oeck,maire va' Antw. dehr Van Keer 
nehme. zljn vrouw mal·, Ver ... tl·aete-L. 
ühal'iotte I hun mej. Jonken~ 
Steven i kinderen mev. Dili!! 
Nie. Werbl'oeck zijn brocdcl' de hr Devot! 
D'ArgcllsJO. prcfBkt der 2 Nethen Lemmens 
Rellemara W, .Jl\llsl!Icns 
Mevronw ßellemarc mev M. Verstl'sete 
Picl'l'C BeI'nel' arlvocüM. de hr Dilis 
,Jollkheer de CI'clisSCIl Bc~,tdjn 
Yan Bleck, !It'hildpr dicht~r 

muzikant en starlsbenmht.J I.fl.ro~he 
Napoleon 1 Van C"uter 
Lacoste hl:'stuurder vJ.n het Octrooi Clauwnert 
Re,: !::cndRrm P. J ,IlSSCßS 
Ben IJrlgadicr der gcndOll'men Devn!! 
g(>11 ccremoniemec!ttel' Antoon!! 
Fen gf'vangeoisbestullnler "an den BJ!!ch 
Ben pOI·tier !.etll·!! 
l' man uit het volk Oe la Haye 
I' • Thces 
Een bcuienrlc De O"oodt 
Ren vl·eemdcling Hahusi:!.u 
Mc\'rouw d'Al'genson me\'. Gorte 
Eene volks':rollw Brahants 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

De Beiaardspeler van Brugge. 
Za.ng!'pel in 3 bcdl'ijvcll en 4 tafel'eclen. 

Matllias Clae!l, oud beiaard~pelel' 
van Bl'ugge. M~1. Fontaine 

Willern, ollicier in spaansche Dielllit lIerehmans 
Don Juan ll'Hermoaa, gou,erneur 

va n Brugge J uuels 
Van ßruck. neef vall Mathias, 

tavel'nier Van Ael'flehot 
De Nikker, QUU inquisiteur ia dienst 

van Don Juan Tokkie 
Oliv im' Sforce, vlaamsch officiel' Van Eisackel' 
M:u'ia van Bl'abant, Mej. Pers00ns 
Bentrisc, dochte.' Yiln Mathi -LS Claes Van Elsacker 
Mciblocm, nicht vaß Beatri~c Kamphuizen 

SILYA1UJl 
Opera in .1- bedriJ\'en, 

Rijngrnaf 1I01~Lncl Ton SternbeJ·g. .M~1. Henry Fontalne 
GrnarGcrold. zijll1.oon. ~ K. ncrckmnns 
RaUo. ecn kolenbrander. " 11. Tokkie 
Gnnlram "on ßornllo,·en, nnl Vlln 

• Jer Judel$ lIuq{graaf. 
De Abt VlLn SI·Go:'!r, 
Eell cipicr, 
Silvana, 

~ G, Van EI~acker 
" }<'(, V.Aerschot 

Mej,A. KenlHz 
• A.. Kenner. DcSlge, 

Dry3.1ln, de Gortin "an IlCt ,,·oud. • A. Persoons 

W. Koopal & Co 
Agsutschlp voor aankoudigiuien 

64, Provinoiestraat (noord), Antwerpen 
.U.I'lPL4KKII'lG 'EI( llITD&ELI!o1G '14M -DRUJ,WERIoEM 

11' BELGlt. HOLLAMD EI'f lIUITSCHLAND 

---- IN 24 UREN, ----

HUNDEaD YOOItBEHOllDll::I PIoAAT!\EN TE ANr""·EJl.PE:rI 
"0011 HEr AANPLAKKEI' 

SCHnUVEN VAN ADI\ESSEN 
OJi handen en briefOlßslagen ,·oor ~lIe brroepen, 

- Onder band doen, -

Aaokondigingen op 
muren. 

VerllUnng vltn 
draagbordflß en wagens 

............................. 
Het Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

aan clc Oostst.tic. - ANTWERPEN. 
Het is I'oorwnar in 'it groot ~<!h,·cnmngnzUn dat 

gU moet ,djn om in "rl'frouwtln tc WOI·t!CIl hc'liend, 
lIlle" u'onlt CI' lU llllii gClJlaakt door lJekwarne j 
gasten ond"I' het oog de!! mae-Ier". Scbo llle kens 
van mans~ en vrouwboltiucn,.lofjes VOOl' hnwelijk 
ceremonnics PD &l"ond:·eesten. Alle rcpal'atiön 
worden armgenomen en hinnen da 12 uren arge,,: 
maakt ook al zijn de achoenen er$ens ander. 
~"~,,,,.?\ .. \1,'IIi"\.",',\.:\\ ,~~ \.i\\""~I/,('o>.S.l.t, 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegrafenissen 

ARTIEKELS VAN PARI..IS 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

PI A NOS. %~~i';~~I~ c~~:;:ü~:~ ~~~t~ L ~:!.;~ 
JANSSENS, KUß.tlpi, 74, Hock vln Hopland. (:I'tlolcu 
keus van allerbeste piano:s van fr.575, 625,675 rnz 
ollversl.jlbaar en voor 10 jaar gewaartorgd, 

Gu..s'tave F"AElS 
25, B ••••• slr .. t, 25. ANTWEiPEN, 

i_* JY.f.UZIEK * 
T'~lo .. ~~ '~J' <@2l',. SDa2J'lnllrumenlenln~lenaard ultllulteltlke MUDP TIn 

J',fetronome~,lJillpllsr!nll.enJ:. Snaren i nstru menten 

ELIXIR D'ANVERS •· .. ··S·'N"·A··R .. E"'''.''',,·· ." ,lrn.).n4l, nlu&r~,tI ta. 

I MUZIEKPAPIER. IIClIlLJlI taD JlAJSIILLJ 

FI J N E LI KEU R tot:e~~:~::e;a~~i7ieD. C~~D~'~O~Z::.'~:~::~z 
==~~=== TENTODNSTELLING 

AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Meda.lje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredipioma 

door de hooge jury tOlge'kend., 

.................. a 

_ .. _ ... _-_ .. -
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat op 3 ureß - Kosle
looze en onmiddellijke reparatien. - Ol'nieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
HandschoeneninChevrcau, Sucde, Castor,cnz., 
- Engelsehe, Zijden, halve·zijdell,garcn Hand
schoenen. - Groote keus van era va tten. 

VAN STEENKISTE 
oud huis DerblKcUe. 

33, G R 0 E N P L A A T S, 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II , Antwerpen. 

Nabij de oo.t.t:!.tlo. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEl 
Gu..l11me OOM:S 
KLAPDORP,39' ANTWERPEN. 

IIORLOGlEMAKER & OQUDS:\IlD. 
au.GAZIJ!'l' vo\:'4 

Schouwgal nitlll·en in alle Iworten en a~n 
alle prijzen. 

Gouden en zilvcre'l H()rlogi~n, Ju,",eelen, GOUtJ 
en Zilverwerk. 

MUSIKAAL GCSTIOHT 
LEVTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Pla1lol.IIeJl, Sotreie, Theorl. In Harmonil 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van at 
15 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
D.oor l'ct f{ebruik van hel echt Amerihlmeh Bo!ch

krulli VII\) Ur Jotlklcv on{,.ilbJ~r middel legrn hel uitnl
Jen van h"1 hlor rn bannt, dUlzc .. de bn·jj,schrinen "&Q 
person!'11 die grmsch Ilet IUlnr teruJ hekomen hebben. 

Te ver~rijl!:tll: De Heul, Anl\1'erpeu. Puls. Kol:mder 
plant~, Gent. 'ran ~1t'1k.t'bd;e, \Iecl1elen. Nolr Merxem 
eil biJ dc bijzonde~te apotheken'! d~ lalld3. . 

FlrMcbru van 2.-. 3.50. In !I.- fr. 
Eenigueflot: YAN GR8~~~~i~:I:J~larit, !t, Antwerpen 

@a~~~ ~~l~ri!. tan .0 centiemen, po~hrij 't h.is "oor 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GE~IEE~TESTRAAl'. 51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekeud VOOI· zijne I· kk .. re koeken, briochen, enz. 

"'o,·stenbrood. 
B4!kroond m, t 11 gouden medalie in de Werlhltelöloo.ll.stellil' 

TU 1894. 

CRIEECENTRALE 
Rui. gebro,ders DE WYl1GAEI\'!' 

VANERTBORNSTRAAT, 
Tu,6s hen du ~diIJc.; CuIOUlll~S cn ~I~ :) Arcade. 

Dagelijlu val 8 lire ., !Jorgen. 10110 Ire', no.d. 
Vel·1 oopl,jj 0, uod, kn'u. 

publiekc verkno;1 \'3.11 t" k\valitcit., Oi'!oo.ln., Külr.~ 

Schapen· cu Vm'kcnlleesch, aan ptijzen 
u-elke:!. 10 eoncurrontie onmQgelijk m'lkeR. 

Antw. Drukk, CL. TWBAVT Gratiekapelstr. 2. 
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch TooneelverbQnd en van den Zuid-Nede,';mdschen Tooneelbond. 
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Nederlandsch Tooneelverbond. iets anders te gevon,namelUk .en Overzic;,! ze,lSChap von den heer Van Doe.ela~r in deli I 'lammen in rook is opgegaan., Deze gebelll'
vao,je st,ukkell. ,..tiezijll gespeehl €.u.de '~f'Jji~ NuderlanC:scht:-H -SclJOuwburg-"" nUller '-gant tcmssen hpbbetlNora'- echter tot nndellkclI 

OfDcl&el8 med.edeeUngen. waarop zij door Publiek en Pers ontvangen vertoolld worden. I gebracht -: zij ziet thans in dat zij verkcel't1 
Aau da Afdeelings-Secretarisseu. werden. Zoovcel mogclijk, zullen uol" wij Het stuk speeJL in da woning van den ad- had gehandeld, mnar tevens dat het samp.ll-

De Secre~arissen der Afdeelingpn wor~lt'.n hoofdartikelen geven van algemcenen aal'd, vOGaat Robert Helmer, Nora's echtgehoot. wOllen meL ha ren wan (>{>ne onmngelijkheitl 
uitgenoodigd mij celle opgave te zenden vnn: zoonJs er in dit IlU IImeI' ecn "oorkomt, Jaren geled~n haert Non, uit lietJo voor is geworden, dat zij niet bij alkaar p:\ssen, 
1° de Mmenstelling van het BeslUnr; 20 lien benevens deg'f'}ijke studies, cell enltelt' maal liarCit man, eelle onvoorzichtige daad ht~- dat hunne karaktcl"S t8 zeer verschillen .• 
naam van den Gedelegeerde bij da vergade- een biografie, misschien, en verder Iliauwtjes guan, door hot ::;lrafw>:"!tboek als schrifLvar- Zij \Vii dan ook scheiden, geeft ilnu Heimer 
ringen der Commissie van Bchol'r enToezicht en korte besprekingen van nieuwe of vor~ valsching gebrandmt'rkt. Ziehier in wellie zijueu ring terug, eischt den haren, eil Vfr

over de Tooueelschool; en 3° het getal der geten werken over het "'J'oolleel ", stukken, omst..1.udigheden Jit geschiedde : trekt in den hollen nacht, man en k.inderau 
leden hUllner Afdeeling. Gaarne ontving ik die zijll uitgegcven en dergelijke. Helmer was toen doodsgevaarlijk ziek, De zonder verder afscheid \'erlatpnde. 
alsnog deze opga\'e. In het godecHe, waurvllll de I'edactie aan dolitOl' wist er geen auder redrniddel meer Ziedaar, in rUWe trekken gesehetst, den 

Amsterdam, De alg. secret.aris, mij is toevertrouwd, hOJp ilt u ta gevon op, dun.' ... eelle reisnaarheLZdden, Reizen korten inhoud van het stuk, of beter het 
Vijzelstl'aat iS. H. Smissaert. feiten, belangwekkende berichten, overzieh- kost geld, en dU laatsle ontbrak bij hetjonge geraamte der himdelillg'. Naar deze kekllopte 

10 N:)Vember 1807. ten uit Noord-Nederland en eeu overzicht ge,:in. Nora wilde t!chter haren man redden, samenvatting t8 oOl'deelen, kau da lezel' 

De afdeeHn;::.ssecretarissen, die nog niet 
voldedt'n aan het verzoek van den algemeenen 
secl'f'!tari:i in ur 2 van H cl Too1leel - hot 
vdrzoek hem een lijst te zenden van de leden 
bunner afdeelingen met vermelding der 
juiste adressen - verzoek ik die lijsten thans 
aan mij le willen zenden, 

De alg. secretaris, 
H. Smissaert. 

g --. 

yan het voornaamste wat er in de buiten~ het mocht dan ook kosten wat het wilde. wellicht vau mecning zijn, cat Nora, tor 
landsche tooneeIwereld voorvalt. DU plan is Zij, stelt zich in belrekking met zekol'en uitzondering alleen \'an het ZetH' verrassende 
- laat het rr.ij met gepaste nederigheid GuntlJer, sen soort zaakwaarnemel', arge- Slllt, slechts een tamelijk ballaal tO~)lleclspel 
bekennen - een stout voornemell, Dm dilt stalden ambtcllaar, van twijfelachtig karak- is, zoonis er in alle litteraturen bij da vleet 
alke week goed en ook maar bij belladoring tel', die haar de voor de reis belloodigue bestanD. 
volledig te doen, moet~ll bergen Jru!{werk 1800 daalders voorschiet, tegen ~en borg, En toch ZOll hij zieh vergissen. Nora is 
doorlezen worden en in dtln beginne zal iedol' het handteeken van Nora'::; vader., Deze ligt wezenlijk niets vulgair: het is integendeel 
uwer nog al eens een leemte moeten coo- echter op zijn ziekbed; Nora wiI hem in eell werk eint niet andel's kan dan in hoogd 
stateeren, vOOlal in het buitenlandsch ave 1'- zijna sterv81lsure niet met dit~ zaak bekom- Ilmte de belaugstelling van den toesehouwer 
zieht. Uw redaetour voor Noord~Nederland meren, en zet zelve haars vaders handteeke- boeien. Hetgeen er de verdienste vall uit
znl zijn uiterste best doen die overzichten ning onder de schuldbelofte. rnaakt,. is 4anook niet zoozeer de Yillding 

Ter Inlelding. all"ngs beter te rn.ken. Door zuilligheid eo door het verrichten der tabei, dienende tot het~cen wij noemden 
Met de deur in buis vallen is wal een goede Dit i8 d'm ook eon der reden-en, waarom ik vll.llietlerkundigen en anderen arbeid l fs zij hd geraamle der handeliug, mallr hetge('1J 

manier om schuchtol'e menschen te ovar- uw toegevelldheid inriep. De andere i5 deze: er reeds in gelukt een deel van de schulJ af wm dit gUl'aamte vorm. eu leven geeft. 
bluffen, maar tot Cf de goede manieren. ik heb plotseling het werk van U\II dool" oua te beralen, schuld waarvau haar IUan niets Wij "verstann dunrdoor de bß,werking' der 
behoOl't het niet. Daarom maet hlj, die door allen gewaardeerden, vroegOl'un redacteur weet, da .. r hij in de meeuing gebracht werd acLie, de paklieud~lDooie tooaeelsli die in ell\ 
het Hoofdbestuur van h~t Neddrlandgch maNen oyernemeo. In gewolle oJIIsLuudig- en bHjft- verkeeren, dat het I'eisgeld voort· der drie bedrijven voorkomen. Zoo, om er 
Tooneelverbond tijdelijk is a:mgesl,eld tot heden aallgekollleil, zou ik mij dezen zornei' kwam vun de erfenis van Nllra's "ader, die maar e~lkole te noemen. in het eerste bedl'ijf, 
redaetour van ons ol'gaan, wel ('cn heel klein zes mualldeu hebben kUlmen voorbereiden op het tijdstip van Helmel"s ziekte overleden de lieve scene tU):lschen Nora en hare drie 
speech-je alsteten, hoe afkeerig hij ook is en zou ik deze weok eeniH'e nieuwe stukken was. killderen, zoo dramatisch onderbrokcn dool' 
yan toasten zonder een troepje vl'iendan en zelf hebbt!u gün zien um er u den hoordin- Op dH gegeven berust h.t gehccle too- de ollverwachte v~r:;chijll ng van liunther; 
lieve gebtlr~Jl van 't schoone geslacht en een houd van te verteilen en de vislt mee tA neelspel. het to.:meel in het 2e IJeJl'ijf, \Vaar N,',ra, met 
scllUimenden beker charnpaglle, die iemand dealen hoe zij door her, pUbliek Zijll oll[vaD~ Op 'het oogEmbJik dat bot stuk begillt, doodelijkl-'n augst voor da olltdekkiug vall 
dt!n moed geeft zleb zoo maar, pardoes, op gen. Er was nu, tusschen den dag mijuer opent zich VOOI' Nora eeu verhlijdend voor- haar gt!heim m het hart, in te;;euwool'dig
den voorgrond te stellen en wat te p:aan voorloopige aanstelling en dien, waurop uitzicht: Helmer is benoemd tot direeteur heid vau hnren mall Belle repdtitie houdt 
zeg~en, waarop,in die omstundighedell,geen mijn eerste regelt!ll tel' perse moesten gaall, eCJler bunk en met nieuwjaar aaIlstaande vall Jo tarantella die zlj deu volgpuden avolld 
der gasten let als de overtuiging maar hoor- zoo veel t2 schrijven, te bespreken, te rei~ (het is Kcrslavond) gaat zijne nieuwe be~ op een get.lo~tumeerJ bai moet dllnsell: in 
b~HU' is aan zijn stern, zen, dat ik mijn overzicht bJJua gehecl moet trekking in. 'fhalls zal zij in staat gesteid !Jet 36 bedrijf, de gl'oote slotscelle tu ... schell 

Ik kies dit tJeeld,omdat we hier, in Hel bouwen op gegeveus vall nntleren. Mon leide ziju. het laatste deel der schuld af te betalen. Helmer an NOl'a, lUet al bare VUl"l'assf'llde 
TOOl1eel, onder ons zijn. In mijo verbeelding daaruit niet ar dat dit mijn gewoonte zal Zij g-evoclt zieh gelukkig, ~n heert, in de weJldingen 
zie ik om mij heen geen vaag .. puhliek ", zijn. Behalve zelf lezen, wil ik aalt zoo veel blijde verwachting, kerstge:scheJl.ken nange- Maar cUI'ieuser nog- dan dit alles is de 
maar lezers, misschien wol niendelijke I mogelijk zelf gaan zien eu hooren. kocht voor haren man en hare drie killdert!n teekening del' kilt'akters. die, al zjjn ze 
lezers en lczercsseo l met wie de waarne- Dit is nog niet alles wat ik u noodzakelijk El'win, Hob en Emmy lIJogelijk niet alle, blJ didpere olltludill';, 
menda redacteur voor Nool'd-Nederland al- dien mede te deelen. Het zou mij aangennam Nora olltvangt hat bezoek vall eella vroe- vau zekere inconsequenties of excenll'ici
thaus iets gemeen heen. Op een punt sym- zijn en -we zouden er allen wal bij val'en, gere vriendin, YJ'OUW Linden, en ve; krijgt teiten nij te pleiten, toch voor 0115 staun, 
pilltlJiseeren W(j z,·kerj een gemecilsehappelijk indiell tooneeldil'ecteuroll, artiesten. dl'ama~ vall Heimer daJ deze uan de arme eeue be- vol leven eu waarheill: Nora. h6t "licht
ideaal vf."J'leuigt alls in Mn zelfde stl'even. turgen ... kOl'tom zij, die tot her, tooneel in trekking Lezorgt bij t1e bankinrichting, al- ziunige sijsje," die acht jaren lang voor 
in een groote Hefde en, wie vcrecni,:'d Zijll betrel\king staan, CI' toe kondclI komen ons wanr hij macht verkregen heert, om het IJaren man de comedie der ollmondi..:!Jeid 
in liefde kUlmen el kandel' niet mis-verstaan. blad te bcschouwel1 als het ol'gaall, waar\'AIl personeel llaar eigen inzicht te wijzigell. heeft gespeeld, maar ten slotte blijkt eOUl' 

Hl)ew~l schroomvallig, nure ik dan ook zij volstrekt zeker zijn daL het dool' enkel Holmer zal vrouw Linden benoemen, eil Vl'OllW van onbuigbare wilskl'acht - 01 

begillnen met uwo toegevl-'ndheid in te roe- ! belaughebbenJen wordt gelezen, door meer Gunthe~, die thans ~n diezelftle b:.u~~ \'el'- looeten wij liever zeggen: eigenzinnig(' 
pen. Olschoon maar tijdelijk reJaclcur van DOg dan belallgstellendell, door mansChet,\ I bonden 15 en voor wle~s karakter IIIJ gcene hardvochtigheid' - te zijn; Helmer, wieus 
ons orgaall (wallt ter Algomeellc Vergadering die liefde gevoelen voor de .1ramatischa kuust achting kan hebben, aldankeu: strenge beoordeeling van verkeel'de hande
zal mauten blijken of de leden van het Ne· in haar versehiUende uitingen en daarom de Gunther, zieh door dit gevaar LeJreigd lingt'n, wions bewuitzijll van eigen vl-lkke
derlandsch 'foolleelvcrbond mij dan wel een redacLie op de hoo"te zoudell willeu hl uden gevnelHilde, ma:di.t gebl'uik van het wapell 100ze eerlljlthaid, meer nog schijuon te 
Hnder wenscheu te bulasten met de 1aak, van hun lilanneIl, hUIl voor ouze Jezel's lIe~ dat hij -in da hand heert: Nora's valsehe wortelen in cie vrees Voor het o,)rdeel der 
die mij slechts vool'looplg is opgedragen), langwekkcnd nieUW3. 80rns kan de vormel- hrmdtookeoing. Hij droigt Nora, het geheim werel~J dan in een waar be~rip V;\II zedelijk 
ofschoon maar een plaatsvervanger, dus, ding vun zulk een nieuwsje zjjn een loutere aan Hclmer bekend te makeu, indien zij er heid {is hij niat herein aau Nol'a hal'e mis
waag ik hot een vrij helaugrijke vp.randering vl'iendelijklleid vall hUll l\ant, maal' in ,'oIe niet in geluk.t, zijna afdallking ta beletten j daad te vergevoll, v&n 't oogenblik dat !Jtlt 
ta brengen in hut Noord·Nedednndsche ie- gevalJen kau de opnarne Jaal'van dool' alls want hij houdt aan die plaats, die voor hem bewiJs harel' schuld vernietigd is, hij die 
deelte van da blad. wez~n een kleine dieIlst, die dan w(!er tegen als eene SOOl't rehahilitatie, een diploma van ha.ar met da heftigsIe Vtll'wijtillgen ovel'-

Ge zult het zien aan het hoofd vall de den anderen opweegt. Z66 zoudcl1, we uog eerlijltheid is in de Dogell der maatschappij, stelpt(" HOg crJJ oogenblik te voren, hoewel 
volgende I'ubriek; ge hebt zeker al geraden een IJieuwe ruhJ'iek: Tooneclllieu'liJs kun- terwijl zijne arl.etting eon kaakslag zou zijn, hij tOCll ook al wist, dat zij misdaan had 
wat mijn lJedoeling is; maar daL olJtheft mij nen krijgen met meer dan van el.lors bijeen hem door zjju superieur toe.:;ebracltt. uit liefäe tot hem, om heUl bet leven t(· 

niet vnn de verpliehtiug- u deze 7.0() kort gezochte meJ,~deelingell (~n bßl'ichljt:'s o\'er Nora, door angst gedreven, bepl'orft h:l:ren redden 1) j Gunther, wiens bedl'cigillg als 
lJlogclijk te omschrijv('u, uicuwe uitgaven. F. L. $ echtgelloot op zijn besluit te doell terugko- aen zwaard ",au lJamocles ovel' het hoofd 

Niet meer zooals vroeger zul de Noord- ~-.,__ I men, do~h zij gelukt er niet in. Gunther "'au Nora hangt, maar die ons in zljn zueht 
Nederlandsehe leider v<\u Hel Tooneel in brellgt zijne bedreiging ten uiLvoer. ReImer om weer een eerlUk man le Zijll, en ouk 
hoolJzaak optredeu als :ooneelcriticlls. N ora, leert de waarheid kennen, eu overlaadt zijno voor zoodanig aanzien te worden in de 

V00r ~ell geestige besprekillg, door een Wij denken e~n dienst te bewijzcn aun vrouw met de bitterste verwijt,_'n. Ten slotte wereld, iu 't geheel niet ollsympathiek is, 
deg:elijk deskundige geleverd, blijven onze on~e lezers te Antwcrpf>n met h.ull den be- schenkt hij haar to(~h vergiffenis, lIadat de doch zeer begrijpelijk voorkornt. 
kolummen natuurlijk geopend; maaL' de knopten inhoud van dit .stuk te doen kennen, berouwhebbende Gunther hem deli schuld- Vrouw Linden staat meer, de andere per

. hoofdopsteller zelf zal er zieh op toeleggen heiwelk Donderdllg a'llstulIlde door het ge brief heeft ter hand gesleld, en deze in de Bouages geheel01' dell achtergrolld, bebah'c 
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nochtans dokter Rank, wiens rol, hoowel ! Pavidus zeker wel uityoerig verslag zal 
meer van episodioken aard, als eene der geven van een zoo gewichtig feit als hit 
voornaamste van het stuk mag gelden,en te~ wederoptreden van een llOOgst begaafd Ne
Yens als een der zonderlingste cnncepties van derlandsch tooneelkunst.enaar, dien WB wal 
Ibsen's genie. Wij lieten met opzet 1ijn naam aeos voor goed hadden kunnen verHezen. 
heelemaal weg nit bovenstaand overzicht, 11 Taen Willem ROyaards, ontmoedigd ten 
teu einde een gewichtigen factol' met den deale, teu deale ook; ietwnt bvermoedi", 
sluier des geheims gedekt te laten, met het begeerig naar l'uimer bann dan het toooe61 
onschultlige dcel den lezt)r te oVflrtuigen dat in Nederlalid gevell kau, rondliep maL het 
men Ibsen niet maat leeren kennen in Het voornemen om in den vrl!emde zieh een 

een keurige type Jeyerde van den grijzen 
vader. 

Dames spdell el' in De Roovers slechts 
weinig meue. MeV!'. Van Kerkhaven-Jonkers 
vervulde de ral van Amnlia ..• 

K('Irtom, de opvoering had een sehilterend 
succes en het. bleelt duidclUk, dat Schilter 
ongelijk had locn hij hol stul, voor celle 
9pvoering ougeschikt verldaarde. 

Zoonls de heer \V. C. Royaards het \'oor 
(Ins tOOllee bewerkte en woals, het gist('l' 
~\Vond werd Opgl voerd, kunnell wij de 
~irectie nog vele opvoerillgen voorspellen ... 

TOO1zeel, maar op het 100neel. toekomst te zoeken, dacht hij aaH Engeland ; 
Antwerpen. A. en zijnen,vriendell sprekend van dat groote 

_. ___ . __ ~o<=oo-----~ plan, wist hij al zijne Hefde voo]' zijn vak 

Björnson over Ibsen, 
Nu dat Nora eiudelijk ook te Antwerpen 

in het Nedel'hmrlsch gaat gespeeid worden, 
kau het voor OIlze lezers alhier zeker wel 
van eenig nut zijn te waten hoe de berQemde 
Noorsche dichter Björnsijetne Björnson 
denkt over het Noorsche karakter, over 
Noorsche kunst en meer in 't bijzonder over 
zijnen missehieu nog meer beroemden land
genoot Henrik Ibsen. 

Dil blijkt namelijk uit het.verslag van een 
onderhoud, doar BjÖl'llSOn verleeHd aall den 
Parijschen correspolldent van hat (Amsler
damsche) Handelsblad, dio, ua het Journa
listencongres, dezen zomer te Stockholm 
gehouden, te hebben bijgewoouJ, de gele
genheid had beauttigd om een tochljo door 
de ScandinaYische lallllen te makeu, en ook 
aan Björllson een bezaek bri.\cht. 

Aan bedoeld verslag, dat we in Juli 1.1. te 
lezen kregen, olltleonen wij \let volgende 
brokje, dat aan bovenvermelde omstalldig
heid eene eigenanrdige actuaJiteit ontleent : 

• Het gesprek vlotte hoe:langel' hoe meer, 
en ik dm'Me het wagen met ans We~tersch 
hoofdbezwanr tegen de Noorsehe kunsl le 
vaorschijn te komen. Bjöl'nson gar hot mij 
als het ware in den mond. Wij, Noren, zeide 
hij, ziju cen gehoel auder volk dan de 
Zweden ; die hebben meer het Frallsche 
knrakter, iets ollbepaalds, iets zwevends, 
gracieuse l1jnen, maar zonder houvast; de 
Noren daal'entegen zijn mathematiscb,streng 
belijnd in hun doen en laten, in hu~ne opvat
tingen en in hunne uiUngen. 

"Dat was hat inoment. Het bezwaar, begon 
ik, dilt anders tegen da Naorsche kunst en 
bepaaldelijk. tegen die van Ibscn geuit 
wordt, is het uevelachlige, hat onbestemde, 
het duistere "au zijlle drama·s. . 

.. Björnson wachtte mij ziclübnal' op dat 
terrein. Zijn oog schoot vlammen, als had hij 
mij en allen, die van de duistere Noren spre~ 
keu willen vel'llietigen. ' . 

.. Volkomen onwaal', het komt alleen van 
het slecllte lezen ; la3 men goed en vertaalde 
men minder siecht, dan zou men moeten 
erkennen, dat er geen enkele dramatische 
schepping van Ibsen bestaat, die niet scherp 
belijnd, nauwkeurig bepaald iso Er kan geen 
sprake zijn van ollduidelijkheid in zijne 
bedoelingen; lees slechts goed, ell gij zult 
lliet tusschen tweeeriei uiUeg de keuze heh~ 
ben.lkgeloafniet,dat Ibsen die diep.;, wijsgeer 
is, waarvoor· sommigell hern willen laten 
doorgaan, maar hij is een meester in de 
teChDiek en eell zeer hoog kunstenaar, Van 
de drarr:.atisehe auteurs van ouzen tijd is er 
geen enkele, Hiet alleen in Noorwegen, maar 
nergells ter wereId, di[i op een liju met Ibsell 
gesteid mag wordon, en al Zijll drama's, 
ondanks lldgeen mell er tegen aanvoert, 
zijn ware en groote kunstwerken. die als 
zoodanig geno~en en op hoogen prijs maaten 
worden gesteid. ~ . C. 

Antw. 

Overzicht 
(NOORD-NEDERLAN[). 

Royaards. 

Het is I,retllg dat ik mUn eerste overzicht 
mag beginnen met de mededeeling dal Roy
aords pietzier heert gehad van zijn eersle 
optredOll bij de Rotterdamsche Tooneelisten 
en 't bewijst veel, want de voorstelling 
duurde vier uren, ofsehoon de pauzen niet 
lang waren. Oe N ieuwe Rotterd,unsche 
COl/YaI/t wijdt ~en hoogst begaafden kunste
nnat· hartelijke l'eiels, waarvan we er hier 

tI\\ik\\\\ Ihll" ~\\\Ii'i'''' \"If1l'\\\\\\\\\ \"I\\lI\ \T\\"\~\\ 

bloot le leggen in don mooi-eerzuchtigen 
wenseh, vall daal' in het land van den 
grooten Will', eenmaal Shakespeare te 
magen speien ..... 

Nu liggell de huitclliandsche l'eizen achter 
den jongen kunstenaar als iets uit zijn tijd 
van Sturm und Drang,' Eenige-"Vel'Weleu
lijking heeft de ·wensch, toevallig, gekregen; 
doch niet naar Engelund is Royaards ge~ 
weest, maar nnar het land van Schiller. Ook 
daar heeft zijn· liefde hem gedreven tot hel 
hoogsle : zeI! er Zijll spektak.lstuk speIend, 
is hij voor den trouwen eerbied waarmee 
het Duitsch tooneel sleeds Schiller blUft 
dionen, niet ongevaelig gebleven, en toen er 
eeu keuze moest wordetl gedaan voor zijn 
eorste optreden andel' onze Tooneelistell, 
heert hij de Ränber voorgesteld, dat SLul<
der-jeugd van Duitschland's grooten dichter, 
val van een Shakespeareaansehen na~klank.» 

Na hel ecn en .nder t. heb ben gezegd 
omtrent het sluk (door Royaards zelf be
werkt nanr een andere, doar Kaillz gebruikte 
bewerking voor het tooneeI, spreekt da 
beoardeelaar terloops oVQr de rollende r's 
vau Royaards, die den criticus doen donkon 
aan Veltmon, doch er wordt dodclijl< bijge
voegd da! de terugkeer van door het publiek 
herkende spreekmanierell direct het gevoJg 
is "an den terugkeer tot zoo een stuk, waur 
soberheid en natullrliJk~ eeuvoud niet da 
karakteresliek vnn zijn. 

• Deze nadl'uk in zegging en spei is· hier 
n66dig, an wij weten niet, wat meer in 
Royaards te bewonderen, da zelfbeheel'sching 
den debulant van den aanvang af eigell, af 
de naar cisch stijgende kracht door den zö6 
kraehtig begonnen, zoo direct dominee
ren den artiest ontwikkeld. » 

u De voorslelling- rees en daalde met hem, 
(Royaords) en in de N. R. C. wordt den 
kunstenaar hulde gebracht voor het uitne
mend kennen van zij n 1'01. Onvastheden en 
teltstverminkingen vergeeft ons publiek rum 
onze zoo vaak reizende kunstenaars, doeh 
zU schaden altUd. De grime van Royaards 
wordt prarhtig genoemd. Roya.rds heeft 
willen gev'l1, de geest des kwaads, die het 
leven haat: omdat het hern niet heeft laten 
leven. Dat was een zware Iangdurige tank: 
het grMt. in Franz von Moor. 

Ook den heer Fartaud (Karel von Moor) 
zijn da blijkeu van waardeering niet ont
houden, lezen WC, en da beoordeelaar zelt 
noemt Haspels (gran! Ton Moor). Fnassen 
(Pastor Maser) kende zijn rol minder goed. 
« Eenig~ hulde » wordt gebracht aan hat. 
warme speI von Mev. van Kerrkhovan 
(Amalia), Rau de ferme voardracht vall Mej. 
Klein (Kosinsky), aau het vank geeslige, 
prettige doen van den heer Brandgeest 
(Spicgelberg), nan de ,chutterlijlte goedrond
heid van den heer Da Vos lSchweizer) en 
aau da romantische fraaihei(} van da ·decors; 
die STiel verwisseld werden. Da heer Van 

Oe Weldoeners der Menschheid. 
Te oor,leelen naat· het verslag vun den 

heer Van NouhuyS, hebbell de Hagenaars 
zich heel wat minder vermanl, t -meL het 
ilieuwfJ stuk De weldoe1lcrs der l'rfenschcid, 
dan de Rotterdammers bij dat oude, dooL' 
den schrijver zelf eenmaal geheel oiigeschikt 
tel' opvoeL'ing yerklaarde: De Roovers. 111 
den Haag speeldeu, \Voellsdag (10 Nov,), Da 
Vereenigde Rotterdamsche 'foolleelisten, (nr~ 
ma Legras en Haspel,';,) het bovengenoemde 
tooneelspel in dria bedrijveu, uit het Duitsch 
vall Felix Philippi. 

De beoordeelaar meent dat de schrijvel', 
door te veel stör doareell Le haspelen, een 
sIecht geheel heert sarnengesteld eu op zeer 
onhandige wijze heert gezocht naar yolheid 
zander het tot eenheid tc kunnon Lrengen. 
Voor 't gevod van V. N, .. is het stnk 
scheef. .. Hij begrijpt wut de auteur gewild 
heeft, maar vindt hem .. haast overal er 
naast ... Er zU een lragedie in dit stuk, maar 
de schrijvel' heeft ze niet gewild, eLl dat is 
wal heelerg. " Inderdaad, datiscrJ.!)aarom 
zur ik den heer Van Nouhuys maar niet de 
expositie vau het stuk onUecuen in de hoop 
dat Pavidus er ans wat beters oyer le be
richten heert. 't Publiek klaagde over sIecht 
verstaan; missehiell verlteerde het Rutter
dnmsche in betere omstnndighedeu. Wat 
daarvnn zij, we hopen hartelijk uat de wak
kere direeUe een allder maal in '5 Gravellhagt'l 
gelukkiger zal ziju. Meu houdl dnat· per slot 
van rekening wel van onze kunst, NI mali is 
er DooH kwaad CIl minder onverschillig dan 
op menige andere plaats van ons land. 

Wie da laatste tooneelverslngen heert ge
lezen. krijgt cen onpleiziel'igen indrllk; Het 
Nederlandsch 'l'oonel·l rn0Cht maar van wei-
nigen eomplimentjes iuoocisten ovor de op
voering van De Maagd van Orleaus, 
ofsehoon de verdiensten ,"an mevrauw Hol
trop van Gelder werden erkend en het 
publiek der premiere in Gen Haag \rerre van 
ondankbaar was. Het stuk van GanghoCer 
Het lichten der Zee·vielllog tegen, na de 
kritiek van den heer Van Nouhuys (naar deze 
ruiterlijke beaordeolaar zelf erlient, eil men 
geeft aan 't publiek der residclltie !log ma..1.r 
eens Madanie Saus-Gene, het mooie kijk
speI, hPt prachtige kermis~stuk, zoodut lllen 
in de horstad tot verleden Dinsdag moest 
wachten op V cd leven om niets, dat 
in Amsterdam vaortdurend belangsielliug 
sehijnt te wekkeIl. Wel aardig, dat Shakes
peare het kan volhoudell togpn Sanlon, zelfs 
bij eell niet zoo heel kieskeurig sehouwburg
publiek ! Rooyaards in De Roovers, dat is, 
mot het sucees van De Z1.Vcrver, met Van 
Zuylen, minder met Erfmann voor zoo 
ver de uitvoering betreft,' het eenige licht~ 
puntje in den grau wen hemel, waal'doQl', 
als kometen, zijn gestoven de dames Sal'ah 
Bernhard t en Reichem berg. 

Kerckhoven ,in de rol van·Daniel, den- ouden Reichemberg. 
huisknecht, wordt Inter nag geprezen. Eerstgenoemde is, zoo ge weet, den heor 

Niet minder dankbaar en valdaan is da Vriesendorp tegengevallen, (Toollecl van I Q 

Rotterdamsche correspondellt val1 De Tele- Oct.l. 1.) maar anderen heert zij weer in 
graaj, die gaarne verklaart dat Rooyaards vervoerillg gebracht, terwijl over de vel'lHen
verdienstelijk werk heert geleverd. sten vuu Mlle Reichemberg Cook lang niet 

.. Zoowel de bewerking van het stuk als alle bevoardeelaars het eens zijn, wut .Iegen
de wijze waarop hij da rol VßIl Frans Moor woordig trouwems tot da zelJz.aamlie4cll 
vervulde zijn zeer te prijzen. Eveuhls ItDand behoart. 
den schrijver in gcestdrifL wist ta doen Ollt- Mllo Reichembel'g 'is ... -lant ons niet 
"lammen, maakt. Royaards op het publiek on bescheiden z\jn - een heel cind ol'or de 
eeu diepcn indruk door zijn gevoeld speI, en dertig en zij wH nog altijrl voor .lang meisje 
na ieder bedrijf wanrin hij optrad viel hem sp.len,soms doet zij 't met uitstekcnd gevolg. 
dan ook een driewerf herhaald lerugroepen Wanneer ten onzent aen vreemdo toonecl
ten deal. speelsteroptreedt,moeten we \'0('1 betalen om 

Evenze-er vaH de heer Tartaud te roemen haar te hooreu.Publiek en Perszijnda!\l'Om, 
.Is Kal·el Moor. Ook deze had zijn rol mel. volkomen terecht, veelei,chend. 
W~ Q\ls\l\l\e<>td, \el"wijl da heer D. Haspels ~ Over hetgeon de beoordeel"ar van De . I 

Telegraaf tde heer B. de Canter) iu 't alge
meeu zegt omtrent Mile Reichemh.rg kan 
ik mij, ua haw reel te hebben zien speIen 
in Pal'ijs, dan ook onmogelijk boos maken. 
Men speelde te Amst.erdam Bataille de 
dames. De Telegraalzegt : 

,. MJle Reichernberg is 0011 kloin vrouwtje 
met een scherp stemmet je, vlug I'aleleud 
haar woordjes, als rolden peperkotTels uit 
ecn bus, 0 zoker pikant - maar 0, zoo geheel 
een opzetjo, zoo geheel een autC'lmaarje, zoo 
geheel buHen alles om wat even naar Icvens· 
il1l1igheid zweemt - een vortljl1d klapj)ej·tjc, 
die zieh naiefjes aanstelt, die van naid doen 
eee heal bOllwsoltje heef, opgesteld, bouw
seIt je "an domilla·steouell. dat tuN CtH! klein 
rukJe omvalt. 

En dit I'ul,;jo moet gpgcven wOl'den, 1Il0~ 

vrauw, het is de tijd vau de chrysanthe
mllms. Wij zijn _ blij met deze bloClIlCIJ in 
heLjaargeLijde, dat het eikenblad Id(~ul·l al~ 
mahonie. Maar toch, zoo spits, zoo zwiel'ig 
nw roode en bruin gOllJell bloembla Ilinleu 
zieh 001\ vormen tot wult siel'igc l'ozetteu 
- uw taleut blijft voar mij als die gcur
looze, koude, taaie, stl'oo~achtige bloem die 
alleen daarom zoo gevierd wordt wijl zo 
kamt schier zonder mededingers. 

Oe Poesies en MOllolo!Jues war-en juist 
~00als het toolleelspel - zij stondeu wat 
literatuur arm gaat, zoo hoog als spaorwcg
lectuur en wat pl"sliek betreft als Sizeizera
zade, De .1I1oriamz gesclumrd en Assclte
poester uit ans Panoptlcum. 

Deze voorstelling is er eene voor, wat de 
Parijzellaars noemen, de provincie; lUaar 
de provincie is dichtbij iets snuggerder dan 
Z9 ür uitziet, bekeken van het platform ,"an 
den Eifel-toren. En als men den boer opgaat 
kamt men soms tot onaangename ervarin
gen - b. \'. dat hekkenspI'ingel'ij, panopti
eum en winkel-etalage lmßstigheid wel 
worden bezichtigd vanwege de grapl1igheid 
en de curiositeit - maar de goede buitelilUi 
gaan toeh onvoldaan naar huis. 

De Amslerdamscllc beriehtgever der lV. 
R. Crt zegt dat met hot .. fijl1- vormclijl;;c 
karakter.. "an hot stuk. geen v')ldoende 
rekening werd gehanden eIl haalt dU klfüne 
'feit aan om allS e8l.1 goed denkbeeld te geYCll 
van wat men zieh POlll' l'cxporlatiolllllct 
repertoire· stuklwll veroorloaft, wa:lraan 
zeker tel' Comidie gl;!ou wool'd vcr:tnderd 
ZOll worden! 

.. Dwaas, Iwen dom was do tekstwijziging, 
die mej. Reieliernbcrg zieh veroorloofrJe, 
toen 7.e hanr tante verteIde, dat zij den 
knecht hil.d hoorön zingen .. les pl'cmieres 
mesurcs d'Ull "ait' de Wagnor .. - ieLs waar
uit zij Itl.If en half apmaakte, dat die knecht 
iets anders is nls hij sehijnen wH. De tekst 
nu geeft aan .. d'un air de Cima.rosa .. ; 'Vag
nel' bestond ni?t in 1817, het jaar waarin 
Bataille de Da1lles specll. En Mad. Hanis, 
die zich ~een vel'andering veroorloof'd had, 
sprak dan ook eyan latel' van Cimal'Osa. 
"-'.18 dit uu mauicrljos zijn, 'die 'Ille Reichetn
berg heert rneegenomen' wt.n .. la ComMie 
Fl'allcai~e .. dan Ileen dit geen haogen dunk 
van het I'esp<!ct, waarmede aldnat' de wel'
lien der kunst behandeld worden en llatuur~ 
lijk pleit het 001\. niet Yoor Mile Reichemberg 
zelvc, die met haaL' interpalalie speculeerde 
op een zeer goeul\.oop lachuffelit, dat te Am
atm'uam trouwells in het watel' viel ... 

Echtet' wor,lt aa.u hetzelfde blat! gcseind 
dut het stuk .. met cen prijzenswaardig cn· 
semhle .. wcrd vertoond en l'oemt een (ander?) 
eOl'respondent de geesligo detaill8f!rlng der 
rol en de fijlle intollaties in hnar keurig 
zeggell. Volgens dirll beoMdeelaal' vielen de 
monologen ook zeer ill den smaa1\.. 

In een aartJig opgewek~ IH'aatje voor Hel 
Nicuws vall de.u Dag oordeelt nu we~r de 
heer Rössiu] : 

Em Damt'sduel heeft "llet Fl'ünsehe gezel
schap van Madlle Reiehoml,erg \'oldoende 
gespl~e1J, i\-Ieet' dan eel's haeft het eon geno~ 
geronden de wat'!) Fransche comE'die WOt l' 

eens te mogen genieten, te hooreu causeeren 
en uiot ycrgasl (?) le wordell op cellO opeLl
bllrl~ les in s;wckell en stemvorllling j gc
stt'eeld Le \vm'dell {Iool' gee~t eil fantaisie. 

MadUc Reiehomberg .vergdtl wel veel om 
haar als lOjal'iJ meisje ilnnnemenlijl{ te 
maken. Gelaat e.l stern logenstmffen dU. Do 



HET TOONE~l., 

oogenblikken, dal hel ware Ingenue-achtige breed en forsch, alhoewel 001\ ziju spei in 'I duitsch), dil lanlslo een nieuw en schit-
door het kinderlijk eenvoudige an gevoelige niets te wensehen overliet. terend succes voor Mev, nOIIS. 

alles overwiüt. alles doet begrijpen en alles Ovar de Schim, da lwmische opera naar Wij hadden ook de heropvoering van Eell 
inneemt, kan zij niet door drukte en zekere het Fl'ansch,m~t muziek van 11', von Flolow, beroemd Praces en van A allgebrande H uts-
geluidjes vergueden... zal ik niels zeggen. Onze medew"'I"'l" eu pot, V~ll August Hendrioh. 

Oe verlooning van Een Damesdllel als vriend Jef Verbeeck was zoo goed fT in dil' Misschion heb Ik in deze vluehtigo sehels 
gebeelliep vlot cu amusecrde van 'het begin blad ovar to schl'ijven. wel namen vergeten die recht haddeu op een 
tot heteinde. I Kea1l, Bell ZAer oud stuk van Alexnnder wool'dje aaulßoediging of op een weinig 10(. 

MUe ,Reichemberg, Madme Harris on de Dumas. vader.·w~rd hier voor da eerste maul Hat zou me spijt doen. In mijue volgeI!de 
heeren Max Barbier en Barlay vonden bij- in 't Nederlandsch opgevoerd, Hot was een artikelen zal ik, VOtol' zooveel mogelijk, 
zonder veel voldoening in de geesUge voor- schitterende bijval voor den heel' El'Il('st Van iedere weekeen overzicht vau de opge\'oerde 
dracht van alleenspraken, yolgendo op Eell Havermale, anza uitslekends hOl)fdl'ol. Ver- sLukken ieven. GUSTAAF D'HoNDT: 
Damesduel. leden ja .. '\r heb ik Onze Jezers genoegzaam 

Tot slot werd gespeeld: Mieux vatlt dolt- geWE'Zell op het veelzijdig talent van dezen 
eeur van Pailteron. sympathieken kunstenaar; in Kean, een 

Van Nouhnys in Hel Vaderlaml getuigt: afmllttend stuk,gansch voor eon rol geseiIre
• Sumrnasummarum -cen zeer geslangde ven, heeft hij nogmaals bewezen wat een 

avond. In de zaal een weinig talrijk, dank- knap acteuI' er in hem steekt. Het stuk was 
bltar pubIiek, dat in het eerst wat ongedul- eveneons ('eu sueccs yoor Mevrouwen Coe
dig werd toen do voordtelling bijna een halt lillgh~Vordel'Jnan CIl JenllueScllau'y.vlit:gh~, 
uur na ·den aangekondigden tijd begoß;' . die 'al de fijnlJoid vall het eerste bedrijf uit-

Doch hij erkent in den n:l.llhef\'an zijn arli- muntelld wisten te vertolkeu. 
kel, tot mijn genoegell (wanl ik vi ud opvij- Vall den heer Edm. Roeland speelde ffif'n 
zelen van buiteulandsche I{ullstenaars,indien het f( erse1thof Ik zullln juist niet beweren 
ze 't niet ten volle verJienell,heel onrerslau- dat ik zeur hoog met dit stul\: OlJ1oop. Idyl
dig) .. \Vat haar spei aangaat - hd heeft lische-kalrnte en de idealo rust vall den hui
voor mij dikwijls iets automatisch.,. bIlle selijkoH I,ring kUUllen me wol bekoorell; 
Reichemberg stereotypeert een 1"01. Dit (loch met die gedroomde bl'aafheid ,van al de 
maakt bij herhtt.ald zien haar spei wat ma- personen ui: cell stuk kan ik moeilijk over 
chinaal,haarzcggenuu eudan watgemaakt.- d('n w.!g. Nu, de opvattingen knnllen ver-

En 11U moeten wij, voor ditmaal, om schillen. HeL sink werd zeer liet gespeeld. 
zuiver technische l'edel1cn~ heL 00rdeel der VOOI' Mev. DOIIS, di~ ('erst sinus ditjaal' nan 
weckuladen olluesproken latell. OIlS gezelschap is verbonden, was het de 

F. Leerste ma:\\ dat zij in ('en stuk vtln meer dan 

I Qa= I 

Antwerpen_ 

Lyrisch Tooneel. 
De vcrtooningen besprekell.die deze week 

door OIlS lyrisch tOOlwel gegeven worden, 
zou ons tot herhaling leiden, 

Dezp.n avond Zalerdug, ecrste hernemillg 
van De V crkocltte Bmid, hel lievo opem 
van Smetana, zoö eigenaal'llig en frisch. Wij 
kUllnen niet genoeg alle liefhebbl'l's aanzelloll 
deze vertoouing, die in llitstekende voor
waarden gegevell wordt, bij te WOlleIl. 

Herbergprinses iu Holla1ld. - Ver
schillende Noord- en Znill·Nedcrlo.lldsche 
bladen hebben ons artilwl over H erberg
pril1ses oyergenonJOn of besproken. Zij zUn 
het alle eens met ons, en het is lo hopen dat 
die eensgelindheid in de invloedliebbende 
miudens weerklank "inden moge. Plaatsge
brek belet ons bet artikel·,orel' le nemen, 
dIJorden.heer Nestor de Tiere in Hct Laatste 
Nieuws 'gcschl'even. 

----'~,~Q~,,~. _.-
Uit Gent. 

Het 5eizoen ving aan met Belsama, vall 
Nestor De Tiere. lk meen mij gerust 1e 
mocit,e to mogell bespnr-!o hiu!' llogmaals 
over de waarde of de hoednnigheden van dit 
stuk te moeten praten. Dit wH ik echter 
zoggen : Belsauta werd op zeer bevredigende 
wijze opgevoerd,met eeu ulooie tooneelschik
killg. Het diclHle Ollzer eerste jonge boord
rol, Mevr. Smits-Gl'ader, tot dcbuut. 

Belsama sehijllt rnij hot st.uk niet te zijn 
waarin MeVf. Smits·Gradel' haar volle 
liraeht kUllne lucht·gevell. En toch voelde 
men reeds ,-all bij haar optreden dat men 
hier stand VOOI' teue kUl1stemui es van niet 
gering talent. De houding is veelal indl'Uk
wekkend, de gebaren zijn sober. Wanneer 
ollze toollt:elspelcrs eens en voor goed zullen 
begrepen beb ben dal jnisl daal'in, niet alleeu 
eene der cersLe vereischten, maar ook eeno 
der eel'ste verdiensten besloten ligt, zal de 
kunst Vi.\n het tooueel een gl"Ooteu stnp voor· 
uit ged~all hebben.AIs cene van Mevr. Smits' 
besle oogenblikken wit ik enkel hel tooneel 
der zillneloüsheid aan~LippeD. Hoc Ila'ie(
kinderlijk-, hoe roer.nd·eenvoudig heeft zij 
die moeilijke scene niet weergegeven! Eil 
steeds zonder inspanning, altijd naluurlij":, 
altijd als in gedachten YCI'lorl'n. 

Ook de heer Smils·Gruder, al was zijne 
rol "an weinig belang, HeL zieh in Belspma 
geiJen als C€ll gewetensvol acteur J met eOIl 
vast speI. 

Bij den heer Stevens - oolt eell nieuwa-
liug - bewolltlcrde ik ,"ooral da mooie srem, 

cC:lluedl'ijroptl'ad, Zij ver\vierf aldra de al
gelllOel1o sympathie. Doeh waal'in dczo Beve 
ac!riec lieh op eelle uiterst schittel'ende 
wijZCV,lll hare t:Ul.l\ k\veet., was in DJ Ma
mxuvers, cen ulijspel in vim' bedl'ijvoll, naar 
h( t duitsch vnn Guslav ,'on ~1öscr en Fhilo 
von Fl'otha. Haar spei was uiLstekeurl: na~ 

tuul'lijk, guitig, jong-. Zij had oogellblikken 
dat het CCII waal' gellot was haar te hooren, 
h~HU' Je zien. Ik kan het met gellopgeu be
kennen dat Mevr. DOlls·Albl'er.ht CJIIO der 
lier~to ingellurs is (lie wij ooit op de pbn!wn 
zagen. 

Mevr. ({ illsbergen·Rell tmec.iteL' stond haar 
in de rol van A.,ta., knap tOl' zijde ; hanr bij
.val was evnneens gToot. 

Het gansehe gezelschap was o\'erigens 
uitmunleiid, 1\-1. en Mev, De Somme·Gassee, 
de heore1l Cacl;,enbergh, Da Neef en Stcyens, 
evellnl'5 Moy. Schauwvlieghe werden t:l.ink 
toegejuicht. Eeno bijzondel'e meldillti moe-t 
ik hier loch maken Yoor den Heer A. L. 
Van den Heurcl. Zijn speI was knnp eil zeer 
voorllaam: zijn- lof ab salonl\Omiek hQ6ft 
overig-ens ldet meer g'CHtla:.Jtt te worden, 
Doch yoornl arm ilem was he~ lu d,-uJ k~n dat 
Wlj hier dit lim'o duit.scho slult, Zoo pitUg 
en zoo gecslig, te zien kragen. Hij was het 
die V,Lll het werk eene voorlrpffolijko yerta
ling leverdc, - bijna eOll oorsprunkelijk 
gewrocht. 

Na de]l,[ amcuvers kregen \Vij tlt: Bloed
vijallde1t, 001'5pronkelijk drama in vier be
~ll'ijvell van ollzen stadgelloot en cou(rator 
Lodewijk Lievevrouw-Coopman. Uilerst cen· 
voudig als Hema, - Aigcnlijk eeno goed 
afgeliekeu cu trouw weergegevell schels 
van h€t plattnlundsche le"'en, munt het stuk 
,"ooral uit dool' de natuurIUkhcid van de 
dialoog. Hier heert men - gelukkiglijk -
niet die opge~chl'{lefde en ollnuluurlijk -
bornbnsLische tanl \'an zoovelc gewl'ochten 
on zer Vlaamsche sclu'ijvel's. In da Btoed
viJauden spreken do lieden dool'gnans zoonls 
hel volk in wel'kelUkheiu spreokt. Eil dit is 

:geen geringe verdienste: Het deed mij 
genoegen dat het stuk bijval bekwam. Oe 
vertolkillg was ovel'igells uitmunleud. De 
heer VUII Han'rmacte had eelle pittigc 
t!reatic gemaakt en de heer A. Cornelis was, 
als type, leer gelukkig. Als pastoor was do 
heul' De Somme typisch en onverbc~or1ijk; 

de heer Da Noet van eene goed ge}ukte 
ua'ieveteit, de hecr Smits ('en flinke veltl
wachter. Bij do dames waren Mevrouwen 
00 Somme en Duns, evenals Mey. Coclingh
VOl'dermnn; zeer goed. 

Als kleinere stulijes wcrden 0PJevoord : 
Deplaagvalt dw dag, P. Kints; Ei1l11loet 
er tromvelt, (nanr 't duits0hl; Eel1 Ollwcer, 
H. Melis: Look in den Meersc", J. Ver
scll1leren en Haar hart is olltwaak/, (Ila:w 

Brussel. 
N ed Sixt'ts is ceno onde klueht,die kluch':' 

tig, ja al te grof-kluchtig werd gespeeld, 
E:D toch sommigen deed hehen. Dljrgelijke 
stukken trI0eten over -de planken vliegoll,nict 
og Cll 100m' voor·trollen zooals 't het geval 

was. 

Miss .11ul/oll, drama in dde bedrijven, is 
een stuk V&.1l l'OmaULiscJ\ - senliml!uteelcll 
aard, dat dool' wezeulijke hocdauigheden 
uitmuut. . SOuJmige toestallden, vool'al die 
waarop gansch het ~tuk is gesteund, zijll 
totaal onwi.ml'st}hijnlUk. Maar die in bolsing 
komdndo karaktcrs Zijil rom'end, vank juist, 
hier endaar psychologisch-diep afgeschetst, 
zoodat lOen hat onmogelij ke Vl\ll den toc
stand vergeet om zich dOOl' do wezeulijk 
boeiende ontwiltkeling te laten medeslepeu. 

De samenspraak laat te wenschcn o\'er, 
. vooral door groote tiraden, die, klaal'hlijke
Hjk, uit den roman lettel'lijk ovel'gcJlomen 
bladzijden zUn. Oe pbilosophisehe bedenkin
geu die in den mond der kindereu gelegd 
worden zijn onaauuemeJijk. Het karakter 
vall den verlaten edligenoot zou meer dienen 
l).itgewel'kt j toegelicht te ziju; zoüals dat 
kal'akter wOl'dt voorgcsteld, komt de huu
ding' van den persoon ollvel'klaarbaar. voor. 

Andere gebreken DOg Zijll nan te stippen, 
maal" het stuk. in zijn geheel ge!lOmeu, blijr~ 

mel'kwaardig. 
Do vertolking vormde een guedt:lD salllen~ 

hang, waarüi Mevr. ,1. Cuyper~ dool' haar 
hartroJrenu,passend nel'vijusspel.uitmllntle. 
Zij werd goed bijgestaan door M, A. Hell
tllik.x en Mevr. Coppietel's. M. A. Raus 
schijllt OIlS vall den ouden meestel· niet de 
opvatting, die behoort, getrOfftHl te heuben. 

Om te sluitcll, Vad-er Pluimsteelt, het 
geeslige. lustige zangspel van ~lil'Y, waarin 
wij MM. A. Hendrikx, J, Vuudorloo, L. Ver
straeLe en IVJtlrigüs met genoegeu terug 
zagen. Mej, Ph Cllypers washet die de rol 
der uehnvgzieke dichtel'es vervulde; zij heafL 
zieh heer behendig uit den slag gotrokkell. 
M. L. Vel'str~L tc zingt schoon maar zou wat 
In€:er geest en lllindel' charge mogen aan 
den dag leggen. Hat lieve quatuor Laat OJlS 

kablt en zeer bedaard ... weru· uitslekend 
wel gezongl!ll on gespeold. Op bijzolldel' 
geestige manier, zollg M. A. HOllddkx hat 
lied: lk bm papa; M. J. Vanderlee was 
ollweerstaanba.ar lachverwekkend in de vel'
tolking zijnor .. grool.e urins ... 

M. Mare_I Myü: doel ·opmerken dat hU de 
rol van Jacob, in Roze 1(ate, 601'5t den tlag 
der vertoolliug,. om 2 UI e 's narniddags, in 
handen kl'eeg. Dat is zoo. Hij bad, wl'l is 
wnar, die rol mllel'maa!s in Holhnd vCl'vuld, 
doch sleeds me. de wijzigingel1, door Dns iLl 
ons vel"slag gelallkt. Oe tijd ontbruk dus aau 
'M~ Myin, am.zieh nanr dcn oorfpronkelijken. 
tekst te regelen. M. Myin ia te gewet61lsvol 
speIer om uit eigan beweging eeu., hom to~
vertrouwde rol te wijzigen. 

J. VERBEECK. 

Tooneelnieuws. 
(NOORO-NEDEllLANDj. 

De heer Rössing SChl'jjft in het lViettws 
van 13 Nov. hel volgende : 

hlEVROUW ALURECHT·ENGIi:LMAN EN 

ROHIER FAASSEN, 

Deze heiden artisten ui t de goedo, oude 
school, beiden een schooneu .llaam· waardig 
dl'agende, zullen eerlallg -hutl jubelfeest 

vieren, llaar aauleiding van hun 50·jal'igen 
t00neeldienst. .. " 

Mevrouw Albreght-Engclrnan is t:czig 
mßt hal's ll1~moires le sChrij"en, die, in 
samenwerking met een vrielld.ool\ wehtra. 
het licht zullen zien en door de directit: l'rot 
en Zoon uHgegeven en vprkrijgbaar ge~teld 
zullen worden. 

At< ik uil de school mocht klappen, zou 
ik kUBnen mededeelen, dateen der blijgecs· 
tigste Hollanders \'001' dit feest eeu stukje 
heeft geschre\'en, dat het summun is van 
• jolyt cn oilbolligheid .• 

't Is het voornernen der dil'ectie G. Prot 
en Zoon een luister-rijk tooneeIreest voor 
haar bemillde societail'e te ol'ganiseeren en 
in alle plaatsen des lands, die zieh dnartoc 
aanmeldcn -, vole hebbeu 't l'~eds g(!daun -
dt"zelfde feestvoorstclling tc g<:ven als te 
,A.msterdam zal gegeren wOI'der!. 

't Zal wel onlloodig zijn aftlreJingcn Yall 
het Tooneelverbond, l'o(\cl·ijkcl·s!i;amers en 
andere gellootschappell iu de pro\'incie op 
te wekkcn eellO ft'estcommissie tc "ormen, 
om l\Ievron\V Albl'egt ElIgüla an opniouw to 
laten zien hoe hoog meu_haar schat eil hoc 
Ievendig de mUlIll rau lw ar bc Lrel1l'dl'lt ech t
gelloot, wijleu Jan Albrt'ght, HOg in dank
bare heriouel'ing vOOl'tleefr. 

001, het Leidsc" Db!. wil eell looneel
voorstelling uiedeu nan zijll abOlll1rC$, eil, 
het doal onli genoogE:-ll voot' 1'iroli CH den 
heer F. BouwmeesteJ", cvenals de AtII:;t. Ct. 
koos het L. ObI. ({reHs Louwon ",lU oni 
Ro\tel'rlamsche OezelscllOp 

N. R. CI. 

Het Buitenland. 

Fraukl'ijk mag er 0"01' klagen tlnt het hou 
langer hoo minder koopwaar euuijverheids
voorLbrengselell over d~ grenzcn zendt, zijll 
ltnl1SLenanrs gnnll geregeld Haar verre lau
den, Do frauscho bInden yerlollen mel iugc· 
nomeuht'.id van Rejane's succes in Ru~latll!, 
waarop we echter, ,"olgcns een cOl'respon
denlio in de N. R. C'~J 16ls hebbell uf te 
dil;gen. Volgens dien berichtge\,el' was het 
succes, dat zij oogstto, hoewel zij 11a de 
derde acle vel'schehlelle malen teruggeroe~ 
pell werd, niet enorm te noemen, in iodol' 
gAval niet in overeeustcmming md de betoc
kenis van hnar talcnt. Misschieu moet dit 
feit worden toegescilreven nan da kcuzo vall 
het. stulc Re.jane gaJ La Doulourcllse vall 
Maurice DOllIlayen Oilze lezers hobbcn al 
van don heer I:-ling Jr gellOord welke eigcll~ 
aal'dige bezwal"en PI' Hau de opvoeriug vau 
dit stulI. zijll verbanden vool'ceuniet-pal'ijsch 
pul.lliek. 

Voel't Fl'ankl'ijk zijn Kunstennal'8 nit. Qm 
ze - 't moet gezeg-d - evenals do Rotter
dammers lIet Roynards ueden -met geest
drift weer in haIen wanneer zij terugko· 
mell, het gaat wat vrijzinuiger dan vl'oeger 
oordeelell over do stukkotl uit den vreerndt'. 
Den Odell November werd GabriJ"l Borkmau 
vertoond op het tooneul van L'ccuvrc ell 
met belangstclling door de meCl'de.heid met 
enthousiasme 400r dn jongeren buitOll de 
vooroordeelenSl.nanden aallgehoord,ofschoou 
voJgons Cntulle Mendcs cn de toonel:'l·cOJ:res
pondens van Het Vaderlolld het siuk 
sIecht gespceld wcrd.. Lugne Poe wer!l, 
tl'ouwe:ns, wal'rn tOl'gejuicht, uehalve in hct 
sl01l001leel, loen hij \'olgens Mondes - • a 
pouss,; si arliOdellemelll 10 Iyrisme jusqu'i\U 
ridic·ult.l, -

In het parijsebe Odeon geeft mfll Zaler
dag middagen, gewijd aau vool'dl'acht yall 
ollde en nicuwe gedichten ". Hot publiek is 
dur zeer mee ingenomen. MisschieIl ZOU, in 
enkele Nool'd·Nederlandsclio stcden, eea 
proef kunuen genomen worden met iets 
dergelijks. VUlgens onz" dagbladen, denkl 
het besLuul' dt'r lIa:lgsrho Afdeeling er D"OI' 

die proef eeus 10 wagen voor dc Ied! n vall 
het 'foollce\vol'bolld. Er zijn veel kunst
lievende dames in dcn Haag l'lI die kUßllen 
dan des nnmilltlags (!CllS'wat and~rs doell dan 
bOOlbchappen. 

Voorls, beginnen te PUl'ijs ook de rcvues. 
Die vau de Variet/s (Paris qui marelle) 
moet ,'eel bijvlI.l villd~ n eu Jean Lorraiu 
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ontdekte daardoor eon ster, genaamd Eve 
LavaHiere. Het stult schijnt nog al los en de 
llieuWB kunstonares vaoral zeer leDig te zijn. 

Antwerpen. 'V'Vorden de goederen atgehan.ld en 

F. L. 

Parijsche Correspondentie. 
Ode'ou . .. Les Corbeaux ,. Va!l Henry Be<:

que had vijftien jaar geleden een kort be
staall in de Comedie Fran~ise; bet iij een 
goode daad van d.u heer Ginisty di~ flinke 
zedenspel op het repertoire le Ii.bben ge
bracht. Het eerste bedrijf, waaroll ik de aan
rnerking zou kunllen mak.en dat het te veel 
voorlJereiding, te reel metier is, breIlgt OllS 
in keullis met de op end'op gelukkige familie 
van eeu zeer welvarend f<ibrikant, bestaande 
uit deze, zijn vrouw, drie doclitcl'St wnarvan 
de jongste op helllUnt is to trouWCll, en ecn 
zoon, die een goedmoedige deugniet iso Aan 
het slol van hel bedrijf wO! dl de plol,selinge 
dood yan den fabrikant, aan eeu be1'oe1'te, 
aangekondigd.Nuis niet alleen hetgeluk weg, 
maar begint, tegelijk en onvel'wacht, voor 
da weduwe en hanr dochters de materieeie 
ondergang. De geldzuchtige afgeleefde eom
pagnon van haar vader en een deze ter wille 
staande notaris zijn de raven die in de drie 
volgende bedrijven met bek en klau wen tot 
hUD profijt stuk voor stuk de nalatenschap van 
da onbeholpen vrouwen weten ta verkleinen. 
De fabriek moet geliquideerd, eigendommen 
door bypolheel<. bezwaard verkochl worden. 
De vcrloofde der jongste doch~er laat zijn 
geliefde in de 'steek zoodat zij krankzinnig 
wordt. Eu zoo komt ten BIolte de verstaudig
ste der dochters er toe het aanbod van den 
ouden geldwolfaa.n te nemon - tezen haar 
zi:! en tcgen dien van baar moeder,maar m~t. 
het yooruitzicht de haren voor de diepste 
al'moede to bewarell- en de vrouw te wor
den van den campagnon van haar vader. 

Zij zijn de raven, de oude geldwolf, die 
zijn voordeelzoekt oveml, ook in zijn huwe
lijk met het meisje" dat goed re:{puen kan -, 
da woordenrijke notaris die zoo behe-ndig 
den geldhonger van den sterkeu klient wee~ 
te voldoen ten koste "an de zwakke vrou~ 
wen die geheel haar vertrouWfD in h~m 
stellen. Maar 001<. de vCl·loofde der jongste 
dochter, die van een oogenblik van zwakheid 
heett gebruik gemaakt (zij zouden immers 
tbeh trouwen), 001<. de muziekleeraar der 
oudste dochter, die misschien een maitresse 
kon vinden waar hij een leerlinge verloor, 
ook de architekt die huizen bouwd.e op den 
door hypo~hecken bezwaarden grond - zij 
zij n dp, zwane azende vogels die hier an daar 
in hel zwakke vleeseh .en bee~ gav." en ge· 
vetl ... en de beste der dochters, zij die hct 
meeste hart, het meeste verstand eu da 
meeste zelf,tandigheid heert van al die 
zWll.kke wezens, oITert zieh \'oor de hafeo. 

I< Les Corbeaux • is een mooi stuk, mooi 
gespeeld door de artislen van he~ Odeon. 

B. 

Briefwisseling. 
Van verschilIende zijden wordt ons ge

scbreven om het nummer I van Hel Tooneel 
dat gansch uitverkocht iso Bij deze herinue· 
ren wij aan M. X. te Leeuwardell onzen 
brief vragende zoo spopdi~ mogelijkde dertig 
hern bij vergissenda geadresseerde Dummers 
t.rug te ze.::n.:.de;.:n:.:,. ____ _ 

Van den Belleman. 
De Koninklijke Vereeniging. .. Het 

Nederlnndsch Toonee! - schijnt op het reper
toire van dpzen willtl'f een aanlal.kla.ssieke 
stukken Li! wil!en·brengen, .ts De Maagd 
vau Or/ea1tS, van Hchiller. De Vrek. van 
Moliere, Antigo" •• van Sophocle.. Yeel 
/well om niets en Cariolallus, van Shn.kes
pt'f\re. Ook is er sprrulk van een werk van 
Cal'mf'D Rylva, Rumenie's dicllterlijke lio
ningin. Ut/r,anda genaamd. 

Als deze plauuen in uiLvocring gaaD, nun 
zal buHen de plaalsen wallf de K. V. H. N, T. 

hare opvocringcll geeft, wel gcwatertnnd 
.... orden .... 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

D~ Gf,lH1IHHl ~R 
Tooneeeispel in 3 bedl'iJven oo.ar hct Duitl!!ch: 

PIE GOLDB.\UER 
vanCharlotte Birch·Plcitf~r, doo!' J, A, Manns. 

AnwVa~J~~l~~~ie.r, hlJgenaamlfe hr Lcmmens 
Willehald, baron van Heilkronn vili,; 
Wo fgang Ku·chhe mer 

zoutk~!!tinspecteur \V, Jansseus 
RUI'I.ert,bij~e Hamd da goudhocr Van Keer 
Vroni. zijne dochtel' mej, Jonkers 
MadaY. werluwt:, zijue zustel' mev. Vel'Stl'lllete,L. 
Afl'8,Lenthlilerin,zijn zustet·1!! Itind Dilis 
\Valli,lIuishouds1cr Lcmmen!! 
Ma' CU!!, bOCI'enknecht dc hr Van deo Bosch 
Z!lcharill!l, hiel'brouwel' en 

herhergier 
XaVI'I'llIfl, smit! 
Cajctan I hOe!'ell van 
Chri!ltiaan \ Ramsnu 
Kiliaa.n ~rannen. een hoer 

Devos 
VIlß Cauter 
Clallwael't 
P .• 1anssens 
Antool'\s 

MIJNHEER DE VERTEGENWOORDlGER 
Blijspel in 3 hedl'ijvcn~ door E. Roeland. 

De Kl'amer. BIlI'gemeester 
ViCIQI·iof', zijn vrouw 
Anna, hlln dochtei' 
DolrWoutel'~ 
Minr.ekpns, Notaris 
Emiel, zijn zoon 
[) .. Jagt"r, ondel'wijler 
Van }{vdonck 
Bans Pcct,'rs 
Su!', kne~ht 

de hr P. J antillen! 
mev. Lemmen! 

Bel'trijn 
da br. 1 cl'tl'ijn 

Va:l Reer 
W. Jans.';p.ßs 
Van Caut~r 
Ya,:Ri.!n 
DevQs, vader 
Van d. Hosch 

llIIA~Gi\lIiU!r;THA GAIJ3TI~lR 
Drama in 5 bed!'ijvcn van Alexandel' Dumas, 

Arm:r.nd OI1'1'al de hr Lemmcns 
Duval, zi,)11 vadcr Van Keer 
Gadton Rieux Bertrijn 
Saint Gandell8 P. Ja.nsiilens 
Oustave heminde nn Nichette Van den BtAlch 
De grad de Gira, Yan Cauter 
De baron de \ arville W. J anssens 
Arthur Oe!'ar 
De dol(ter DeTos 
E~n besteller Leurs 
Ren knecht Babusial1 
Ma.rgaretha Gnutier mev. M. Veratrdete 
Prudence Lemmenll 
Olympia Vel'straete-D. 
Nanine Dilis 
(fjchetta Bertrijn 
AnaYs GorM 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

DE VERKOCHTE BRUID 
?-an~pelln 3: bedrijven, mudek van Fred. Sml'itana. 

Kru~ll1a, f'eu ~r d .. h .. J. Judtl, 
KalhinkA, zijne nouw mev. Pede-Bael, 

~Ii:~~', :~~dt!~,l:;~r d~etl;' ~~rv~t~ Ehacter 

~~~:~I~iil~~ tzr:o~y :ktilr ~t:o:~;St?hot 
llan~, toon uH Mieh's f'el'!te hu\\'elijk ßuckmans 
Krul, hu\\'elij'sbemidde aar Tokkie 
Sill in,.,I', besluurder VIW een reizend 

RUe!5('hlill V.n der St.ppen 
Mod, als h,diaan "ei ~!eed t oneelspeler Ver~rk 
&!merald!l. d.n~eres m~j. KamphuYH·n 

Zangsjlel in 3 bedrijven 'van Wagner 

Hendrik dnitsl:he koning MM. H, Fontatne 

~~~~~~~dIried ~;.Le)'sen 
Frerll:lI'ik un Telramund C. Picns 
Oe Htll'ant des konings O. Van EIIIIR\;ker 
Eisil van Brabant Mej. C. Duyse 
Ortrude A. "an Elsncker 

Vi:~he::~k't~~~~n~~~h~')~~~f:~,S!~e~~~~~~~~~~~nef. 
kllapen, manuen •• vrouwen. enz, 

ELDORADO VAN ANTWERPEN 
- Alle avonden Spectake1-Concert. 

W. Koopal & Co 
Ägentlchap TODl'. aankoncUi!na:.l1 

64,.ProvinCles~raat (noord), Antwerpen 
J..\IIIPL.U.KI!lG EN lllTDEELlNG VAl{ DkUIWEkIEN 

IN nuut. nOU.A!lD &1'( DUlTlCRLA!lD 

---- IN 24 UREH. ----

Aaniondlgingen op I Verhunng fan 
..........:.u~, . ...-, dl'aa«bordellenwap;ens .......... I~.~ .............. . 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
BERICHT. - [loor plaatsgebrel<. werd aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 

het . artikel van c1L\n heer G. Delnttio, over etr~~!~ :'ij~r:~ai:i:(>'1'~;~~;~~I~~h;~~.~~~~::1re:~~ 
de tooneelschool, dat van den heer J. Ver- !llIe~ 'lIOl'dt er In hili .. gerllll.n.kt. door bekwalll' I 
bt,t'ck, nit Brll~sel, eil Jat van den heer, gasten ondpr het oo~ \les mec·lerft. Scho >nc kells ! 

Plemp vaD Dui veland, llit de M<wsslatl. tot ~:~:m~~~i~= v~~u~~~II~~I~~~t:I~.fjt'~ll~OI'r~;~:;~U:n 
tot'komeude \VI ek vcrschm·eu. worrlen a8ngeno.~en an lJi11nen (je 12 uren arge-. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concarlanenllegrafenissen 

ARTIEKELS VAN PARh'S 

Bijzonderheld' van fijne Planten en 
Prachtvoor\verpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

T~'~~;'~~J~~~ 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERI>AM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Meda.lje H.M. de Kaningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

door d. hOOK' jury lool.koncl. 

................... 

-_ .. _--_ .. -
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat op 3 uren - Koste
looze en onmiddellijke reparatien. - Opnieuw 
wuschen eier Handschoenen zonder geuren,
HandschoeneninChevreau, Suede. Ca~tor,enz:, 
- Engels.he, Zijden, halve·zijdcn,garcn Hand
schoenen. - Groote keus van Cravatten. 

VAN ~TEENKISTE 
oud huts Berbtgette. 
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ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II, Antwerpen. 

NabiJ da Oostllatie. 

• maakr \lok .1 'IIJß de &Choanen er~ens andera 

1). l)t)\;:~i)~~j) t~\.:~\) )~ I\~ ~~l~, ) r}Jt.'~l·,~r'\~i\"\\X'~ ~\W*I'<li.~'oJA'\ 

PIANOS. zt~oi~~1~~~:1:ij~;~ ~~~P~L~~:~ 
JAHSSENS, Kunsllel. 74, Hoek van Hopla.nd. Gl'ootcn 
kell~ V81l nlJtlrbc!'l(l j,iallol!l Vlln fr.575, 625,675, enz 
onv.nl.Jtbaar en voor 10 iaar gewaartorgd. 

G-u.S1;a,ve FA..ElS 
25, B.dd.nslraal, 25. ANTWEBPEN. 

t_~M.. UZI:E::::K ~ 
SnaarlullrDmenlenlnallenaard 
){etronomes,Vlapasl'nl.l!!nZ, 

IckUX.a)).lIch ... ruucht 
SNARE'l 

HUZJEKPAPIER 
Abonnementen 

tot het lettin Tin parthiell, 

Uilllnlldlike Verkaap l3D 
S naren instru menten 
dIUlb.aIlIU, ntYl&rl!lr4 Ta. 

IICKILXJ: tu lIJJlnII.LI 

Co1lill lUziD VlD Parijl 
lbnrnot n. Xlltcot1r1 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.n~me C> C>l\iI: Si 
KLAPDORP.39. ANTWERPEN. 

1I0RLOOIEMAKER & OOUDS~flD. 
MAGAZIJN VA!'! 

Schouwgarnituren in alle .oorten en aan 
alle prij:.:en. 

Gouden en zilvereu Hnrlogien, JU'II'eelen, Goud 
en Zilverwerk. 

MUSIKAAL GESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Pi&lloleslOn, SolIeie, TheorIe an Harmonie 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
".oor het jtehruik van het edn Amerlkaan~eh Bo~eh

kl'lllli "im Or JOhkle\' OIlrl'iJbaar minnel leg!'" hel uitul
l..:n \'1111 hf'~ ha.r eo bannt, dnize •. de mwiJ5.~hl'iflel1 vin 
l,erlOn"n dIe Ransch het haar lel'ujt hekomen !lehDe 11. 

Te.~el'frijl:ell.: De JJ('ul, AntWtrprh. Pul~, K"landtr 
JlllI:l~~, Gl'!!l. \'an Ml'ltebf'ke, ijeehelen. NOlf, !tlerxem 
en blJ dc hlJzondcule tlilothekers de~ lands 

Fll's.~chcn "an :l:.-, 3.:10. 'n ~.- fr, 
Eeniguel'ot! VAN GROOTEL.YIaSIl1lÜU, ~l.Ant\\'l'rpen 

Gebrnct('(';rd. 
Mits oplc~ lan 4.0 centiemen, po~tlrij 't hl15 \'oor 

lRn~ch Belgii!. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GE~lEE~TESTRAA1" 51 

Schuins over de Zoologie. 
Gekclld VOOI' zijne 1, kk .. re koeken, briochen. enz • 

\'·ol·stenhrood. 
Bebound m~t J, gouden medalie in d, Wmldteotoonstellint 

fan 18U. 

CRIEE CENTRALE 
Huis gebroeders DE WYNCl:AER:!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

1'llss:hen dc ~lil/e,; Colonne!! en da 3 Arcalle", 

Dttelijka faD 8 ure " I:Iorsell' tot 10 Ire'8 nOlab 

Verlwop hij opbod, tevells 
. pu blicke verkoo[l va,n 1e kwuliteit, O~s~n-, RaUs

Schaptln- en Vtlrkcn\'leesch, .an pl'ijzen 
welke;\ 113 concurrcllfi. onmogelijk. m:iken. I Antw. Drukk. CL. THIBAUT GraU.kap.lstr. 7· 
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INHOUD: Historiacbe nauwkeurigheid. (Mar· 
edles Emants). Rosier Faanen, \F. L.\; 
Voordraebt Hubert Laroche, F. v. Laer); 
Uit de Maasatad, (Pavldus); Ons scbrijvers
recbtiu Noord-Nedcrland,(Nestorde Tiere); 
Antwc:rpen. (F.v. Laer co Interim); Bruascl 
cn Gent, (Je! Verbeeck)a 

Historische nau wkeurigheid. 
Opvoerinben als vau Dumas' Dame aux 

Camilias in Obt kostuullI van zJjn tijd en 
Sophocles'(EdiP"s hebhen de vraag we.r te 
berde gebrach L: hoe moet man stukken 
uit een vervlogen tijd speleu; zooveelwoge
Jijk gelijk zij in huu tij:l gespueld werdeu of 
ovel'ecnkomstig de eisehen vaD den nieuwe
ren tijd Y 

Het kamt mij voor, dat aau de beautwoor
ding van deze vraag vaora! dient t6 gaan 
eeu onderzoek nur den aard van net gellot, 
daL dergelijke ~unstwel'ken tegenwoordig 
nog kunnen verschaffen. 

Als men een stuk 'Verouderd noemt, dan 
is 't duidelijk, dat een geregeld voork.omeud 
verschijn:)el met eeu onjulste benaIDlDg 
wordt aangeduid. Beter ware 't to zeggen : 
aan dit sluk zijn wij omgroeid. Da veraude
ring ligt niet in bet stuk: maar in da mt:ll

schen. 
Nu is 't eveneens duidelijk, dat men aan 

bet eeDe stuk gauw, aan het &ndtn-e Vedl 
laogzamer ontgroeit. Dit h een gavolg zoo
wel van het bt'haudelde ouderwerp, al:; van 
da wijze van tJehauuelen en v,)or h.~t aogen
bUk is 't voor ons vaU gtleG belang eeus La 
onderz:oeken in hoever'rtli het laugare laven 
van een stuk iets bdwijst "oor heL betere 
gehalt •. 

Het feil, dat een puhliek zieh aan een 
stuk. oDlgroeid g'lvotd', toout Mn. llat dit 
puuliek blJ de \'ertiJouilig 1Iiet meel' hetzAfde 
gelwt smaakf als het pullJ lek smaakte. waar
voor hut .sLUk waJ'd ge~chl'~vell. Na korter 
of lauger Lijd znl dit vtlrschijnsel ziel! allijd 
vOOl'llaen en wie kan er zieh over verbazen. 
file beefL nagl'gaan ho>t;I smakell. meeuingeu, 
opvauiJJgen 8UZ, zieh vool'tdul'eud wijzigen t 

Dat wij, b.jvoorbeldd. tegetlwoordlg ous 
veel minder ergcl'en dan eell twinti;.:.tal 
jaren geladen over 't geen man in 't alge
meen - zij 't dao ook zeer onJuist - reahs· 
tische \'ool'stt'llingen uoemt. mag als btlkeud 
word~n aallgeuomen en het gt'volg van deze 
vcr3uderde opvattwg i8 en moet Zijll.dut too
neelen, die vroe~er kras leken e11 daardoor 
oen zekere werking oafenden, heden ten dage 
zwak zullen sehijnen en dus weinig me~r 
kUllueu .. doell ". 

Nu het goddelijk, van·buiten-over·ons-Iot
beslist-bebbend fatum der ouden vervangeu 
is door een mensclJelijk,io-ons-wouend fatum 
van aanleg aß neigiugen. kunnen antieke 
treurspeltin onmogelijk meer even maehtill 
op oos werken al~ zij deden op da Oriekrll 
of Romeinen en hieraan wOl'dt niets veran
derd door de tegcnwerpingen van hen. die 
zieh bij voorkeur io de werken der oudheid 
vcrdiepen en beweren durven, dat die wer~ 
keu nog even frisch voor hen zijD, als waren 
zij eersl gistt'ren gemnakt. 

Dergclijke bewondet'aars vergeten tfm 
eerste, dat zij niet eens meel' kunnen besef
fen welke werking antiek. stukken eertijds 
hebben geLefend, bemerken bovendien' niet. 
dat zieh met hun artistiek geoieten een 
antiquarisch curiositeitsgenot haert ver
mengd, waarvan het genot der Clorspl'ouke· 
Iijke toeschouwers verstoken moet zijn ge-

weest en verzuimen ten slotte op te mt'rkd-lI; 
dat hun Lco-euwerpillg'tHl haar betrekkelljke 
waarde alleen VQor enkele weinige kcnDt!rs 
der oudhtdd kunllon bezittoll. 

Eeu werk van vroegaT' kali dus heden teD 
dage ollmogelijk meer genoten wordeu, zoo 
als het vulgens de norspronl\.elIjke bedoelillg 
genoten maest, wordel) tHl zooals htlt ueornaal 
genoteu iso 

Woet dU er TIU toe leiden een werk Vfl.Il 

'onthouden, terwijI voor--hHt. groola publiek.. 
het drama Lisch gellot geheel verl'lron ZOll 
guan. En zoo laat meu terecht de ko/turnen 
en de muskers weg. 

UIj de opvoeri IJg vnn eell oud stuk komt 
ull«s du!'> nan op de d'lbbele vC'uag : welken 
indruk bebben inhoud eil vertnoniugvl'oeger 
gewaakt eIl wdken zullen zij thans te weeg 
brellgen ? 

Ltlidt het antwoord : de beidt~ indrukk .. n 

heerschende was. ·wokt altijfl hilaritoH op, 
terwlil die hilariteit niet meer wordt gewekt 
door eell dracht die vet'l meer is veroudel'd. 

Niet'.ollmogelijk is 't dust dat men bl·ter 
gfltlallll zou hHIJben de r~pdse van La Dame 
aux Camelias in bl,t kostuum van den tiJd 
no~ wat uH le s~llen en ondertu .. schen öf 
het sluk tc laien rustufI öfhet, mt't IJij\'oeging 
van een jaal'tal op het programma, flog 
maar te speien in da heddnrlaag'sche kleedij. 

vroeger in 't geheE:lI niet meer te vertoOllCn 1 zullen nagenoeg dezelfde ziju, dun zal 't Hiel'uit blijkt dus wel,. dat Hlen goed zal 
Vall een al'tisl,iek t'tandpunt bt'sehouwd eIl zaak WCZCIl de nieuwe opvoerillg gahel..'loJl dllen alk. geval op zieh zelt te LeoordoeJen ; 

zeer strikt geredeneerd zou men zaggen : ja; de oude te doeu gelijkell. maar tevens blijkt er uit, dnt aell v~rtoolllllg. 
maar waarom ZOll meu een oud stuk niet Zegt men - en dit zal wel 't meest voor-- waarblj zon g~trouw mo,;elijk da oude wijze 
meer opvoeren met de wetenschap. dat het komen - dit en dat zal tegenwoordig een van VerlOOIl~n ki gevolgd, zeker niet aJtOd 
thans een aoder genot zal verschaffen dun gansch anderen indl'uk llJ~ken, dan zal men da rn.·est ge:JUhikte isom aan een stuk zooveel 
voorheen het ge val is geweest 1 wol doen eenige wijzigillgen aan te brongen. mogelijk recht te latlm weel'varen. 

Al deelen wij niet meer de levensopvat~ 00rdee1t ml'11: het stuk kau niets meer' HOB vreemd het ook moge klinken: het 
tingen van den auteur, al is voor ons niet .. doan .. van 't geen hat vroeger heaft kao niet ontkend worJeu, dat eeu historische 
meer goed en kwaad, wat gc.ed of kwuad .. gedaan ", dan gaat het in 't geheet niet nRuwkeurigheid aan da reproductie van een 
was voor de personen, die hij ten tooneeJe aan zulk een stuk nog te vertoonon. urtistiek werk veel afbreuk kan doen. 
voerde. al gevoelen wij auders dan da man- Het spreekt van zelf, dat cr voor do wiJzi- Den Haag. MARCELLUS EWANTS. 

sehen uit zijn tijd en al uiteu wij ouze ge- gingen, waarvan bier sprake iS, geen1 v~te 
voelens op vers\~hillende wij ze, toch blijft 't regelen zijn te geven. Alleen een man van 
immers mogalijk dat wij tot opzekere hoogte bijzondere i1rtistieke ontwikktlling, ooder
kunnen meeleven el:' bijgevolg .... geniate" 1 vindiug en smaak zal in elk voorkomeod Rosler Faassen. 

Moeten wij nDS dit genot ontzflggco, DU geval kunnen beslissen : hier en aldus moet Ook doze tooneelspeler heeft zijn auto-
de auteur er zich niet meet' over kan erge- met de traditie worden gehroken oC \'an de biographie ge.-whreven en WB zijn horn daar-
ren 1 Mij dunkt \',:\0 neen. oorspronkeliJke Jeziug worueJl arge"", ken. voor erkelllelijk. 

Eveowel, hieruit mag niet geeoncludeerd VOOI' da vel'tooning van antieke werken MiJn LevelI, ver:-ierd met negen portreLten 
worden, dat-men een oud stuk zooveel mo- h'eeft men menscben UOOtlig.die aan grondige van den bakenden aofeur, verscht!en dezer 
geHik moet moderlliseeren. kenllis vaD deouJbeid paren een niet mitldt·'· dagen, blJ de firlDl" Ny{h en Van Ditmar te 

Al zUli wij er van ovel'tuigd, Jat ons gonot dt'ugdelIjke wetp-nschap V<lU al wat hun tijd Rotterdam, tUe zeker wel pleizier van de 
een antler genot zaI elt moet zijn dan dat van iso Oe fllJtlquaat·. die niHt~ Jan ouJhpidskeu- ni gave zal heb ben 
de oorsproukelijke toe"chouwers, toch zal 't DPr is, al ware hij ook ollfmlbnar iu zijn vak, Oe \'l'itHlden \lall Rosif!r Faassen. die ook 
zaak blijvt'n ous genot zooveel .llogelijk tot kan hno:,rstells wenken geven. Oe be:Jltssill;.!- in Zuid-Nellerlulld lalrijk ZijIl, koopen bet 
het oorspruukelijk bedoeldo ta dO~11 n<Llttlr~n, mag bij hem zekHr niet beru'iten. blJa!\. niet allMu. All{'n, die btllang ~tellei1 in 

Eil hiel'dool' komen wij tnt de vrang: Een ei~~naardig' licht werpt op deze dij ge.sellied.,mis val! (Ins mo,Jl'rn toolleel 
Worrlt rHt van zelf bereikt als men maar qumstie du vertooning van La Dame aux vinden hieriu gegevl'ns, die volstrekt niet 

bij oe vertoolliug van hel stuk zoo nauwkeu- Camdlias in bet kostnum vall den tljd, ziju te ver!'>maden. Zell::; kan dit eenvoudig 
I'ig mogelijk Je oudu wJjzt! vall vertuonlDg' wallf'iu het stuk werd ge:Jchroveu. stukje aauleiding' geven tot een heele ver~ 
vul,.:.t 1 Tot uug toe wert! dit dram1t. vertoond in haurielill~ OVer de oplciding van den too-

Hoe grltot Ile verldding 100ge wezen om 't geon men uoelU,le het lDodtlrne kostuum neeJ~peler, Er ligt van alles in eil het belang
deze vraas te.r:-tond bevestigend t~ beant- en dus in werkelijkheid elkjaar in een an der rijkste staat tusschen de regels. 
wuordell, hij nadtlr ovorwegeu zal 1e' ant· kostuum. dat rekeniug' hield mt.lt du mode Faassen is Hngellaar "au gobool'te .. met 
wool'd ontkeßnend mMten luiden. van heL oogellblik. een beetJe Fransch en een beatje I1uitsch 

leder weet, dal nagenllog geen oud-Hol- Zoolan:.rde z 'den, gewoontell. opvat!.ingell, blned in de Ildel'ell"-, ZUn "ader was miJitair 
Jalldsche klueht meer oDveranderJ worJt ziellswJjztlll ellz in ltit·wt'rk teu toolleele on schl'eef toouel'lstukjes, ww\! in hiJ als 
opgevoerd, AltlJd wordeu gewijzlgd, war wij gevoerd. tamelijk wd oveJ'eenstt'md,jfl met aet~ur optrild. Toen Ollze Faassen geboren 
noemen de grofsLeunb.ie,.cbhedeu.De reden is da zt)deo, gewooutnll. opvattingen, ziens- wprd, IJield da oude heer een koffluhuis in de 
IJatuul'lijk dat wij in dit op.l.icht tegenwoor- wijzen ellz" op dat oogeolblik he'lrs'~he!ld, Hel'rellstraat., H et Brabantsch Koifiehuis. 
dig auders - als nwn wil - kie.scher - l.1en- bestond hierLBgtHl g'tll'll h~zwaar. Toen dit waar de stiungat'tell BeIgen wareu. Rtltnls 
keil eu gevoeleu dan vool'hf>tm. zoo dat der- echter J~iet langtw het ge,,'al ble,~k te i'.ij 1'1 als kleine jongen t'prak hij goall Frat.Usch en 
g,'lijke uitdl'ukkHlgen thaut' een vI-'el sterker kon 't lIlet anJcr~, o( eel: reprise in het oor- htj da luteert dan 001\. al' huel gauwals 
wer king ZOUdt'D OUfCUtlil uan oorspI'oukelijk spro.ukolijk kostuum moust noodz;Lkelijk twee.le komiek ilJ een f, ansch gezeJschilp; 
was Ledoeld, dool' ons te kwotsun iu pl.tats srhlJlI~n Dm da lOe!(chotl \ crs ttl Vtlrzl)('Jlen doch uiat dan In eer:u ttl zljn oltg'~trt'den in 
"an ons tb dotm lachen. Mat htH. wljzigen eI'w ~et da onht!(ltllldaag .. ch~U!id van 't glleu zij I dOolr hUlD zelf uit b t l1'rall~ch vartauldtt 
Val) bodt mon .lus Iliot het 'itllk willun vel'~ kregl'n te ho/wen en te Zlell. st'lkkell, Wtl/U'Vllll heL eerste htltltte Ktave
minken, maar 't-in 1>tU<-l.L itellcn zooveul Hier doet zi<'hdus schijub'lar het ornge· ren·Vrouw.Overhet Vaudeville-Fra1tfais 
mo,.{elijk weel' ta"t genot te sr,htmktm dat het kel·rde vour van 't geen ooven ward Lebau- waal' FUllssen in hat Frallsch spetllde va~ 
oudlijds ollgewijzigd scheuken kon. deld. 1851-1851, vOl'haaU hij allervel'lnakelijk'le 

Wijzigillgeu kunlleu derhalve belSlist nood· Evenwel .... reods darIelijk veroorlooft bijzonderheden, Monsieur et Mildnm~ Mati-
zakdijk zijn, Sarah ßemhardt zieh afwijkingen van het ras, direc'eur en directriee, zjjn beerJijke 

Nu zal 't wel altljd gevaarlijker zijn ze 001 spronkelijk kostl1um figuren voor epo modernen Roma11 comique 
in don tek:;t te mali.en dan in da wijze van Nil kan m,'.ß dit zeker ge,feeltelijk op re- en al is Faassen bij lange na geen Sl~arron. 
vertoon~n1.!', kf4llin~ stellen van Sarnh's liefhebbel'ij om zijn eenvoudige vCl'tl'lIing is ten hOIlg:;te 

DeUrloken speelden op kot~u~lIen. en met in 't algemeen zoor mdiviuueel mar haar bneiend. waar we wurden binuungeleid bij 
maskers yuor het gelaat, Do IIlrlchtmg van kleeding OIIJ te springen; maar geheel elJ al 'Iatifas. een llre~d gescllouderden kerel, 
hun scho~~burgon maakte een en alldar wordt dit verschijnsel er toch niet door dia met ontbl(lote· borst on armen, op de 
noodza~ehJk eil de toeschouwers waren. er I verklaard. WIj mogen gerust aatlnem~u d3t knieen hat spillag te draaien, waaraan een 
zoodaJUg aau gewend, dat deze ver\'ormmg zij heert voorgevoeld - wat odk is goschied praehtige kalkof'u was gl'stoken. Een vilten 
v~nhtlt menselielijk ~oorkome~ niemand ver- - dat het te"'lgkpereu tot hot oorsprou I pet eil eml afgezakte bf'pek \'olmaakte~t ziju 
hlDderde onder den mdruk Le komen van de kelijke kosluulO- dus tot cen kostuuIß, dat kostuu:n ... 
aangrijpende haudeling. wel heschouwd, bij het stuk hoorde - hoe Ille Matifa~ hfleft 6('0 vrou\\. die Will. "eel 

\Vilde men heden ten dage een nntiek vee1 daar te zeggen viel. tegenwoordig ii'lch \ an eell goed glas wijn houdt en uRuleldiug 
stuk nog eens op deze wijze doen opvoerell. ook ei'~n verkperde werlting zou kuunen geeft tot rllifioerige hlliselijk.e tooneelt:'D. 
dan zouden alleen. enkele oudheidkenners oefenen en de aandacht atleiden. Man en galle sympatlJiseeren echtt:'r volk<>
zieh in den schouwburg van lachen kunnen Ben ,mode, die nog niet . lang geleden men in hUD manier van administreeren. De 
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ontvangsten der speelavonden gaan in .. n had hij bij voorkeur gekozen. voor het 
lak en ieder neemt ofleent daal' uit, zoolang , samenstelIon van zijn programma. 
er nog in iso Met boekhouderij en 't verve~ Bijzonder bevielen ons d~ fragmenten uit 
lende zaalhuur-betalen boudt het .rtistiel< Gringo;re. Laroche leert die verschillende 
echtpaar zich niet op. D. klucbten en paro· gewaarwordingen mede en brengt die ook 
dieön valJen zeer in den smaak en het geheelen al overill'tge!Iwed der aanwezigen. 
Vaudeville-Fraltfais werd druk bezoch!. Als lyrisch deel.mator beviel hij uitslekend. 
)faHfas werd als directeur ver.angen door B zonder zijn slotgedicht: • Hebl doernis 
den kasteIein, die we6rdoor den ouden heer met hel a"me volk .... Voor hen is 't loven 
Faassen an, toen dIe stiere, kwam da negen· niets dan lijdenl .. was treffend en diep 
lIen.jarige Rasier Faassen aan het hoofd der gevoeld. 
onderneming te staaD. Gringoire. evenals een drietal andere 

On.e jonge artiest sehünt wezenlijk wol .tukken, werd getyreerd voorgedrngen, het 
eenig talent voor de bookhouderij gehad te hetgee" algemeen lJeviel.Het armzalig plnnje 
hebben j althans in dOll beginne liep alles vall d~Il uitgchongerden dweeper, past tref
mooi.Maar sIechte tijden kwamen: een co:n~ bij zijne gezegden. Zoo ook. was het 't geval 
missie, die beloofd had subsidie te verlee- voor Ne waar Marie.Het oude vadellje zon
nen, \)leek alles behalve gu\ van aard te zijn deI' tanden en zijn blauweIl kiel, schcen on~ 
en met Mei Ui5't ging hct wakkere ge2.el~ eindig passender dan de heer in prozaIsche 
sphap uit .en. . gol.kleedij. . 

Nu was Rosier Faassen dus nog pas Men kan hier wel tegen opwerpen dat 
tWiD~ig' jaar. Hij had gespeeld in 't Neder~ men enkel da &rtiestieka zUde der vertolk.ing 
landsch en zich afgebeuld in het Fransch; in oogmerk dient te houden en hat overige 
hij had stukken vertaald en een theater slecht.-s bijzaak iso Ik ben het volkomen met 
beheerd .. , van alles had hij gedaan, behalve U eens,. maar toch meen ik ootmoedig te 
studeeren. Als een echle heM van Scarroll mogen opwerpen dM zoo'n opvoel'ing ,in 
moest hij z~lne artistieke opleiding ontvan· babiet hetzelfde effekt maak.t als een schil
gen in - en dOOf de pl'uktijk. No"htans del'ijelltentoollslelling met oningelijste tafe
sch~nt hij tijd te heb ben gehad om een beet je reelen. Men gelliet wel, doch het werk is 
Ouitsch en Engelscb to leeren. onvolJedig. 

Gelukkig voor hem, wordt hij verbonden Hoe dikwijls werd er niet reeds gezegd 
aan het gezelschap Schoeman en Van Lier, van ee!l voltooid paneel~ .. Lnat er nu da lijst 
waar hij ook alweer debu~eert in een door eens 010 zitten, dan zullen al die schoonhe
hem zeU' yerta.ald stuk. Hoe men daar moest den nog eens zoo pracl1tig uitkomen". Die 
werken. hoe men reisde, hoe men rooest woorden klonken mij, pns ncht dage.o gele~ 
leeren rondkomen met een minimum ... dat geu, nClg in het oor. Een bewijs toch dat die 
alles verlelt Faassen ~ns heel gezellig •• In banale symctrieke lijst er voor iots heel bij
de zaven jaren, d'lt ik bij A. Van Lier ben zondl'r tussehen is, ja, zelfs dat het eene 
gewee3t, heb ik onnoemlijk veel gcsp2eld, moei1ijk zander het andere gaat. 
blijspelen, drama's. spektnkelstukkel1, ja Zoo ook is het met een tooneelwerk. De 
zeJf.~ opera's" - zegt hij. Ondertusschen passende kleeding (oak als 't kan het passend 
maakt hij kennis met MuHatuli en met be- decol') is cven onon~beerlijk, 
roemde buitenlandsclle tooneeJspelers. Het schijnt echter in het Noorden niet in 

Nu komt een der aardigste fragmenten gebruil{ op die wijze te werk te gaun. Wij 
nit het boek: de kennisrnaking eIl verdere hopen wel dat de heer Laroehe den knoop 
relatie met den grooten Victor Driessens, zal mogeIl: doürhakken, wal overtuigd dat 
destUds diredeur van dl'll KoninklUken de taeschouwers er zieh best zullen LU be~ 
Schouwhurg van den Haag, die Faa.c;sell 'finden. 
voar drie jaa!' aau zijn gozelschap verband. DU geldt, l1atuurHjk niet, voor alle stuk~ 

(Wordt vaorlgeset). ken, bijzondcr niet voor gewone monologen, 

den Haag, 23 NOT, '97. 

I I: I 

F. L. zoo.ls: Ze wachl 1IIe van Lorin en de X 
stralm, dit la.tste van den heer Laroehe 
.. If. Ook niet voor De kurassiers van Ca1l
roberl, het beerlijke gedicht van Pol Oe 
Mont, dat even heerlijk werd voorgedragen 
en veruit den grootstcll bijva.l genoot. 

Voordracht Hubert Laroche.· 

De afdeeling van Noord-Nederlaudsche 
Letterkutlde van het Antwerpsch' Kunstver
bond,onrler voorzitterschap van onzen hoog~ 
geschalten burgemeester, den heer J.n Vall 
Rij8wijek, opend. Donderdng 1.1. op zeer 
waardige wljze de reeks barer winterfeesten, 

Verledenj .. r reeds werd de heer Laroche 
ultgenoodigd om zijn veelzijdig talent door 
de leden van het Kunstverbond t.e laten 
waardeeren. Bekillde omstandigheden,(keel
ontsteking,gevolgd dool' een totale stemvel'~ 
doo.ing), beletl'en den arliest ZÜn woord 
getrouw te blijven. 

Feest was het dus voor Lnroche, dit jMl' 
zijn zoolt\ng nchterwege gebleven belofte te 
kunnen volbrengen, feest was het ook voor 
de Jeden viln het kunstverbon.:J. Wij verhopen 
ook dat in NoorJ·Nederland de vlag zal· 
wordell opge9tekon, wa1l1,eer het onzen tanl~ 
broeders zal gegund zijn dezen "'inter tr.is~ 
schien onzen Lnroche in zijn vce)zijdig 
talent te leeren kennen. 

Eenvobr het Noorden totaal onbekende 
\J bij niet. Het ge.elschap Van Doeselaer gar 
er meermaals vertooningen waar hij in me,,~ 
speeld; doch dlt waren doorgaans kermis
v.~loonll1gen en de keus der stukken is dan 
veelal van denzelfden aard; de stemmiug 
der artiesten heel dikwijls ook. Het gebeurt 
<;lan wel dal in de tooneelz.al de melodiöu 
der draaiorgels uit de tlaburige paardjesmo
molens worden waargenomen. Om ernstig 
kunstwerk te eisi~llen was het dus niet de 
plaat, 

Fragmenten ull zUn Iievolingstukken, ge
dichten of alleenspraken, du eene zooveel in 
aard verschillenu van de andero, dat een 
gewoon artiest er zieh niet aan wngan zou, 

~bl'ek belette ons da vorige wpok dU 
,,~~i\e\ o~ \fI u.mt:o. 

Voor DeMairevan A1ztwerpen,fragment 
van Frans Gitten14 (pils~ender ware: Van 
B1ek v60r 'tjlar 30, fragment nit, enz.) had 
hij weer het zoo passend, doch zoo typieke 
kostuum aangetrokken en een fermen kap 
gemaakt. In typeoring munt de beer Laro-
ehe ook wonder uit. . 

Dcgenen die het Gongres te Dordt bij
woonden t. (ofbeter de gezellige avondjes na 
dc ernstige vergaderingen en da prachtige 
avondfeesten) berinne ren zich nog het voor~ 
dragen van dit episodisch kJuchtig verhaaI 
en Zijll ook de toejuichingen niet vergeten 
die den onvoorbereiden artiest te beurt 
viehm. 

Aantoejuichingen onlbl'ak het hierdanook 
niet. Het anders tarnelijk kOllde publiek van 
\tet Kunstverbond . seheen bijzonder goed 
gesIemd. Herhaaldelijl< werd d. heJr Laro
ehe tot tweemaal teruggeroepen, wat hier 
bijna zouder yoorgaaude _ iso Kortorn een 
prachtige avood en voor den toeschouwer~n 
voor den artiest. 

\Vij heb ben er ua znlke uitvöering niet 
kunllell toebesluilen kriLiek \.e rnaken.De pers 
in 't algemeeu spr .. ekt in dezelfden zin.Zulk. 
vertolking staat boven alle kritiek Er blijft 
slechts bewondering. Wij hebben het er ook 
zoo voor gebouden en toegejuieht met den 
grooten hoop. 

Wat voaral te bewonderen valt. is wel dat 
de beer Laroche op z~n betrekkelijk korte 
kunstloopbaan reeds tot .ulk. hoogre geste
gen is. Larocbe is slechts drie-en-dertig jaar 
oud en beeCt reeds een naam die zeJden door 
een artiest van ruimeren leeftijd bereikt 
werd. Wij hopen bij een Dndere gelegenheid 
wel eans te verteilen hoa en in welke voor 
wa.rden. hij dit ba:mtje opging. 

ael scuqut dal andere kringen ouzer stad 

reeds met den artiest onl:!erhandeld Ifebben 
voor het gm'en dezelfde voordraeht. Wij 
twijfelell ook niet of hij zal dezen winter 
zijne sinds verleden jaar ontworpen kunst~ 
reis in Noord~Nederland kunnen vt)lbrell~ 

gen. Aan bijv.1 zal het hem da.r ook niet 
ontbreken. 

Antwerpen. F. V. LAER. 

Uit de Maasstad. 

Heb ik d. Roovers alzoo in mijn gedachte 
bij de draken geclasseerd, dan is het daar~ 

mee voor mij llog geenszins van het iooneel 
.. verbannen ... De draken zijn er - voor 
het Zondagspubliek en voor groote tooneel
speIers. Dezen hebben een zwak voor 
drakall. En geen wandel' I Er is altijd aen 
overheerschende rol in, een scherp belijnde 
Hguur met enkele sterk uitkomellde harts
tochten. De tooneelspeler, die zieh die 
tJguur kiest, kan al zijn krachten JaarfJ{I 

In een voorrede _ men schreef ondel' de samentrekken ~ hij behoeft zijn t:~ltmt niet 
philosophie der naderellde Revolutiedra- te versnipperen in het wisselend velerlei 
ma's met didactische voorreden _ in een del' moderne psychologie; heel ~ljn lalent 
voorrede tot Die RCittber zeide Friedrich wijdt hij aan een primitieve passie en beeldt 
von Schiller dat hij voor zUn werk den dra~ des te aalltirijpcndor het verrnad,dcll laster. 
maLischen vorm alleen gekozen had wegens de heerschzucht. den mool'dlllst. of Iret 
da voordeclcn der mothode .. do ziel direct k waad niL Dat is een loli:kemlc h,ak CD alle 
i.o ha.ar geheimste bewegingen -waar te ,ne. groote tooncAlspelers hebbüll dio to hunner 

men ", maar dat zijn drama aan de Aristote. tijd aanvaard. 
lische eisehen bij geen mogelijkheid kon Er is dus niets verbazends in d:Lt Rooy~ 
voldoen. Drie buitengewone menschen ken~ aards, die een groot tooneelspeler gaat 
baal' te !flaken in een handeling van vier-en· worden, de rol van Franz Moor I~iest voor 
twinlig uur 1 Het ging niet - en der cl'itiek zijn wederintocht in de Maasstad, thans bij 
was al vao te voren een wapen uit de hand de vereenigde tooneelisten van Le Gras 8n 
geslagen. Haspels. Hij doet wat Barnay en. Possart en 

K Nun ist es aber nicht sowohl die Masse anderen gedaan hebben en geert daarrnee 
meines Schauspie1s, als vielmehr sein Inhalt, tevens een blijk vall pieteitjegens het land, 
der es von der Bühn(' verbannt .. _ zoo gaat waar hij veel leerde on dat hern goed ont· 
de yoorrede v~rder. De personen die er een '-ing. En als zijn voorgangers greep hij, in 
rolln speIen, zijn te slecht. Da deugJ. wordt zijn afgrijselijke 1'01, ons aan. Hoe onbewo~ 
het levendigst gekleurd als men haar tegen gen het lijden van den Quden Moor en da 
over hbt kwaad stelt. Wie zieh ten doel steIt onnoozelheid van Amalia ons laat. het beeld 
het kwaad te vernieligen en .. godsdienst, van den angst dat Rooyaards ans in de 
zedelijkheid en bllrgerlijke wet op hun bange nachten van den moordenaar en be~ 
vijauden te wreken ", die moet to(st3nden driegel' te zien gaf, is uiet oo'Versehillig aan 
schildel'en, z66 erg dat" ondE'r hun tegen~ te zien. F..ell masker als hij zieh gemaakt uad 
Datuurlijkheid da ziel iDeellkrimpt ". blijft u nog aanstaren met de grijnsoogen en 

Schiller's Räuber was du!'! volgens de uit~ nagapen met den mond von ontzetting, En 
spraak vanden diehterzelfvooropvoering on~ bereikt is, wat ou en hier vaar dezen kunsle
geschikt! Ik denk er niet aan het tegen te naar zeker het vurig begeerde en hoogst 
spreken. Maar om dezelfde redenen als de bereil:.bare is : dat hij in deze ol)voering de 
dichter opgat, die het misschiell zoo erg niet Mnige persoon teu tooneele geweest is i dat 
meende? Mij duukt, oeen. Voor gruwelen we van da anderen nauwelijks iets meer 
op het tooneel zijn wij evenmin baog meer weten en dat we veel later zullen bHjveo 
als voor symbolische monsters op hat doek spreken van den Franz Moor van Rooyaards, 
of dissonanten in da Illuziek. 1s het om de zeUs zonder ons te herinneren waar en 
't'tegennatuurlijke" hartstochten dei' han~ wanneeren met wie wij hern die rol hebben 
delende personen - die wij toch van Sha· zien weergeven. 
kespee.re wel verdragen kunnen - of is het Al het andere was bijwerk bm Rooyaards; 
om de schreeuwende onnatuur van dit heele om elken schijn van geringschattlng weg te 
drama, da.t wij Schiller's eigen oordesl vol~ nemen voeg ik or da<ielijk bij, zeer verdien~ 
mundig bevestigen 1 stelijk bijwerk. Het beteekent iets, ook in 

Een zweem van bowondering neern ik een draak, h~t speI van • de ster .. niet te 
zeker ook bij mij zelf waar, als ik het vr .. e· bederven. De laehspieron van de meeste 
seJijk rooverdrama lees. Het is in ]781 ge~ aanwezigen staan toch al zoo strak gespan
sbhreven j de dichter was toen 21 jaar oud. nen bij het nrmhaoren van al deze sublierr.~ 
Als da Sturm und Drangperiode aan vela ridicule geweldklanken. Maar er werd niets 
zonen zulke wereldgedaehten ingaf en het btldorven; geen der bijpersonen heeet de 
talent ze zoo te uiten, dat levenstijdperk zou proef te zwaar gemaak.t. Als ik. hier liever 
misschien een betere reputatie genieten. niet in bijzonderheden treed, maal" ik een 
Welk eeD geest I Maar de bewondering, men uitzandering voor den heerVan I{erckhovell, 
gevo.lt hel, is betrekkelijk. Zij g •• t naar die zijn rol VOll weinig woorden en ve.1 
den schrijver. niet naar het werk. spei, altijd bij en om den hoofdpersoon heen 

Voor üns, gewoon~beschaafde, nuchtere in diens meest tragische momenten, voor~ 
menschen, is deze bruise!lde stortvlol'd vao tretfelijk vervulde. Geen oogeublik leidde 
machtig~na'ive,onboteugeld-jeugdige kracht. hij de aandacht van dezen af; geen oogenR 

woorden te kras. 't Is misschien de schuld bUk stond zijn uilnemend getypeerde figuur 
van onzegeestelijke en physieke verslapping, in den weg. 
maar de vload gaat ver over, of liever ver Rooyaards' mimiek in het prachtig bd
langs ons heeu .. De oogen uitkrabben; de werkte masker, Rooyaards' bewegen met 
ziel uit het lijt rijten; den Oceaan vergifti~ zijn zoo wal bedwongen an zoo gemakkelijk 
gen - het gaat onze verbeeldingskracht 1e bewegende ledematen· - gaf alles te zien 
boven. Eil dat zijn voor de personen van wat deze hoogbegaafde kunstenaal' verma.g. 
Schiller's Räu.ber allemaal heel ge-wone za- Hij maakt nüsschien van enkele mimische 
ken. Zij dOen, om met Woutertje Pieterse te trekken - zoo v&n heL openen vnn den 
spreken, die dingen voor hun pleiziol'. Wat mond - wat veel gebruik ; maar dit is hern 
rrHj be~reft, met een beetje schaamte, gevoel le vergeven, waar hij zoo volkornen het 
i1\. mij bij het aanhooren als de Hallernan· bedoeldo etIect bereikt. Zijn naerslaan Da 
netjes, • die zoo bUitengewoon (alsoenlijk don zelfmoord was aen kunststuk; ik mag 
waren. " hielo(l met nadruk wijze-n, omdat het alles 

Duivel,bliksem,donder, hagel en onweer I immers werk was van uiterlijke kunst, 
roept _ ik oveNlrijf niet - eeu rQover in zonder een zweem van intimiteit, Hij Het 
ht t drama uit, als hij een schot haort \·al· zijn mooie stern zonder ophouden buivering
len. Ik lach erom,; niet omdat ik zooveel wekkend valsch kraken en zijn VeltmaD~ 
moediger ben, wa.:'\.rlijk.. Het is de tijdgee!!lt. rtr'S l'olden da zaal in, zonder dat iemand 
Amalia, de reine ene~el, da trouwo geliefde, ze te sterk ,"ond. 
die als een ouooozel lam nun de meest dool'~ Een mooie begin~a\'ond; on toch natuur~ 
zichtige listen van dun belager Franz Moor lijk niet eeo avond die voorspelt, welke 

, ten prooi valt _ he-laas mij, ik. kau den kunst men hier van den g-elukkig weerge~ 
Daam niet hooren of ik vael het iiuderen, keerden t:n blij hegl'oeten aeteur te wachten 
het gevaarljjko zinnetjie, dat mij den ernst heert: Wij hopcu hem spoedig weet' te zien 
van den toestnnd beder·rt : ... bemint gif den in spei, dat ons gevoel wat minder sluimel'en 
graaj? Laat het de tijdgee~t maar weer laut dan dit moorJ.·E"u·bloed-werk; in de 
zljn. de geest van onzen tijd - of van dien moderne tooneelstukken, waal'il\ hij ons 
van. Schiller I ~ zoo vaak dlep in 'I gemoed heert gegrepen. 

I 
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Of In de groot-klassieke werken, welker 
verwiking dadelijk tol de ,lei gant: in den 
Hamlel, dien hij eeos In Tivoli, heel jong en 
pas beginnend nog, .. ndurfde ... 

Golijk men zlet, een toostand die gehoel 
door het geld word t beheerscbt; de mncht 
.. n hel geld van het begin Iot het eind •. 
Alles moedoogenloooi voorgesteld; een wreed 
sluk. Zelts in d. bljfiguren blijkt dit: een 
liederlijke vader, die blj het gezin zljo in
trek neeml als hel gord gaal en verlrekl als 
hot hun tegenloopl; die het houdl IDel de 
dienslmeld enals bezlgheld heert hel slotren 
op een roman, waarvan da titel kln:lr Is en 
verder llooit iets klur zal komeh i een oode 
rate van Daudel. ntl ""oerzinwekkende rol
lelje gar de heer Fritz Bouwmeosler zeer 
good an ook de b .... Holke.. in zijn kort 
orlr.den als de buisvriend viel te prljzen. 

schuldig maakt. Onwelendheid kan bet niet anooi en wel, naar 'ik meen, het beslo 100-
pleilen ; het speelde een verlaUng van: n..,1 ull hel gansche .tuk. 

Ten slotte schrijf Ik, voor wie het nog 
niet .ernomen moch\ bebben, het oude 
nieuwsje af dat we hier van Allda Klein de 
Dame aux Camilias on van Tartaud den 
Orllltllo le wachten bebben. Danromtrent 
geen bespiegeling vool'af. Siechls ziJ gezegd, 
dal ik mij over den smaak van het pubUek, 
all hel zulke dingen Iiever blijkt te willen 
zien dan kluchten en revues, verhcug. Hoe 
deze proeven ook mogen atloopen, zij bieden 
gelegenheid lot .en ernstig pogen aan gene 
lijde van bet veetiicht en Iot _en leIS meer 
dan nUedaagsch waardeeren aan dezen 
kant. 

On ne bad/ne pas avec I'amoilr van Anlonio, ,Tot, hier ecbler gaal ooli maar de belang
-Ioen wiol prof. Van Hamo!. DU hud Tivoli ,ste\ling Oe mlsverstnnden dle,thanl oprijen, 
'moeten weerhouden dion schuUnaam aoder- ook nog het tooneel van ,hel veel le lange, 
'm .. 1 Ie gebrulken. De letterkundige oneer- bonlment, (voordrncht mag men dit niet 
lijkheld hier In Nederland is toch al erg noemen), het looneel der koordekens enl. 
genoeg - nng vaerlien dagen geiedelI werd '/ zijn meeslal to veel uitgewaterd of le dlk
er In dit blad een kras staaltje vall gegeven- wijls herhaald. Meo Ilet hlerann dat de 
dan dal men nu ook onder de bekende schrijver moeile gehad ,heart' om zijn drie 
pseudonymen op gnaden buit zou ullgaan. bedrljven te vullen: .... r waarom allijd 
Op zijn klachl had prof. Van Hamel van de drie bedrijven I Oe twee laatste bed!'iJven 
direcUe oen. losr onvoldoende vOI'kla~Qg • kondaD. met eonige gelukkige wijldgingen 
ten anlwoord g.kregen. De manteu\.,.. iso tot Mo omgewerkt worden. Na de voor
hoe ook verklnard;in hooge male aCkeurens- dracht diende er licht le onlstaan want h.t 
waardig. is onaanoeemlijk dal eoll,beschaard man al. , Hel sluk wordl nnluurlijk godragen door 

het echtpaar MoreU!, den heer Erfmann an 
mevrouw Mulde .. • Roelolsen. Zijn zlj beiden 
het niel die heel Tivoli drogen, geen der an, 
deren te na gesproken 1 De heer Erfmann 

PAVIDUS. Wouters zieh laoger Iot .ulke komsdleleene. 
20 november. 

15 November. 

Antwerpen, 

Nederlandsche Schouwbupg-. 

Nu de bovenst .. nde brief Iot mijn spijt de was het meost op dreefin bellnatste bedrijf; 
vorige week I. blijven liggen, m .. k ik vall zijn verhaal uit de rechls .. nl, zijn voorbe
de gelegenboid geloruik om hem aall Ie vul- reiding tol de vluchl, zijnangst en schaamte, 
len met enkele woordon o\"er da ,"erlooning als ook hij eon oneerlijke ga..'l.t worden, 
van De Olleerlijke/l, In Tivoli. gl'epen slel'k nnn. In hel Iweede bedrijf was De vertöoning van Zond 'g laalltieden was, 

Het stuk Is ull het llaliaansch vertaaW, hel oogenblik van de onidekkiug goed; eyen, als keus van slukken, zeer aanlokkend. Voor-, 
en goed; de schrijver Is Geroillmo Rovell.. in het onderhoud met tlc vrouw vaD den ee!'St kregen wij De Goudboer, reeds vroe
In Maart 1896 voerden de Tivolisten - zU, olleerlijken beamble, die zijn hulp komt in- ger in onl blad bosproken,en dat thans weer 
heettenloon nog Joosten en Poolman - een ruepe", was hij er tolaal uil. allerhest beviel en zeer wel verlolkt werd. 
sluk van denz.lfden schrij"er op: De wer- Voortreflelijk was mevrouw Mulder-Roe- M.j. Elisa Jonkers en Mevr, Dilis mank-

::~~~~~aa~e::~:d ;~~r<~:~:.~r:n ~~JI~":; ~~:~~~~~. te~:n~:o;:lig v~nn T;~~e~~:li:~~ :~r~:elj~!~7t;d:~~!b~aa.:;,~o~:~ ~~!~d~: 
en leidde dien. nrbeid bij het pubilek in. Ik ZWei""" IIU de zeer moeilijke vnn Ellsa heb ben en een tong, om al'de jongen. aan 
.eronde .. tel dat : De OlleerliJkm loen nog Moretl!. Zeer moeiiijk want bijlla voorldu- hel lijt Ie krijgen. Ook hebben beide z .. r 
uiet gebOrt'D waren; all halls daar\'an werd rend is zij op het tooneel. soms tijden lang . verdienstelijk hunDe rol vanuld. 

;:~~~e\::rt ~e~:k~~I~an den nord van Ro· ~~~~:~s~~t~J~~~:~g~nir~;e~iJ~,:~!:ij ~te;.~~ m::~i~~se d:o~~:n ~~l~:*::~ I::,~~~ !~~ 
• Hel snlyrieke, da! IiJn eerste gescbrifl stil spei en onopgemerkt blijyen. 11. zware de heer Van Keer In de titelrol. Mevr Vel"

(een vinnig litarair parntlet : Oe ZOl!loe's in straetG-Lacqllet. da immer jammerende 
d. leLterkunde) z.ov bijtond maakte, open- druk, waaronder. Elis8. het teere wezen dut weduwe, de heeren DUld en Wtllem Jans
haart zieh ook in zijn toonce)stukkeu, dili,- een zeer gOfdo moeder un een zeer bra":"8 sens in hunne onderg~hikte rollen, waren 
wijls minder In da woorden dan in de loe- vrollw had kunnen zijD, aldoor loeft. lag op !onberispelijk. In een woord eeu leer geluk
.. tanden. RovettR is blijkbaar ef!n pessimiit. mevrouw Mulder den gauschen avond ; haar kige, immel' bevallende herneming, die wij 
Hij zlet de zwakke zijden der menschen het geveiosd. vroolljkheid, hAar gemeende 'bar- .It~d nog mel veel genoegen zullen terug-

::~pellh~r ~r i~~S :~~~~~~d:~I~::ti;~~~ ~:I~~~~~~~~~~o~~gz~:\~t: i~a:~~~~!~~:~~ Zle;~dieu kregeu wij eene prnniir. en wel 
smart over hun handelingen, hun karakter- lloodig; dnt gn. ... t maar niet alleen met be· vnn eeu onzer meest voortbrengende JODge 
loosheid eo onbetrouwbaarheid h; de ooder- grijpeo en voordl·agcn. oorspronkelijke schrijvars. 
grond.an bel meerendeel zijner stukken. Wanneer zullen mijn sladgeuoot.n eens 't Was ",ei te merken .. n d. tegenwoor-
hoe Iucbtig sommige ook schijoen. • leeren hl'ien dRt het bun zedolijki' looneol· digh"ia der heeren erilicl on'vän tal,van 100'-, 

Hen zoer pessimistisch stuk Is ook: De plicht is niet alleen naar de Aert-van-Nes- neelschrijvo .. , dal .. be\alig w.r~ gesteid In 
Oneerlijkm. Een jong ecbtpaar ull de mid- strnalle loopen 1 Wa.rom mo .. t het bij de deze op.oerlng, bijzonder blj, de ,laIItsJ,ge.' 
deuklasse: hij vertrouwd bediende aan een twoede opvoering· van De 'OJteerliJke" al noemden. 
bankins:elling, Ilj bel een letsje beter ge- leeg zijn 1 Oe stad is loch waarlijk niet te M' De Vertegenwoordiger, een zeer goede 
wend dan hij. Zij leven boven bun stand, klein VOilr twee gezelschappen Wanneer titel voor oen blijspel, wrrd in den laatsten 
maar d. man _ vroemd voor een ftnaocier zou'n tweede gezelschap, als inderlijd de tOJneelwedslrijd, ullgeschreven door de stad 
_ wcet dat niet; da vrouw besU~rt het ge- Vos e.n van Korlaer. hat dan opgeveo moet AnLwerpc)ß, cervoJ yermelu. Het moest dus 
heele bulsbouden. Hij denkt dat zlj nltijd en iemand nls de Vo. zich bilter uitlaal, dan wel eenig belang hebben, gezien den iev.r 
toekomt, haar klaeren en die van haar kind vindt men hern onfiltsoculijk. Meu ia hler van ODzell bestuurder om het eerst van al 
zelf maakt. het we.t te vinden op kleinlg trotsch op zijn twee komadios; maar men de eervol vormeide stukken op Ie voeren. 
heden. Mnar dat lijkler niet nanr; zij heeft bezoekt er maar een I Het onderwerp Is wel elgenaardlg, al is 
behoorte aan weeldo en wat er tekorl komt, Als nastukje ging eea akeli~ kluchlje: l1el niet heel hoogstreveud : 
betaall"n vaderlijke vriend, die de jonge- Leer om leer,dat zelfs de heer Van Warmelo Dolf Woulers, handeisreizigel' In keu,,
lui stilang keut, er veel naD huis kamt en niet amusant kan maken. Ren opmcrking ~ijven voor 's vaders rekening, landt aan te 
eindelijk, gedurende eene ,iekl. van den aan den heer Morl'illn,die een meubelmakerS: Mispellendale, dorp Iwanr blnuen kort de 
man, het legendeel van vaderlijk is gewor- knecht ,·oorstelde.De weeld",uehl v,m onzen ijzerenweg zsl worden aangelegd, Hij komt 
den. Hij oefenl nu een ware tirannio over tijd zalook deze categori. der .rbeid.nde de eerste de beste herberg ingeloopen 010 

h.1 vrouwtj. uit; bestell haar biJ zich op klasse oll tonaangetast gelaten hebben, 'tüne kotrers neer ie leggen on maakl Cl' bij 
het uur dat bem lijkt en .Ij, bevena voor manr loch betwiJrel ik ot zij zlch kleeden bij toeval kellnls met da dochter "nn den burge
ontdekking en de schande zeer .terk gevoe- den kleermaker van den heer Mon·illn.ln het meester, dien bij ook bij t:xwal vrceger In de 
lend, geeR Ioe. Maar de vriend wordl (al in modieuse grij.e pnk, mel kellrig boord an hoofdstad had leeren kennen. Na zlj n ver
hel eerste bedrijC) er.ens opslraat "rmoord; das, die men \Oevallig aanheeft, even op het lrek met tijn lielje, Improvisoel'l de raad 
bet huiahouden is zijn voornaamste brou van tooileelle loopen on mee te speien, is onge- van hl!t dorp bier een vergadering om te 
inkoms\en kwijt en _ de mnn onldekt tw~;feld gemakkeliJker dan door kleeding CD ~preken over de fee.telijkhedon die' men 
alles. Na een naDval van razernij bekruipt grimo eon weinig te typeeren. Da heer :zal inrichteo om da inbuldiging van den 
horn d~ vrce.i ,'oor hot oJrueol der wereid en MorrWn is echter nog niet z60vor, dat hlj ijzoren weg te vieren. 
hij wil dat nu bel gezin znl blijven levell op zicb tlel'geliJkeongegeneerdheden legellover Men .al ook den heer Woulel", vel·tegell
den,elt~en voel, rijker nOIl dan vrneger; al hel pubilek kau veroorloven - zelfs niel ,woordiger der gem .. nte In de stnntsrnad, 
moost bij zieh doodwerkon. In een klucht. die hun dion ijzerenweg verschane, verzoeken 

In Ilet voorbijgaan ve,tlg ik de aandacht om de plechtighedon bij te wonen. Toevallig 
op deze onwanrschijnlijkheid. De man weet Ten slolte nog lets. Toen ik onlnngs over bemel'kl men de koll'ers van Wouters, den 
eenskiaps dnt het huisgezln ver boyen zijn de v.rtnling schreef. die Tivoli voor De handelsreiziger, wanrop buitell zijn Initialen 
sland geleefd heort ea loch wil hij die leef- Zwerver gebruikt heeft. dachl ik nielook het woordje Represonlant st"at. Dlt is 
wijze volhoudl!lI. En die zorgeloosheid is allde .. of • .ij was van proC. A. G. Van Hamel.' ,natuurillk meel' dan voldoer.de om glsoing 
daarom van b.lang, OIndat hier wol moet Ik heb het er,lliel hij gozet - nn ja, oerlijk te doon oritstaan, wal 101 allerlei killchlige 
uitkomen dat hij op dit oogenblik nog niet gezegd, omdat ik da verlaHng niet hoel monl voorrallen aallieiding ge<ß. De halldelsrei
aan oneerlijk zijn denkt. Hij leeft er dus vond., Anlonio, stondop, hel progralU, en ziger wordt bij zijne terugkomll door den 
maar op los. lander vrces voor een einde- Antonio,dat is prof. Van HaIDeL Het Nieuws dorpsri\ad plochLig ont~3.ngen. Allen feke~ 
Iijke cataslrot •. Let wol, deze man is .an va" 4tn Dag ho~ft intusscben uilgespl'oken nen bel zieh toi Cel' hom als gusL in bunne 
beroep Onancicr. wo.t ik verzweeg en prof. Van Hamel in,da woning te mogen on'tvangen. Hij verkiest 

Decat""'ote komt. Hij, de eerlijke, die I lIel.genlJeld gesteid mele le de.leu I~at delI het aanbod rl~s burgemeosle .. , omda~ hiJ 
zecr harJ over on .. rlljken of ook m~or I b~.doelde v.erlalll!g V81\ De Zwe:ver,nlet van dan veel met ,ljn Anneke .111 kunnen mlOne-
liehlzinulgen pleegt te denken, vergrypl ZUD hand IS. koozen. 
zicb aan de kas ~er baok; hij kan niet te- I Dft ,neemi lI\ijn aanvunkelijke "erbazing I Het slol .an hel, oorslo be~l·ijf. wanneer 
ruggeven als de kas zal nagezien worden. I weg en Ik beil blij' het te \'erl)( men. F..en ieder der raadsleden bet' zieh tol COI' ~kent, 
Eil vrouw en kind acbterlalend neeml hij , andero vraag Is, oCTivoli zijo goedeIlnaam wie zijn, kotrer, wie zUne l.Jooddoos, ,wie 
de vlucht. I ,al behouden, als hel ,ich aan zulke "unstjes ~ zljn regenseheTm je tlf\liell. javan gnad 

,Oe verlolking WI\S niet al te gelukklg. 
Bullen de heer ,Bertrijn eq,de dames Bertrijn 
eil Lemmenl, schIlDen d. overig.1I wot al te 
v.el charg. t. geven. De Ioonef'lschikkillg 
uit hot tweede bedriJf- was nOk heel ong .. 
lukkig. 

Wi) zuUen dolweede opvoerlng .rwachlen, 
met de vaste boop 1at de Ichrijver, die voor
zeker !}eIer nng dun,wij de foUen ,opgcmerkt 
beert, dien lijd denoodige verbetering~u 
bebbe leegebraahl, 

M .. ndng, voor eene welgevulde ZS!lI her
nemlng van Margaretha Gaulier. Wij 
deden putl.loos ,ops besl 001 Mevr. ,Marie 
V~rstraete in dio rolllO"~ te vinden. Hee,de 
heer, Lemmens lIog zoo wel sJleelde. I. niet 
te begrijpen. Im .nd~ro rollen, hoewel aUen 
:l1i~geschikt, werden tmnelijk ,goed ver-

Woen";ag, voor oen welgevulde ,zaal : 
De Doch/ers va" Hasel11all. Wij moelen 
oo~, gazion de engo plaatsruimte, bepo.leo 
met te b.sladigen dat nUen dl. gekemen 
waren om be~ harl COII, lustig op te halell. 
in geenen deele telellrgesteld werden. Het 
speI was, op weinige uitloncleringen na, uito 
siekend. 

ne vertoonlng op Denderdng door den 
Zuid-Nederlandsthm To .... e1bolld IlJnen 
leden aangeboden, Is beven alle verwachllng 
gelukl. Wal Iswaar bosl:ld!gd. men dal d. 
l}oogste rangen niet to b!'IJt be,el waren, (met. 
kunstvertoonlngen is dit imme. 100), doch al 
wnt In Antwerpell eenigszins ann kunst 
meMoet, was gekom~n om de eeI'$:1e 'Van 
Ibsen's Nora te den 

Wlj hadden volle ve.irouwen in,de .er. 
deeling, wel watend dat onze arUesten, bij 
zulke gevaUen, als llaar gewoonle goed 
werk zoudenleveron. DUmaal echter bebben 
ziJ zlcb wezentiijk alleII, zonder uit.onde
ring. ovel'tretren. WU g.loo\'8n niet dat i'\ora 
be/er kall vertolkl worden. 

De groole eer' komt oohter In de eerste 
,plaats loe ann Me.r. Diiil·BeeJ'Smnns In de 
zware ho"f,lrol. Noo!t zsgen Wü voile.liger, 
,wolldcrlijker speI. 

ne heer J. Ililis (Hel1mer) H. Bertrijn 
(Dokter Rad) Mevr. M. \'crstmete (.lJet'r. 
Lillden) HubeI'l I.nroche (GI/nther) slOJlden 
,hanr wnordig ler ziJde. Ook de mlndOl'e 
rolloo, bijzonde,' dQ ,kinderen, waren z~.r 
benedigend. 

In het v(llgand nummer zaler voiledlger 
over deze opvoel'ing. gehandald wOl'den i 
plaatsltebrek belel OIlS t baus nUe verdere 
'uilweiding, 

Voomt ginl E8IIe Kokelte het liefe slnkje 
van G. lIe L.~tlin, wanrin MejulTer Eiisa 
Jonkers, Mevl'. V.r~tr.el.·Lacquel eil de 
h4!<lr J. Dills al huu talent te best gaven. 

F. V. L.\I\R, 

'Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
Evenals in Vlaanderen. is ook in een ander 

hoekje van Europa een strijd antstaan. cerst. 
als bif ons. zuiver op taa1cebied. Iater zijn 
terugwerking vindend In de kunst. 

Smetana. Fibich. Dvorak. ziedaar namen van 
de schitterendsle \'erlegenwoQldigers der 
Czechische muziekbcweglng, mannen die da 
aandacht van Europa op hun verwaarloosden· 
en vernederden stam ilebben gevestig-d. 

Eigenaardlg en tevens ver!:even 18 da V,,.. 
lodle Bruid. pnsch doordrongen vlln den aal'd 
van het Boheem,che .. ·alk. met die gemoedelijke 
en roerende melodien. volksch en toch verre 
van alledaagsch. 

Het werk heeft in de leden van ons lyrisch 
gezelschap goede vertolker.t g(.vonden: Mejuf
fers Kemitz en K;amphl,1yzen hebben r.echt op 
allen laff evenals Mev ... I'ed.e~~atl!t. i Mejufi'e 



Persoons macht. voor eene moeder, wel wat 
cude! er uitzien. want zulk een moeder als DU 

zullen er velen Hans Micha benijden I 
De Heer· Berclcmans was goed, bebalve in 

het duo 1° bedrijf, dat hij bedorven heeft doof 
zijn poging om steeds uU volle borst te zingen. 
De Heeren lude1s. Van Elsacker cn Van der 
Stappen waren goede bijrollen eD. kooren cu 
orkest puik. 

Dezen avond: de TOOfleyß.il. 
lN'tERIW; 

Brussel. 
LIEFDEBLOEM 

Drama ia e~D Pro!OiU1 eil vijr bodrijvea door L, Ducatillun. 

Liefdeblaem. is eene naleve geschiedenis, die 
nalef, soms ·~1 te natef ten tooneele wordt ge
bracht. 

De prologus is, op verre na. de beste brok van 
gansch het.werk j het is eene poetische, zinne~ 
beeIdige samenvatting van het stuk en brengt 
eene innige. frissche gewaarwording te '"leeg. 
al wordt de dichterlijke toon, die· op enkele 
plaatseri recht schoon klinkt nIet altijd volge
houden. 

Over het eigenlijke stuk kunnen wij denzelf
den lof niet uitspreken: wel is waar, komen er 
eenige schilderachtige rroepeffekten in voor, 
en zijn enkele teg.nstellingen en toestanden
vooral de slotscene - ontroerend; wel· is waar 
weet deschrj~ver. hier en daar. in den mond 
zijner personen kleur en beeldrijke uitdrukkin
gen en gezegden te leggen, die van plaatselijken 
opmerkingsgeest getuigen; wel is waar, ook. 
munten eenige details uit door oorspronkehJk· 
heid eu kracht en zijn een paar typen julst ge
boetseerd; - maar benevens die hoedanighe
den biedt het werk gebreken aan, die er de' 
waarde veel van verminderen. 
Zich~baar beeft de schrijver, in het stuk, den 

zinnebeeidigen toon van den veelbelovenden 
prologus willen volhouden; doch ook de· be
kommernis om zijne personen in een brutaal 
waarlicht te stellen, heeft zich tevens bij hem 
opgedrongen j de uitslag is dat taal en dialoog 
beurtelings hoogdravend, dichterlijk-sentimen
teel romantisch, ook verrassend alledaagsch, 
gezocht realistisch zijn, zonder dat de toestan
den noch de karakters, dat op en af gaan in 
voldoende mate wettigen. 

De actie loopt verloren· in tal bijgevoegde ge
schied~nissen. nuttelooze incidenten. die door 
de overigens vergeefiijke onbehendigheid van 
den schrijver in sommige toestanden het top
punt der nalefheid bereiken. 

De karakters zijn niet aangrijpend, omdat zij 
niet logisch worden volgehouden, dus als on~ 
waarschijnlijk voorkomen en, bijna alle, uiterst 
cOI!ventioneel zijn. De· toestanden ·ontroeren 
zelden, hoe dramatisch ook de- schrijver dezelve 
hebbe gedroomd, amdat zij niet nieuw zijn,
vooral. omdat :zij op geene nieuwe, oorspronke
lijke, maar wel op eene banale, meermaals 
elders geziene wijze worden behandeld, ook, 
omdat zij slechts aangeraakt, niet uitgewerkt 
zijn en krioelen van in het oog springende tegen
striidigheden. 

Misschien ware het mogelijk geweest, met de 
eenvoudige gegevens waarop M. Ducatillon 
een werkvan vijfbedrijven heeft willen bouwen, 
een goed stuk in drij a.kten te maken: geduren· 
de het derde bedrijf en de eerste helft van het 
vierde, gaa.t, inderdaad,de handeling geen enke
len stap vooruit. 

Lie(äebloem werd verdienstelijk vertolkt, Mev. 
Julia Cuypers vervulde gewetensvol. de voor 
haar weinig geschikte ral van Veria. M. Myin 
deed goed de figuur van Rik Damman uitscbi:
nen j bij wist wezenlijke aandoening in zijn spei 
te leggen j hij hoede zich evenwel, zooals wij 
reeds zegden. voor de hem eigen overdreven 
gelaatsuitdrukking. De persoon van Delcourt 
werd bijzonder juist en sober weerg,egeven door 
M. Wieheler. M. J. Vanderlee was een uitste
kende liedjeszanger die op beel eigenaardige 
wijze het Beve I Lied van den LoteUng" deed 
uitkomen, De overige rollen werden min of meer 
verdienstelijk vervuld door MM. Bolle, Deridder 
en Verstraete, Mevr. Raus en Mej. LeIevre. 

Aan de figura.tie valt te verwijten. dat zij door 
de overdrijving van sommige tooneelen den 
naleven kant ervan koddig maakte. 

Met lofvermelden wij de lieve decors van den 
prologus en van de dorpsplaats in het eerste 
bedrijf, alsmede het schoone winterlal.dschap, 
van het derde bedrijf. 

Jammer is het· dat enkele vreemde, onver
klaarbare lichteffekten, soms de 'Ulusie gausch 
wegnamen, 

M,Paul Gilson had voor Liifdebloem eene parti·_ 
tuur geschreven.die het kenmerk draagtvan zijn 
oorspronkelijk talent j de toondichter heeit zijne 
ingeving gezocht in oude vlaamsche volkslle
deren die als leidmotiven zijn werk doorloopen. 
Eene opmerking zjj ons veroorloofd: was het 
wel noodig de wijze van Sa patet- te vera.nde
ren. en heeft het lied bij die verandering wel 
gewonnen? JIfF VERBEECK.. 

Gent. 
Niet zonder verwondering werd alhler opee· 

merkt dat Hel TOlmeel geen enkel verslagmede 
deelde betreffende den NedellandschenSchouw
burg van Cient. In het numm"" van Zondal: 1.1. 

HET TQQNEEL 

wardt die leemte gedeeltelijk gevuld met een al 
gemeen overzicht doof den-Heer G. d'Hondt in
gediend.Het is te wensehen dat. voortaan,regel
matig verslag gegcven warde aver Gent. De 
mocite welke zieh de Bestuurder getroost om 
degelijk werk 1e leveren veniient ten allerminste 
eie aanmoediging. "} 

Dat M. Wannijn zijne artisten op hunne lau
weren niet laat inslapen blijkt genoegzaam uit 
hetfeit dat hij op testien avonden achttien ver. 
schUlende stukken ten tooneele bracht, waaron· 
der enkele van bijzonder moeilijke opvoering. 

Ik bad het genoegen de vertooning van 16 
dezer bij te wonen.De vOlgende·stukken werden 
opgevoerd : D, Dochurs Va» Haseman, naar het 
Duitsch, en Kas iH, Kas NU, blijspel met zang 
door M. L. Peerenboom. 

Het eerste stuk. een parel van echt humour, 
is gekend; ik bepaal mij dus met·· te . verklaren 
dat de vertolking een geheel uitmaakte, zooals 
hetmeweinig,gegeven werd te magen toejuichen. 
Volmaakte rolkennis. juiste ·toon, volkomen 
besef van toestanden en karakters gingen zelden 
in dergelijke maat gepaard. .' 

Al de artisten verdienen melding: de HH. 
De Somme, met zijn tot in de koddigste toestan
den gemoedelijk speI;· Van Havermate, zeer 
natuurlijk. De Neef aangrijpend ,doch niet onge
dwongen genoeg, Smits·Grader, een afgekeken 
lichtzinnige edelman. Cackenberg, zeer verma' 
kelijk, en vooral L.Van den Heuvel,die van den 
onder alle aritlere oinstandigheden lachverwek
kenden stotteraar een diep roerend flguur wi:.t 
te maken. De dames De Somme·Gassee. Smits
Grader, C. Kinsbergen. Dons en Coeling-Vor· 

,derman brachten het hare bij om een omtrent 
volmaakt geheel te verwezenlijken. 

De Doclciers vaH HaserntJlf werd vooTafgegaan 
door Kas in, Kasuil, een blijspel dat, nlettegen
staande eenige langdradigheid, details en too
neelen bevat die getuigen van juiste opmerking 
en wezenlijke tooneelkennis kortom, een goed 
blijspel dat, overigen:!, gunstig werd onthaald 
en hartelijk deed lachen. 

J. V ERBEBCK. 

*/ Op dit 'meent de redactie te moeten aanmerken 
dat. in 't vervolg, een regelmatig verslag over 
Gent zal verschijnen, Het gemeentebestuur van 
Gent heeft aan ons blad, het eenige Vlaamsche 
tooneelblad in Belgi~,den vrijen toegang gewei
gerd, die de vorige jaren werd toegestaan, en 
dat op grond dat de Schouwburg over te weinig 
plutsen beschikt. Waarom dan niet consequent 
gehandeld, en de Fransche bladen ook niet toe~ 
gelaten I 

Ona Schrljversrecht in Noord·Nederl~nd. 
De heer Nestor de Ti~re schr\jlt ons vol· 

gende nota: 
Da Belgische bl&den denken da! wij Onl" 

wapend zijn tt!gellover Jet1.erdieveriJ, in· 
Noord·Nederland gepl.egd. Zij hebben heL 
verkeerd voor. 

De betrekldllgpn tusschen Belgiä en N oord
Nederland ZI.ln vastgesLeld door de Wet van 
14 Maarl 1859, die de ,)v.reenkomst be· 
kr.chLigt van 30 Auugstus 1858 !Je Wel 
gewaast enkel van wetenschappelijke en
letterkttndtge werkon: het eigendom vaD 
muziek en beeJdende kunst is dus van aHe 
bescherming berooCd. 

Na mijn schrUven in de Bru,selsche bla
pen, over " geval met Herbergpril1ses, 
ontviug ik. van meer dan eene zijde, hoogst 
belangrijke,. inlichtingen·· over de wet van 
14 Maart 1859. Edoch. die inlicb tingen zij n 
niet volledig genoes om de qurestie afdoeude 
le bespreken. Ik wacht tot ik grondiger 
kenni. hebbe opgedaan. . 

NESTOR DE TUl:RE. 

BERICHT: Wegens pla4tsgebrek, deze 
week geen Overzicht. 

f<>b}t)~BORD. 
BRU.~SEL.- .. Koninklijken Vlaall,.che Sahouw

burg ", - Maal5chapplj .. De Morgenllltar(.Op 
Diensdag 30 nOT. ten 7 1,2 ure, De PIaa, van den 
Da,", blijspel in 1 bedrij( door P. Kiob, Eerloo,,' 
drama in 3 bedr. door W. G. Nonhuys, Welkom 
bier, bÜJspel in 1 hedr. door Jan lJuc!:Iju. 

ANTWERPEN. - EI Bardo. - MaatAchappij 
.. De ViQlier ... Maandag 29 deLer,Schuldjg,Vonten-~ 
plicht en daus(eest. 

ANTWEI{PEN. - Thalia; - Maatschappij .. De 
Mergendstar. Maandag 29 dezer, om 7 1/2 uren, 
H.Cerool en Geitenw.chtlter en Keiser X.rcl CD 
de Berchem.che Boer. . 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Het Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
He:t is voorwaar in ,~it groot s<!hoenmagazijn dat 

glj moet ziju om in l"E"rtrouwen te wOI'den bediend, 
alles "'Ol'ut er In huhl gemaakt door bekwarne 
gasten ondf'r het oog des mee .. tere. Schoune keul 
'fan mans- I!n vrouwbottinen,slofjes voor huwelijk 
ce.'emonnies pn &t'onMeE"sten. Alle r6pl1"at.~o ' 
worden ungenomen en binnen oe 12 uren arge
mwt uok al zUn da seho.nen ergen. ander. 
,.ek.~ht.. S{leciall\eU Vall kiudeflchoeiaels. 

~~4@~~~,~ •. , 

FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 
lluW.lIJUhll .. , IlotakomJ. In .U .. 1I:4:.1lJ. '11. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concertenen:Begrarenissen 

ARTIEKELS VAN PARI,JS 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwcrpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

f(~~~~,@lJ~ 

I VERHUISWAGENS ;~W ~,r.;:~:;,~O.:.20~:o;t! 
naar behcven tot R meters toe, - eH. 8.\ElE. !'\Jen-

~j'~l:'l~e~~~.~.:.~~~~de~ s51'~·;~11:~~'I~~IJt··::~,~o~~ e5~ 
illpukkmg vlln menhden. pi nos eD CrtlTre·(III'ts, 

PI A NOS. lt~7ni·~ed~ e~;J:::{j~:~ ~~~I'~L~A~~ 
JANSSENS. KunstJei. 74. Hoek Vln Hopland. C;J"ootCIi 
keus vall ull.,rllt·Mc plallo:l \'au lr.575, 625, 675.enz 
onvenl Itbaar en vo~r 10 l"t gewaatLorJd. 

a5. »o44.n,Ir •• I. 25. ANTWERUN. 

11 

SnaarlDllrumllleD loalleD aanl Ultslultllilkl Vlrlu" lan 
1>felrOJlOm .. s.DiIlPß9 nl,liOZ". Snaren instrumenten 

E L I X I R D'A N VER S Jo'U·S·'N,bA"R"E'.'::""· .... '{enudle 'trTl&rdJf~ na 

I KUZIEKPAPIER. IICIELKI "11 MAlIm.t1 

FIJ N E LI KEU R' tot~~:~::ep~~i~eD' C~!~::O~%!:I'::~:~' 
TENTOONSTELLING ~~~~~=::~==~ 

AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoog.te beloonlng 

Medalje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1896 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

4,.,. d, hoa" jU'1 loe"kenL 

................... 

-_ ....... _ .. _-. 
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat op 3 uren - Koste· 
Iooze en onmiddellijke reparati~n. - O!-,nieuw 
wasschen der Hands'choenen zonder geuren.
HandschoeneninChevreau. Suede. Castor,enz., 
- Engelsehe. Zijden, halvezijden,garen Hand· 
schoenen. - Groote keus van era vatten. 

VAN l:) T EENKIS T E 
oud huts Derbicette. 

33, G R 0 E N P L A A T S. 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnots traat , II . Antwerpen . 

Nabij de Oostatatie, 

Lekkere gezoden worsten. 

enz . 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-Ul~1IDe 0 01\11: S 
KLAPDORP.39. ANTWERPEN. 

HORLOOlEMAKER & GOUDSMID. 
MAGAZIJN V.\N 

Schouwgal·nitlll'en in alle aoorfen en aan 
alle 'prijl:en. 

Gouden eD zllvereu H·.rlogien, Juweeleo. Ooud 
en Zilverwerk, 

MUSIKAAL BESTICHT 
LEYTENS·VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Planolasaen, Solßge, Theorie en Barmonl. 

BIjZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 

IS September. 

Brood-& Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMEE~TESTRAAT. 51 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend l"001" zijne J··kk .. re koeken, briochen, ent. 

WOl"lfenbrood, 
B,kroODd mtt da goudeJl. ~:!alf8J .. da Wer81dtelltooustellillr 



Zaterdag, 4 December 1897. Eerste Jaargang. (Nieuwe reeka). N' 10. 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland: F. Lapidoth; yoor Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis. 
L,d,n ran hIt NJd,r!and6ch Toons./r.r6ond ,n !.den ran d,n luid-N.d.r!and8ch.n Toon .. 16ond antrang.n dit W .. l6!ad grat; •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
- voor Zuid-Nederland ten bureeie van .. HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: BeD Tooaeelacbool .e AGt •• ,p", 
(0. Delattlo); Roaler Faaasen, (P. L.l; MUe 
Reiebemberc (J. Feith) t Oe Ooudmijn onser 
acbouwburgen, (Taco H. De Beer); . Jule. 
Lemahre, (Een luer); Mevr,Van Peenc'sjubel
(eest,(O.D.H.); Antwerpen, (G. D. L.); Nora, 
(X.) i Ned. Lyr. Tooneel. (H. M.); Tooneel
wedatrijd (Lod. Scbeltjena) 

Nederlandsch Tooneelverbond. 
Het Hoofdbestuur yerzoeltt eventubele 

kIachlen ovel' de verzending van het Tijd
schrift en veranderingen in de ledenlijsten 
der Afdeelingen in te zenden :lan dc Admioi
stratie van het Tool1eel, Sehie 80,Schiedam. 

Arnsterdnm, 
1 Dee. 1897 

Namens het Hoofdbestuur v. D, 

C •• r. Vinkesleyn, 
loco-seeretaris. 

Het Tooneelverbond te Amsterdam 
heert eeD propagauda·comit6 beuoernd, 
waarvan da heeren leden llebben op zieh 
genomen ieder in zijllen kring werkzaam te 
zijn om beIangstemng te wekken voor het 
Nederlandsch Tooneelverbond. . 

M('ß is al vast begonnen met een eirculaire 
te verspreideD. die, behalve door du heeren 
Mereus (voorziller) en Sehreuder (secretal'isl 
van het eomite, onderteekend is, door DOg 

pU andere heeren. 
Het uilnemAnde denkbeeld verdient navoI

ging in andere plaatsen.Wij wenscheu dezen 
ijverigen lerlen van ons Verband van harte 
succes op hunne bemoeingen. REDACTIE. 

EEN TOONEELSCHOOL 
te Antwerpen. 

Wij hebben in OIlS vorig artikel traehttn 
altn te toonen. dat er wel degolijk tooneel
onderwijs. mag' gegeven worden, ja, dat het 
noodzaltelijk is voor een tooneelspeler som· 
mige dingen. met zijn yak in innig verband, 
te kennen, en wiJ galooven niet dat deze 
bcwering - die wi,) overigens niet heb ben 
uitgevonden - door eon bevoegd mensch 
lJlet degelijke bewijzen ZOll knonen weerlegd 
worden. 

Rn toch zijn er menschen die niet van ODze 
meening zljn. En die koman dan gewoonlijk 
op hun oud vorm.meId stokpaal'dje .andra
ven en schreeuwen het hiid over dak en 
goot. dat zij kunnen wijzen op een heele boel 
artislen die naam hebben gemaakl, en toch 
goon school gezien hobben, dus, zoo wat 
doorsIaando argumenten ofte spijkers lßet 
koppen. Een ding wordt ongelukkigliJk maar 
.al te vaak vorgelen. "ameIUI<, dat de mees
ten van die ongeschoolde ardsten, zoo maar 
niet geheel van ,)nderwijs verstoken bleven, 
want velen hunner hebben gewerkt onder 
de leiding van een flink regisseur, - ean 
menschrnsoort dat uitsterft - wicns lessen 
zij zieh erg ten nutte wisten te maken. Zoo 
h<ldden hier bij ons over ongeveer twiutig 
jaar, de 'meeste van deze ongeschoolde artis
ten met naam, voor regis~ellr en leeraal', den 
heer Eloy Lemaire, den destijds zoo artistie
ken leider van het gezeIschap der Varietes, 
en als men van zoo'o man zijn lessen geproft
teerd heert. mag er niet gezegd WOl'den ; zij 
pebben zichzelf gevol'md. Eloy Lelllair8 was 
-wel degelijk een tooneclondt>rwijzerJ en of 
bij U nu Jes gar in een geLouw waar boven 
op stand gesehreven: Too11eelschool, of dil 
deed gedurende de repetitien in de Varietes, 

&t sehool wu-er, ziJ hel dAn ook in -~ndH.n"-"· ddt·'üeed'·onze regisseur Wo preci~ geheeI toen mijn rollen Ieerde, begrijp ik llU niet 
best meer, en toch zaten Ollze voorstemngen 
altoos uitstekend in ell\aar ... 

vorm. 
Eens dit gezcgd. kunoen wij dnar in ('euen 

adem het tweedA pUllt bijhnJen dat wij in 
dit artikel meenden te bespreken, ·011 luidt 
als volgl : 

" Hebben dE': jonge Heden die zieh op too
neelspelen toeleggen, er belang bij tooncel
lessen,goed gegeven, te volgen Y !(unllen die 
lessen 1l3i1eelig werken op hUIl tempel'a~ 

monL, 100peu zij gevüar er hunne oorspron
kelijkheid bij in teschieten,wanncer zij h,v .. 
te \'eel geschoold worden 1 .. 

Of de jonge Iieden da.r belang bij heu ben 
goed gegeven looneellessen le voIgenl Dat 
spreekl toch vallzelf. Mnarl!l- ikscl>rij/'hier 
opzett(~lijk 3 uitl'oepingst('ekens, - worden 
tooneellesscll wel altijd \'erstandig, en gOf'd 
gegeveo, b. v. door da tooueelregisseur.s, 
die dan bij ons loch feitelijk de professors 
in de school yertegenwoordigeu1 

Zit>, als ik daar aall twijfel j dan hob ik 
daarvoor misscbien wel redt~nen, eil die 
redel.en, zij volgen. 

Het js eenige jaren geleilen, dat wij heel 
onverwachts in de Scheidestad, naast heL 
bestaande tooneelgezelschap "an dOll heer 
Van Dt.>e~elaer, er een tweede zagen tot 
stand komen, voorzeker samengehracht 01'0 

het eerste "eel kwaad te berokkenell, daar 
man oroslig dacht op tetreden. ßij di~tweede 
gezelsehap waren ~r een dl'ietal arthten van 
Ilaarn die reeds lang hun sporen hadden ge
wonnen, cenigejollgens en meisjos rnetaaüleg, 
eu verder de kleine garnaal, zooals wij hen 
noemen, die het nOI)it verder brengen dan 
btj het begin 

Aan het hoord van dit gezelscbap stond als 
regisseur eeo man om .zijne- kennissen hoog 
gern.md, als tooneeIspoler jaren lang toege
juicht, een kerel met een onbetwistbaar 
talent. Ren man met Hjn ollh,,·ikkelden geeöt, 
e8n gesttldeerd en belezen mau, een man die 
voelde, die begreep, en van zijn prillte Jeugd 
af in het vak,daar al da geheimen VRn kende. 
een mA.n om zoo te zeggen in da wieg gclegd 
om als regisseur te gebieden, die ... eotin 
iemand met al de kwaliteiten die eeD gaed 
regissenr moet bezitten. Eu die lllall loog 
.an het werk, en drilde, drilde, drUdel Miju 
Gort, hij zou van elkeen waar wat in stak 
wel dadelijk een artist gaan maken. En al 
de menschen die hij driJde, die- door hern 
gedrild waren, of die wenschten door hern 
gedrild te wOl'den, zelfs diegenen die niet 
gedl'i1d moesten worden, llieuwsgierigen die 
alleen met groote bcIangstelIing het drillen 
volgrlen, ?ij Jllichtt'1I den mC8sto,' in zijo tll'U~ 
kunst toe. Heil den grooten drilmeest.r; 
heU den grooten man. I 

En wij, wij bleven niet onverschiIlig, wlj 
gevoeIden dat er iets gebeurde. wij geraakten 
iu getlstdrift. wij juichten moo. Helaas, het 
juichen was vall korten dllur, want zij die 
scherp toekeken, mC\es!en al spoedi.: onder
vinden. dat de man met al zjjn kwaliwiten; 
al zijne belezenheid, al zijn tooueelkunoo, 
een kwaliteit miste, en wel dA bijzonder.ste: 
de man had gt'" goede Itmuelhode. 
Hij'wist perfekt hoc het moest gedaan wo!'
den, hij kende alles op zijn dniml\fHl, eil 
!iat dat heel duidelijk aan elkeen hanren en 
verstaan, maar in plaats van zijll leol'lingen 
aldus toe te spreken: .. Nu jongen.dl'llag tlit 
gedeelte eells ,,"oor, zooals gij dat, gen)elt, 
!let zonal:; gij dnt pel'cies tloen kunt, kadI! 
het ta ooen zoo natnllL'lijk lllf'geI:jk .. (!liet 
waar, een goed leol'aar zou ongeveer boven
staande aan een goed leerling zeggen i) maar 

anders om ... ·!' Neen. jongenJ .. klank het 
dan, .. oal d(mgt niet. Luister goed, ik zal 
het u voor de derde mual voorspele.n ... Gij 
mijll vader I Gij 1.., Een lammelil!g zijt ge 
wel, mijn vader niet! 

Eu nls hij deze regelen of andere had 
voorgedreund - iets wa~ hij heol gOt-d 
deed - dan vergde hij van da jongens en 
meisje~, rlat ze heUl dat' Hel zOtltleu uazeg~ 
gen. dd ze hlmne stern zCollden la!1-'1l 1,liIll~ 

mell en da.len, op dezelfde plaa!s waar hij hpt 
deed, dat ze den toon hunne!' stem zollden 
verlagen of verhoogen net als hij het.gedaan 
had. 

'Vat was nu du uitslag vun zulk eell 
ondel'wiJs ~ Op het eilldl) van het eerste 
speelseizoen (!t'deu allen, (het dl'ietul uitge
zonderd) not als lIun r~'gis5eul'; zij spraken 
als hij, zij gingen als hij, gt'sLiculeet'dt'll als 
hij, kortolll,zij volgden hem na tot in zUn 
minste uewegingell. En wat was het gevolg 1 
Jongens met aanleg waren een geh~el jaar 
verkeerd golonpeo, en misschicll wio weet 
voor altijll vprloren, want op die manier 
kost het den· leerIingen hunne oorspronke
lijkheid "oor ZOO\'er zij die beziBen, en bun 
idee v~n persoonlijke opvatting leed er even 
geweldig ondel·. 

11 Kan men de kinderen tc veel scholen , 11 

Volgens-miJn-inzien· ja-.- Eu ik zou er vast 
legeIl stemmen alfl meu den leerLijd in 
een toooeehchool langer dan drjt> of hoog
stens vier jaar wilde stellenj op vier 
j.aar moet men genoeg kennen, om er 
vandoor te kunDen. Over dir en de andere 
punten, zulltm wij gelegenheid hebben 
in een volgend artikel een woordje te 
zeggen. AI.oolt over .en vijfde vont, dat 
ik van heden reeds wi! aanteekellell. Nllme-
lijk: ingeval het tooneelanderwijs in Ant
werpen uitgebreid word t, zou het dan voor 
een vel'dienstelijk leerling nurtig ziju, een 
o( twee jaar den hoogeren CUI'SUS te volgen 
aan da tooneelschool van Amsterdam , 

G. Dm.ATTIN. 

Rosler Faasen. 
(Vervolg). 

Men speelde t. I>en Haag. Rotterrl.m. 
Laidtlß en Delft. Nanr buHen, ook IlIlU!' 

RotLt-wdam, giug men per wagen, zooda! de 
artieslen SOIllS om 2 of 3 UUI' iu dtm naeht 
thuiskwamcn; .. was de weg ~evaarlijk teu 
gevolgt} ";111 SllcellW or ijs,' dan 001 ,'ier um 
in dl'll mOl'gt'n, W'lnJlI,·r Cl' gnlllS nOI! epu 
l'oJ IIl<lHSt. \\"oi.dcll llagelel.eu "ilU et'n !ilul" 
Jat deli alldel'('ll da", le Lpidell mopst g;l<Iu 
o[ Hloet'ltl-'U d~ dames iets aun J18ar liOstuulIJoS 
ver.nderen _ (/I) 

Al dien tijd. speeltlc men vertaal.Je sillk
keo. 101 Cremel' zijn ElIIma Berlhold gaf. 
wl.lardoor !?allssen zieh opgewekt gevoelde 
om ook wat oorsproukclijks te makell. Den 
.:t3t1u Janunri 1806, ging in Den Haag VvOI' 
het eerst zijn Werkstakillg, den 10'11 Fe
brual'i 187J ge\'nlgd dual' da Mi/i/aire Wil
lemsorde, door' De hond vall deli luiuman 
en de Koopma1t ilt Olldhedeu, (30 Oec. 
IR73.) De Brnederlzand en De ollde Kassier 
(2 Feor. 1875.) 

111 September 1876, treedt Faassen voor 
bet eerst te Rotterc1am op in ." Oe Kleine 
Schouwburg -, waar hij onder anderl) zal 
speIen in Dattichefs en zouden worden 
opgeyoerd VorstenscllOol en De Kiesveree
niging va" S/ellendijk. Fanssen schrijfl 
Thuis blijveu, De ledige Wiegt eerst in Mn, 
later in twee bedrijven. Afalltls de Sllorder, 
Anne-Mie(1878 en 1879.) Mel vrij Ievendige 
dankbaarheid berinllert de schrijver-too
tll'elspeler zieh hoo hij, ter gelegfuheid vall 
da eerste voorslelling vall A Jl1lC-ilfie t8 Ant
werpen, werd ontvangell door df'n tliep be
treLlrden bllrgemeester Leopold da \Vnel. 
Vict.w Driess6ns. Jan van Beers, Pater 
Banoit, Gitlans en Anderen. 

Fanssen was toen .al iemand Yaß beteeke
nis en conslateert met zelfvoldoening dat de 
maatschappijen van Lelterkll/lde te Leiden 
an V811 Kmtslen eil ~VetCJIscJltlppell te 
DIrecht. hem (1877) tot Iid vel·kozen. 

Dan krijgen we 't "erhaal \'an de LOll

densehe reis in 1880, waarbij niet heL ,e
zelscbap, maar wcl de auteu!' Faassen stor
felijk voordeeI harl. Aardig nai.ve "pmer • 

.. Zoo er legenwoordig 11atuurliJk comedie kingen over Londen krij;.;en w. tusschen 
in Holland wordt gespeeld, heer, men het eenige toolleelanecdoten. 
grooti'udeels aan Victor Driessens te dan- In October 1882, komt ZOl1der N aam en 
ken. Metzijn .angeboren fIlwhei<l wist hij Iwrt danrop Zwar/e Grie/ (12 Dec.) Een 
beter drm eenig auder regisseur u in een paar jaar later. ging voor het eerst Halllles en 
woorden op da lJOogte te breIIgen. Hon, die nog een jaar later Platijll ,eil Co. De Rem
den ouden tooneeltoon aansloegell, spmk, oe plarant ging 2:, neo. J8H6, Alalie Amte, 
liever, wog lIij na, en clettd hUH tel'stond :lB Februal'i 1888 en, 6 Jnnunri 1889, Hei 
begrijpen dat zij er naast wal'en. Mannen en Bultjc, voJgens deli heer Fnasseu, door t'en 
vronwen werden dool' hem even hard unnge- boertige erHielt ip da lVieuwe Rotterd. 
pakt en ik beb m.nig jong actricetje zien COll1'al11 gosmoord. I 

beven .•. Hij had nauwelijks eeu !1ltllk gele- Nu komen WQ nnn pijnlijke gedoelfen van 
zon, of h~ lIzal er 1e .. , bl'g-l'eep ~Il dQol'lee~d6 het boek. De gevierde toonoelspeJer is blijk
de toestanden en gewaal'wordlllgen en Wist I hur niet teyreden ~et de algemeene rrken
denjuistell toon aHn te geven ... E('ue too- king Y:tn z~in talent als act.ur OD hij schijnt 
neelschool onder dil'ectie van ZOO'I) man er ollder te lijden dat de Pers niet gllllstigor 
liad ~oede vruchtcn kunnen oplfweren... oordeelt ovt!r zijn dramatische voof'tbl'8ug
maar lk haasL mij er bij te voe~eli rlat meDig selen. 
leerJing na de eersto lcs W('ggc]oopen lOll Toch worrlt hij met In! genoernd door prof. 
zijn... J:m ten Brink in zijn uitvOPrllle Gesc!liede-

D'ln komen anootlotes omh'l~nt DriessADs' ttis der -Nederlandsclze LeUerkuJlde, (11), al 
rUW~lt:'id en zijn mnllim' oni met rnmof'rig I h mrn III .1owkhloet's ~~.'HjkJltllniS;Z. wurl.,.· IIh .. t 
pubhek om te gaan. tpl'dur "(lnl' ')"111, er Z:IH iq .1,,\·1 \"I .dl';,' 

~~l ".001' O~l.gel()()tlijk V{!I.mot>ie'.)(1 It~v.ell I \'11111.' .lil:ldZ.lj ~~fl :\:11l h~, .. n b:.'~\\,ij" ... \\:1 ......... '1, 
opstl.l,1s rJH joo::('f'h'p,'It~i'S 1l:!.fdt'Il, }ezPIl Wd dc {~(JJ!('l:l~.I" je"s: .. ;";'I'lll'lU'; 7.a' ;':I'~'~'\\ 

in Iwoft1:,tuk XXII. ni'C J'ejlprLoire \nts (,~Il ;.:'fon! JlIH,;tis,~h ta!t:'nt "IiI·t.'~I.!'I·rl. " i';n 
oilJuogül!jk uitg('hreid eil ll'el' rf'!',:.,ehl'id,'u; !tal. IS ailltl,tl wat. 

manr_ het gez:ebcbap was ni,et eveuredig I De 01 crenties" van den aclcllI' wtlrden 
groot, zoodal Faassen uitroepI: • hoe ik vel'geten, het werk van d,," dramalurg blijft 
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80ms langer, wol eeris eeuwell bestaan on \ krantjeswoord,. lief No Sprt'ekt .men bij d~ 
misschien is danrom ODze Rosier Faassen groote emploolen, in bat drama bijvoorbeeld, 
zoovoel moer Ingenomen mel helgeeo hij van ~~Istoclllelijk .spel en bsrts.~oc~te~ijker 
gaf als sehrijver dan met zlju sclleppingen spei, by delng?"ue. 18 het I~er, bhJfl I her on 
all tooneelsp.lor. En dan ... genus irritabile kau de oen nOOlt • hever. zijn dan de and ..... 
valum! 't Is zoo'n melk-en-wate!' geUl·.. A.ltijd eon-

Nog eenig. f.il.n van minder belang voudig en rein, aiLijd spl'eken met o.n zanll
worden meegedoold. Dan komt die groot., ftllllsteIDmo~. in ziunetjes metvraagle.k.nt' 
die heerlijk. geb.urtenl. in Faa ..... ' be- jo., aardlge domhoidjes zeggen on nalvig
slaan : zijn benoeming Lai riddor in de Ord. hricijes uilftappen, jong te moeten doen, met, 
van OranJe·N.seau. Dit i. - •• gt Faa.... v.rl.genvingorljesa.n ceintuurljes trekkel\, 
zelf - d. apolheo.. vnn zijn leven en we d .• oogjes neer, geach~ wOI'den '00 eug.lach
worden nangedaan van do vreugde, die dez. Ilgjes oen kleur Ie krygen wanneer d. jonge 
bejnardo kUllOt.nanr ann den da:: legt, wanr lullenant of welke pretendent in-den-dov 
hlj sprookt en jubelt over dallin\le, dat het ook binnenkamt, iels Ie korlejalJOn drage'l, 
achle en/aI,1 de la balle eerat volkomen hooge boe.elaars, Bu,erlvlachlen, d. poriod~ 
heeR geconsaereerd nls een • men .. r. • nog nlol te boven ziju In gekunsleldo .an-, 

Den Haag. F. L. stellerigheid vader langs den ba.rJ te sIr ... 

Mlle Reichemberg. 
" "ras bet missen vaD de nallsluiting \"(1.11 

den Irein op H~Uand, dal Mlle Relcbemberg 
on haar tl'oep noodzaakle op hot laatsle 
oogenbllk haar orlreden le Amsterdam af Ie 
telograreeren. 

Hel publiek 1.a1 reeds le wachlen op het 
bellolje voor den aanvang, teen bet hlervan 
werd verwiltigd. De voorslclling werd uit
gcsl.ld 101 Dinsdag 2 Noven.ber. Als direct 
gevolg VßIl cUt spoorwegincident is do Parij~ 
sehe notrice eCllffi:lnl tu AmlSlerdam opgeLre8 

den ull hee(t mOll haar slt.'cht.s kUIlßon zien 
in Serib~'s on r,cgou\'6's Bataille de Dames. 
8eß ~tu l( I <Iat aan hedolldangsche tooneel· 
eischon wel een heulje is onlgroeid,maar dat 
het loch mel greslig, vlug spei best knn 
doen. 

Maar dezon koal' heert het '~ niot ged"mD. 
Men ver.eelde zieh bij de monologon; 

waar hot sluk von wemelt; h.1 spt'1 vao la 
comlesso d'Antreval (Mme HnrrJs von het 
Vaudeville) was te z\Vaar, ,te 100m, zoodat 
zij betel' poseerde voor du m0811er von du 16 
jarige Leonie da" voor do nog genoeg ver· 
leide1ijllheden bezitle"d., amper 15 jnar 
oudero lante van dezo, De Hlno 'humor, waar
mee zij telkens loopjes met Jen bal'On de 
Monlrichnl'd had Ie nemell, "wam nlel go
noeg uit; hierdoo,' sehoot .ij dikwijls le 
kort, Om het pubUek over volo nlle groote 
onwan .. schiJnlijkhoden in baarinll'ignesheon 
le helpen. 

Von Guslave do Grignon (Bor::ay van het 
GYlnllQse) kan ik hel tegellovergestelde zeg
gen; hij ';'ns Julst te vlug, sprong als een 
kangeroo over hel niet al te breode tooneel 
van van Lier op-en-neer en maakte in 66n 
woord \'an hol leuke Iype, dut van voder. 
aijrle de bloOhoid, 'vall mooders zijde den 
moed erfde •• n onaannemelijk karikaluur. 

Henrl de ~'lavlgneul (Ma" Bal'bler van het 
Valtdeville) voldeed 't best: oen gunstlg 
gezicht,een mooie knaap in zUn begin-negen
tiende-eeuwsch costuum an assez crane om 
delwee bowoonslers VII" het kasloold'Autre
val het hoofd op hol te brengen. Enkele 
onmogelijkheden. b. v., wanneer da schrijvers 
den knechl in het salon Jalen, terwiJI de 
gravin den prefect over een hoogst ernstig 
onderwerp spr .. kt, zijn naluurlijk me.r 
debel •• n h.t sluk dan Dan den .erlolker; 
da teruggotrokken boto.melijkheid. den be
diende pas~cndo. werd in bedoeld tooDpel 
door Barbier met de noodigo soberheid toe-
gepast. . 

La barllll de Moulrichal'd (F'cUs van 
l'Odeoll) was, .. zoader vool kleur. Misschien 
wel de beste upvfilllng" dio vao zUn, rol 
mogelijk was. 

En ten .loUe Mlle Reichomberg. 
Afgannde op hnarsocl6talreschap vnn nlels 

minder dan vnn la Comödie Francaise an 
haar voor da cersto manl zfende, is ze voor 
Inij bepaald 80" leleul'slelllng lIew ... I, 

Wat ongelukkig omplooi ook! Miju goele 
Wellsm. "an hel Nederlandsch 'rooneel, de 

'heel'o"knocbt bij ullnomelldheld, wanneer 
hij "01 eerbiedlge toewijding d. visite Ol' het 
Leidsche pl.ln anndient, of het thoownter 
biuuenbrengt - mon ,"1 loch niet verwach
ten, dal zlch OIn hem dc Iroep groepeert en 
dil g ... lschal' lourn.rs gaat maken 1 Zoo 
beschonw ik uok het emplooi "an ingenuo. 
lk k.n inU zolf. niet vOOl·steUen. dat men 
hierin kilO ultbUlIken. Om goede ingbnue te 
'11\\, I\\\'\'\ \\INI ~'\\\W\~\~I\\\\\\ \W\I\\\_ 

len" bij mo.der, lante, nlchl ofgod·weel IHre 
op scboot te gaan ,itlen. 

DaL Js waleen goedeingönue moel kenued 
Eu iels niellws op dit sobied is ,er niet le 

verzinnen. hiormede houdt bet geven in h~t 
ingönue·emplooi op on meer heert MUe 
Reichemberg ans als leksl niet gageven. 

Zolfs minder. 
De vlugge dllrlelhold van de zesiienjarige 

ontbrak, dü liev~ lIa'iveLeit was er niet, of. 
'I mocsl zijn, dat Leonle deze zOO ver dreef, 
dal zU Henri de Flavigneul In 1897 een lied 
van Wagner Iiel zingen. Behalve, hel hooge 
on zulvere timbre vall stern was al1es wat zij 
verder yartoolllie zeer middehoatlg door aeu 
onnatuurlijke gedwongeoheid, waarvan il\ 
uil galanterie de oorzaak hier wH vau zwU
gen, zoo dat zlj In de sc6ne van haar beken
leuis aan den bal'OlI de Montrlcbard bepaald 
onvoldoende was cn bij haar binnenkomeIl, 
na den val vall hnarpanrden haarontdekking, 
dal d. bediendo van haar lantegeen bediende 
is, kOlld. ongevoeld en lauw was. . 

Zij verbeterdo zieh geducht In de monolo
gen; haar Le Vtll,t ward geestig gezegil; 
mel het ouveranderlUk hoogo tlultstem
met je, maar duarnaast ceR uitspraak om 
voor te knielen. Evenwel was hot middel-, 
mallgheidpeil, wH in Mie"" vaul Douceur 
van Pailleron, det vlol en voldoende door 
Barbier en Felis ,werd gespoeld, julsl ~oor 
het einde weer bereikt, loodat MUe Rei, 
chenberg ook in deze comtidie eil un ncte -
Ik spreek hier naluurlijk voor mijzelf
,oonleleurstelling was. 

Dei DBemt nlel weg, dat de monologen Val\ 
haar, Nni. Harris, Ma. Barbier eil Bariay 
als totaalindruk - il faUl loujours resrm .. ' 
- ""n gunstige heen achlergelalen en al, 
weer bewezen hoeft, dat in hot genre mona
loog die Franecben loch eenig zijn. 

En een goode elndindruk is toch maar hel, 
voornaamste. J. FEITH. 

NABlJHRIFT. 
Dit stukje, op ullnoodiging van onzell 

vorigen redacleur voor Noord-Nederland 
geschreven, gewerd ons t8 laat 010 eerder 
le worden opgellomell, doch wij wilden lIel 
ge.n plaat,!!e In ans blad onthouden. 

PB RBDAOTIE. 

De Goudmijn onzer Schouwburgen' 
Ik bedoel lIiet een miJn, waaruii OIlZQ' 

5chouwburgen goud graven als in I<Iondijke;, 
maar eene goudmijo, van de Opb1'8ngst van . 
welke a::mdeelen onze 8chouwburgsn moeto!)' 
bestaan. Nu weet meu Dooit, wat een goud: 
mijn waard I., vMr dat men er anndeele~ 
111 Ileen. - Werpep die voel, renten ar, dan 
is de .mijn best, en anders ... 

De menschen. dio gaan dokteren ovor den 
zleke, deli teringlijder, die men schouwblirg. 
noemt, zUn allen menschen, die geen san .... 
deelen In de goudmijn hebben ' eil die dus 
Inderdaad IIitl wolen, wal de mUn wanrd i •. 

Sedert :l: 20 jaar worden er Jeremladea 
aangehoven over slecble ftnantieele rooulla
ten en overonver.ehilligheid van hetpubllek. 
Jammer dat mell IIlet opgeen, waartloo~ 
dat Jlubllek zoo onverschillig is geworden. 
Eersl de diagnose en dall de behandellng 
der ziekle. 

Borst .on drielnl feilen. 
I' D. Daolftol beleefde in oe"jaar drie. 

hO/lderd \'oorslelliugen, Gysbrechl van 
A rnslei is 260 jaur oud en heefl In al dien 
tijd geen drie /.ollderd voorstelJingen be-. 
""",\, 

2' Lllilekkrrlalld Ileen :l: 70 voorstollin
gen gehnd (LaI hedclI) en in dit seizoell 
breIIgen Shalw'penre, Moli6re en aUe Neder
landsehe AulcUl's samen hel niet 101 zevell/ig 
voorstellingelJ. 

3' A lIe sehouw~urgen le Amster.iam zijn 
noodlijdend,maal' het Ca/8 Chanlalll en bet 
Spe.cialiteilelt l/zeater bloeien eil makcll rijke 
winsten. Zie b.ijv, dt!ß groei C11 da uitbreiding 
van deli tjillgel rjal/gel In de Azpstelstraal. 

Uit die drie feiten blUkl, dal de tooneel
d,oklers otlgeliJk haddou, dia bewcerdon : 

10 dat.mell Shakespeare CD Moliere lUoest 
speien, 

20 dat men Vondr.l, BI'eel'oD, Langelldijk 
en dergelijke moesl speIen, ' 

3' dat men stukken vau de I1Uermodern
Slemodernilelt moesl speIen. 
.,:l,lm.mers, I? de stukkon van Shakespeare 
on Moli~re moelen schltlereud gemonteerd 
worden andel" jaagl de klossieke na.m de 
toesehouwing w.g en Loeb ... hoe ook ver
toond. deze slukken hebben st.eds verlies 
opgelevfrd ; 

2" de stukken onzer kl .. sieken hobben het 
z~lden langer dan drie of vier VOol'stt:llingen 
uitgehouddD i on sieeds verlies opgeleverd i 

3- de ni81lWste stukkell van Ihsen en van 
aUerlei FratIsche Inodern ... b.bben .Ieeds 
hot lot onzer Hollalldsche klossieken ge-
dceld. ' 

Da oorzaken wa8tuoor do schotlwburgen 
geen zaken makcn cn blj gelJreli. unn geld 
aUerleI proefus,ningen doen, dio ook alwecr 
mislukken, zijn drieerlei : 

I" De prijzeII zip' le lzoog. MOli wil nlel 
op den las)sten rang zitten en ziet el' t.egen 
opj2.00 of /2.50 per per.oon le betalell, 
daarbij 10 cent. plaatsbosprekcn, 10 cenl. 
programma. 5 ä. 10 cent. kleerell bcwarell, 
gezwegen vall (I'am en vertering. 

N. B. De 5alo" des V arielt!s heert mel 
75 cmls j" verlering d. i. fO.75 voor plaats, 
programma eil verterillK' I pl'8.ChUge zakeo 
gemaakt cn onze muziekuitvoeringen V(lor 
10 cent, 25 cent on &0 cent entree, rnnkon 
heel wat beler znkell als do <llII·. opera met 

, pbumen vun 3 en 4 gulden. 
'. ~o..,De stukkell. ziJIJ niet naar deli smaak 
vall "elpubliek in weerwil vau de goed. (I) 
les,en der (I) krilie!<. die deze en gene 
direclie wel eens opvolgt : de door de kriliek 
argekeurde slUkken Madame salls Gene. 
De Levende Brug, DOll Cesar d. BazaH 
e. v. e. kekken sleells publiek ; eenlge 
jongelni hobben op steeds m .. r aanrnali
genden toon hel pUbliHk willen b.duiden, 
wat ze moosten mooi villdun; het publiek 
heen er zieh niet aan gostoord, maar is thuis 
gebleven. Hel publiek gaat ull om zieh I. 
amusooron en niet om den haagwijzoß heer 
Q. N. pleizier te doen. 

3' onze nationale opvoedillg is de musl 
gew.ldige vijalld van hel goede 100n .. 1. 
Van zijn 6' tot zijn 20' Jaal' wordt da Neder
lan1t!r gedoemd tot oxamendoen volgens 
steeds omvangrij ker prograllimas, niel ten 
bewijze, dat men weot, wat me" 800 iunig 
graag welen wilde v.el mindel' ilo., wat 
men illderdaad laler zal noodig hebben, 
maar alleen, dat men alle slokp.nrdj.s kan 
berijden. die de examinatoren afdl'aven, allo 
ltunetjos kont, die zU ~ig.vindel1. Oudcr 
dien geesteliJkoll dl'uk ('u die eludeloor.o 
worsteJing, inspanning en verveling, zoek.t 
men alleen ontspamling, alleen versLrQOiing, 
diel'iel inspant, niet vordert dat mell denkt, 
1Iie,I ernstig is. Ziedaar de' reden, dn t. OIlS 

pubUek welspecialiteitentbeaters bPzoekt'en 
tjh1gel-tjuogel-kullst huldigt, maar behoor
lijk bedankl, voor sluilken, die de krlUek 
prUst. 

Ik heb in het openbaar In aUerlei hetrek 
kingen de zaak van het tooneol VOOl'g('stMIl 
en gediend,i1l heb el' veol lijd, veel al'beld en 
vool geld (voor zoover ik heL miss.n kon) 
voor over gehad, maal' ik heh hel lot van 
Cassandra gedoeld. 001< dil nrW,el zal het 
,tooneel niet I'edden, manr w.!licht oorz./Lk 
zjjn, dat er een I-aar jeremiadea en een puru
loasleiI achterwego blijvon, dio zee,' zeker 
met den stand vall ons tooue,;,l uiets te 
m3ken hebben en ern'1tigo mCllsel:tHl hinde
reD en ergeren door hUIl algemccnheid en 
de onwanrheid der beworingen. 

TAOO H. nB BEER. 
Amslerdam. \5 Nov. 1897. 

Rousseau en Jules Lemaitre over 
het Fransch Tooneel. 

In een los praalje, wijst Jules Lematlre 
(A1IHales poli/iques el littiraires van 21 
Nov.) op bel merkwaardige feit dat Jean
Jacque. roeds hetzelfde verweel ann het 
Taonool van Moliere als Bruneiiere her
hnaldelijk aan het tegenwoordigc fransche 
tooneel verwiJl. Onze lezers kennen de ein
dolaos besprokdn meenillg van Rou,_u 
over Moli .... ·• Mj'sanlrophe. Julesl.ematlre 
breugt die eens even in herionering en gaat 
dan voorl door to wij1.en op d. oigen:Ulrdige 
waarde van Rousse"u's oordeel in tooneol
zaken. Niemand wns beler dan hij in st&:lt 
oorspronkelijk en onbevooroorrleeld te zeg
gen wat hij da.rvall dacht. Zijll po.lIie was 
Mnlg. Rousseau i5 in da bescbnving Oll da 
leLterkunde van zUn dagen komen binnen
vallen met worsthehl eu de gevoolens van 
Voltaire's Hrlroll uil l'Irlgen". Mnar JeDu
Jacques was een geniale Huren. Hij zag, 
bebslve de lragedie. van Corueille en Ra
eine, die van Voltaire en vall Crebiilon eo d. 
comedies van Marivaux, Boissy, Destouches, 
Gr .... 1 en Piron. ~Ien kan zieh niels defti
gers of coquetters deQken dan dil dubbelo 
reperloire. 

Sainl,·Preux uit la NO/lvelle Hiloise trckt 
dan ook dnppel'los op die groote mann.n. 
Hij zegl: met al hun genie, zijn hel Loeh 
maar praatjes-mukers. Oe helden doen niets 
dan redeneeren, heel mooi, heel sDorkend en 
men ziel dadelijk dat de sprekel' vo6r alle. 
wil ullbliukeu. AUe gevoelens ulten zich in 
aigemeell8 zedensprl'uken en hoe opgewon
den da lJelden ook zijn, ze deuken steeds 
meer nan hel pUbliek dan aall ziehtelf. Dlt 
kamt hiervand.uan, dal de Franschman op 
hel 'fooueel nielID de eente planls naluur en 
illuzie, maar geest en gedachten wenscht. 
En dan .egt Rou.seau, wat nög veel wa"r
heid bevat: Voor da Loeschouwo .. is de 
.. cleur ultijd de act.ur, noolt d. peNoon,dlen 
lIij voorstelt. Die man die spreekt als beheer
scher der wercld, loniet Augustus, maar Ba
ron; de weduwe van Pompejus isAdrlenne; 
Alzire is MU. Gaussin en de trotsche wilde is 
Grandval. Aa:! de ComOdie .zijner dogen 
verwijl hij dal ze zieh siechIs bezig houdt, 
meloen klein deel dcr menschheid. Er 1.ijll· 
ill de groote stad Parijs viJI of zes honderd 
duizend zielen, waarover men nooit hoort 
op het \(lon_el, 

Eu nu gotuigl J ules Lemaltre : 
• N og hedon len dage, en behoudens zeer 

enkele en bljna alle zocr ongunstlg ontvan· 
gen uitzollllol'ingen, is hot Tooneel inder~ 
daad nOg manr ecn vermakelijkheld en alk 
dramatisch werk is in d. eersle 1,laals onl
warpen voor een spijsverterende menigte, 
waarvan hel gemiddeld geh"U" noodwendig 
middolmatig is, die inderdead slochls vor
m.ak I wil worden on dio er "001' bedankln. 
Ie denken. Nog allijd Is de stol zeer beporkt. 
\Va hebbeo er niet ve~l meer dan het over
spei bltgekl'dgen Het 'fooneel Is en blijrt 
anecdotisch. Den Haag. LEZER. 

I I I 

Mev. Van Peene's Jubelfeest. 
Op Donderdag 29 November.werd den negen· 

tigjarige Mev. Van Peene een eenvottdige.maar 
zeer hartelijke hulde gebracht. De dcstijds zoo 
sympathieke en %00 gevierde tooneelspeelster. 
die gedurende velejarende lievelinge was van 
ons schol1wburgpubHek en die. in ztlkeren zfn. 
het nederlandsch tooneel alhler hielp tot stand 
komen, had wel vroeger op deze hulde mogen 
aanspraak maken. De zaal was goed gevuld en 
onder de aanwezige vereerders be:/ondeb zieh 
de heer Gouverneur der provlncle en de heer 
Burgemeester der stad vergezeld vao den Sehe
pen var. Sehoone Kunsten. Verscheldene rede
voeringen werden ultgesprolren: blijken van 
hulde, sympathieen ollde vriendschap.lk zal 
yermelden de heeren Blockx. Wannyn, Van Doe
selaer, Sadones. Dtoesbeke. Millecam. Een 
pracht-album met haar portret. bloemen. enz., 
we:den haar overhandigd. Het gezelschap voer
de op V IInd,t. het beste gewrocht van wijlen H. 
Van Peene, haar echtgenoot. De beerl'!D Van 
Havermlete. Camello, Vanden Heuvel. Smits, 
Ste,,·ens,Cackenbergh ende dames Smits-Orader 
en Coelingh-Yorderman traden in dlt stuk op 
dat met veel talent werd vertolkt 

In de zaal heerschte de grootste en hartelijk
ste geestdrift, \·ooral oneler .de hUldebetooging 
en onder het zlngen van den V11I1IIlIsd,,, Lmmt 
door den heer Stevens en het geselschap. Deze 
laatsten,even als hetorkest en de,koren "erleen-

I den hunne belanglooze medewerking tot het 
• feest. J. D H. 

I 



Antwerpen. 

Ovel'Zicht der week 
Zeer gaarne hadde ik deze week oen 

praatje gehouden over allerlei dingen. ons 
tooneel, ofal'tisLen betreffend. 

Ik steld. mij voor, zoo eeos heel gemoe
delljk te redek.velen onder vier. zes of acht 
oogeo, met een twee ofdrie ODzer tooneel
menschen. Ik zal voor't oogenblik hem niet 
noemen, wien ik zoo eens hartelijk mijn 
meeniug wenseht te zeggen om eeD of aoder, 
dat zij in den regel, volgens m\l, verke~rd 
doen, ol wal Z8 ook wel io 't geheel niet 
doen. lk zeg: ,·oIgons mij. on dat dient zoo 
in de eerate plaals. daar helgeon Ik sows zou 
aanrekeoen als cen gebrek, foor anderen 
misschien een verdienste is en omgekeerd, 
wallt over het algemeen versohillen do wee
uingen merkelijk, en zijn du opvallingell 
soms zoo zObderling tegenstrijdig, dat man 
~cbier in zichzclf niet meer vertrouwen 
kan. 

Ik meende dus bij hel schrijven der kriliek 
over Marie-A1Itoi'tlette, wal zOlldag voor 
e8n overvol huis vertoond werd, 9\'el1 als 
ovor Lella vertooning "an Maandag, en De 
Sabi)nsche Maagdmrooj van Woonsdag. 
er zoo eeus tusschen haakjes d..:ll eellen of 
den anderen hij te halen,zoonls dat gewoon
lijk door kritiek verslll8n wordt ; lk stelJe 
mij reeds "001' daar eeus eeft beel geweLcns-
1'01 zaagsken over te spannen; ik bad zelfs 
uJijn slachtotft'rs reeds gekozen. Pardaf 1. .. 
daar komt mijn secretnri' met hci voor heul' 
erg verblijtlend nieuws anndraijen: Copij te 
veel J Veel La veel copij! .. Daar lag mijll 
vool'genomen prnalje in 't z::.nd. Enftu, het 
zal foor een nnder ruaal 2.ijn. 't Isjammer 
ook, want bad ov~r d~ Sabünsche Maagw 

denrool, heel ganrne ..• mMl' het kau niet 
ziju, zegt onze secrt'taris, llet kan niet, Met 
groote moeile heu ik toclalillg ·sekr.,en om 
te verteilen. dat ODze BestuurdC'r F. Van 
Doeselaer aan Pdns Albert is voorgesleld 
geweest op de vel'Looning van Gardmia. De 
fransche bladen hebben zijn naam niet ver
meId. Nochtans b.ort de Prins zieh wel vijf 
min~ten met helD onderhouden. .. . "-

De heer Rooman, voorziLler van Gar
dmia, sprak tot onzen Pl'ins : .. lioogheidt 
ik siel u hiar Mijnheer Van Doeselaer, be
.Iuurder van Ollzen Nederlandsehen Schouw
burg voor, een der populairste mannen van 
AntwerpeD. die onlang. zijn gouden jubi
leum als tooneeI,peier heeft gevierd.. De 
Prins was zeer gecharmeerd, en hoopte dat 
anze SUS, nog 1'eel jaren aan het hoofd van 
ons gezelschap macht blijv8n, WelRI'Van men 
bem voel goeds beeft ver leId. 

Daar is mlsschien een gelegenheld om 
ODzen Prins eens t8 verzoekeu eene VOOI'
stelling blj te wouen. 

G.D. L. 

Nora. 
0, die Nora 1... Wat heeft ze in de laatsle 

acht dagen 1<1 Antwerpen al pennen en lon
gen in. beweging gebracbt I Oe pennen van 
al wie zich met tooneeleritiek hemoeien; da 
tongen "an die honderden, die "Verloden 
week da voorst.elling hebben bljgewoond, 
voor zijne lodon ingerichL door den Zuld
Ned~rlalldsebt!n Toolleelbond en ook 1'001' 

bot!. gewooll publlek loegankelljk gesleld. 
Nu. oen.gowpon publiek was hel eigonlijk 
niel, dal de-vertooning op 25 November In 
den Nedorlandseb~n SCbouwburg alhier bij
woonde. Bullengewoon mocht hol veeleer 
heelen, In dezen zin a1tbaos, dat ,"eIe selei
terdel1, die zieh anders al bijlon ~el' weinig 
moL het tooneel 4fgeven, ditmaal, .otn den 
wille vnn Ibsen, den weg U8&1' den schouw
burg hebben gevonden. 

Eu nu •• inis de vertoonlng is afgeloopen. 
worden In de beiangsteUendo kringen nog 
immer met vuur gedachten en indrukkell 
gewildeld IlVef NOl'n, O"C1' den gang "an het 
ltuk,o\"er de on~knooping.over da karaktcrs, 
over de titeirol In aUe,·eerste plaals. Waren 
er voorbeenslecht. enkele lIentalIen. die het 
sInk banden golazen or zieh kondeo he,.in
neren het vroeger in eene andere tani of 
elders 10 hebben ,ien spelon. nu toch zijn 
er honderdon, 4i. Nora .an aailsebijn tot 
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aanschijn hebben aanschouwd, die haar I en al was Nora ten vone overtuigd dat het Haar gejaagd binoentreden, wnnnccr zij 
hebben lIehoord in haar bedrijfen haar zeg- waa,.heid i, wathij zegde. dan nog zou het tehui. komt met de Ke,.slge.chenkcll \"aor 
ge. n. En de mellschen raken niet uitgepraat I rnoederlijk gevoel, hat moe~erlijk instillct l man en killderen en dienstbodell j hel ver .. 
over dil tooneelspelen over het slol. dal zoo zoo ge wilt; Iuider sprokan b'j haar dan all. stopperljc·spelon :neL de kleinoo (een ver
gehesl anders i8 dan zij gewaon zijn te zien redeneeringen en sophismen. rukkelijk tooneeUjo van kinderliJ1to lla'ier-
on dan zij misschien ook wel verwachtten, En toch ... ja ... chi 10 sa ... Wie peilt da heLd on schalken levenslust); hare gesprck-
en boopten. grondeloo~e diepte van een vrouwelijk ge- keD met Guother i de dans-scene, wanr zij, 

Wij komen wat laat aandragen met onze moed t._ Misschien is het Ibsen die_ gelijk ' door wanhoop g~dre\'en, in immer sue11er 
beoordeeling, maar het is on eenmaal he,t heert legen oos ... Zijn onbetwtsLbaar recht ~ thempo, tot een wilden rhythmus, tot een 
lot van een weekblad, de 1'01 Va!) Rutb te was het in elk geval, zieh tene' Nora le paroxysme van ,pnssia en smart stijgende, 
speIen en zioh tevreden te moeten steUen droomen zooals hij baar opvalLe. nlel zoo- hare tar"ntella voordraagt; hel siottooneel, 
meL aren te Iezen op het ,.eld waar de dag- .. Is ze in de wereid voorkomt. Eu zijn siot hoL verlrek uil de eebtelijke woning. nadat 
bladen reeds met eon overvloedigen oogst is ook gewettigd, in dezen ZiD, dutt zonder zij met ReImer heef~ afgerekend : deze be
zijn weggereden. die ontknooping, hot heele siuk geen reden hoorden tot da schoonste momenten van den 

Wij herinnereIl OI1S ergans gelezell te heb- van bestaan had: het zou dan uog wel den a\'ond, eil gaven de volle mate van Mev. 
beu, datlbsen zelfeens heftig zou afgestre- Nora kunnen heeten, maar niet Het Pop- Dilis' talent. 
Jen bebben. dat het hom In ?ijne slukken penhuis. Mnar .1 .. 1 nu Nora ook al waar Wna,·dig werd zij ter z\jde gesl.au door 
om thcsisseu of bewijzen ta doen js, dat hij zijn, dan is zij zeer zoker eene uitzondering. de-m! despele!lden, de heeren Dilis, Laroche 

··.F ~ciJl.·efgone pbUosophiß zou 01' nahoMmj.· WiJ·geven toe, dat ook ul1zonderingen op on BerlrUn, 
of hOl tooueel als spreekgestoelto zou betre- het looneel mogen gebracbl worden. Ja dat Wij hadden ons de rol Vlln Roberl Helme,· 
den om deli volkemaalsohapve1ijketheorieen zij soms 'eer gesebil,le nram.tische per- wat stijver. wat strenger voorgesleld dan 
te verkondigen. w.t ik b.·doeI, moet hij sonages kunnen zijn. maar wal bewijskracht de heer Dills z., ons gaf. Do man, die steeds 
gezegd bebben, is alle('n kunstwel'k te lave- steekt er in eene dtzondering 1 Staunt de den mond vo\ heelt vall c61'lijkheid <.'n plicht. 
ren, on als zoodanig moet miju 'nt'beid -dan wijsgeer, de logisch·d~nk6nde, da weten- van zedellle\!r en religie, kan mocilijli, dunkt 
ook uitsluitend bevoorJceltl worden. sebappAlijk-zoekende wol aoit eene stelling ons, zoo los van houding, zoo zwierig van 

Indiellibsen dit wQzenlijk vel'kla::u'd heeft, op eene exceptie 1... beweging zijn als wij hem hier zagC'll. Bij 
dan komt het OllS \'oor, t.lat hij zich zelven Zoo kan men voort redelleeren tot in den tel'ugkeer \":'111 hat bult wnUllc('r zijlle 
beter kenl en juisler ueoordeelt dan menlge 't oneinuigo j en zoo worJt er over Nora zinnen verhit zijn dool' het sUCCcS zijuer 
IbselJiaall, die in zijn argod niet zoozeer gesproken, in zeer lIiteenloopenden ZiD. vrouw en door de geuielingen der feeste
een dramatischen kuustschepper dan wef Maar. wanr allen hot over ecn~ zijn, dit lijlie samenkomst, ja,dall iS:het tc beg'l'ijpell 
den apostel vall een nieuw geloof, den ver- iSt dat het een pakkend sluk iS, dat men dat de natuur ho\'en do loer gant; maar 
kondiget' eener Ilieuwe leer vereel't. Dat hij niet kao lezen, dat men voora\ niet kau 01) andere oogenbHkken znl de man, die \'06r 
in vela l'ijnt'1' slukken gebruik maakt van zien speIen - als het goed gespeeld wordt alles- gestold is op rcs(\~ctabilit""it, Z.1.l da 
theLriecn eIl hrsdlOuwingen, ollllecnd aan' ...: zonder het dramatisch genie van den ballkdirecteur, vol van het brsof \'an zUn 
de natlau'lljko <.'11 maatschappelijke weten- dichter en van den tooneeltechnleker in gezag en verantwoordeHjkheid, CI' zekcr
schappen, volgens do opvattingeu der lantstl'l hooge mate te bawonderon. lijk stemmigel', ingelogonor, zoo ge wilL .• 
decenJlien, diL kan niet be twist wOl'dem, en En nu de vraag: Of het op 25 Novembet' pedauter uitgezicn heuben" 
strckt siecht:) tan b~wijze dat Ibs..!n ten volle in den Nederlandschem Schouwburg van JIet uitwcndig contrast tusschen hem CIl 

cen kind zijllerJouw- i3, mot zijnon tij"l II1M- Antwerpen inderdaad goed werd vertolkt Y" zijne Nora zou sterker gewcest zijn dan wij 
gaat cn aan niets mellschelijks vreemd blijft. Het is ons meeil' dan een gonoegen, het is het hier mochten aanachouwen. 

Alzoo, - om niet wijdloopig to worden OIlS e~n geluk te magen antwoorden : ja, da Behoutlens deze annm<.'l'king, hebben wij 
en OllS alleen uij Nora te bepaleu, - indien vartooning was in velo opzichten puil.;, en" niets dan 101 over VOOI' da gewetonsvolle 
dii tooneelspel. gelijk wij door Ibseniaan- strekt tot eere "an het gezelschap des he~ wijze, waarap de he~r Dilis zijne rol heeft 
seho eslheteu hebben hooren verklaren. reo Van Doesolaer. En dat ook het publiak verlolkt. 
moest"dienen ten hewijze dat da vrouw in da' met dit oordcel volkomen insternt, het- is op Wie van den heer Laroche (Gnn{hor) had 
cerste plaats rec~t lIeeft, zoo gOßll als haar don gedenkwaardige:D avond dien Antwerpen verwacht dat hij de rol van Gimlher zou op
mallnelijke wedcrheHt, op het mellsch·zijn, nan den ZuiJ.-Nederlandschen Tooneelbolld gevat bebben als die va.n den classiekell ver-
dat zij crrst mensch, daarna pas echLgenoo, verschuldigd h, genoegzaam gebleken. Het l'nder in he~ melod.rama, zal zich toleurgc
eiüriooder is, - ·wij voor onnouden sterk pubUek hoefl echt,· zuiver kunstgenoL ge- steld gezion he.ben. Oe heor Lnroche heeft 
anrielen aan het slot vnn dU stu k, in stedA sIDaa.kt en zijne dankbaarheid. in warme vol~omen begrepen, dat hier gecne beftig. 
van het geijl,ite : Gordijll, de klasiieke for- toejuichingen uitgedrukt. heid van toonllcch gebaren to pas komen. 
mule: Q. E. D. ie s~hr~\Vell. Doze toejuicbingen, zij waren in do oerste Vooreel'St, de man js in den grond niet 

In de flguur vau Nora tocb is le weinig plaalf gerichl tal Mevro·,w Vilis-Beer.mans slocht; hij h'!efl gaflUlld; hij "erdedigt 
eenheid, de omwenlelillg in haar geheelen (Nora). thaus zijn goeden naam, de belrt'kking die 
gcmoedsloesland ge,chiedt zbo plotseling. Hot was sinds lang voor niemAnd cen hom wederom tot eerlijk man stempelt in 
het siot i::3 in zulko mate onwaarschijnlijk, geheim, dat Mevrouw Dilis een der beste de 'oogen zijner killdereu, in hat aanzien 
daL wij de mogelijkh.id van het besl .. n dier krachteIl iso san het gezelsehap van den heer deI" m.alschappij; hij doet hel met het 
vrouw en de wMl'schijulijkheid van de ont- Vnn Doeselner verbanden. Wie haar, avond wapen waarover bij bcscliikt Maar juist de 
knooping dier hallt.leling niet zonder moeite voor avood, gedllrende d6 zeven maaoden kalmte waarrnede hij optreedt, dat zich~ 
kunnen toegeven. Of ZOll het waal' kunnen van elk tOClneeljaar v,)or het voetlicht zag zelven-volkomen behcel'schon het\\'clk hern 
wezen, oat dit lichtziunige vrouwtJA,dat wij komon iUl'ol1en vnn allen aard en gehalte, kellmerkt Oll zijne halldelingell bestuurt: 
in ·t eorate bedrijf belrllppcn op kinderaeh- weet dat zij over lDeer dan gewono middeleu dit maakt zijne versehijning oneindig Irrf
achtige snoeplust, in cens ef'!O wilskracht beaehikt, dat zij een onreilbaa.r geheugen. fender dan razende bedreigingen het 2'ouden 
aan den dag legt, die haar mau en kinderr.u een onverzwakte arbeidzaambeid, een ecbt vermogen te doen. 
doet verlaten om zieh, zooals ze zugt,op tooneellemperament bezit, Dat zij als welge- De heer Bert.rijn maakle van de rot van 
haar eigen opvoeding te gaan toeleggen' schoolde actl'iee ook in ltlassicke stukken dokter Raok eene erclatie. welko hern zeer 
Ons dunkt. zulke dingen gebeuren alleen op volkomen op har. plaals is - dat heert zij tol lof sLrakt. Ult-on inwendig schoen hij 
het toOlleel, nooit of nimmor in de werke- latoo blijk.en als Jessten, ab Ophelia, on1.. wel de nan ruggemergstcring liJdende, koel~ 
lijkheid. Maar dat zij zich kou voorllit\yerken tot op I,loedig over eige:l toesland philo50pheeren-

Dat hare hartstochtelijke Hefde 6n verec- het eerste plant dat zij een geh~el werk op da art! te wezen, dien Ibsen ons heeft wiUen 
ring voor haren echtgenoot plOIS af"oell tot hare schouders Iwn drogen: daarvan moesl voor.teUen. Het was zoer goed: zulk con 
het vriespunt, nu zij ondervindt dat Robert zij uog het bewijs levereu, Eu dit bewijs figuur vergeet men niet licht. 
niet d~ man i:s waarvoor zij hern in hare hpeft zij schitterend afg'elegd met hare ver- Ook mevrouw M. Vel'struele (als" Chris
verbcelding Meld, dat bij zich niet sterk tolking ~an Nora, die haar \'001' goed eene tine Linden) had haar deel in het algemcen 
gClloog tOOllt 010 hore schuld - de schuld planls verzekert in da rij der zoogenoemde succes. Wij zagen nochtans lie\'Ar dat zij 
die zij om zijuentwil op zieh heo~t geladen If eerste rollen ~. blj hare ee.rste olltmoating lOet Nora (l~orstu 
- t8 vergaven. om ze te deelen, om ze op Het fautaske t het nervauze van NOl'a's bedrijf, derdo toonee)) niet zoo dikwijIs ynu 
zich "zelven to nemen en, als 't noodig "is'. kal'akior, het handelen naar uit den diepen plants verwisselde met deze lanlste. Die 
voorde gailsehe wereid all~en to drogen <im grond van het onbewu.loo(lgerezen:.lmpuI- herbaaide eh .... -croise·s zijn ni.t natuur
den wille van Haar, - ja, dnt Itaß er ~0B' Ides, heeft zij volkomen begrepeo on weer· lijk, maar geheel overbodig, daar zij df'l1 
door, dat is begrijpelijk Zllik eene ontgo(}o gegeven.ln dramalisehc oogeoblikken waren gllng vlln het gcsprek hinderen. Deze aan
cheling kao tot ,~anho'lp vervoel'cn. Eo dat I er in harG stern somwijlcll illionaties, die m~rking komt eigenlijk voor reliening vall 
zij zieh 'in die olDstandighedcll van harell ans, docb met minder kracht. h$Jrinncl'den d~n regisseur, die uij eene voigende opvoe
man afwendt, - het we7,O zoo. Maar haro aan het metalell ol'gnan harel' geniale ring wel wat to \'erbeteren zal vindcIl. Een 
kinderen, hare drie ollnoozele spruitjes I moeder. fljnen kenner vall toonee\schikking hoorden 
verlatcn, zonder een grop.t, zonder een ae- _ Reeft zU van dezJ iets van het timbre der wij na atloop van da \'ertooniog zpggen: 
scheidskus ., oeent het wil er hij ons niet I steffi,niet zoo de bJweeglijkheid der wezens- .. Een Noot'sch sluk, met Fl'allsche regie! .. 
in, dal aeu moeder ler wereId, hoe geexal-' trekkeu; mnnr zolf.:l het strnkke, dtl impas- Het oordeel i5 bard, manr niet goheel on
teel'd zij ook waze, tot zoo iets in staat zij. sibiliteit van hot masker viE'1 haar hier verdiend. 
Helmer hreft haar, wel is wanr, gezegd dat ! mede, nu zij hot eindo va'l het derde bedrijf Slotsom : 00 vcrtoonillg vnn Nora heeft 
zij niet meer wnardig is de opvocding hllrer : kon speIen nls eelle die, het • wonder" dat weer eens bo\Vczcn, dnt het ger.clschap van 
kinderen to leiden,dat haarndem ecu moreeIe ~ zij verwnehtend wn~, in den rook deI' iHu- den heer Van DOE'selner ß(\g \"el icts anders 
pest iso voor die kindere~l i mftal' hij heert . sie ziende verdwijnell t hanr hart voelt ver- kau dan de Pnl'ij~cho dmken to speIen. die 
naderh.nd dit wou!"d ingeL,·okk,'n nls zijnde stijven (,nder den ijskoudell druk vnn hoop- bet genot vall hel ZOlldagspobliok uilmaken. 
s'echts llitgesproken in eene opwclling van looze vertwijfeliug.EI' was iels Maelerlinek- of de Duilsche k!uchtell. die de 'Voen~dag· 

,toorn. Doch nl had bij. dit ook niot gedaall. nehligs indezeopvnlUng vanN'l'a. bezoekers nantr.I,ken. Wanneor hun de 
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gelcgE'nheid daartoe wordt verschan, en zij' Zoo'n onderneming,te midden der velden,enin I 'W'orden de goederen atgehaald eil. 
den noodigen tijd aan studie kuonen beste- eene streek waar het tooneel v60r weinige jaren . ~s:~~~:%~~t:~~~~:'~:;~E~~~~:;;;;~~~I" 
den, dan zijn onze Antwerpsche ar~isten nog niet i"ekendwas, mogenwe voor Duze too- ~ MenJ~~~l~:"~~a~s~I~!llll~~~ .. rwcl~.,;t:~r:~;~~~~~n~·l'OOgen, op ijn (p 

valkomen in staat tot het leveren van echt neelliefhebbers van den buHen als eene blijde ,~ . =---=- J S =-
gebeurtenis •• nzien. D. wedstrijd is imme,,;. ~~ -----~-=V ER WER' GE E R T = 

kunstwerk. een bestemiddel om hunnen n.ijver ondeding ~ _= S T 0 0 MT I G G E J,. EH';. ...... "' ..... "''''. ;. 
Mochten'huD die gelegenbeid en die tijd aan te sporen ende beoordeeling ..!er Jury (zoo 100; VA N IBot8l/ia. 7'0. 

minder karig worden .aangeboden d,an dezeuitbn-oegdemannenissamenge5telilleene = U. ta'" ~_/la./la.T,4'1' (tea:elldeGI';en;._ o~epe8tr'_ao.t,~.--- -- g 
meestal het geval is : hat ware een weldaad doorsJaande proefover:de waardevan hun spel. = G J1,.ß'Vl"lDß-S teplo..atfh __ 1 ---- -- lurichting Tan wassehen {I) 

t 1 c Ons do~l bij dezen wedstrijd)) zeggen ·de in· ~ • tli~en: G .,rn ~en - CD ~rerneeTen\"an Storen cn Oortlijnen S" 
voor ons oonee. richters c i5 de verheffing onzer Nederlandsche Q~~=:B§!'~II~':. =~~==~D~'~'G·~,."~,~e,n~~gd'§W.~~§trt,~eJe.~r.~dne~s~p~"n~ij~eon~.~HI~·§n~d'~C~hnO~eu§"re~n'~'nP§,I~u.~,m~e~"~ .• ~",~. J:::.~ Antwerpen. X. taalen van het Nederlandseh tooneel)) waar- .. "'" 

voor we bun dan ook niets anders clan lof kun

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
.. De Tooverlluit .. ,an Mozart. 

In gemoedo, ik kan bezwaarlijk begrijpen 
vanwaar de overgroote bewondering van de 
eenen en langs den anderen kant da hoo
vMrdige minnchting kamen die ten IlUidl
gen dage voor De Tooverflllit worden aan 
den dag gelegd. Dat het werk, ook bij meer 
gebildetm. in zijn tUd lot oou geestdriftige 
bewondcring kon vooren is zeer bt~grijpelijkt 
maar minder begrijpelijk is het dat de 
tegenwoordige verguizers vau den • divin 
Mozart • geen rekenschap houden van den 
tijd wanrin heL .tuk werd geloondlcbt. 

'Vagner zele, dilili der toonkunst hare we
zenlijke, verheven roeping had aangewezen, 
wi.st h\.)8Veel hij Mozart te danken lIad, .n 
dweepte met hem. 

In een onlangs versehenen artikel van 
Edward Orleg vinden wij over Mozart het 
volgende, dat l>ewijst da! ook deze Noorsehe 
meester er Ter af is moo te doen aan het 
minachtend schokschouderen der jonl/eren : 

Het is voldoende, zegt Grieg, van Wagner 
en Mozart te vergelijken om de jui,theid 
van het spreekwoord le bewijzen dat de 
uitersten elkander raken. Deze twee mees· 
tors zijn. inderdaad, elkaars tegenvoeters; 
er het bewijs van laveren is niet noodig. 
En nochtaus verbindt er een hechte band 
die Iwee. Zonder tWijlel i. Weber de onmid
delijke voorganger geweest van Wagner, 
en daarna is het Glück. die hem het meesl 
heeft beinvloed.Maar misschien i. hij Mozart 
meer dan Glück schuidig. De groolheid van 
Mozart is zoodanig, inderdaad, dat zijne 
terugwerking zieh hedendaags nog gevoelen 
doet, en dat wij len huidigen dage nog alles 
van hem te leeren hebhen. Ik denk. onder 
meer, aan bet uitgebreid recitatief zjjner 
operas; Wagner bad harn slec:hts te volgen 
om den dialoog in zijn muziekdrama te 
scheppen. 

We zijn thans echter gewoon aan de mu
ziek te vragen dat zij ons Ineer en hooger 
genot verschaffe dan OllS ODr te streelen ; wij 
wensehen dat zij dc taal zij van de ziel, die 
uitdrukt wat wij innerlijk gevoelen, die ooze 
stemmingen overbrengt en meMeelt. Die 
d:lt zoekt in Mozart, viodt zieh bedl'ogen, 
maar heUl däärom veroordeelen mag niet, 
want, meester Oriog drukte ook dit gedacht 
uil: hadde Mozart gele.fd na Wagner, dan 
ware hij, de open geest, misschien een van 
\Vagners verldeefde volgelil1gen gewcest. 

Wij hobben . veel gonoten bij de puike 
vertolking van Mozart's werk. In da eerste 
plaats (Henen gelloemd MejulferKamphuizen, 
dan da trio: Mev. PCde-Baets, MeJ. Vao 
Elsacker en Persoons. Als Papagena was 
?tlej. Velders go~d voor eene debutante, en 
de knnpe!1trio Van Eggelpool-Van den Bergw 

Kennis zeer verdienstelijk. 
Om'oldoende was Mej. Kernitz. Weilleeft 

zij gorde oogcnblikken als actrke, maar 
heure stem is zwak en kleurJoos, kortom. 
onvoldoende. 

He heer Berckmalls zong met "eel gevüel 
zijne moeilijli.e rol j de heer Fontaine was 
niet bij stern i de heer Vn.n der Slappen was 
puik, en wij koesteren veel hoop voor bem 
De heer Judels was een schoon tlguur en 
voldeed zeer goed in zUne rol. Oe heer Van 
Ael'sehot iS, tusgehen da artisten vnn. ons 
opera, niet op zijn plaats. 

Groot succes voor den heer BcrlJard Tok
kie, z66 voor den acLenr als voor den zanger. 

H.M. 

Tooneelwedstrijd. 
Verleden week ontvingen we dt'n omzendbrief 

van den Tooneelwedstrijd der Zang- en Too
neelmaatschappiJ «De Vrede» te Sint Gillis 
(Waas). 

nen toezwaaien i maar, of zij dat doel bij hunne 
onderneming zullen bereiken, betwijfelen wij 
zeer . 

Om ~ij middel van het tooneel de Nederland
sehe taal te verheffen i8 het niet onversehillig 
welke stukken op de planken worden gebracht 
en hierover zegt het reglement geen woord. Zal 
men er nie!sbeduidende slukjes toelaten of ver
taalde prullen. die beter voor een Cale Co"cert 
dan voor een ernstig tooneel passen? 

Oi zal men %ich uitsluitend aan goede N eder- ' 
landsehe tooneelschrijvers houden? In dit gevat 
alleen kan de wedstrijd voor elue taal eD tm$ too
neel waarde hebben. Ons dunkens, zouden de 
inrichters goed doen zieh op dit punt klaar uit 
te drukken, zoowel in het belang van het doel 
dat zij beoogen als in ditvan 't welgelukken van 
hunnen wedstrijd, want geen ernstige tooneel~ 
groep zal zieh laten insehrijven, wanncer hij 
niet op voorhand verzekerd iS, dat zoowel het 
siNk als de acteut' in aanmerking wordt genomen. 

Art. 9 der Verorderingen. zegt ook. dat de 
maatschappij zieh nietgelast met de sehrijver'i
rechten en deze in 't gebeurlijk geval ten laste 
der mededingers zijn. 

Dat i5 bepaald verkeerd gehandeld en zet de 
mededingers er onreehtstreekt toe aan of wel 
om het schrijversreeht niet te betalen. wat in 
onze streek maar al tevaak gebeurt. ofwel om 
nietswaardige dingen te vertoonen. 1 die geen 
sehrijversreeht verdienen. 

De uitgeloofde prijzen zijn immers zoo gering, 
dat de mededingers niet zeel talrijk zullen zijn 
en cbarom vinden wij het best, dat de maat~ 
schappij de schrijversrechten ten haren laste 
name. Trouwens, onze Nederlandsche tooneel
schrijvers toenen~:r:ieh)n dusdanige gevallen 
heel insehikkelijk. 

Wij laten het nu verder aan de maatsehappij 
«De Vrede 'over otlze opmerkingen te beslissen 
en verhopen dat haar tooneelwedstrijd, waarop 
we als medewerker aan Hel Tot»ml zijn uitge
noodigd, naar wenseh mOhe gelukken. ' 

Rupelmonde. Vlaanderen. 
LOD. SCHELTJENS. 

-~ 

Versehenen Werken. 
Wij heb ben ontvangen : 
Een tOlloeelspel in de . straat, zedenschets 

in Mn bedrijf, door Prosper Vall Langen
donck. 

Het is een geestig en gemakkelijk stukje, 
dat, wij zijn er z"ker van l weldra zijne ronde 
in aI ouz.e Ma.atschappijen doen zal. 

ANT WERPEN. - Schouwburg .. EI Bardo .• 
MUDd,g, 6 Decembtlr,om 7uur,Pierlala, blijspel 
iD 3 hedr. door Aug. Hendrick:r. en De brief uit 
Parija, blijspel in 1 btldl". door Van Praeg. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel-Concert. 

W. Koopal & Co 
A,.ntschlp ,oor l&u'kolldl;1n,.n 

64, Provinoiestraat (noord), Antwerpen 
.UIOI,.i..,U:IIIOIC EM t'lTDEELlNC 'AIOI DII.VIWERIEIOI 

1101 BItLGlt. HOLLAl'Illt l:M omTSCHLA!lD 

---- IN 24 UREN. ----
HOflUERD VOOIUIEROllDEI'I PLAATSEII TE AIU'A"EIlPEII 

VOOK HET AAI(PUlKEI'f 

SCHRIJVEN VAN ADRESSEN 
op bandeIl en b.jefornslagen \'oor alle bll'oepen. 

- Onder billd doen, -' 

VerilUl1ng van 
dn.agbol'den en wlicns 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 

Het ia yoorwaar in ,1it groot s.::hocnmagar.ijn dat 
gij moetzijD orn in vertrouwen te worllen"belliend, 
alles "Wordt er In hui!' gemaakt door bekwame 
gasten onder het oo(l! des mee~lerll. Scho:Jße keil. I 
Yan mans- en vrouwbottillen,tllorjea voor hllwelijk 'I 
ceremonnies pn &1'ondfeE"sten. Alle rep8l'ati~n 
worden. aangeDomen en l:Iinnen de 12 uren .. fge- i 
maakt ook &1 lijD de .cholnener$ens anders ~ 
,ekochl; Spoelalildl , .. kinderocholillOll. j 

FABRIEKVAN FIJNE BLOEMEN 
HtllrIUJbto.ll.-., Elo.mtonn 11 .U .. "fA, '111. IU. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConoertenenBegufenissen 

ARTIEKELS VAN PARhJS 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwcrpcn. 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM "1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje R. M. de Koningin 

BORDEAUX 1:895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door do hOOiO 101')' tolgokond. 

................... 

_ ..... __ .. _ ...... -
Handschoenen fabriek. 

Handsehoenen op maat op 3 uren - Koste· 
looze en onmiddellijke reparatU!n. - Opnieuw 
wassehen der Handsehoenen zender genren. -
HandsehoeneninChevreau, Suede, Castor,enz" 
- Engelsehe, Zijden, halve.zijden,garen Hand
sehoenen. - Grootekeus vanCravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud hut8 BerbiK'ette. 

33, .G R 0 E N P L A A T S, 3 3 
ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II, Antwerpen . 

Nabij de Oostlt3tie. 

VERRUIS W AGENS X~r:h ~:: ~~',?o.:.2o~';oi,! 
naar beiJeyen tot 8 meters toe. - eH. BAELE, Meu· 
bp.ilnakel··Uarnierrlel'. St. WiIIl"hrodstl'aat, 22,' 5-
wijk. Antwerpen. - Oewaal'borgd l'enoer' en 
inpakking VMn meubelen, pi .nos en coffl'e·fOl'ts. 

PIANOS. zt!:i~c~~e:.::~:ij~~,~ ~~~p~L~a:~ 
JANSSENS, Kunltlel. 74, Hoek van Hopland. Orooten 
keilS van allerhe8te piano3 van Ir.575, 625,675, enz 
onvenljtbaar en yoor 10 Ilir gewaartorgd. 

G-u.s'tave FAES 
25. ».ddo.,lraal. 25. ANTWEBl'EN. 

JIE lVl.UZIEX:: JIE 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.:Ll..l.rne c> <:>:LW: S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

HORLoamMAKER & aOUDSMID. 
)lAGAZIJN VAN 

Schouwgarnitlll'en in alle soorten eD nan 
alle prijzen. 

Oouden en zHveren Horlogien, JU1teeleu', Goutl 
en Zii"ferwerk. 

MUSIKAAL BESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH· 

KUNSTLEI, '0 
Pi.n.l ..... , S.lll,o, Thlerl. I. lIarm.nll 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van .r 
,5 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
D.oor Mt RebruikYaD het echt Amerit,31ftseh Boseh. 

f~~I~.I.~~h,~~~:;J:~eb:::d~I~~i;e~j~d~~;i~~~II~i~:t~~I~ 
Ilenonl"n die gllnseh het baarterll(( hetomen hebbell. 

Te vel-t,rijlten: De Heul. Anlwerpf'lI: Puls, Küllnder 
plaa~~, Ge!~t. Vln Meltebeke, ~echelen, NoJC, lIeuem 
en blJ de blJzondenle apothekers des lands 

FII'!.<;chen Yln !I;-, :1.110. -rn :J.- Cr. 
EenigdellOt', VAN GROOTEL,YI:a~mlrt\,'t, Antwerptl:l 

Gebre,ete,rd. 
~a~~~h B~::ft!.nn 40 cleAliemen, po~hrij· 't his ·voor 

Brood- . & Banketbakkerij 
GUSTAAFKURTEN 

aEMEE~'l'ESTRAAT,51 

Schuins over deZoologie. 
Gekend VOOI· zijne l,-kk~re.koeken. briochen. flD~. 

WOI·stenhroon. . 
Bekroond m, t J, gonden medllie in da Wereldhll100iutaUilir 

Tin 1894, 

CRIEE CENTRALE 
ltuis gebroeders l)E WYN.IIAEBT 

VAN ERTBORNSTRAAT 

Tus~ ben de Milles Qolonn.c~ eD da'3- Arcade .. 

Dlgelijkl nn 8 n~e '. !:lorge .. tot 10 Ire " uOluh 

VerK'OOp biJ opborl. tHven .. 
pllhli,~kc. verkoop van I~ kwalitcit, O~bt!Il·,· K.lfj!!. 

Schtlll':ln- eu Vt'I'k~D"lee!ch, ean prijlen 
welke :J..!e concu-rrentie onmo~elijk. mJ.'k~ll. 

Antw. Drukk. CL. TRI.AUf· Gratiekape4\t •. ,. 
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A. C. WERTHEIM. 
I832-.8 97· 

Wederzijd_ehe sympathieän magen al 
geen rekening bouden met het bestaan der 
staatk.undige grenzen tusschen Noord- an 
Zuid-Nederland, het _Ireven der Noord
Nederlandsehe Redactie naar aclnalileit in 
den goeden zin des woords wordt nog al eens 
belemmerd door den afstand tUS$chen '8 Gra
venhage an Antwerpen en zal er door be
lemmerd blijven, zoolang het gebruik maken 
van den telegraaf lot de zeldzaamheden .. I 
moeten behooren. 

Wlj gevoelen dit vooral, DU wU, Intel' dan 
In Noord-Nederland gedrllkte weekbladen, 
een woord kunnen wijden aan de nagedach
tauis van den grooten man, wieIl$ naam wij 
met eel'bled boven dit artikel sehreven. 

Abraham Carel Wertheim is niet meer I 
Onze dagbladen hebben hem gesehelst als 

bekwaam ma.n V&D zaken, als weldoenertals 
ataatsmao, als voorstander van de vrijzin
nlge denkboeiden. Aanstonds zllUen wij het 
Tr'oord geven aan iweezijnaroprechte, dank
bare vereerders. Maar v66r hen, mogen wij 
eeo weemoedigeo groet brengen aao de pas 
gesloten groeve te 01erveen, wasr hij rust 
onder een sChat van bloemen, niet alleen, 
maar ook Qnde)' het veel grooLscher pleng~ 

offer van mannen -tranen geschreid op zijll 
graf. 

Wortheim deed wel, vaak anoniem, overal 
waDr h ij kou. Maar in ons orgnan rr.ogell 
'wij volstaan met in hem te herdenken den 
vriend, den beschermer van ens ~aord
Nederlandsch Tooncel. De schouwbul'g van 
Lier wa.'i in rouw toen zijn overschot daar 
werd voorbij gebracht en de Koniuklijke 
Vereeniging Hel Nederlalldsch Tooneelliet 
zieh vertegenwoordigen bij de begrafenis 
door niemand minder dan Mr. M. G. L. van 
Loghorn. Geen wonder, want Wertheim 
heert die Vereeniging helpen oprichten en 
schonk haar voortdureud zljne belangstel
ling, waarvan ten duidelijksle bleek 01' het 
oo~enblik llB den braud van don Amsterdam~ 
schen Stadsschouwburg,toen den hij dlrecleur 
Sturnplf durfde toeroepen ; • gnat maar 
voort 1. "IWerlheim's groote tooneelkennis 
bleef niet zonder invloed op het ,epertoir •• 
- ~etuigt de heer Rössing in het N.v. d. D. 
an aan dien invloerl. maeten wij het opvoeren 
der Shakespeare-stukken Le danken hobben. 
11 Als er wat schoons te verrichlell viel, was 
Warlheim da mnn .• 

Vool'al tijdens het leven vau zijn bl'oeder 
J. L. \Vertheim, heeft de \Jelreurde kun.tbe
schermer vet:l gedanll voor de 'raoneelschool 
te Amsterdam oak en daal'voor ziju wij hCIfl 
dankbaarheid vcrschuldigd. 

Het is bier de l)I:mls niet een voHedige 
levellsbeschrjjving vall den groolen doodo te 
geven. D. Noord-Nedel"iand,che bladen heb
ben, tr.;,nwens, uitvoerige artikelen nan 
Wertheimgewijd. Maar wij ~unnell ga'll'ue 
bet woord ann de heeren Sehut en Bouberg· 
'Vilson, die roeping gevoelden hier te zeg-

gen, wat ~ij missehien zouden hobben \lUge-
sprokcn'aan de groeve te Overveen, nog vol 
van hun greot leed. F. L. 

's Grav'enhage. 

Met grooten ernst vntten wij du pen op, 
om aan Je nau w gesloten groeve een woord 
van dank uittespreken, een woord van hulde 
te brengen aan den man, die op kunstgebied 
in het algemeen en op llat van het tooneel in 
het bijzondel', zooveel hoop, zoovcel ver
wachting in zijn gral' ßlelmam. 

Ml'. Quack sprak in zijn atscheid namens 
devele en velt'rlei maa.tschappijell en inrieh
tingen wanl'in da heer Wertheim werkte, 
\'oorzel\Or aen woord naar het hart van dui
zenden Cll duizcnden, toen hij als zijne mee
ning getu:gde, c.1at de beLreurde vriend wel 
tegenstanrlers - geen vijanden had. Welk 
een verheven en idoaal lJeeld werd in die 
door het hart uf'zielde aCscheidsrede VOO1' ons 
gee!tesoog getooverd I 

De hoer Wet'theim had bellOefLe "an tegen
standers - om zijne overtuigillg' met te 
meer gloed te kunnen uiton, om 2.ich te 
kunnen toonen in den bezielenden eenvoud 
van een kracht en macht die in hot diapste 
van het hart haar aOl'sprang heeft. 

D. VereCltigillg tot oprichtiugCfl illstalld
holtding va" het Kiebte-Gar/lllalt fonds 
van wellte wij ae eel' hadden met den over~ 
ledene bestuurders ts wozen, is wellicht da 
8('nige stichting, die hem niet in zijn kracht 
heert gekond, omdat haar werkeu. als het 
ware llOg biuncnskamers wordt verricht. 

Al is de heer Wertheim • te vroeg van ons 
gagaan", .1 is bij " gestorben ein Menscb 
wie alle ", en worden wij door dit laatste. 
citaat van een der aan krausen en bloemen 
geheehte opsehriften er aan berinnerd, dat 
hij in het menseh-zijn ans ollen gelijk was en 
teu cinde toe gelijk is gebJeveu, sedert zijn 
heenga.!! - snel als alles wal hiJ oolt godaan 
heeft - heeft het beeld onzer berinuering 
niast zieh gekregen aen tweede beeld, dat 
in den bakenden vriendelijken bUk een bede 
spreekt tot voortgann op den weg, dien hij 
heeft aangewezen. Wie daal'voor gevoelig zal 
blijken, bewijst levens dat hij de grooLe 
kraeht,die van Wertheim is uitgegnan in de 
maatschappij, hee!'t verstaan en. begrepen.
Wie het gageven voorbeeld zoo goeti als hij 
zal vermagen natovoIgen, levert mede vaor 
een deel het anomstootelijk bewijs, dat 
Werlheim niet te vergeers heeft geleefd. 

Het was ons',toen deheer Quack nan da nog 
onge~lote groevun sprak, als steeg voor het 
oog der verbeeldillg, uit de narde welke zoo
veel beminds had ontvangen, een reine engel 
op, die den adern van barmhartig willen on 
pogen een ieder toezond, die daar in diepe 
vel'slagenheid op het eenvoudige kel'khoi te 
Overveen annwezig was. 

not er Vrijdag 3 necember aan hel graf 
van den heer Wertneim op Irelfende wijze 
waarheid wem gehuldigd,.zng men dank
baar bewezell,door de aandoenlijke adhaesie 
\'an 0, n stillen traan hier, doar een betee
kenisvol haofdknikje da.{u·, als een van 
's maus groote eigenschappen van hooCd en 
hart werden aangeslipt, 

Uit Heide geboren - in Iieme heengogaan. 
A. C. \Vortheim was een mensch als wij 

allen, maar ... welk een mensch I 
Gelukkicida kinderen die zulk een vader 00-

weenen I ... Duizenden weenen met hen me~. 
Als n.llen die het willen, een tiende vol

brengen van wat zij In deze dagen als hulde 
hoop on vertrouwen, welke wij met he~ oag Mn het vcrheven vOOl'boold, zieh voornamen. 
op de toekomst koesterden. ' blijlt A. C. We .. theim tot in het verst. na-

De oudjesvande .. PrinsKendrikstichting., geslacht een st.andaardnaam van hot odele, 
hebben Imn bloemenhulde gebracht in den het goede en het schoone 1 

Daarom heert zij bcs~heiden gewacht lot 
allen, die van meer kouden. getuig~n. 'hun 
waord vall danl!: eu verecring hadden 
gesproken. Maar nu maet 't ons dan ook 
van het bart, dat wij daukbaar zijn voor de 
goede zorgon welke de o\'crledene VQar de 
vereoniging heef~ gehad, zargen die, hel1l8S1 
in geen verhoudiug staan tot de mate van 

vorm van een anker, als symbool dat de heer God dOß zegen rusten op ziJn werk II! 
Wertheim was het plechtanker der stich:- J. L. A. SCHUT. 

ting, waarin zijn dankbaar en waardeerelld S. J. DQUBERG~\VILSON. 
hart ben een kalmen ouden dag heert toege- Amsterdam zondag morgen 5 Deo. 1897. 
dacht. Voor ouze vareeniging is hij he,t 
anker der hoop dat gokapt werd, v66r hel iu 
da diepte van den woelenden strijd om te 
helpen en te steunen kön neergeworpell 
worden. 

Wat de heer Wertheim aan het personeel 
z\iller firma heeft geleerd : trouwen 

Overzicht 
(NOORD-NEDERLANIl). 

Jaloersch. 

plicht'lbetl'achting, zoo als da heer Van 't Is maar een mop, doeh hat heet:. blij
den Stempel benijden.waardig eellvoudig en spei in drio bedrijven .• De koniokUjl<o Ver
bartelijk aan Wertheim's graf heeft g~ eeniging Hel Nederlalldsch Tooneel kochl 
nit, heejt hij geleerd nan allen, die het het handsehrirt en het recht van opvoel'ing 
voorrechl hebben gehad mel hem samen te van hel fmnscho stuk Jalouse, de vrucht 
te werken. Moge het hem ... ook ons... der samenwerking "an Alex. Bisson en Ad. 
gegeven zijn, ziJn leer fijlelijk verstaan Leeloreq (laatstgenoemdemoeL een belgiseh 
te hebben en te küunen navolgen I De wii is journalist wezen.) Wo zijn hier dus niet 
vaak aauwezig, maar dien wii te gehoor,:, allemnal op roof uit. 
zamen is dikwijls z66 moeilijk, en somtijds Jalouse ""oldeed zeer le Parijs, waar 't iu 
den mensch onmogelijk, geslingord als hij het Valldeville \'oar 't eerst ward opgevocrd. 
wordt doOl' veel en velerlei. Gm in zulk een Mon znl het daar hebben gewaardel rd, 
sLrijd pal Le stann maet men niet alleen ~ dat cr wet:r eens een lachstuk was, wa~l1'in 
inlelligentie van boofu lezitten, maar ook I de dornes hanr rokken eu de hreren hun 
intelligentie van hart. Juist danrom stond pantal(Jos annbouden en dat men desnoods 
üIlze diepbetreurde vriend zo6110og, omdat met zijn vrouw cn volwasseu dochters kon 
hij door den eenigen God die langs zoo veel gaan zien. Hot sl'tk is nameHjk onder de 
verschilIende wegen Wl)l'dt gediend, maar "fatsoenlijke. fransche blijspelen te rang
voor alle ,ehepselcn dez.lfdo is, met de schikken en dan 001. fransch-fatsoenlijk. 
verheven macht die' van .. welen is willen. lk loi alt dat het een .. ID<'[1 • was i maar 
uitgaat, was begiftigd. het heert gep.kt als een mecst' rstuk. Nodal 

het den 17en November voor 't eerst te 
Arnsterd .. m giDg en 'daar ,eel sueces bad, 
werd het te 's Gravenbage. Amhern en 
Bussum met geestdriCt ontvangen. De Haag
sehe schouwburg was hij de premiere hier 
overvol en het talrijke publiek, welks ver
wachting boag wa!:l gespannen door de 
gunstige verslagen der Amsterdamsr:he bla
den. vermaakte zieh kostelijk, lliettegen· 
st .. nde bet sluk wel een bedrijf korter had 
kunnen zijn. Het werd dan ook. bijzander 
goed gespeeld,' zoodat wij met f,rfoot genoe
gen een mJoie " Pers 11 mogen resumeeren. 

De fabel is vrij kinderachtig. Een joloer.eh 
vro\lwlje kwelt haar man. De gehuwde 
meid en knecht zullen gebruik makell _van 
haar jaloerschheid om oen dag uit te kunnen 
gRan. Als er diner is, besproeit de meid 
haar meneer met reukwater en 1egt ze een 
paar blonde haren op zijnJnskraag. Mevrouw 
bespeurt oeu "reemd lucht)e, vindl de blonde 
baren en .•. wH scheiden, Nal.uurlijk komt 
anes goed af cn krijgen we een ingewikkeld 
historietje op den koop toe. Gezegd moet 
worden dat een paar wel aardige, oCschoon 
ni"t heel oorspronkelijke typen (de ouders 
v.n het Jaio.rsehe mevrouwtJe en hun oude 
dienstmoid) hot sluk prettig verlevendigen. 

Het speI, zeide ik reeds, wordt a]gerneen 
geroemd. Maar niet allen roemen dezelfde 
kunstenaars, zaodat, er "oor een iegelijk 
een woord van lof uit de dagbladen valt op 
te pikken. 

Mejuffrou w de Vries, die voor 't )aloerscbe 
vrouwtjo speelde. wordt "geenszins Ollver
dieu<telijk " gonoemd door de Telegraaj; 
staat Dummer aen op het lijstje van den 
correspoDdent .der N. R. Courant. IJe heer 
Rössing. in het N,'euws, rijkt da eerepnlm 
nan Mevr. Chr. Poolmall (de oude meid), 
volgen9 hein " cenig eil onverbeterlijk. " 
Anderell roemeD Tonrniaire 00 ,"oornl Kleeft 
en van Olle(en 11 die hun komische 1'01 als 
een pauwvc~r op dEm neua balanceeren " 
(Tel.), doch de heer Rössing verkiesl Schulze 
boven hen : .. Hij beeft zieh van zij ne taak 
met bnilcmgewone bonhomie geltweten, was 
DU en dan dramatisch komisch, en dan weer 
vol goeden luim. Schulze drangt oen .tuk. 
Wat bij doei leeft .• 

Mej. Möllinger IU'ijgt Ben vrlendelijk 
woordje in 't VaderZalld .... Ik zei al, er is 
voor iedereen wat gaeds in de bladen. 

De regie was \'an den heer Chrispijn, die 
zelf een bijrolletjo speelde. Men vond vrij 
algemeen het tempo wat laugzaam in het 
eerßte bedrijf (0, a. oe heereh Rössing an 
van Nouhuys). 

De Oneerlljken, 

Eon ernstig sluk uit het lIaliaausch van 
Gerolomo Royetta, opgevoerd lIoor bet 
Tivoli-guzdschop te Rotlerdam (17 IIOv.),eell 
drama in dl'ie bedrij\·eu, hoag geroemd door 
den heer R::ssing eu wol mooi gevondeu t 

maar toeh mel leelijke vlekken, doo,' deli 
strenge"en erilieus vau de N, R. C., die lIe 
vertooning niet zoo zecr racmt,terwijl Tele
graaj en Nieuws v.d. Dag er eukellof voor 
hebben. Zoo gant het gelukkig dikwijls, 
Ouze heeren \'an de cl'itick geven blijk vau 
volkomen onafhallke!ijkheitl. Zo vormen 
geellll'oepje dat r{!plllatie~ tracht 10 maken 
of te veruicLigen. Oll hc~ enthocsiasme "an 
de N. R. C. o"er Royaard. iu De Roove,.s, 
is een kil sLol'tbad val1 beJeukingPll gevolgd 
uit AmSLeruam (vooral N. v. d. D, en Tel.) 
die Roya'!rds le veel uitel'lijk vonden. meer 
virtuoos dan diepvoelend kunstenaar in zijn 



tt~T '!'uUNI:;I:;L 
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I_atsle schepping eil ook niet oorspronkelijk. dichier. Cuppbe,dal is het type von den 1\011- '1 De Telegraajmeldl 0 a •• Mllrgel' hoef, do ' ming bij hem nie, enkol de Indruk van een 

Wat DU De Oneerlykcn aagaat, H\ behOE"f .toorklerk. eeo kl.lntoOl'klerk·yan reusachUgA Bohl'lIlßrs besclireveu, maar van het wezen. oogenblik Is (wio toch hceft op ,'n beurt niet 
U, ua oown PavJdus, dU stuk niet mpcr Ii.antoorklerkigheiJ, dia het met cen ge"~l V:ln den f'chten ßllhiullien, Vnll da echte: e-ens'n booze luim ", i!l ons ongt!lukkiglijk 
te vertellelJ' ~n kau dus volstn,an met 8\'011" zoo klein en:,~p,its als ecn naainaald dC?or tragi~~ die in hun IÜVel! Iigt, \'ertelL hij niets. in meer dan eene omstalldigheid al t. avei'· 

to wijzen op de uitspruKen der andere een EiIfeHoTeoachtigo' wih'kracht hecH gc- Het i!i eCH veJ'zillßeling grnllon,op hm'teloos' tuigend gobleken. 
heeren critici : ' bracpt "tnt de hoogte wanrop hij nu is - Al'estjge wij1R. nanecJlBl'rej.!cu n()ch Jaton wij lie\'er het woord ann den 

Rovctta's werk wpr:tllvcoordeeld in Hel het ide'ßal ,'all alle knutool'klerkml rnrt f>~ vel'toolling VilD betstuk I~OOI' het Rot- heel' J. Vrit'sendorp, die zieh als ,'olgt nau 
Niclt'lvs .. als con der beste dmma's, dio in' dichlel'lijke n~(Jil'3,1iön t~n J'N)snchtigun wH, terdillllSr'h gl'zi!I~chap Is t"el"dieuslelijk, nij~ hetgemmi publiek ,"oorstelt: 
lallgrn tijd op lI,ct tool1001 zijn gebrneht. Er lk noem bet wQol'd kautolU'l\lel'k - umar zonder tu 1'Ot'IIICIl Zijll J{Qymu·c.1s, IlIeL een .. Nl'ldut wij op vior-en.twintig totaal~ 
komen tl'ekjes vlIn Nora en vnn Eerloos in il\. meen Emu precies, :S'pichlig maunetje. mc't "t~,ooi De l\JusS<'lgrime, l:rdud~(.'est. ell lIIt'j. sclioLLorkulidige kongr('ssen arm.iu.arm 
dit ltaliaansche sluk voor; alles volgt echter een gl'o('nig jasjo :um, met ZW!ll'le strel'CIl Klt'ln,,, hubbrn ge)oopen ondt'r de ftappel'entle bCl~ 
zoo logisch ,op elknndor" dat da pcrllollcn, op' da liukt'r lupE"I, nlwaur, hij 's rrürldngs En nu komt h"t W(,ol'(1 lmll Pa"idlls nieren van Noord en Zuid, versierd vple met 
het gf'geVl'll cenmanl 3nnnemeru)o" niet au- zijll peu Ilfveegt. Een ,stok-droog :mcnSCh- In dcnztdfl1"ll Hollafldst:he scllouwburg te heraldieke lecuwt'n, sI of niet gelougd "an 
dCI'S hClndc)cn li.Ullnen dan zij doen, zood"L exeml,laart die ~iju IC'\o'(1 11 uillceft met het Amsterclalll, gillg .. !lee. <1,", Nedcrlandsche keel, maar zpker I,limmende \-an hartstoch~ 
el' hier ann eene uavolging' van wien eok uHzh ht 01' een grijs binuenplnatsje, Zijll' vertnIing' t'nll MII,elel·Jh.c!i.'s Interieur. Er klijke heldhn'(Ughehl i nnd:}t wij op die 
niet grdnoht kau w~rden ". , machinalli illvullen "all deLC't. en ,credit ('11 wel'lIullg nl gulnchclI orschl'ou de \'el'tolkors fcesteJijke landdagC'Jl elkn.nr de \'olksliedercu 

Do N. R. 'C" die eell zeer uil\'o(>l'ige be~ l.ijll ~ri~'Jlelgallg(!ljc 'vall r.ijn mu'fkiuJloor dcdoll wut zij konc.1HIl. Dc het'l' Rü.:.!'il1:~ zpgL, hebbell \oegcbruld, konlf~nde l1ilarl'an het 
sprckillg wijdt nan dtt sluk, vergelijkt het lIaur het llJua~ karncl'ije dat- hij bewoout - Ufi dOll lu er Vall liuyk gClloflIud te holtben : l('euwenMlldecl aßn het Zuhien; nadat ook 
even metL'E"grellage eil, na bed('nl\in~en ik bedool cen illt,dlectueult'n stokvisch, een • De mbeiolijlw prlllt .. nllhnc is dool' Mev. wel Ot'O Nounl-No·lel'lnndscb J.eeuwljo lIu 
tv hobben geollperd, roept da criticlis toch harde 1.0ndtll"kuitj(~,:tnnt.'\r illl~tt1.ata llal\rvUl\( lIes da Doer - Du ltijk Oll A,lriaal1 van der belooning zal zijn gewet'st voor hot ll,tter .. 
uit:' 0011 boclJo herson-p'roloplnsma, dal nneen Horst (." de meisje. hecl gord ges[oeeI,I. llit kundig ,uurwe"k, dllt op die bij.ankomsten 
"a Ja, er is toch wel hrel "cel moois in dU voor eenvouclig rfOgisti.'cerwerk is tia gebrui--; gesrhkdtle Ihm 001, in 'I!(,t licht, Hot sdu'i1t- is nr~('sLokell: zou het uu 1I18t IUlIgz8mCI'-

stnk VI\ll flou 3elu'ijver vnn \Vurkt!lijklll'id. kOll, ,keß \'all Hus du Boar, hij heL \'crIl8mPD van hand tijd zijn geworden om ovcr a.l'die,vurig
nnd~lijk geslagell met onLruering lleert he~ !Je poezie vun Coppeo is niets anders dßIl Jen dood t 'en hot uit da kamel' storlllcu Was Imid van IDen eells eeu paar emmerLJp-s koUtl 
Oll!! geenszins, dMr is hat tp grillig en t.o 011- 'het illvulJeIi "~IJI de posten dtthet en crcdit.~. zt1er mooi. Ook ulle anderen, vaoral da tlgu~ \Vater oit tc storten , ' ' , 
boholpen on uok te overlndon met leelijkheid· . Hij Is oon reus vall oneerlijkheid; valsch-. ranton,kwelen zieh goed vall hun lank. Reeds v .. k genoog heb Ik de onkele 
voo,'; (watuLoe die afgrijseJijke fil&uur v~n I.eid, Eentimelltaliteit - CD men 'kan ~iet Eenige karakteropvllttingen biJ enkele goede eigenschappeIl VUIl den Vlaming h,er 
Elisu':j vader er zW nog hij 1) Maar men anders dan reusHchlig~stierJijk hot land lUUI anderrr;! ware wcnllchclijk gp-weest eu bij en do.ar vermeid. zij waren en zijn mij vol
gant het &::hoo,ne hoe langer hoe meer inzieu, hern hebben, aUen ,- een SP(·) Pli zpggen dat de ullgst doeude om tot opzelure hoogtt Flamingantte 
wumleel' men el' )ater over nadenkt, Al is er Om tlt Kroolt is do imitutie-poezie vnn meer o\'cr de toeschouwers brongt.. Oe zljn en te hJUWD:j hlßar nooit mogE'n die 
alliage in vall bUitenlundsche voorbeelden. een imiLatie-dichter. monleerillg moet vrij voMoendc zijngeweest. goe.de eigenschilp.,eu ons er 108 breIIgen de 
er I. toch ook een eigen krachl In dll werk Deze vorzen Zijll valsch van hel begin to( We moelen einden zooals wlj begonnen sl.chle o"er h~ll\oof,j le zien, ik sta er zelrs 
van het lalld der Panamino's ". hct einde; deze strophen krassen t.egell zUn: met een a lßt)p ". Op tooneeJgebied op hier ta bewiJzet1. ~aL hoL "foor olls"brave. 

De heer El'flßnlln leverde volgeils de Tel, elk~r als da' glaspanrlen waarvOor oon wOl'dt deo Haag een gevil<1.rlijke concul'ren· bm'ollal ernstige noorder-looneelvrienden 
• eon uitmunlende 've'rt.a.ling." Over het negeriu hanr eer verkoopt.., " enz, le van 't in de koekenbo.kkerij vel'maarue om'erantwool"tlelijkmoet worden ge-acht met 
spel oordeelt de N. R. C. : ' Weesp. Dilm.al komt hel gevallelJe ail den Vlamin~ door dlk en dun te guano 
... Voor een deel Is bet nlel volkomen ge- Het bovenslaaodo,voor eCII vorig nummer Duilschlaud. 't Handschrift Is ook wö.r I"iel Wanl ik verll·ouw·ben niet.lk gel66fnicl, 

lukkim van de vorlooning (die noehlans tot· beslemd, hoeft we.r volop genot"n van de eerHjk aangekocht van de sebrijvers. Ze dal zij .an OIlS gedl"nd zijn, Ik weet , .. ker, 
oell lelkens drlemual haIen aanleidlng gar I) gaslvrijheid der '\nlwer~sche drukkel'ij.' beeten Oscar Wallher en Leo SIein, de dal :11. sij hel.1 zegga., ,Iat zc het dan loob 
te wijlen aan hot speI. Voor den heer E,·f- We hnddon 10' veol bijdragen I Laien we vruchtbunnorSlllnenwol'king heetHelafjer- met meenen •• 
mann was deze rolle moeilUk. Hij had.. ODS In de gr'oole belangstelling onzer mede- lam, Is 111 drlo bedrijven, en werd 7 Dec. Na d., .. inleidlng msakt de hrer 1. Vrie-
voornl in bet. midden van het tweedo JJec:ll'ijr, werkers ·yerheugen ,1 Dndelijk nieuws VOOr 't eerst in 11e l'esidentie vertoond. .sel;dorp, oP' Zijll manier, nog eens het 
zeer gelukkige oogenbllkken, maar het sl,,1 blengt ons blad den I."er loch nIet. Iü ver- Een gewezellhuza ... nluilennnt(~'ourni.ire) historlek van de onderhandelingen, welke 
van dit bedrijf en ook het !Ierde gingen nrig gelijking met dedagbladen, Is het weekblad staal op t.rouwen en wordt dan ovo"allen bebben geleld.lot .. n begin Van snmenwer
boven .zijn krachlen. De heer FritZ Bouw- maar een langzame bade. Daarom julsl, dooreen gewezelllieOe (Sophie do Vrios), en king \"Oll Noord en Zuld op tooneelgebie~ eil 
meesler I'; niel de mau, om de ':01 von 'den "doen'we ans best rustig roilen 10 cOllslalee- dat nog wel Ion huize zijnor bruld (Rud. inzonderheid· tol de "ersmeWog der beld. 
vndel' lichter on door lets melankolieks-iro- rell. We kunnen ons niol mengen In den Schetrer) waar hij "oortdurend vel'blijf Bondsorganen .. Daarbij woot de schrijver 
niscll <all gnnsche opvalting minder onver- .Iijd von den dag.llie is loch al uilgovochten .chijnt le houdon. Da oude • vlnm. 1II0ei aUorlel hoogst belangwekkelidc bijzonder
dl'agelijk io maken.Alleen Mevrouw Mulder voor we aan'I woord komen. Nu' mogen nu maar doorgaall voor de vrouw van eon heden ann te haien, waarvande ml'dedeeling 
was op haar besl: hare EUsa dominoerde . sommlgen'hoqamnior vlnden, dat we nooH professor(Kreert). Manr di"n. wollige gade de leze .. s van Hollaudia ongetwijrold in 
van hel eersle begin alen bloer eeu dlepen een oordeel • heet van de naald •. gevell en (Mev. Rösslng) komt opdagen on ... 11& vcel slerke mate zal g.boeid· hebben. Want 
indruk maken, " , ' anderet1·~bAjammcren. dat ons enthoesius- erge dingen komt alIes in orde. HolIlIlldia is • ('en weekblad voor Neder-

Mnar do heer Rössing is er oYer in gOl'st· roo hier eerst ettelijke 'dagen 1111 't olltstaall ' Hat publiek moest hel voor den hee)fll landers in den vreemdr! ". Nu stellen wiJ o:ns 
drift geraakt. Deze kenner getulgl: • De .kan ulLlng vlnden, dnarann is nu oonm""l avond dallrmee doon: doch we zUn hier lIeel gernnkkelijk roor, hoohet.vooi' Nedor
voorstelling was voortreffelijk; ik zou niet ni~t~ te doen cu zOIJlnllg geen partieuJiore goedig on 1II0ß ontving dit Iach~tuk vrij landers in Zuid~A.frik8. in de Vcreenigde._ 
weten, ~hoe da vertolkers hunne rollen teJefo'Jo' 0llZ81' :studeerkamer verbindt met goed: wanr~chiJlllijk. orndat hot weze111ijk Staten van Noord-Amerika, op Curncno of 
beter' hadrlell kunnen spelell dan zij gedaan:' 'die van oDZen vriend ArLhur Cornetto", Znl el' anrdig w~I'd ge..ctpceld door de r~eds geuoem- Sumatra, pakkend zal gewees, zijn~ toon zij 
hebbel1. Met veel gcnoegen breng i~ dan ook nu en dan een bel8Dgrijk artikel predes' een de dames" en heeren, bijgt>~taan door Van van den hier J. Vriesendorp vernamen dat 
hulde DaD Mev. Muldel'~Ro'elofsen IMoretU's week iater verschiji1oridall't \vel'd verwacht. Olleren, mev. Van Korlaar,Kremer,Schulzp, hij. met een viertallandgenooten naar Allt

'vrouw) on de h~rell' }4;rfmallll (MoreLLi): en In den G1'oote schouwburg to RoUel'dam, mej. Hopper, mej. MöUinger on den heHr werpen gekoDlen .. om da samanworking te. 
Fl'Hz Bnuwmeester (haar vader), die de gIng Mürger's ParijsclleBohemers.Het stult, Verellct. VOOl'al de heet' J{raeft was uitmuu-:- Uevortlcl'cn ", Mnrcellus Emants v(\or da 
hoofdruUcn, aan- da dames Beukers, Snijders is' veel bet~r,vertaald dan de titel, als we den tend als uolforlam",mej,Schetfer was een Ii~f vergaderiog" wa81'Schuwde". en hem nog 
'en Miseri~s en de heeren ,HolkerB, Morriön' verslRgg8verder N. R. C. magen gelooveu, bruitlje ('11 mel. Sophie da Vries ganschelijk' zei: .. let op, als we uiet. \'6et bij stuk 
en Van \Vnrveld, die de ~Ieinero roUen ver- wien 't m~viel dat er zoOveel van den fon- nieL onverdienstelijk. Vao de rol der pt'ofes~ houden, nemen ze ons te pnkken ! • en dnt 
vuldeu, Hoewel hel eeue'earste voorstelling - keleuden' 'tekst is behoudEn~ in de verWling; sors\'rou'Y viel niet meer te makrn dan mev, hij?p het eind van de' vergadering Pol de 
gold, was het sink door en door gekend, niaar loch heeft het I'ubliek lang niet aUe Rösslng deed.- Kortom, als gez.gd Is, allen Monl. bij zijn jasje bad gillrokk.n. en hem 
laodat don loe,ehouwers dus een gent" ge .. tigheden begrepon. Niet alle speleuden deden hun best om .ar,lig en vroolijk te gezegd: zOö kunt ge ons nl.1 laten gnaR : er 
uoor het 'n\'oli·gB'~elOOll3p· fa bere~d '. 'waren, waar 't (mS gar, vrooJijk genoeg. speIen, .' mOet een Q'lolie worden aaugenomcn •• 

De Klesvereenlglna- van Stellendl,ik Movrouw Kerckhoven·Jonkers mocl echter We kl'ege" verleden weok op vorzoek • Den wlj.e Is niels gering., en zulke 
, . , l'olrnaakt Jn den loan zijn goweest. nog eell Jaloerscle in plaals van Om de feilen nts hier door den heer Vrit:sendorp 

le Amstedom opgevoerd door de Neder- KM' b I b 
lalldsclle 7'o~neelvereef'ig;ng voorde Am- • HeL was alseen )Ver.velwind van bHj- roon. elllS angolls wat vef' sam ers, w:onJen medegedecld, behoOl-en wiscn wcl 

, 'heid,toen zijin heL tweedp bedrijl Marcelweer or yerhevens tc geven, tot rio goschiedollis: ou zijn za voor eeuwig 
sierdalllsehe Co,,,,,,,1 hacl wederom vecl in haar kamer ·vond; co'. dan dat ongeduld Laat ons bede'll,"n dat dc AmsterrLmmers geboekll. 
Sl1~es. De vertoonillg wOl'dt'geroemd. 'for-

. der begeorle naar gold en proL ill het derdo a. s. !lollderdag Anl,golle krijgen en zefr De 'beer Vrleselldorp ,ehijnl' ons echter 
nooy-Apel (Haspt'lsl"k), Van der HQrst bedl'iJr, Oll rOOl",1 onk de goed gescnndoorde christelijk OIlS verhe~gßII 111 het kunstgonot, e.nigszlhs van de historische methode nrte 
(Schol') Oll Weslerhoveu (Steekamp) krijgen en tor.b fiJne IIuanccering van Museli.'. . dill zij smak"n zullen. Den 8 Dec./ll\fil Eer- wijkeu. waar hij gebruik maakl van WOIIr-
eeu extra wuurd('erend woonl,. stemmingell in dat uiterst moeilijke vijtde 1006 door W.G. Vun·Nouhuys in het Casillo. den ht rn,naar hij beweert,gezf'gd ofgesehre-

Jan Ongeluk bedrijf. zogl do N. R. C; '. Gravenhag.. F. L. "011 door porsonen die bij niet noemt of zelf. 
ging 2:3 .November ill don lIolialldsc/lim Mejuflrouw Klein speeme,' "olgeos dell- I ... I nlot lloemen mag. Dit zljll eellvoudlg kwade 
ScholtwburgLe Amslerdam_'~ Is da verlaling, ze}fdcD bf'loordeelunr, met wurm gevoel en pet:!!(lractijken: het grenst ann misbruik vall 
van een duitsche klucht, door Lachtig allerUer.te 1IIJ1lgheld, ot'sIJhoon niet voldoeo- Van eenen Leeuwentemmer. ver\J'onw.lI. 
duitsehe tooneel.ezelschappen met ,oel de aan hot slo, v,rn hellweede bedrljr en Zoo doot de h"ol' V. wanr hij schrljfl: 
succes opgevoerd. HallS Huckebciu gehee·, ~'anneer Mimi 'wegvluclit "on het btt.1. Ver- Lr.ltyle c'",tJ1lornme rnern", 10 Den ecnen Zoudng stemt men wit, den 
teil in het v.aderh\l1d ,II'r scheppers Blumen~ der getuigt de ,,·e"s'.l1ggBver,: . Ondel' den t.itel: ~ Vlnmingen Oll ons 'foo- anderen ZWill't, "schreet mij een VJalßiug' 
thai eil Kadelhurg en Tlu: lady '01 Ostend in .. no ho('r'l'nrlallli (.).I,al'cel) was alles behahe Jl~el" en het motto: • Wij kunncn hell niet van groote b~tcekeJJis en Iatel' \'ertJood IlIj 
Amerika. De klueht trakt ",cel m~nschen tileeht op dreef, 111 tlu'laven gel'tm aan da 1'01 telnrnen!" plaatste da heer J. VI'io~udorp, wij <J;;iju nanm opoulijk le noemen .• 
De hoof.Jruf WOl'llL \'erruld lIoor .• de kine- deed!tij Loch ZOll mllt aloll d~ heer Royaards de argptrcdull Noord-Ne.:terlandscl,t' hoord- Ea vel'd"r: 
inalograarl, (Rodo1phe,)tHeicl!1genmnktshad in al zUn rellacteul' vanHet Toolleel, in Holtalldia "YOOl'dl'lltlercn VJaamschon I..ecuw bl'll 

Om de KroQn doen PU weinig wal'mto leg.la in Zijll lielde. van 21 November 1897, een i\r-tikc-l dnt wiJ ! ik uif!t bang, 111801', seuprt eell AII'werpsch 
het thallla in \'ijl' bvdrij\'en duOI' Fl'aucois Wns hiJ ouk niet AI te mooi gekleed '.'En I niet IIl1de,.!' kUlluen noeml'n' flau slImddijli I gemeent.ernadslid, volbloLod Flamingant, miJ 
Coppcc,"lIIelrbch v('l'taald tloorJ,L,A, Sdmt dat terwijl de, hoel' Turtaud wecr vcei to wgenover de Vlamingen, in veJ'Lrouwcll meede.'llle, dat. hat diertje 
eil Weel' opge\'Ot'I'd Ilf)f)J' Hel Ncderlalldscl~ weinig Dllar et'll ,type 18~O had gaz(~ht, , DP. !lanhef is al aanslon,IQ kaml, tl'ristiek i hoogooodig Ct'n bezoek za) hebbc.·ote brcngen 
7'ooncel ).!.ce'·t ucu \'elsla~gf.\'el' V,ÜI De Tele-, \Vaolleer zal 01' tuc'h eenheicl komen in du " gellO('g (Hn to do/'n zien iI: welke stl'lIlmillg ; aau den.,. deutisfe, zuHe I .. 
gran! lIa1l1~idillg du vtJlgonde wnardeering . op\'atLingen vau ko~tuUl.ns ,opz., • I da heer J, rriP~~n'IHl'p I,mur 110 1~:11 heen.; Hel.k?mt ons VOO~~.lt. me~ i:1 eCI1 ,Ieflige 
l'un, don fr:Ulsdlpl1, (lit'hter Li! lawli dt'ukl\on. Eenige c.1agen l',ücr,. gmg h8~ stttk te ~Am- " gogrflpon. wpn hlJ den sll'iJd tegen ZIJ ,I \'I'OC- pulemJeK geen gebrud"t lDaakt noch V:lJI da 

, I·'·b en "oell sterdam in dOll. HoUa. /I.ds.ehe sehouwauru,,: .. gore. modewerkers aanoolld. llal zulke SlelD- I:. woorden, gesellreven door lemand die ver-• Coppoo is Otl1l \\'au·lJa.UIlI~mCI ;n; e '" 



HET TOONEEL 

biedt op·.mltjk ziju na,.1.lß te melden, noch van dat het 01:5 ooait of te nimmer za( overko- I vertrek uit de echt€'Jijke woniog poogt tc 
hetgeeu door een ander in vertrollwen is men bij den heer V.II ill de leer" te gauD, I \'crl'echtvaardigell door de noodzakelijkheid, 
medegedeelJ. noch om te wetcn hoe men de gl'schiedeuis wanrin zij zIeh volgens hare vool'stelling 

Ergur maakt hat de heer V. echter, want' moet schrij.,·cn. 110ch om vau hum lossen te I bevindt,om hare opvoedin:{te gannvoltooien. 
hij Ißet (Ie waarheitl heelemaal o\'el'h')opJigt. ontvangen III de kunst vau eell eCl'lijke NOl'il, Zoo 'u naIe(eQ"speelsch vr,ouwken, 
Dc ga.mehe geschicdenis van de onderhande~ polemiek te VQcren. ZOll niet zoo plotseJillg znlke yel'fij:!dc phi-
HngPll tll'ischf'nNonrd CD Zuitl is sehe.:'! voor- De heer V. llOeft OIlS geguoJl, een <>lIbeue- losophie kunllon ontwil\keleü eil 'om eeno 
gesteid en heeft al. te klaarblijkelijk voor velden bUk te WUl'P" n in liet dicpe van zijll krollking van zoo uHsluit~nd zedclijken aard 
dael, de VIClllliugen "all k wade t'rouw cn be- gemoed: toen hij naal' AutwerpCll kwam, ecnsklaps henengaan, vei·t·e weg van al die 
driegt-Iijke inzlChlen to dOCll verdenken. Hat was het hern niet to doen om 'eene eel'lijke hnar beminnen, en dat met zulke ongeloof
ZOU fll te veel ruirnte be~laan, indien wij. op sarnenwl!l'kUJg, wa·lrbij eUi:o partij bare lijke bedaal'uheid, zooveel kalmen ovcJ'leg. 
ollze beurt, heel dit historiek moesten herbc- waurtligheid uf.'.lloudt; hij kwam om dell Maar alldel's ... Heert de lezer lIog nooH 
ginnen: wi.., er belaut{ in stelt, leze da Hall- Vlaamsehen Leeuw te temmell, om hem cene vrouw· weten wpgvJuchten met ecn 
delilIgen van hot 'faalcougres te Antwerpel1 küllstjes te laten ooen. om du zwecp ovcr ·lJliIlIlltal', man Oll kindol'cu oumetd')ogend in 
in 1890 I;t"homloll. hcm te zwaaien, Eil ziC', (lit Ls den heet· V. lien steak Ia te nd ? 

Haar tocll is dit~zelfae zaal .. in 'L lau;; eu \ Iliet.gelllkt: tle Vlaarnsehe I.oeu\v hocft zich \Vaartoe lloodig,· nu:-.zelvCl1 imm~r wijs 
in 't brecd hesprt1KPll gewoJ'(lcu ; de heer V. Biet ge\\-'aaruigtl Je kroulIne Spl'Ollgüu te te mnkcn, dat OllS volk braver is dan 't 
zel! Iwort er het wool'd gc\'ocrd, er wcrd 1r1akcll, die do heer V. hellt wildtJ docn vet'- [i'l'ansc!J en .nllit~ch volk 1 \Vo dur:,rcn dc 
hern geantwoord, ell hetsl()t dfJf bespreking i'ie!Jten; hij Iwen .. ziell niet eens boosj;e- w;larheid llit~t vlak in 't galaat zien. 'Va 
wuseene moUe, door de 3" afdeeling·lIlot mailkr, I10eh klanwen noch tanden Intel! ziju hu.ichelaren gclijk de Engelscheu,·en, 
nlgemcenc stemmen aangeuomell, en door zien,UlaarhijhecfLaall zijn would-lIc·tcrr,lIlür evellal-s dt!ze. Cl' niets betel' Olll, al'ueelden· 
de algemeclle ycrgadering met. dezelfde ceu- eenvowlig- den ... st:lart loegckecl'd. wa 't ons in. 
stemmigheid bekl'achligd! Dnt deze motie 1ndeirae 1.. NOl'a.,.·Ooch kom t Voorcen blad als hot 
geene doode letter is gebleven, blijkt teu Een nmk cJysteer, heer v .• dU is ren ollze is er nu gel wog over gezegJ. 
ovel'vloede uit het feit dat het Nedt'rlandsch ~otlvcreiu rCUlcdie t('gen dA ontstekiilg der WI!t betreft het stukje, dat voorar1,!ing: 
Toollcelvcrbond eil de Zuid-Nededandsche gal j mnar in chronische gevallen Hloet het J1evrouw is ja locrsch , hat is in OIlzen 
Touneelbond"op dit oogenblik oon gemeen~ van tijd tot tijd eells veruipuwd wordell. schoQwburg 'lJit't op zijuc· plants, al bczit 
schappelijk orgaan bt:zitten, waar Zuid- eu Antwerpen. A. C. het da verdienste "an eelllmTef dorpspubliek 
Noord-Netledalldsche sclll'ijvers broederlijk to kllllllt'll rermakfllL 
in samellwcrken en ook met elkaar d~ beste IJat De Sabi.;nsche Jlfaagdenyooj vt:ll'leden 

~!~:~k::!~~nO~~~;~I~~:;J~r~~dert hot af- Antwerpen. ~~:~~s~:~v:~~\~e~e~~;e~~:~g:e:~h7i~;e~~~ 
Eell staaltje VlIll di.lIs heeren \Vaarh~ids- Nederlandsche Schouwburg. .sta·at, ZOOWE:Jl om 't stuk zelf ah om de 

lie~d'~e;~!;IJl\~; t~~:t~;(!~ea~~~~&t:;P:~. Frnl1s OVERZICHT DER WERK. ge;:\~~e ~I~:~~~e~.ir~~~arorn krijgen we nooH 

Gittells opvoereo, zoek ik op de Vlaaml)cha Verledon Z0l111ag sprclde men Dell BlIlte~ eene sehepping \'an Dumas zoon en Emile 
speellljst te vergce!s naar Duze stukken. lIizar weer een!:i, dc vruugd van 110 millst Augier te zieH ~ Meu mot't het goede nemeo, 

" Heuseh, ze willen ons niet. " ontwikkoldeu onder de ongeletterdl'n, he~ waar het is, ook buiten Duitscliland. 
Voilä comment Oll ecrit l'histoira. lijrstuk van 't geosttlriftig jong publiek uit 
De heer V. moet niet goed geZücht hebben den poesjenellenkeider. -

\VILLEH. 

-- --_.'~~-~.~,~._---

Gent. 

of in zijne opzockingp.ll weinig galuk hel)· " Pas maar op! .. loept een oude onkel 
ben gehad. Anders zou hij up de Vlaamsche vau me, die me dat !loort zeggen ... Het zou 
speellijst da namen hebben aangetrOfftlll vau zelier al!ijd vall Ibsen of van Shakespeare 

.' zoo menigen landgenoot, wiens werken ten moeten zijn 1 .. 
onzent op het repertoire staan, als: daar zijn. .. Toch niet! Vaa SUllerman en EmUa en Voor veel'Lien t.\ag_ell hadden wij b.iar eeu,' 
Jllstus "an Maurik, Hubt:rtus Jansen, \V. N. Augier eil Hauptman ware ook goed J .. roep g-as~voorslclling door den heer· Louis Dae
Peijpers, RosierFaessen, Speyer-K1erk, W. lk spc)ttelld. Dens. AIs5tukhad hij gekozen Korporaal 
G. van NoubUY5, Floris van Westervoort, .. Gijlie schrijvcl's meellt het altijd. betel' Simolls waarin hij, met vt'el voorliefde, de 
Ernest van der Ven, van Eysden, "an l{ers~ te weten, De stukkell die ik van Shake· .titolrol vervult De heer D,tenElllS, aen stad .. 
berghen, Mevrouw Snijder-van Wi&$~n- speare e-ezien IH'b, zijn ook druken! ... genoot, die hier vele.aangenarne herilluerin
kerke, enl.. Wij noeinen ze zooals het toeval Verder bromde hij nog zoowat tus~chcl) gen heert nagclaten·," werd ·uitel'st sympa· 
ze OIlS in heL gehaugen brengt, en voeien de tanden, en ging toen YOOI·t met het lezen thiek onthaald. 
er HOg de dramatische compollisten C. Vau zijner gazet. Vervolgeus kret:en wij da Iieve Duitl)che 
der Linden en Vau MilJigen bij. 11\. wou hem a.an 't ver.1tan,l brellgpn, dat comedie De Dochlers vatt Haseman : de 

Da hecrV. gelieve daarbij Oll te merken, in de drama's en tl'ellrspelcll van Shake ·h8el· Je! Vel;bceck heeU u· reeds'z~lle mM-' 
dat ollze tooueollJestuurders zieh niet veroor- speare de onderwerpcu wel romautisch eil 'ning betreffende de waarde en de V~l'tolking 
loven da stukkerl ouzer NoordAlijli:e . taalge- vrcemd zijn, maar dat de lu\raktcI's met vall Jit stuk gezegd. Ik hoef er aus niet meer 
flooten te wijzigen, en dat geen hUIlller het meoslel'hnnd geteekend werden, de mCI1- op tcrug te komen. 
waren. iou ze uit het Nederlandsch in het 5cheukenllis bij dell dichter on~e!ootelijl\ is Hieron volgde H it O~siersclt pa·utoffeltjc, 
Vlaamseh zoogezegd tu latell vertalel1, welke en elk stuk een poezic ademt, die beurtl'lings een opera komiek naar hat fransch La Ba
gemeenheid wel cens is gel,leegrl geworden oekoort en diep aangrijpt. bouche van F.Sarnette; metvlaamschen tekst 
in Holland fegenover cen Vlamin~: Lella Mijn oorn luisterde echtei' niet on Het rnij van (·uzen stadgenoot Isidoor Albert. Dit is 
heette i/IJmers uit het Vlallrnsch van Dos. ol1gestooI'd vooI'tpraton. 11\. had op dit thema het tweede stuk in dien aard dat wij ditjaar 
lJelcroix. \'ertanlu tc zijn in hat Nede1'la1ll.1sch wel gaarne met 1Iern (~OIlS t'en gedaohten- te zhm kregen. De bestuurder bewijst d!lar
door Hooboll En feit, waal'tugen destijds wi:iseling gohouuen, doch hij zweeg als een door dat hij zieh geone pogingen wH bespa
rut:t heftigheid i.5 geprotesteerd. geworden visch eH ik scheidde er dan ook maar uit. ren 010 het· volk toch maar Hanr den Nadel'· 
door da Vlrul.msche pers. Maaudag werd NOYft voor da. tweedc landschen Schöuwburg te trekken. Maar .... 

Oe heer V., een pose a la Bidei aa.nne- maal Opgevoel·d. Geen pJaatsken op den de bebte pogingen kunnensomsook wal eens 
Dlt'nJe, 1aat zieh in hct slot van zijn op5tel schouwburg, 01' 't was bezet, cen bewijs, dat mislukken. Het spij' ons het te· moeten be
deze bedreiging ontvaUen : litterarische l)tukliCll toch ook volk lukkeu, kennen: de goede wH van den hecr \Vau-

"Zooll.mj; zij mij niet vierkant gezegd tevens eell spool'slag voor den bestuurder. Dyn WOl'tlt niet naar behooren beloond Wel 
hebben, wat zij vau Nool'd·Nedt'rland in om voort te gnan op den goeden weg, dezen komt het 11ubliek, doch niet in volJqellde 
zake tooncel verwuchten, wanneol' zij niet winter dOOl' hern iugeslagen. santal om den bestuurdel' da aauzienlijke 
beginnen met de verkluring, dat zij bij Qns Mevrotlw ßet'rsmans woollde de vertoo- ollkoslell t. ,'ergoeden wel~e liij zieh uplt"gt. 
ten nchter zijll en llU ooll da,u'om bij OllS in lliut-( hij en is uns gotuige geweest van den Waut dit mag niet uit het oog worden "er
d\' leel' WiJ)CII : tot zoolang zet ik OH!' dit Il'iomr, door h.u·c zecl' talentvolle (lochlor, loren·: - en ik dl'uk Cl' dan ook bijzouder 
ouderwerp gCl:n poot meer ofJ bet papier.» l\lenouw Dilis. in de titelrol behaalJ; zij op -lukt da komische opera hm ()IJzent, 

Wat hlj dus van do ~"lamingcn verwacht heert lumnen waarnemen, dut eell uilge- dan ligt· daar wc.;:r een breed al'beidsvtlh1 
is, dat wij ameIld.., honorab.le zoudcn doon, le2.en puuliek zijn groott! ingenomeuhcid. gel'ced vo~ronzejeugdigecomponisl.el1.Maar. 
ouze minderheid erkennen sn ootrnoedig 1181'lJ bewollclering' 1 voor hat heurlijke speI' ·'holaas I ·wut wUt ge 1 Het volk is niet dank~ 
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Dij de eel'ste voorstelling ha(l ik weinig) 
vrede met de vertolldng van dell heer Van 
den Heuvel,. ander~ een zee!' knap artist.' Hij 
gar de pel'sonnage niet wetlr die da schl'ijver 
gedl'oomd had : hier -eeni;!szitIS overdrijvillg, 
daa!' (!(~n weinig· onllaluurlijk. Bij de twee 
voJgp.uJe opvoerillgen \'an hot stuk wai! Itij 
sobcrder,·z/;gt men. lk wensch el' hl!m geluk 
010. 

De ,ertaling V<ln den hepr 1sidoor Albert 
is Hiet vau diegenen die mell goed geslaag-d. 
mug noemen. Meu kau haar niet van zC'kere 
overhaastingen weillig·zl)rg~daal'aan bestecd, 
Vl'ij pleiten. 't,15 waar dnt zoo iets 50ms nJet. 
heel gemakkelijk valt, . 

Verlerlen zOlll~ag nu hadden wij alhier do 
eerste OllYOcl'ing, Vall de H anmmie 'lJG1Z Sol .. 
leg/um, verlelien jaar ten uwent gespeellt 
o.nJerda benamingvan De Harmonie vall 
Duffel. Het stuk h~ort natnurlijk uiUJl1lldig 
d,oen lachen. [fet pUbliek had er 'n dolle pret 
in, Het schij~lt telfs dat er menschen vall ... -
~o~tegh~m gekornen waren om te· hoore'n 
wat meu zoo al van huune h!1rmonie ZOll ge-
zogll hebben I ' 

, ·Nu. gelukki~lijk was het eello! .flcnvowlige 
klueht. De vertolking - alhoewl·l mell hiel; 
ell tlaar minder rolvast scheen - was zeer 
verdienstclljk. De he~r De Somme, in de 
l'ol van 11en remE'uior De Sl1Iet,dct'd hartelijk" 
lachen. Hit is nu ook een 1'01 Haar zijn kolfje . 
.Mevr. De Somme was eveneellS zeer goed, 
evenals da heeren Cornelis (Roodlzoo(d) an 
Cackenbt'rgh (ooJ/t Stevens). De besllIurder· 
der harmonie had hl den hecr Van den Heu
vel eeu ge\vetensvol vel'tolker gevondoll met 
al het faterige dat sommige vau die platte
lau.dsche would-be kunstenaars kenmel'kt. 
De heer Stevens was bnberispelijk in de 1'01 

van 40Il apotheker Bertryn, tsrwijl Mevr" 
Kinsbergen eeue knappe en zeer goede meid 
was. Mevr. Dons-Albrocht, in de rol van 
Maria, lJe Smet's dochter, was, als naar ge
woonte, uitmuntend.Aan al hare rollen weet 
deze lieve actrice een zeer ei~ennardig en 
tezelft1ertijd . zeer artististieli karaktet' te 
geven. Zij is ons dus ook zeer sympn.th.ick. 

GUSTAAF D'HoNDT. 

INGEZONDEN. 

Aan hat Feestcomiteit 

« Mevrouw Van Peene. » 
Waaf'Offi werd niet meer propagallde voor 

dat feest gemaakt , Ondergeteekende ont
ving niet ee.Lls een omzendbrie!, 't Feest is 
gelukt, Goed. Doch, veJen zullen iu mijn 
gc val zijn, en· hadden aau de plechtigheid 
~f'el genom~n~. indien ze verwitti~d ~e-:: 
weest Waren 

Ik neem, pcrsoonHjk, deze gelegenheid' 
te baut om dQr tachtigjarige kUllsteI1ares 
rnijna diepste hulde a..'l.U te bieden. 

NESTO&, DE TlIi:RE. 

Verbetering: 
In ha\ versl.vg over MUe ReichemLerg 

~chreef da heer Jan Feith: "MUe Reichem;: 
berg li~t in 1817 een aria \'al1 \Vagner z.il1~' 
gen .. en de auteur' hcdoeide daartilee· te 
wijzen op een nnachronisme. Gcdrukt wert! 
bij ongeluk ISV). Monleze du. 181.1. 

RE". 

Tooneelnleuws. 
zünden smcekcn het licht te mngen allllschou- lucht gar dool' stol'llluchtige toejuichingcIl en· banr. En het zal nog wel ecn tijdje· duren, 
weu.dat in hot Noorden schittcrt. Oi wij overvloed van bloemen. meen ik, vooraleer zijn smaak zul gelouterd, 
da.n,rbij een boethemd motten aantrekkcn, op NochLn.ns was 't mevrouw Beersmans en zijn gelwegen in drakel'ige toolleelge: 
da knieäll moelen gaan zitten,· met de strop alleen met, die zlbh .. tier ~evoehle. Alle Ant~ wl'Ochtell zal vel'dwent:11 zijn. D~ grOQte toon{'elwedstl'ijd VOOI' Noortl
om deli hals an een stroowisch in da hand, weriJeJwren, die no~ e~n kh~hl beelje mee- l~e vt>itolkiug ~al1 f...a..13abo1:'-phe \\.:.a~ zeer en Zuid-Nedel'la;ud, uitge-chre\·en donl' het 
wot'dt niet uitJruk.Ji.Clijk g:cmeld, mab.r zal doen nan vaderlandsche tooneelspeelkullst, I bovl'edigeud. Mev!',:, Marguerite en da heer b~stuur der tooneelveresuig-illg .. Atluiudo .. 
w,,\ in de beuoeling liggen. spruen met opgeto:;enheid OWH' het brgaard Stevens waren,evenaLs vroeger iuDeSchi11l, znl plaats hebberi 30 April, 7 Mei, U Mei, 

Op dit\-"fiendelijl\.nanbotl kunnen wij enKel gezelscha(J \'aU den hoer Vun Doeselael', I zeer gelull.kig. ~levrouw Smits-Grader. onze 21 Mei en 28· Mdi. 18~S, in het gebouw 
anlwool'den, dat wij gaarne van NederJand wallt inderdaad. artisten, welke Nord zoo I ('erste hou·rdrol, be viel zeer goed in t.Ht stuk, .. Maison Strollcli.en ... 
willen leeren waar het 0115 een goed Toor- uit~tekel1d ve!'tolkrn. mOben alles aandur~ , alhoewd het minder in liaul' i:'mploi ligt. Zij 1 PL'ospectu~sen !ijn op aanvrage vel'krijg-:
beeltl geeft, da.t wij denken van ouzen kaut ven. \ had een lief eIl zept' gepast loHet. 1\1evI'. Oe ! haar bij lIen specia'I.l·secrNads, den heer 
in lekel'e opzichten ook aanspl'aak 0(1 1fen lleert de laulste daad vnn Nora, de Sunllne 001, belmaldc h!jval e\'enals de heel' S. v. d. Kar, Rapcllhurgel'straat, 132, Am~ 
wanrlleering te hebben, dat wij vooral graag hooldpersonage ollwaarscliijulijk gl'heeten.. !Je Nl:!l.f eu de h,'er Smits, Ihl zkb ren eigtlJl- sterdam. tel'wijl do jnschf'ijviug is 0pl'nge': 
willen blij\'en samen werken met onze vricn- Voor ons is zij tlit slechts on der ~el1 r.eker aardige type "au OPPcI'lH'ics1el' wist te ma- steld tot 15 Jauuari 180M, Tel. 
den uit het Noorden om onze gemeenschap~ v(lo~behoud"n!\tnelijk op grlliHI hartlr l'ede~ kl"ll.D,· heer Comelili was eell wcl geslailgde Een 'commissie va:.i werkpnde leucn vau 
lijke taal en k.unstbelangen te dienen, maar neering bij 't eintlo van 't stuk, waar zij haar groot-viiiel'. . Am;3ter,Jamsche 'ruoneelverecnigingen .. 

i 
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(dilettanten) beeil zich gevormd ton einde 
poglngen in 't werk to .toUen om gezamen
UJk in samonwerkin 1 met andere UeCheb
berU tooneelge.elscbappen de speelkunst der 
dileltanten 16 verDJnen en le be.chann. 

Zondag 5 Dee. te 12 uur zal In bet caC6 
• Stadbuls, • Jonge Reelensleeg, 4, (bonn
zaal), oen vergadering dler commisslo plaats 
bobben. waarloe ano belangslenenden be
I80Cd worden uitgenoolligd. Men wordt ver
locbt bewijzen van lIdDlaatschap, dlploma·. 
ollnsigne. mode le br.nllen. Tel. 

Van VI.anderen'. Opera-Gids versehe
nen: Cleopalre, Carmen (2" druk) on 
Mignon (2' druk.) 

Mevrouw Van Eysden-Vink on de heer 
WIlI.m van Zuylen zuUen den. 19'" te Am
sterdam als monologisten optreden· op een 
matinee van de Amsterdamsche Couren!. 

In de Revue diplomatlque van Parijs 
verseheen een zoor waardeereod artikel over 
da eerste uitvoering, in totiemen kring. van 
het zangspel Druon Anligoon; •• n de Vlamin
gon LeDars, voor den tekst. en Brlll voor 
de muziek. -Zoo zullen we dan loch stilaan 
80n oorspronkel(lk reperlorium bOeen
krijgen. 

Din.dag aanstaande gaal bet Anl
werpseh ge.proken gezelschap le Korlrljk 
eene vertoooing gefan ten voortJeAle vao het 
gedenkleeken op het Oroeninghe.eld. Men 
zal er spelen i.)e Dochlers va" Haseman an 
Ik Irouw mel mijn doch/er. - Da heer Van 
Doeselaer verricht hier een loffelijk werk, 
maar hij hadde vasl de kroon op bel werk 
gozel indien hij.bijdie bij ul18lendheid vlaam
sche gelegenheid.vlaamseh had doeo speien. 

Srussel. Verscboven, wagens laattijdig 
tookomen I een vers lag V8n J. Verbef:'ck over 
Eerloos, Eene Misdadige, De Bors/speld, 
Een Brotder . 

Zijn eer, de nieu we comedie van onzen 
coUega Delntlia. wordt den 20" dezer te Ant
werpen opgevoerd. 

Voor de aanstaande Van Dyckfeesten, 
hebben on:e stadgenooien, de beeren J. Mal
schserl en C. de Kinder, tooneelsehriJ.ers, 
een operatekst geDloakt,getileld Anloon Van 
Dyck, en dezen reeds in banden gegev8n van 
den toondiehter Ed. Beyls. 

Dit mngspel zou door de arliesten van ons 
Vlaamsch I yriscb tooneel lijdens de Van Dyck
feesten worden opgevoerd, en zal 'foorzeker 
de clo" uitmaken van hel programma. 

Onze uitstekende kunstcnaar, Hubert 
Laroche, heert weer een groot sucees be
haald le Anlwerpen op een .oordraebt-avond 
ingerioblln den Kalholieken kring. 

Er i. .praak dat H ,rbergprinses van 
Jan Bloch en De Tiere le Rolterdam tou 
opge.oerd worden door hel Antwerpsehe 
gezelsehap, wel te verstaan zoo de eischen 
van hel lyrisch Iooneel niel te overdreven 
zijn. 

Voorwaar, Multaluli bad gelijk. Ioen hij 
echreef dat zeUers een onaangenaam' soort 
menschen zijn. Zoo deden zij ovar twee we· 
ken den heer Van Laer zeggen dal er eene 
Noord-Nederlandsche aCdeeling in den Cercle 
bestaat, an wa ?ijn te Antwerpen al zoo bllj 
dal we .en Ncderlandscbe bebben I Het 
artikel over mev. Van Paene teekenden zij 
J. D. terwijl er moest st.aan : G. n. t an zo 
drukten : den vrouw instede van der vrouw i 
en, om zieh Dog meer te wreken op ollzen 
secretaris deden zij hern in een artikel Tao 
den Heer Delatlin aandraijen (sie).Ja, zellers 
zijn een onaangenaam soort menschen. 

De Beuckelaer's CACAO ia de beate. 

BOO~. - .. De Vriendekring. Zondag, 9 
Januan, om 6 JJ2 uur. C11Ia, ,Iooncclepel in .. 
bedr.door C.De Vil.chere en Een Onwhr, hlij8pcl 
in Mn bedr. d .lor H. Melis. 

l\fEßRHOUT.-. Hoop ~n Harm,mte, VriJdag 
10 cn Zondag 12 Decemher, Een Onweer, bhJ.pel 
in l1~n bedr. door H. Melis, De Zwarte Konbl', 
hlijlpel in l1t!n bedr, door De Vi.schere, an Het 
Hui. in de Peperstraatt Iloor L. [,ie"evrouw. 

CRAINHHM. -- • I{un.t cn \'rijbeid • Zondag 
12 en Mundag 13 Decembcl', Te Vroeg \' Hui., 
blij.pel Jo Un bedr. door H. Van Kalken, Ren 
On"eer, blijspel in "n bedr. door H. Melis en 
Dnse Neef Sb:tu., blij.peJ in "n bedr. door J. 
Wrtin"b. 

HET TOONEEL 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
.- Alle avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

DII: B!II:IDEBOII:RII:l1II 
DI1I1U1. met ung 111 .. bedrij, en, UII p, KINTS, 

Kruger, rijke heideboer de b r Van K.etr 
~mmeJ,I.ndman P, Jtnssens 

t~~~ B~~~:.t~~::le~ij KruRer ~ri~jnU'er 
t:~:t~O:,~ Hell cen'lmd,ltndlooper ~i.liI~,::n, 

f~~:~IO:~':e~~dO:h~~ille~~meJd ::;: }:~~~ns 
·S A YOIIDS 111 DII: mAllE 

BIU.pe) in Mn bedl'ijr. 

De BalJuw de hr P. Jan,.ens 
Boterbloem, .ergRot der 

KeherllJken Bertl'Jjn 

~~~Lr::i~~'. t~~~knecht ~:7:~:adar 
R"tnhard,lOldaat W . JaQ_.en' 
Llka., nicbtJe van Scbuerman m .... Dilil 

Alde~~:~~,"~~rin~~~ de~n :~~~rijk~olr~~daren 

De veertiende aan tafel 
BlijfJpel in 3 bedrijven door Edm. Roeland. 

Frans Van den B08sche dehrVan Keer 
Flora, zijn VI'OUW mev. Verstraete·L. 
Rosa, hunne dochter Bel'll'iJn 
Ursula. ollde vliJ,ter I.unne nicht Lcmmen. 
Willem üre'hals, hun neer de hr W. Jan.sens 

te: ;:~o~~~:ti:::c~~~e:er k:~r~h: 
Netje dier'ltmeid mev, Verstl'aete·D. 
JAIl VriJdael da hl' Da ... os 

~~ k~I~~~~ommiSlaris ~~~~iau 
Zijlle vrouw mej. Vergult 
M. De Kogel de br D .. I& Haya 

~f~nMi~rd~:~r d~~~; ~~:~::I't 
M. Aernout.s Thees 
l' knecht De'o! (zoon) 
2' Anloolls 

OE TWEE VERSTOOTELINGEN 
Drama in 2 a~~:~ll,~n~ee~::z!e\~!~reelen door 

Oeorges de Karlor .\iM . Lemmens 
Rooord'Albobe, kapitein Dilis 
'Braquio, bijgenaamd da Stak Laroehe 

~~sd~S~: if:rie~e: van ean kap. ~:~K~~r 
lfulot P. Ja08sIHos 
Fadart Van uen EQsch 
Paul Humbert W,JanssCDs 
Boi.drn Devo8 vadt'r 

g~f~:~VerDier *:~OC~~tCl' 
D~ bestnurder van bet hOlplfaal Dev08 zoon 
Een zieke Babus:au 
Een koster Thees 
.Ken veldwacbter Cauwenbcr.; 
Ren poHtie agent Delabaye 
llelene de Kerlor Mev. M. Vel'stt'aete 
Cal'men de St. Hvriex, :t.hJ: E. Jonkers 
Claudinet.· Mn. Bertrljn 
FanCRn. Di/i. 
Zeph'lrlne, Vel'straete -L 

~~~i~rn~~mJ~~:elU. IO~~I~ens . 
De kleine Fanean, 5jaar oud, j. br Delahayc 

W. Koopal & Co 
Ä,l!lychlp Teer a.an):oluu.,m.,.n 

64, ProvinoieBtraat (noord), Antwerpen 
,u,lIPLUI.IJfG Elf tll'fDlnUIG 't'A1'I DIUlX'IVIJlUJf 

IR nua&. HOLLJ.J(D P OUlTICBLAIID 

---- IN 24 URBN. ----
BOIIDDD "'OOIllEHOUOEll PL.U,TS'l1'I TI! AJfTWUPU' 

VOOR HEl AAJ(PLUUN 

Gemeentestraat, 27 . 
aan de Ooststatie, - ANTWERPEN. 
. Het js "?OrWIUl,r in !'it groot s.:hocnmagazijn dat 

giJ moet lijn om In \'('I'trouwen te wOI'oen bediend 
aUes WOl'ut er m Imis gema.a.kt door bekwam~, 
gnsten onder het oOR c18J1 lßee~tera. SchoJnc keo. 

~:~e:~~~i:~ "'~~U:~~~~~~e~~t:~tje~ll~or ~~:;~l:,:n 
worden aanganomf>n en binnen. de 12 ureD arge
maakt ook al IUn de ICbo.nen er,en. ander. 
eekocbt. Specialiteit ... an kindenchoellel •• 

""orden de goederen atgehaald en 
~ Men ~cla~t zich met het Verwen, Degraistleeren l>roogen, op ijn S' 
; 1Ueuws wuschen van oorten van stoffen. 

~~@,!Ih-~@,!I,> 

FABRIEK VAN FI]NE BLOEMEN 
luwIUJutuUn, llQllII.bnti It ,UII, &lr4,lu. In. 

MlleL. LAMBOTTE 
ltronen voor ConcertenenBegrafenlssen 

ARTIEKELS VAN PARltJS 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

~~~,~ 

EEREKRUIS 
boogste beloonlng 

Meda.lje H.M. da Koningin 

BORDEAUX f895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door d. hooge jur:y tee,eklncL 

................... 

............................. 
Handschoenen fabriek. 

Hands«;hoenen op maat op 3 uren - Koste· 
100ze en onmiddellijke reparati~n. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
HandschoeneninChevreau, Suede. Castor.enz., 
- Engelsehe, Zijden. halve'zjjden,garen Hand
schoenen, - Groote keu," van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud huls Derblcette. 

SS, GROENPLAATS, SS 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II , Antwerpen. 

Nabij da Oostst3tie, 

VERRUISWAGENS ;~~ ~.~~~.;.O.:.2o;:oi,! 
naar belle ... en tot 8 meten toe. - eH. BAELE Meu
b~lmakel'.GarDI~l'del·, St. Willf'brodsh'aat, .22, ~ 5-
wiJk. Antwel'pen. - OewKlrborgd ver\'oer' en 
inpakking 'ran meubelen, pi Inos cn eotrrc, (',H'ts. 

PIANOS. I~~oil~e~~e~::~:ü~~~ ~~~t~L~:~ 
JANSSBNS, KlInstilli, 74, Hoek .. an Hopllnd. vl'ooten 
keus van allerbeste pfano:s van fr,575, 625,675, roz 
onYlralillbaar en yoor 10 llar gewllrborgd. 

G-u.s'tave FAES 
26. n.dd.u.tr .. t, 25. ANTWE1U'El!. 

enz. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.l~lme C> Ol\ll: S 
KLAPDORP • . 3g. ANTWERPEN. 

1l0RLOOIEMAKER & OOVIJSMlU. 
liAOAZIJX UN 

Schouwg,'lInieul'en in alle loorten en aün 
nlle priJzen. 

Gouden on zih'cro,1 lIorlogien, JU't\-eelen, Good 
en Zilverwerk. 

IIIIUSIKAAL BESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Piuol.llen, Solig., 'l'h'orlt .u K&rmoul. 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen 
IS September. 

van af 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OIlMIlENTESTRAAT •• 1 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend voorzijne lekkfre koeken, brlocben, anz. 

WOI'.fenbrood. 
Blkroo.d m.t •• lOud •• ~!!al;8~4.d.. Wereldltatooll.ltlliDC 

GRitE CENTRAlE 
I1uls gebrosders DE WYNGAElI'!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 
Tusschen de , Mille" Colonne. en de 3 Areade" 

Da,elijka TlD 8 ure " correu. tot 18 tre', &foDd. 
, Verkoop bij opbod, leven. 

publieke verkoop van 1- kwnliteit, Oflllön·, Kalt •• 
Schapen- en Vel'keGflceach, lan prOzen 

welke aUe concurrenti, onmogeliJk ms.keD. 

Alltw: Dnikk. CL. TW8AVT Gratiekapel.tr. 7. 



Zaterdag, 18 Oecember 1897. 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Wetferlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-NederlandsLhen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Nool'd-Nederland: F. Lapidoth;voor Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis. 
Leden van het Naderlandsch Toonee/verhond en leden van d.q Zuid-Nederlandschen Tooneelhond ontvangen dit Weekhlad gratis. 

Mededeelingen voor Noord-Nederlandte zenden Borneostraat,49 te '5 Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: Ren Tooneelsebool te Anlwerpen, 
(G. Delattin); Ovcuieht Noord-Nederland. 
(F. L.j; Een prote.t, {M. Hom); -Antwerpen; 
Fr. v, L. en H. M.)j Brunel, (j. Verbeeck); 
Kortrijk. 

Nederlandsch Tooneelverbond. 

Olllcleele mededeellngen. 
LEESCOMITE. 

Bij heL Lee'scomite is illgelwmt'lll een' 
Ireuropel getitel<l Challerton. 

MARCELLUS EldANTS. 

EEN TOONEELSCHOOL 
te Antwerpen. 

(Vervolg). 
Tot hedAll is het nog altijd niet geweten, 

of het tooneelonderwijs alhier zal uitgobreid 
worden. Men werkt volop aan het nieuw 
pak van Dns Vlaamsch Conservatorium, 
maar of de commissieleden al eells aan hat 
verwijden en he~ vernieu weIl van hat oud 
versleten jasje hobben gedacht, dat is iets 
wat wij tot nog toe niet vernomen hebben. 

lk begrijp, dat men eerst een heele boel 
schikkingen omtl'ellt andere leervakkerl 
hOtlft t6 nemen. En dan, uitbreiding' van het 
tooneelonderwijs, zal het budjel alweer met 
een aardig sommetje vergrooten, en, vraagt 
men wellicht, is die uitbreiding wel nood~ 
zakelijk , Bij znlke redeneering willon wij 
heel nederig bijpassen. dat, zoolang er geen 
voldoenfle tooneelonder richt znl gegeven 
worden, het onderwijs aan ons ('A)nservato
rium niet als volledig kan aanzien worden. 

Wij 3pelen dus nog altijd de rol van moe
der An. en blUven op den uitkijk, in de 
hoop Jat er loch leIs zal Lijkomen. 

In afwachting willen wij met eooige 
woorden vall OIlS derda punt gewagen, met 
verzook QDS terecht te wijzen als wij den 
baI misslaan. 

Het derde punt luidt als volgt; 
• 15 het misschien bettlr voor da door de 

nattlur mild bedeeldell, zichzelven te vor
men, vrij van nlle schoal of onderwijs, ge
steund op eigen natuul'lijken aanleg en 
gevoel en schoonheiuszin' 

up die vraag zou Iieel gemakkclijk het 
volgende nutwoord kunnen gegeven worden: 

.. Als da mensch intelligent gelloeg is om 
zieh zelf te vormen, wel laat het hern dan 
in Oodsnaam doen, dan hoeft hij die verve
lende profcssors niet onder de oogen t.e :l.ien, 
ht:eft goeo schoollessen te volglm, hem 
blijven 'n beale boel ven'elende aanmer
kingen gespaa,rd, en hij is vrij als een zwa
luw in de Meimaalld .• 

Hier wil ik echter een klein verhaaltj. 
YOorzelten. 

lk heb eens eon vriend gchad: hij was 
een DOg al ,·erstandig jongrnensch, die dol 
was op komedie-speltm, Hij acheen yeel 
annleg te heb ben, tHl danr hij nog oooit van 
eon tooneelschool had hooren reppen - ik 
spreek ovar gebeurtenissen van voor 20 jaar 
- k warn het nooit in zijl1 boofd nan iets te 
denken dal op looneelonderwij. geleek. Hij 
lieChebhcrde in maatsehappijen, speelde alle 
mogelijke eerste rollen, en werd daar al 
spoedig - in min dan twoe jaar - als 
je21ne premier een beroemdheid, 

En loen kwam er ook een ·Iijd dat hij cr 
aan dacht de hem zoo gul toebedeelde gaven 

om. te zetten vour dtl duiten', bij een gesut I zijn kaken, zijnen degen, en handschoenen, to billllpn, maar hij moest een rceds bf'jaard 
_s~dle~rd !poneel: lJij ZOll dus loonedspeler'., zi~ daur :hij is er mee klaar, juist in ander- knE'ehtje vDorstellen, en had voor ,die gele
van bol'oep worden. half uur. Het werdtijd, wanter'iS''juist genheid 'ern aJl~rzonderlhlgste'''flguU1' g&-' 

IM gezelschap. wanraan hij zieh verbon- algebeld. maal,t, zoo 'n spoeie vaninde bloem gelee-
den bad. miste op dit oogenblik juist een Als hij b~?edell kom~. ga,at pr een flchn.ter- 1 konae .lalldkaar~. Hij deetl.liC',h VOOl' als een 
flink regisseur, een llereel'ste artislt...n rooest lar.h op: zlJn wambuls Zit hCHl verkeerd, 1 schoolJongen, lhe 1~~tpo1Je ht'eft gebr~ken 
diens werk doen [\D tezelf!lel' tij.d in de op 1.0 en er olltbreekt verder eeu ht'ele boelom I en er niet aandoeu kon. Wat was hot ge
voeren stukli:ell.rnee optredeu,iels wa t moei-, I horn op pen ridder.te doen gelijken. De d, d. , volg 1 Laroche werd ui1gelachen,1 en. ik 
lijk samcnloopt rigisseur \'loC'kt eens ferm cn heeet llOg jllist hlchle smakclijk mee, wallt het was vel'dielld. 

Laat ons nu eens veron,lerstellen dat dc gelegenheid om te beleUen da! men het gor· '- Zou ~at geheul'd Zijll. üulien L:tl'ochu uit 
niellw aallgeworven adcur alles bezit om dijn ophale, de vriend muet zieh herkleedell, een dogflijke t00!1cel~ehool ware gelwmen1 .. 
eens een meer dan gewooll tooneeJspeler te en de VCl'LOilllillg kan eerst een kwurtuuI's Antwt-rpen. G. DELATTIN. 
worden. Dit aangt:nomen gaan wij vtlrdel', later beginnon. ___ --....0_._. ___ _ 

HU rnoet dus beginnen te werken, lwel en Zou 9at llU wezentlijk zoo gebeUl'd zijn, 
al met eigen krachten; geen lnlcntvol r"gis- indien de vricnd 'zieh had leer{'n klel~den en Overzlcht 
seul' die hern drilt, geen andel· confrater die grilllet.'ren in een vIlkschoo11 
hem voort.helpl, voorai als men in den Maal' kormlt1.n, bat OIlS hier over heoll 

(NOORD-NEDIlRLANIl). 

riieuw gekomell een ernstig concurrent be- stappell, de tijd brcngt dllt allemaal in zijn Gns o\'srzicht kaI) ditlllual gehecl zijn ge-
merkt. RU staat alleen tU$8chen een heele plooiken:i. wijd aan de voorstellingell van U pn 11 
boel menschen die hem niet kUOllen luchten, Het j.!ordijn is op, de vrien1 speelt kome- nccernher ~e Amsterdam, tOf'n Hel N cder
hem alle mogelijke parten bakken, en lliets die, maar .. hij weet vübstrekt. niet wat hij jlatU!Sclt Toouecl danl' op\'o~rde SophokIe:;' 
beters wensehen dan hern eenmaal bf'lache- yertelt,. HIJ doet. het. eventwel nog al kras, Antigone 
lijk te kunDen maken, opdat hij zijn matten want lllj.:V0I'~l,t me~ UJ~gelachen. in da vel'bling "an pror. dr J. Vall Leeuwen 
ZOll rollen. Zoo b,I,IJft h~ eentgeJar~n voortsparlelen, .1 f , regie v:tn den heer W, P. da Leur. Aan-

De jongen, Jaat ons nemen dat hij tWintig want tllJ heuft den traurigen maed het vol gezien ik gcen der lede:l van ons Toontlel
jaar is geworden, bcgint zijn rol te leeren: te houden; rollen van beteekenis ecMl!l' verbond den inhoud van dit :;Luli: behaef te 
ondervinding heert hij reeds opgedaan in de la.ten zieh wuchten, en hij heeft noehtnns "ertellen,. kan ik eerst ht't eell en andel' 
rnaatschappijen, en hij -i~ er niet verlegen talent. Er komt ook routine, maar beseha- m~edeelerl van de wijzc, W3.<lI'Op hat sLuk is 
Dm, al was de rol nog veel rnoeilijkl'r. \Vat ving blijrt heelemaal weg, ontvangen dool' 
doet hij bij hct leeren van zijn rol? Hij tracht Op ztlkeren dag komt er aan het gesubsi- de Pers 
haar op de letter van buHen te zeggen, bij dieerd Looned een bekwa:.un regisseur.Deze, en geef dan eerst, het woard aau den heer 
repetcert, men wijst hem min of meer zijn.e een man van, talellt,die zijn yak kent, be~ Rössing, ditlU ik, l'erlellpll week, cell bl'etje 
plaats(\!l aan in het stuk, ZO!) eventjes, ,'au merkt dadelijk dat er met den vl'iend in vel'bijstcrddoo1" hetover,:;-!'ootaalltaluitknip
verre, wunt de d. d. regisseur moet zelf le' kwestie wnt te doen is; hij neemt den jon- : sels, dat mij onder 't Iilakell dezer o\"crzich
recht komen, d:\arbij, drie. vier nieuwe gen onder handen,verzoekt dat hij Lussehen- tell ba)o'uecuwt, waL heb laten zeggen ovor 
stukken in de \'eeNien dagen, het is niet om dool' eens bij hem nan hllis zou kDlI1ell, en De 01lee'f'li;kw, hetgcclI inl\erdaad Wcd 
te doen. In de villcht wijst men hern wel praat dan met hem over allerlei dingen geschrevell door den cOll'espondent \'oor het 
eens te recht als hij wat te ver buitell W,larvan de vriend nooit t.e vorcn lJoorde. Holtadamsche Tooned nlll Het Nieuws, 
schreef loopt, meu doet hern wel oellS een Zij spreken over het weergeveu vao karak~ naruelijk den heer M. HOl'll, die terecht pro
paar zinnen opnieuw zeggen, maar verder ters, over het scheppen vau Lijpen, over testeert.Hij tlll de lezers mogen mijne veront
laat men hem maar loopen voor eigen natuurlijk sprcken en bewegen, over het schuldiging genadiglUk aanVi.1ardell. 
rekening, iustudetlrell van een 1'01, hol' meu zieh in 

Wat I(an zoo'n jongen nu toch uit eigen den persoon dien men heert voor te stell~n Rössing 
beweging bU die 1'01 denken1 ZOll hij zieh möet inwerkon, er geheol in doardl'in~ell, 
atvragen wie, or wat hij de eer hreft voor te hoe het woord, het geba.:J.J", ue mimiek in 
stellen ~ In 't rcpeteeren en hij da lezil1g overeenstemming moet zijn -met het voor 
heert hij wel gehoord, dat hij zoo cn zoo'u te stellen individu enz., enz ... te lang Dm te 
mensch is, of dat hij dit en dat heert \'drric~t meideil. Eil I1U eerst gaat er voor den armen 
of moet verrichten, maar aungezkn lfieu jongen een licht. op, nu begillt hij pas te 
daar niet speclaal zijn aandacht op vosligde, begrijpen wat het zeggen wLI fatsocnlijk 

dun, zegt yooreerst dat da schouwburg bij 
dc eerste voorsteJling • leeg, doodolijk lepg
was .• Geen ellthoesiasme,geen verl'ukking, 
geen geestdMft~. Er waren dan ook bijtia 
in 't geheel geen dames in de zaal. De voor~ 

stelliug \W1S met zorg eil nauwgezelheid 
vool'bereid. De beoordeelaar· zal de derde 

weot hij er bij de opvoeriug al JIiet meer van kOlUedie te speIen, nu krijgt hij lust in zijn opvoering .!laan bijwonen, vOOl·al om den 
dan. na de lezing, en denkt hij meeraan pe yak, hij zal ~tudeeren, crnstig- studeeren, DU heer Louis Bouwrne('ster, want deze kunste-
prachtige scenOfl, waarin hij fureur denkt te weet llij wut het zeggell wil een rl)l te stu
maken, mt't het zoo pathotischmogelijk uit deereJl, hij lIad daar vrocger immers gcell 
te galmen, dan aan den persooll, dien hij bcgrip van, DU gaat hij vool'uit . 
heeft voor te stellen. Het volgende speelseizooll is hij zoodallig 

Dan komt da avond van zijn eerste optl'e- veJ"anderd, zijn opvatttln en weerge\'en is 
den. zoo geheel anders dan vroeger, hij is wezen-

In Zijll loge vimB hij een voliedig ridtlcr· lijk ill eell enkel jaar Rl'ti:!it geworJcn. 
kostunm met wapens en heel de Iloe1. Een Eu later werd hij aangeliaald als een selj 
groole blikkcn toUetdoos is gevuld ßJet vee,l- made inan, hij had .. zieh zelfgevol'mdtl, er 
kleurige ~chminkstokk( n cn al wa, men zoo was dus geen va.kschool noodig, D~ v riend 
al noodig heeft Dm ran Zijll eigen zelf 'n echter heeft dikwijlg gedacht: Hud ik van 
anderen mensch te rnaken. Oe voorstelling die lessen maat' ecn jaaL' of vijf vroeger mo
begiut Ii.rak om acht uren, en hij is van half gen geuiclell, wat zou ik eeo andere kerel 
zeven in zijn loge. gcweest z,ijn ! 

HiJ weet niet gocd w:lar cerst me~ te Als ik dus weinig verLrouwen heb.in het 
beginnen, en als hij begonnen iS, aarzelt hij zieh zelj vormclI dan 18 het omdat de paüellt 
zieh yoort aan te kleedell, Moct dat wambuis veel kans heeft te misloopen, en in de gun
nu met de knoopen van voor, of \·!ill achter stigsLe omstandigheden,inallegevni minstens 
aan 'I lijf zilten 1.... vijrjaar aehteruit blijtl. . 

Hij werkt rel.'dcs f'en half unr, en in dat Als ik hier door een voorbeeld kracht mag 
half UUl' heeft hij reeds ziju beidt'l heenrn zoo hiJzetten nau mijne beweering, wH ik er een 
rimpelig mogclijk uungekleed. Het is er v~sL hijhalen, dat ons HOg allen frisch in 't geheII
niet te warm, en toch ureekt lJet zwee~ hem g'cn ligt. 
uit, wijl hij vreost IlOOit klanr te kmnell. ~r Hubel't Laroche, een der bes~ tooneel
is reeds "oor het kwartiel'geucld, nog zijn speiers van Noord en Zuid, heb ik ziendebu
wambuis, en eell beelje rood in 't mid(ltm yan teeren, da naam van hct siuk komt mij uiet 

naar, l'all zeer bijzondE:r en groot talent, 
heert dool' zijne mecslerlijke cl'eatie eu aan
grijpcud spei de geht-'ele vertooning gered. 
En Bouwmeesler nu juist, was in den aau
vang on lang daarna de man vaor wien mnu 
vreesde. 

1>0 tanl CD da\ boekdoel van cen rol vall 
Bouwrneester mist vaak bij alle voortre6"e
lUli:heid het enoe noodige: ziel. Deze drie 
elementen zUn voorBouwmecster niet te 
overkomen struikelbalken. Daarom was het 
eerste gedeelte van zijn speI een ernstig wor
stelen en een smachten Dm hulpe van een 
stern uit de diepte. 

Maar .... toel1 hij • een tocstullil .. krceg-
het Sl'lt ... daar veNloeg Bouwmeestcr allen, 
door zijn eenig eil o:1Verge1ijkelijk talent. 

Toen kwarn er voor h~t 80rst warm te 
onder de toeschouwer3, an toeu kou men 
met rlankbaarhoid in da banden klappen, 

Oe vertooning bleck geheol modern inge
rieht" ttl oordeoll.'n Daal' he~ plaatsen \':ln het 
k'}or, niet·volgeu vnn ehOl'cogmphische be
wegingeli, nnar het al1erzondel'Ungsle zcg
gen der verzt!~, uaal' het niet valgen vau 
den caJans, naar het gcmoerlelijk wandelen 
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van den J{oning door allon heeu, naar da' Deze kleine onjuis!heden, die zieh met 
niet·a1tijcl juiste kleeding cn haartooi)naar ... I elke vertoouillg kunnen wijzigen ten goede 
laten we den' zak val raadselen en vragen hebben echter het grooteschOOllS niet lnm
niet openeo, biddende dut dezf! na het bij- nen schaden. Het gehE'el heen een graat· 
wonen der derde vertooning va!), Antigone schen indruk nagelaten ... voor wover het 
gesloten moge blijven I dramatisch gegeven, ons naar negentiende 

De Telegraaf eeuwscbe begrippen gevormd gevoel kau 
heroeren ... oordeelt even gunstig' over Bouwmeester 

'en noemt dezen den eenigen acteur, die zieh 
waardig heert betoond in het drama van 
Sophocle~ te mogen speien: 

• Bouwmc~ster, hreed en zwaar, machtig 
eil mnssief, graniete eariatyrle" heeH zijn 
koningsrol konillklijk gedmgcn. 

Zijn uitbeeldiug van de 1'01 vau Kreolt is 
als de bann, die de zon 's daags aan_ den 
homel bestrijkl.Statig en zwaar opdoemend 
aan een verren horizont, waar, het bleeke 
morgenrood lichtelijk reeds de Hut van 
't kornend bloen van den avond voorspelt, 
gaat zij or tot :nidden ap den noel1, hoog en 
brandend in Je lucht, Dm te uvond in zeeän 
van vuur naal' da donkel'e. nachtverdoemanis 
afte dalen. " 

Deze beoordeelac.'l.f vindt verder dat Mev; 
Frenkel (men leze Bl'ondgeest) maar eventjes 
bij haar arseheid heert kunnen ontroeren, de 
klerntonen verkeerd legt en haar stern niet 
op de Juisle \Vijze weel te gebruiken. Is die 
te geuruiken ,"oor deze verzon ,- naagt 
dA heer C. Ook mev. Holtropbevall hern 
niet. Zij is te uiterlijk larmoyant. Clous was 
als bode zeOf llauwgezet en ten minste te 
dulden. VOOI' de rest van de spelürs Villdt c. 
• deze kunst onbereikbaar ... 

Dak de Amsterdamsche toolleelverslag
gever der 

Nleuwe Rotterdamsche Courant 
roemt den heer Bouwmeestel' aneen en met 
warmte. 11 Voor;\ waRr hij in dialoog trad 
met Schoonhoven rl'eiresias) werd een bijna 
vlekkeloos geheel ,"orkragen. » 

.. Oe titclrol was in halldeu van mevrouw 
Brondgeflst-BouwUJ€'estcr' gegeven. Zij en 
mev. Holtrop ~Ismene) moeten na veler in
zien somtijds uit den toon der tl'agedie geval
len zijn, hunne woordcn te lang gerek t 
hebben ; van ernstige voorbareiding, studie 
en toewijdiIlg legde echter ook het speI van 
deze beiden getuigenis af. 

Voorts werd Bouwmeester verdienstelijk 
bijgestaan door de heeren Henri de Vries, 
die Kreon's zoon, Hairnon, voorstelde, en 
Clous. Als leirlers der koren trad~n de heeren 
Oe Jong en Holtrop op. Maar Bouwrneester's 
speI was zoo domiJieerend, dat de herinne
ring der opvoering in de eerste plaats zijne 
ßguur in de gedachten brengt. " 

En in het (groene) 
Weekblad de Amsterdammer 

goal de heer Von dor Goes op zijn gernak de 
stelling verdedigen dat men hoe eer hoe 
beler met deze en dergelij ke proefnemingen 
moet eindigen', er het Nederl. Tooneel ook 

Ovcr de speIers oordeelt ,Tehaem vecl guns~ 
tiger dan zUne .Amsterdamsche collega's. 
Al dadelijk steH hij mevl'OU w Brolldgeest 
bayen h:u'Lr broeder : 

.. Eil llU - tot da vertolking terugko
mende - vind ik, a1 is Kreon du hoofdllC(·· 
soon volgens den nuteur, da opvatting van 
mevr. ßrollJgeest-Bouwmeester ZI1D sym
pathiek, zoo groolsch en zoo wel doordacht, 
dat .zij zieh daartll)or als van zelf op den 
vOOl'grond brengt, Hanr onberi8pelijk zeg-" 
gen UCl' zeer schoonvloeieqde stl'O.phen, maar 
yooml haar gepllssioneercl speI, oolt wau
neer' haar r01 tot passief-zijll dwingt,ward 
dan ook telkcns met war,me toejuichingell 
beloond. 

Anders is dit met Iüeon, wiens machtig 
speI, forsche zeggingskracht on enorme uit
beehliug der dmart lßed ander het telkens 

,mbsen van den draad. 
Voor zoover Bouwmeestcr zieh zelt' koo 

geven, niet direct geboudcn nan de maat en 
hij niet le angstvaJlig de \Voorden behoofde 
te wikken, toonde hij zieh weer den heros 
van ans nationaal tooneel, die bij uitnemend
heid het gemoed van de toeschouwers weet 
te brengen oudcr den invloed van zijn mach
tig talent. " 

Ool\. voor da andere kunstenaars isde 
Utreehtseho criticus oneindig welwillender 
gestemd dan de meerderheid vall de beoor
deelaars : 

.. MevI". Holtrop als da bevallige lsmene 
- Hand da Vries als de ollgalukkige Hai
moon hebben met hun eigen, correctheid -
van de taatste vooral viel 't mij oPJ omdat 
het Zijll ernplooi niet is - naar Sophokles, 
iHtentien eeno vertolking gelOcht en gP_ 
vonden, Van Sehoonhovell noemde ik ['eeds, 
on met eere. 

De overige - koorleiders, boden, wach
ters enz,., zoa 0.1 expressic wut ontbrak en 
hun speI niet voldoende inhaakte, wat zoo
als ik reeds zeidc, gemakkelijk is te verhel
pen - zegden toch met nuuwgezetheid hun 
roHen ... 

Ik mag hier wel even bijvoegen dat dit 
versing mij werd toegezonden door een 
vl'iend van ons Tooneel en dat da Redactie, 
die, met den beslen wil niet alle couranten 
kan lezeu, zieh ten zeerste aanbevolen houdt 
voor mededeelingen en uitknipsels uit de 
provinciale bladen. Onze lezers zien uit het 
bovensta.nde hoe belangwekkelld die kun
lien zijn. 

Mijzelf rest nu maar een zeer bescheiden 
plaatsje voor helgeen ik zoo ga.."Lrne nog 

Als nu da vell~rn {ik bedool in de vertaling} 
ovel'weldigend schorHt waren geweest, zou
den we mis5cllien daarvan hebben g<'uoten. 
Maar ovcrw{!ldigend schoon is er geen 
regel in des heel'en Vau Leeuwon, zf'ker wel 
uiterst nauwkeurige overzetting, de. maat 
die er in is, voelen we niet nls een bl'ceden 
golfslag ; vrd meer veroot'zaali.t da rhytmus 
hintledijke stroomverlr'.lgingen in de dictie. 
Oe schuld der acteuI'S 1 "laal' dun hun schuld 
alleen 1 

Mevrouw Holtrop, wiel' gaven ik hoog 
waarderr, was ook naur mijn opvatting 
hcc;clllaalllid Idassick. Zo lOU niet anders 
verllrietig zijll gewoest in een modern drama 
an hier was !Jet aan den dag leggen van 
ingehomleu srrm.rt bcpaahl noodzakelijk.IIaar 
speI was er uit. Dit viel y,:JOrnl op, doordat 
menouw nl'ondgcest inderdaatl zichzelf 
beert o\'ertt'offen. Ik zag haar nooit zoo hoag 
h'ugisch, zoo gematigd in haar niterlijk speI, 
zoo krachtig. 't Kan wezen dnt Z(l hier'en 
dual' een klemtooll vCl'kecrd heeft gelegd; 
maar die qmcstie van klemtonen is er cen, 
waarover lang niet alle speIers en deskull
digen hat (~ens zijn. 

~lPjl1ffronw de Leur (Euridike) mual\ie mij 
te ,'eolbewegingell en deed te veel pogingeu 
om Qns door haar stul)den to treffen, Ze ging 
dUll vool'uit, dan nehteruit, dim scheen ze 
in zwijm te zullen vallen tegen een harer 
volgsters, dan weer bij te korne I\, Haar nel'r
vallen arm de trappen vnn den t!'f,on waS 
goed, maar veroorzaakte ve.~l last nan de 
mei~:ie~, die met haar arm>!11 nicL al tebe::lt 
raad WiStl'Il. Groote soberlwid ware ge
wenschter. 

Clous was hMI, hMl goal!. Zijll verhaal 
was intlrukwel,kend eH zoo sober gcda;m. 
Hairnon (de Vries) had goede oogenblikl"ell, 
evenals Teiresias (Schoollhoven). De heer 
Ising (Een wachtel') doetl glimlaehen, t0811 

hij Yl'oeg ; 
,,\Vat ergUl'L u, de tijdiug or mijn stemge
luid 1 .. 

Mon hecrt het 'Iitel'sto g0veq.;d "CHI tle 
krnchlen uer speiers eil, om billijk to zijn, 
moaten 've bedenliell, dat zij zoo zelden in 
do gelegenheid zijn op te trcden in zullic 
vreeselijk zware stu}\ken, Ik Z<1.t!, in wut 
ze er van maaktcn, al was '\ lang niet onbl ~ 
rispelijk, tuch ecn belüfte voor de \oekomst, 
Indien het Ne,lerlaudseh Tooneel, aange
moedigd dom' bet publiek, lIleer klassieke 
stukl~ell gevcn kOH en dorsL, zouden ook zijll 
arUesten betel' worden. 

Dat allen werden overtroffen dool' den 
heer Bonwmcester is ook mijlle meening, 
als IIlell Cl' ren uitzondert. Hij was niet heel 
alleell zeer goeel. Men mag Movrouw Brond
geest gerust naast hern nOemeil. 

Wat nu de monteering aangaat, ja ... danr 
mlt wat tegen te zeggen, Ik onderschrijf al 
darlelijk het oOl'deel van Jehaell!. Eu dan 't 
wet!'latrm van 't altaar1 Och. we doen 1:00-

Een Protest. 
De heer M. Horn,. van Scbiedam, schrijft 

ans: 
U zult wel zoo beleefd zijn in .. uns .. 01'

gaan te litlen opnemen het volgencle protest~ 
je tegen hetgeen de heer Yriesendorp in 
H ollalldia geschreven heeft en in het nom
mer van gisteren is overgenomen Herhaal
delijlt ig duitleIijk in het opelluaar op du 
congl'e~sen g-ezegd dat bezwareu bestaaJl 
togen het samengaan van Noord eil Z',lid 0\1 

tooneelgebied, maar dan was Iwt juist 11e 
heer Vriesendorp. die mij in hot c1cbat be
slt'et'll. Het is du~ in honge mate ongercchl
vaardigd, dal hij llU tegen da Ylamingen 
uitvaart, het is' zijn eigen schuld, dat he1 
zoo gekamen iso De Vlamingell warQ,1l stcedti 
ecrlijk en Helen het· duidelijk nitkomen, 
Itat zij bij die sameuwerkiug "el'l Y:\l1 Oll~ 

Yerbngden, doch f)leclHs weinig wilden 
geyen. Mijne argumenten tegen sr~ltIeltwel'
king ontleende ik dan ook juist aan helgeeIl 
de Vlamingen botoogdell en aan de wet~n
schap dat wij niet k1l11l1e1t suu:engaall, 
omdat wij ur andere, ur concurreerp.nde be
langen hebben. Als de eOl'ste stap tot samell
werking den heer Vriesendorp (eil nudel'cli 
dus tegeuvalt, z<"g ik: Vous l'avcz '"Dulu, 
George Daudin. 

(was gel.:) M. HORN. 

Sehiedam, 12 Dec. 1897. 

NASCflRIFT. 
Wij voldoen aan het ,"crlangen van onz(>IJ 

genchten bl'ief!5chrijver zonder ziju gcvoell'n:; 
omtrenl de samenwerkillg met Zuid·Nedt'(,-
land te deelen. fi'RITS LAPIDOTH. 

Antwerpen. 
Nederlandsche Schouwburg . 

OVER7,ICHT IJER WEEK. 

""ellichl is het U ook al eens geheurll da1, 
het UUI' van eten daar, gij, nicttegellstaalld~' 

de overgroote, dampende en welriekenoe 
parlien, die de tafel U aanbood, hocge
Iluamd niet uw gewonen cetlnst gr.voeldeL 

Dit geurek a.:'1n lust sproot dan beel na
tllurlijk voort, doordat de Ii:enkcnprinses, di( 
met het bereiden van u w maal gelast werli. 
het niet ll<lar uwen zin of niet l1aar uWell 
smaak had gekoukt. In zulk geval oet nH'JI 

fian slechts omdat de tijd van eten d{t{H" Ü

en omdat Cl' op dÜ-Il tijd dan toch moel 
geeten worden. 

Zoo was het mij llU "erleden Zondag ook 
op ouen Nederlulldsche Schouwburg. 

Over~l'oote schoteis met allerlei letterkun
dige spijzen wCl'den ons heel gewetensvoJ 
en met den groo:sten ernst. "oorgebracht. 

Vooraf krügen \\'e, tot ontnuchtering, eel' 
schoteI, verschoolling, een (h'arr.a in Viel 

bedrijvcn, dat "roeger wel eells alleen me1 
eell heel klein lf?vcrde rideau. gespceld 
wenl; dan een bHispel met zan/Z in een be-
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ettelijke jareo, door die immer toenemende 
aanlenging van spektakel, zien wij op Zon
dag middag aan da bijzonderste. winkelhuizen 
onzer stad eon plakkaatje hangen met da 
woorden : "Gesloten uit oorzaak van· 't spek
takel. .. Missehien is dU wel de spoudigste 
0plossing der Zondagrust en •.. de bepaaldste 
vernieliog onZAr beste artiesten. Hot is wel
licht een beet je ovcrctrevau, doch wie weet ~ 
WiJ zullen dus wachten en allos aan den 
tijd overlaten. 

kuunen stappen; de _mensch zou al te zeer, die gebreken nemen niet niet weg dat Eer- f Van Rik en Rie (is dat 
in deze geschil1on, zijll bovcn gekomctl, en IoDs een alJeszillS: ffiet'kwaardig tooneelge~ en Th. Coopmau, zoon V) 
d.ardoor zouden zU, die vroeger ,Iechls,;on wrocht is, dat wij met veel belangstelling hooren spreken. 

niet: H. Ja.cobs 
zuHen wij meer 

,dce) vo,:w oogen· hadden, ~ de l\.UllSt -, hebben zien opvoeren. 

Maalldag hadden. tot voldoening van het 
medelijdende menschdom, De troce Vers/oo· 
te/bigen voor de aHerlaatsto maal hun droe~ 
,·ig· leventje te lijden. Oie arme kinderkens 
vordienen, na zulke lange en zoo dikwijIs 
herniauwde marteling, voor ceuwig uil de 
broek te blijven ! 

inbreuk liebben gemaakt op de spret:kwoor- De l~forgell$tay verdient lot voor hare 
dclijk geworden eensgezindhcid waar 't het poging, die overigens goed slaagde ; Eerloos 
dael "old. \Vij geven het in bedenking aaH word vcrdieusteJijk tell tooueele gebracht; 
aIlS Lyrisch gezelschap: slechts dool' cen- ( den heere A. Bataille kamt cene bijzolldere 
dracht bereikt men het grootschc, en zU, die 1 melding' toe; hij heeft zijne 1'01 goed illge~ 
steeds ZODzecr ieverden On! den Illenschen studebrd en er iets wett:n uit te baIen; de 
't verhevene te leeren smaken, mogen zieh overfge speIers - de HH. L. Peerenboom, 
niet inlaten met persoonlijkc geschilleo, die llatuurlijk en ongedwongen, Vandewegbe, 
toch zoo kabouterig~kJeill staun voM het Van Outryve, de dames Wauuyn, Van Sandt, 
reuzenwerl;; dat kunst beet. deze laatste iet of wut koud, terughoudend 

Een Broeder. het toone.lspel van Edm. 
Itotlland, dat den eersten prijs wegdroeg in 
den toolleellotterkundigell wodstijd uUge· 
sclJrevendoor De N oordstar, werd Dillsdag 
7en dezer door de leden dier maatschapl-lij 
opgevoerd. 

Eel:Broeder is een uiterst eenvoudig tao
neelspel, wa~rvan het belang uitsluitelld ue
rus~ op de in botsing kornende knrakters; de 
hUlldeling bpslaat weinige ontwikkelinß en 
tach is de kader waul'in zij zich beweegt veel 
teeng voorde liurakters,die niet altijdgenoeg
znam uiteengezet. soms. zells, enkel aange
('aakt worden. Blijkbaar.heeft de schl'ijver 
moeten afrekenen mel door de uhsehl'ijveu(le 
maatschnppij gesteide voonyaarden; zooniet 
hadde hij ongotwijfeid zijno actie gedurende 
drie in plaats van twce Lcdrijvel11aten ont~ 
rollen. hetgeell hem in da mogelijkheitl 
hadde gesteid den kant "an twee zijner per
sonen meer in het licht tc stellen en, nldus, 
zckel'e toestanden meer wa:U'~chjjnlijklieid 
bij te zetten. 

Dat zelfs de wederopvoering vau H er- - droegen het hunne hij tot het welgc1ukl;:en 
bergprillscs door die OInstandigheden ge- \'an die belangwekkende voorstelling. 

~ Alhoewel OllZO artisten, woensdag, al 
doden wat in hun macht was om Een 
Pikante Roman' te doen bevallen, toch 
scheen dit stuk ans llOegenaamd niet te 
treffe>1. 

De intrigue zeh·e, als men die Roman·
kwestie voorde hoofd-intriguenelOell mag, 
is zoo zOlJder belang,zoool1waarschijuIijkdat 
met dEm beste wH der wercld, het nog totaal 
oomogelijk is al die luttele voorvalletjes, 
el'n enkel oogenblik VOOl' ernstig te houtlen 
en er meA op te gaan. 

Slechts aan het einde "an hot tweede 
bedl'ijf kan, men met zekerhcid verklaren 
dat het wel de Pikal1te Roma11 is dien men 
is komen zien. 

Men zou bijna genegen zijn tn denlien dat 
het er bij den schrijvcr enkel ojl a~llkwam 
eeu aantal menschen die er allen bijzondere, 
of lievel' tlog:zollderIinge levenswijzen op ua 
houden, op 't tooneel te brengen. Voorts een 
gepra:l.t ovel' krauten en dui\;ell', dat meestal 
met het stul\. niet in verband s~a,at; toestnnd
jes met de vleet die, op zichzelf genomen. 
wel eellS docn glimlachen en in cen Jourual 
pour rire of eeu anfler frnn~ch tlauw ding 
wel te huis zouuen hooren, mU!tr vob-tl'ekt 
ni.ot te· vel'koopen is voor gezonde duitschc 
humor .. 

Het is,dan ooli bijzonder aan het vel'zorgd 
speIouzer artisten te danken daL al die aa.r
digheden zoo goed te recht kwamen. 

Mejufvrouw EI-.· Jonkers was eeJl heel 
lieve jaloel'seh geworden vrOllW dp,s hutzes. 
Mevrouw Bertrijn was alleraardigst met 
haar blonden krulletol; ook mevrouw Lem
meus en mevl'OUW Vcrstl'aete·Ddessens 
gedroegen zieh heel wel in hunne olltlerge
schikte rolleiL 

Eene·- bijzoildel'e melding veruient Mev. 
Dilis voor de-eigenaardige wijze wnarop zjj 
zieh als dienstmeisje vool'deed. 

H .. Van den Hosch, alscolllorteUl' onver
beterlijk I D.arom ook noemen wi} hem 
afzonderlijk. De heeren Van Keer, OBis, 
Bertl'ijn, eu de heereu Jaussens voldeden 
heel wel en da hetlr Laroche had voor zijn 
onbeduidend vervelend personaadje eeu zeer 
eigenavrdigo type verkozen. \Vaar, drom· 
mel~, heb ik dien .. heer" nog gez'en 1 .... 

Het immer goell bevallünrl stukje, God
dank de tafel is gedekl, sloot heellustig den 
a-vond en bebaaltle,ondauks zijn jaren dienst, 
HOg ruim zooveel bijval al het eerste eIl 
wel·d ook heel wel gespeeld. 

F. V. LAER. 

leden heert, valt buiten..Jwljfel, alhoewel 
zij, gelukkiglijk, de voorgaande· vtlrtolking 
vall Fidelio lieeft kunnen dOCH vergeten, 

lJe veraude"ringen anu het werlt gebracht 
door de schrijvers kunnen we niet geluli.kig 
vinden. uitgezonderd die "au hel eerste 
tafel'ef'l vau. het tweede -hedrijf, dat veel 
wint. Het l\ll.n er edltet' bij on~ niet in dat 
Raho, d'e smid, zooals 't hier 't geval iSt zou 
lerugkomen om zijn lief in de armen van 
Mcrlijn ta' vinden, en daal' aJleeil ecn drei
gouda vuh:tbalHllg voor veil te hebuen. Dat 
strookt niet meet· met don wild~onstuimigen 
kerel, die in het laatste bedr'ijf, 1'001' eCll~ 

zelfde geval, - en hij moet er dan al meer 
aan gewoon zijl1, - pollen en kannen van 
het schenkhord sCheert, tm, als tell spaan
sche 'vcc!W'l'sbaas, uadelijk nam' 't mes 
grijpL. Z'IO komt er een inkollsekwentje in 
'L karakter. Oat nu voor waL het sCOIllsche 
geuecHe Le treft. 

Voor de mut:iek vorliest hel eusemble aan 
t!el slot van het eCl'Ste beJl'ijf n~el Vfi,n zijn 
kracht, daal' het ontbonden wordt door het 
oplreden "an Rabo. Wij meellen ook eell~ 
wUzigillg gehoord te heb ben aan oe instru~ 
mentatie "au het bt'iaardlied J wijziging' die 
aok niet gelulikig mag gcnoemd worden. 

Uetct'l'Jte hedrijf was ver van gekcud. 
Vobr lIft werk ,,~t11 een Villming, dat zoozeer· 
tot steun "au het lyrisch tooneel bijdraagt, 
macht menwat meer voorkomenheitl over 
heubell. 

Het tweede ging, gelukidglijk,. vlot van 
da hand, an Ha de heerJijktl cal'lla\'al~sqEme 

maest het d6ek. rlriemanl gellauld worden. 
Het del·de bedl"ijfbeett ons hel best bevnllon 
en werd, zud onder sceuisch ars muzikaal 
opzicht,-tlink. vaorgebracht. 

Mej., Kernitz, Pede· Baets eu' do drio 
zusters van Rita,aIsaok de Heeren Fontaine. 
Leysen en TOkkie, hebLeu lwn succes vau 
de vorigejaren teruggev(l:Jden. 

De heer Piens, die ,""001' de eerste, maal 
als Marcus optmd, ward warm toegejuicht, 
evellals mf'j. Vall Elsacker, inde rolvan 
Reinhilde, waurin zij eeus te meer lwert doen 
uitschijnen dat de verwachtingen 11iet :i]del 
Zijll die men van stonde 01' voor haar, heert 
gel{oesterd . 

Nu wensehen wij d:ü het gezelschap,e(lns~ 
gezind alsvoorheen,zijuc gewone veerkracht 
hervinde, en alzoo do taak van don beoor~ 
dcelaar nangennmer moge mal{en. 

H. M. 

• U t. 

Brussel. 
Eerloos, het geltende werk van Van Nou~ 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. huys, werd olllangs door do toonaolmaal-
\Vie, afs' wij, van zijll oll.tstaan af' ons schappij De Morgendstar ulhier opgevoerd. 

Lyrisch {ooneel inzijne olltwikkeling ge- Het stuk is oon 'treffend bewij::; van het-' 
volgd heeft, en getuige geweest is van de geen ceu oud. versleten cmderwerp kau 
Z')O vaak geloofdo artistieke slrelili:ing van geven, wanneor hat behan'leld wordt met 
het gezeJschap, moet, na de opvoel'ing van belumdigheid -en talent. Eenvoudig zijn de 
Fidrlio, met een bezwa.1.rd gecnoed uit j,en toestnuden, stil zijn de effekten, alledaagsch' 
schouwburg zijn gekomen.. is de handeJins, tn 110chtans ,"oelt mell zieh. 

Niet alleen kregen we cene uitel'st opperw diep getroffen door het WR['e,· flink geboct
vlakkige weergoYing vnn het werk, een seerde, goed roJgehoudene "an de karakters, 
weergeving. zander eeDige intensiteit. zonder dom; de· over 't algemeen juiste soberheitl 
ziel r in eell woord, m;aar ook die oppervlak- lian da taal, 11001' de dramatische f('genstel~' 
kigc weergaving liet dan nog te wenscholl. ling vaß. personen en toestanden. 

Het was als eeu optreden uit plicht" niet Niet dat het werk VUll gebreken is vrij te 
meer uit roeping,_ het was de eerste do beste sprekell_:' tuaI eu diaJoog. hellen. 'hier· en 
vertolking van een gezelschap, dat oplreedt, daal' naar het conventioneete over ;~ het ka-· 
daar het m6et. \ raktor yan dell liehtzinnigen zoon wordt 0p· 

Er loopen onaangcname gerucblen ovel' enkele' phatsen aanstooteJijk kwaadaardi~; 
persoonlijke geschillen, kleingeestiglleidjes de zelfmoord "an den vader, hoe aangebl'ueht 
waarover -een paar ·leden niet zouden heen ook, is een hlijft een b~U1ßal sIotefl"okt. Maar 

Misdaad en Ons~huid, zoo heet hel uit 
het tFransch vOl'taalde stuk dat voor eeo 
paar weken doorhet Brusselsch gezelschnp 
werdopgevoel'd.Het stuk is beiladen alle 
beoordeeling ; met den besten wiI en de 10f
waardigste pogingcll, kondell de speIers 
geene belangsteIlillg wekken. 

Eene Misdadige van Nestor De Tiere, 
kwam nadien aan de beurt Hot belang dier 
opvoe1'iD'g .lag. voornamelUk in het opt.reden 
van Mev. Jtllia Cuypers. Dnze lezers herin
neren zieh dat de hoofdrol van Eel1e M isda
dige verleden jaar door Mev. Smits-Grader 
werd geschapen. Het ligt in onze gewoonten 
niet al'Listen met elkaal' te vergelijken, 
omdat 'hat lastig vaIt vnn juist r'ekenschap 
te houden met het verschil van tempal'emenL 
Noehtans. wanneer een karaktol' van het 
gehalte van dat van Bdlo Catries in het 
gewI'oeht van Nestor De T~ere 'opvolgenlijk 
door twee kUllstenaressen als Mev. Smits 
eil Mev. Cuypers, in dezelfdc voorwaardfm, 
met dezelfde omlijsting, met dezelfde. mede
speiers, voor hetzdfde pubJiek wOl'dt weer~ 
gegeven, dan dringt eene vergelijkingzich 
onwillekeul'ig bij elkeen op. 

Het valt ons moeilijk te zeggen wie, van 
Mevr. Sm;ts of Mevr. Cuypers. den groot· 
stell bijval verdiende. Waar is het dat Mevr .. 
Cuypers meer warmte, meer communi<:atieve 
aandoening in haar speI, cn, vooral, in hare 
sten;I wist te leggen ; onbetwisibaar is bet 
dat zij in· hot tweede bedrijf lot een door 
Mevr. Smits niet bereikten graad van emotie, 
van vorvoering is geldommen; maar even 
waar 1s het ook dat zij den zielestl'ijd die de 
,kintlermoord voorafgaat niet heert kunnen 
wtl(irgevell met al het ijselijke dat Mevr. 
Smits in haar speI, in hare gelaatsuitdl'uk~ 

king vooral had gelegd; even waar is het 
nog Jat MevJ". Julia Cuypcrs hetvierde be
drijf te thimtraal uitbundig heert gespeeld en 
'~elts van de tooneelschikking des schrijv~rs 
is afgowekeu. 

Oesniettemin,liet de vertolking v,n Mevr. 
Cuypers, eveu als, vroBJ0r, die van Mevr. 
5mBs, doch voo1' andere redens, een diepen 
indruk op het publiek na. 

Oe overige spelers bleven op de hoogte 
van hUllJ:e vroegere opvatting. De H. A. 
Sprengel' vervulde rr.et veel natuul'lijkheid 
da eertijds nan den H. A. Rans toegedeelde 
rol van Boer Jans. 

T/at gezegd zijude, verklaren wU yolgaarne 
::Iat Een Broeder uitnwut dO~ll' \vezcnlijke 
hoedanighmJen. HeL SInk is flink gebouwd, 
juist argematen; de taal, al klinkt zij wut 
Fransch, is natuurlijk,passend,afwissellend; 
de oude steenenzoeli:er is een \'el'makelijk 
geLeekend tlguur ; de wantr'onwende echt
genoot heeit eell juist weergegevcll eu tot 
op hel einde toe logis~h valgehoudf'D karak~ 
tcr i sommige tooneeleu, vooral in het 
tweede hcdrijf, zijn heol goed bewerkt, 
boeientl. Kortolß, Eell Broeder noemen wij 
een verdienstelijk werk, volstrekt niet {)ll

waardigvan den schrijver van Het Kersell· 
hol. 

Da vorige week, was bet Gelloveva vall 
Braballd. 

DU goede bron verncmen wij, dat, eersl
daags, N ora of De V yalld des Volks le 
Brusse\ opgevoerd wordt. 

J. VEnBEEcIL 

Kortrijk. 
Van de vele tooneelmnatchappijeuJ die in 

onza stad groeien en bloeieu, zijn er drie, die 
op den stadsschouwburg hunue vertoonin. 
gan ge~l'n: De Vlaal1lsc!te ZOIlCll, Deugd 
eu Vreugd en de aloutle Krllisbroeders. 
Deze laatste rnaatschappij had sedert jat'en 
niets meer \Tan zieh laten haaren j 't scheen 
dat ze voor goed was ingeslopen. Maar 
plotseling, verledenjaar, ol1twaakte zij. Haar 
ontwakell is vol jeugdige k.racht. Zondag 
laatstnoggafzij er ulijken van. 't Was hare 
tweede wiutervertooning. H et I(ersi!lllzof" 
van Edill. Roeland eu Jea}l~Jlf arie van A. 
Theuriet, vertaling Wertheim, werdeli met 
da meeste aaudaeht dool' het publiek aange
hoord. - Pen beiden stukken viel dat VOOI'

recht ta beurl. Het KcrsCIIlzp! is veel beter 
dan de stukken, die we gewoonlijk te zien 
krijgeu, alhoewel karakterleekenillg en 

De Borstspeld, bJijspel in Mri bedrijf door zielsontlediug zwak zijn, maarde stof is aan
Rik an Ria, kwam de'vorige weck voor de gl'ijpend cu moet bijvul varwer\·en. Het 
eorste maul voor IIct voeUicht. Zaggcn wij goede wint op het slechtt~, da deugd zegc~ 
het onmiddAlijk;. Da Borstspeld bekwam pm.lt. 
grooten, welverdienden Lijval. Het is eeu UH eeu lettet'kundig oogpunt beschouwd 
echt humoristisch blijspel, da.renlioven lus- staat hol tweede stllk veel booger; daar 
stig en levelldig, krielend, hAt is hel woord.. wordt da stl'ijd lusscben liefde en plichi 
van geestige zette'n, ,van .Iaehverwekkende meesterlijk teruggegeven ; het slot hevaH 
logenstellingcn. met juist afgekekell perso~ ook: Therese l~ee(t ~Ial'el1 auden echtgenoot 
nen, eigenaardigo Ii.araktrekken, getultkig trouw sezwOretl en legt hare liefde VOOl' den 
gevbnden toestanden. jeugdigcn Jean-Marie het stilzwijgen op, 

Wordende·figllrcnhiel'en'duariet ofwat W:d een genot zoo'u stLlk ta zien en te 
overdreveo, gechargeenJ;· vertraagt soms hooren opvoel'eu t Jammer genoeg, dat wa· 
do gang van de ne He door let terlijke herha~ meestal niets anders dan draken te zien 
HAg van dezelfdo effekten; verrand-t- de krijgen. 
bouw van het stuk eene zekere, onbehendig- Ditmaal nochtans hebben Dd /(yuis
heid in 't 'ineenzettell, . een bepaald~· gebrek bl'ocders bewczen dat zij alle pogingen aau
unn tecllnische ke'nnis,tach is De Borstspeld wenden om eene goede keus te doen,om 
een blijspel zoo.ls wij er slechts zelden teu I stukken te kiezen waal'VU" het letterkundig 
tooneele zien komen.1 gehalte boven het gowolle fdl verheven 

H.et stuk word overigens goel.! gespeeld: iso Mochten zi.i zoc Voot'tgnan en Oll.s nog 
Oe HH. A .. Rans cn A. Hendl'ikx, de dumes I menigmaal op zoo'u heerlijken kunstavond 
Rans eil Ph. Cuypers werden nnar verdien~·1 vergasten I 
ste toegejuicllt, I Nag iets,dat dientopgemerkt te worden.De 
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uiLspl'aak ia over 't algemeen zeer beschaafd: 
man boude hiel'bij in 'e oog dat het geene 
beroepspelers zijn en dat bU liefhebbers door
gaaus de uitspraak veel te wenschen overla,,'1.t. 
Stellig mag beweerd worden dat De K ruis~ 
brotders, wal uilspl'aak hatreft, de eersle 
plaat. onder de tooneelmaalschappijen onzer 
stad bekleedt. 

Het speI en de mal van Mev. Jeanu8 
Gevuert.Swven, die hare welwillende mede
weJ'king verleend had, was uitmulltend en 
overheerlijk; niets dan lofkau de talentvolle 
kunstenares toegozwaaid worden; ook was 
het I'ubliek door die kr.cblige, heldere, tot 
in bet merg en de ziel doOl dringende stern 
medcge~leept en diep ontroerd. Eene rilling 
voert dool' de ledemnten als die lriilenlle stern 
nl heu'e Herde, haar medeliJden, haal' bu:g 
verkl'opte smart in ,ecne dier uitroepingen 
legt: JOil! Jean-Ma~ie! 

Wij wenschen vurig nog dik wijls het 
talent van Mev. Jeanne Gevaerl-Steven te 
mogen toejuichen en Lewonderen. 

Ook de twee anjere tooneelspeelsters 
hebben hunne rol zeer· goed vervuld: Mej. 
CoppittBrs als ~lsje en Mej. C Roman als 
Delje in Hel Kersell"o/. 

Eene goede noot voor den heer Debackel'B 
als Dokter BaUIßH. VOOf den heer Byltiauw 
als Leo Verhaien, den Deus ex-machina van 
't stuk en voor den beer Billioen, als knecht 
vaD Leo Verhaien. 

De rol van den eigenaar van 't Kersenhof 
werd vertolkt door den beer O. Provost. 
Men mag vaD hem verwachton dat hij met 
zijlle hoedani"heden hel ver zal weten ta 
brengen. 

In het stul<. Jtall-Marit onderscheidden 
zieh da heeren De Vrt~ese als' Joäl en Byl
tiauw als Jean-Marie. 

Zeer bevredigend magen da Vel'worvenc 
uitslagen vaD da werkende laden der maat
schappij heeten en het 18 te voorzieD, dat zij, 
willen zij blijven voortwet'ken, eone eervolla 
pla.ts onder de Vlaamsche tooneelmaal
schappijen zullen hakleeden. Hier niag öok 
de verkleeCde medewerking van den wak
keren onder-voorzitter, den heer Goorieckx, 
niet onvermeld blijven. Vooruit dus, ijveriga 
Kr"isbroeders, altijd booger I Excelsior I 

Verschoven, uit plaatsgebrek, oon pa:ir 
artikels, waal'ondClr een von den heer Pävi
dtlS, uit de Maasstad,en een nascllrift op het 
overzichL van den heer F. L. 

De Beuckelaer's CACAO is de beste, 

BOOM. - • De Vriendekring. Zondag, 
Janual'i, om 6 1/2 uur. Cilia. tooncelapel in 
llCtll'.dollr C.L>e Visschere en Een Onw~er, hlijepel 
in e'n beilr. d. or H. Melis. 

BUIWEIWOUT. - Lokaal Kattenhor. - Op 
7.oudag 19 December,om 61/2 lII'e, door den Kring 
Euterpa, op\'oering van Oe Scheiding, dramb. in 
" hedrij\'ell, en Een Onweer, blijsp.l in Mn bedr. 
door 11. Melis, 

BHUSSRL. - Koninklijke Vlaarnsche Schouw
burg. - To.lnl:!elmaatachappij Oe Kunltvrienden. 
Op Dijr,sdnG' ~1 Decf:mber 1897 om 7 1/2 urn oJlvoe
ring van Kaporaal Simona, drama in ~ bedrij ,en 
dnorue IIH. Dumanoir en d'Enner':i' 

WETTEREN, - Zli.al der .. Vereeni~de Kunpt
maatschnpllijen, • - Op Znteruug 25 December 
1897, om 5 1.·2 ure l dool' den KI'ing Met Tijd en 
Vlijt, opvoering van Oe cevolgen van een opge-' 
drangen Huwdijk, drama in 3 bedrijven dool' 
All". Cortvl'ittllr, en AnIle.Mie, of de eevalgen 
eener goede apvoedinr, blijspel mee zang in ~;on 

ba(h'ijr lloor Nap . .De~tanberg. 

EYKEVLlET. - SChonwburg« De Balans ... -
Op ZaItH'da~ 25, l.ol1dag 26, Decembcl', 1897, Zon
dag 2, en Dondel'dag 6 Janu3ri 1898, tIm" 1/4 stipt, 
tooneell"e.'.!\t duor da Tooneelkundige Ardeeling 
dEli Gelloot~chap Tul en Kunst. 0PV061'Ülg van 
De Pleiteruiekte, gepr. drama in 5 hedrijl"en door 
Je( Haugen, en Artisten in buia, blijspel jo ~t1n 

bec1l'ij( door K H. Je Qneli.t><r. 

---~ 

Antwerpen. 
ELDORADO VAN ANTWERPEN. 

- Alle avonden Spectakel~Concert. 

HET TOONEEL 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

BEN-LEIL, 
De zoon· van den Nacht. 

Drama in 6 taCereelen cn een yoorllpel. 

DIOI hertog van Scylia 
lJe graa(d'Orbanl 
Bravadura 
Ouisca 
Montefiore 
Tomuso 
r zet'schuirner 
2' 
3· • 
1 fioldut 
2 i vluch!eling 

Julla FaYelil 
Chehel 
Ben-LeU 
Donato 
De ondel'koning 
Een bedelaal' 
Ren Laurone 
Ken burger 
Beppo, page 
MYl'tha 
Phingll.f 
}1"'lametta. 
Eene waan:egater 

dehr Dilis 
Bel'trijn 
P. Janssena 
Devos 
\lan Cauter 
Antoona 
Leurs 
V. d. Broeck 
Delahaye 
l:Iabuliau 
Leurs 
Dev08,1. 
Clanwaertl 

Me\'. M, Vel's;ra:ete 
Versu·aete·L, 

de hr Dilia 
Bel'trJjn 
w. Jan~seDS 
Hoggeur 
Dtlgl'oodt 
Babu~iau • 

Maj MaeuwllsEin 
JonkoJ'l 

Mev. GOl'le 
mus 
Bl'».bants 

ZIJNEER 
Tooneellpel in 3 b~ilrijven, G. Delattin 

Aalhreeht Van Gelder de hr Lal'Oche 
Marie,zijD v,'ouw I mev. Verstraete-L. 
Lucie !oiju dochter roej. Jonkers 
Filip,zijn zoon de hr Bertrijn 
Jll.n Van Gelder,zijn bro~r V&n Keer 
Fl'aM Van Welle Lemmens 
Een dienltmeid mev. OorM 

MIJNHEER DE VERTEGENWOORDIGER 
BliJlpel in 3 hedl'ijvcn, door E. Roeland. 

Da Kramer, Burgemeester 
Victol'ine, zijn Yl'OUW 
Anna, hun dochtel' 
DolrWouters 

de hr P. J anlsens 
mev. Lern mens 

Bel'trijn 
de hr. 1 ertl'ijn 

Minr,ekens, N otaris Van Keer 
Erniel, zljn zoon W. Jan8;;ens 

Van Cauter 
VanRyn 
De"fol, v'ader 
Van d .. Hosch 

D& Jago!r, ondel·wij7.er 
Van Rydonck 
Baas PeeteI'l 
Sua, knecht 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

Zongspel tn3 bedrijven (' t.Jereelen) vln Nestor Oe Ti~~e 
Ifur.iek van Jan Bloch. 

Tooneelschikkin, 'In F. Derickl: 
BJuli 
Rill. liJoe dochter 
Katelijn 

br. B. ToHie 
Mej. Kernitz 
Mev. B. Pede ·8lets 

hr L. !.efsen 
Me~j. ~ie~~IJacker ::f~:id~.h~:~:o:r:~~d~c~f~t.r 

MllrCUlI. Alerlyn's vriend, toondicbter 
Jan R~bo H. Fontaine 

Htj. Van Ejo![l:l'ilpoel 
a :r.usleu ,an Rita • J. Velders 

• A. Kl'inm'l 
Iir Brou\\'en 

Van Ecckiloven 
V.n EI~acker 
Van Ecckbov!u 

FIDEL IO 

de!lr G.Van Eluckel' 

• c. Piem 
• L. !.eysen 

deoaam ·F 
mej, C. Duyse . 

Rocco, «evlnfbe\\'lker, de br H. Fontaine 

}~~~~:~i~,~~:·{i:r~Of.hter, d~~rv~~~~:.ISi:~~n 
g:aa~ße'·aOienfln. eeu boofdman. officieren. wllcblen. volk 

W. Koopal & Co 
A,.nlschap Toor .. n~ondlalnl.n 

64, Provinoiestraat (noord) ,'Antwerpen 
UNPLAXIIl'fC EN lTITDEELU1G VAN DlUItWEftKEII" 

111 BEUlE, HOtlUD EI'I DUiTSCHLolKD 
---- IN 24 UREN. ___ _ 

SCHRIJVEN VAN ADRESSEN 
op banden en brldulllslagfln ,"oor :llIfl buoepen. 

- Onder band doen. -

Verhanni vlln 
drlagborden en waiens 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ie voorwaar in, jt groot s<!hoenmagazijn dat 

i!"ij rooet l.iJn om in vt'rtrouwen te wor1en bediend, 
IIl1es 1Vonlt er In Im iR gemaakt door bekwalU6 
~Ilsten onatr het OOR des mee-ters. Schonne keul'! 
'·an mans-,.n vrouwb"ltiuen,lIlorjes voor huwelijk 
ctol'emonniCI> PD avond'"e~aten. Alle· repuatl6n 
wOI·.len aangenomen en binnen de 12 uren arge
mHakt ook al lijn de schoenen ergens anders 
gekocht. Specialitdt van kinderachoeilell. 

vvorden de goederen atgehaald en 

~~-~~'~~>~"-
FABRIEK VAN FI]NE BLOEMEN 

BlI.'II'.lljbill.ll.lI.,lßo.lI.kolllDb.Un. .. rll,nl.llII. 

MlieL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegrarenissen 

ARTIEKELS VAN PARh'S 

Bijzondcrheid van fijnc Planten cn 
Praclltvoorwerpcn. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje H.M, de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

aoor d. hoo,o ju'l' Ioo,.kona. 

................... 

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste· 

looze enonmiddellijke reparati~n. - üpnieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
HandschoeneninChevreau, Suede, Castor,enz., 
- Engelsehe; Zijden, halve~zijden,garen Hand"'; 
schoenen, - Groote keus van Cra vatten. 

VAN STEENKISTE 
oud huls Berblgette. 

33, G R 0 E N P L A A T S, 33 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II, Antwerpen . 

Nabij de Oostlt3tie. 

VERlIUIS WAGENS ;~oo ~::~~',~o.:.2o~;oir! 
naar behe"fen tot 8 meters toe. - eH. BAELE. Meu
b~lmake,'-Garnit><l'der. St. \\'iIIt'hrodstraat, 22, ~ 
wijk. Antwel'pen. - Oewb.arhorgd Yervoer en 
inpakkmg van meubelen. pi noa en cotrre·(orts. 

PI A NOS. %t~oil~e~~ ~~:~;a~:~ ~~~p::L~a=~ 
J ANSSEHS, Kunslll'i. 74, Hoek van Hopland. Grooten 
keulS van alltl'rl.Jcsto plllnoIJ van fr .576, 625,675. tot 
onnril.ltbl.aren !oor.IO j.lr gew .. r~or"d. 

C3ru..s1;ave F.A.ES 
25, Bodd.n.~ra.I, 25. ANTWEIIl'EI!. 

enz. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
C3ru..l~lme 0 Ol\lJ: S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

HORLOGIEMAKER & GOUDSMID. 
MAOUIJN "41'1 

Schouwgal'nltul'en in alle IlOorlenen aan 
alle prijzen. 

Gouden en z:ilvereu Horlogien, Juweelen, Goud 
en Zilvcrwerk. 

MUSIKAAL GESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Pianol .. uu, Solßge, Th'orle In Harmoni. 
BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van ar 
IS September, 

Geen kaie hoofden meer_ 
Door het Jl:ebroilt vnn het eclll A.merik:tlnsch Do'ch. 

kl"uid "lm Dr JOflk!r.V onfeilbur middel legr.n bd uHnl
I(n '·an hel haar en banrd, duize .. de b~wiJuchriRen va. 
personrn die gansch hflt haar terujt bekomen hebben. 

Te 'fll"krijgen: De Heul, Ant\\'erpC'lI. Puls, K .. llnder 
plallis. Gent. Van /lleitebt'ke, Uechelen. NOIC, Herum 
en bij dfl bijumdenle IIpolheken d~ lands 

Flesschen vln i.-. 3.:SO. 'n !I.- fr. 

Eenigdepot: VAN GR8e~~~~i:~~d~lIrkt, !t,Ant,'erp.n 

Mlts Qple~ nn .w cenliemen, poshrij 't hll "VOor 
!Iln~ch ßdSli!. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GRMEE:;TESTRAAT.51 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend yoorzijne It'kkt'rekoeken. briochen, enz. 

"·ol·stenbrood. 
Bek:roond mtt 4. !onden med&lie in d. Werlldtlntoo.lttlli.C 

Tan 1894. 

CRlfE CENTRALE 
Iluis gebroedera DE WYNGAEII'l' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 
Tusa,·hen da Milles Colon Des en de 3 Arcldelll 

Dagelijb TaA S are " 1:101POI tol10 In '.nond. 
Verkoop bij opbod, tevenl 

publieke verkoop van 1· kwaliteit, Oss~n·, Kalf.
Schapen- en VerkeD.leesch, .. n priJzen 

welke lJ..le cODcurrenti, onmogelijlt m"ken. 

Antw. Drukk. CL. THIBAUT Grat1ekapebtr. 7. 
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HET TOONEEL 
Or9aan van het Nederlandsch Tooneelverbond. en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. ., . 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland: F. Lapidoth; voor Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis. 
Lod.n van 11.1 N"".,.k1nd6cll Toon •• /r.l'hond en I.den ran du Zuid-N.d.,.land.cll.n Toon .. lbond ontrang.n dit W.etblad g,..li •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van .. HET TOON EE L ", Gratiekapelstraat,7, Antwerpen. 

INHOUD: Staatv"D het Nederlaßdsch TODned~ 
verbond op 2.0 Deee,mb.:r 1&g7·(H Smi ... erth 
Ult de M ... atad {PavlduII; F~~t.,.oa.dY.Q 
X.Janker. (G.); Het Toone~l in Spanje P.L) 
N'lch~ift·ul.t de M ... stad (PaviduI);Laroc.he , 
k " arAvC<nhqe .(F. La.pidoth); Oversicht 
Noord-Nederland (F. L.); Antwerpe.n (Inte. 
rim CD G. Dle:lemans); TooneelnieuwI. 

Officieel gedeelte. 

Staat va.n lIet NederJand!ich Toonesl
vubondl>p 20 DecembeP 1897. 

EEltRLBDEN VAN HET VERBONO. 

M' N. J. van Hall, Mevr. M. E A. Waller
'8cb!ll, Prof. A. G. van Hamel en Prof. B. J. 
Stokv!s. 

HOOll'DRESTUUR. 

MarceHus Emants, ('S Gra\·enhage,) 

J .... r"·u 
anredhl' 

.'?oorzilter 1898 
Ihr. MrH. Smissaert, (Amsterdam,) 

Secrelaris 1900 
D' C. J. Villkesteyn. (Schiedam ) 

Pen1lillgMeesier 1898 
M.B. Mendes da Costa. (Amsterdnm) 1898 
""I' L. J. Plemp v:m Duiveland, 

(>Ro!tel'<lam) 1899 
M' J. KaltfJr, (>l.msterrlam) 1899 
M'A. Fenteres van Vli:)r.;iugen, (Am-

s\errlam) 1899 
J. Post van der Bllrg, (Velf!) IQOO 
M'W,G.F.A:"van Sorgen. (Ulr.chl) 1900 

AFDEEJ.lNO ROTTEROAM. 

491 leden. 

F. Ebeling. Voorzil/er. 
J. Milders, Secretaris, 
J. J. Havelaar, J, Ezo., Penuiugmeester, 
L. J. Jacobson, 
MI' I ... J. Plemp Vt\ll Duiveland, 
C. "·an Rossem Czn, 

AFDEELINO AM<.;TF.RDAM. 

432 Jeden. 

A. N. J. Fabius, Voorziller, 
JuIesL.DCde Oijselaar, Vice-Voor:ttf(r, 
Paul Scholten, Secretaris, 
W. A. van der ~'1andere, Pe1t1zi1lgmeester, 
MI' P. W. de Koning, 
W. G. Nienwenkamp. 
'M. 'Merens. 

AFDEELtNG 's GRA. VENHAGE. 

237 leden. 
MI' J. E. Banek, ,Voorzitter, 
Joh. M. J. Gram. Vice-Voorziller, 
MI' G. W. M. Jellinghaus, Secretaris, 
MI' H. W. F. Strubeo) Penningmeestrr. 
M' H. Viotta, 

AFIlEELING DORDRECHT 

61 leden. 

.[). C"ena de Jongh, Voorzil/er. 
A- J. da Koning, Stcretaris, 
Jhr MI' T. 'J,ds Mflrees van Swinderen, 

Pemtingme~ster, 

nr H,.J, Kiewies,de J01lge, 
C .. J .. J. Verbroek vall NieuwBe,e,·land. 

AFD88LING U.TREOBT. 

± 7S1eden. 
Pror. D' J. H. Galloe, .Voorziller. 
J. H, Mignon, Secr~laris, 
Mr J, G.'·Bl'ouwer Nijhoff, Peuningmees

ler. 
G. R.Dulman, 
·P. C. Bloys v. Treslong Prins. 

AIWEELINO MIODEI.BURG, 

401ed.n. 

Jhr M' W. H. Snouck Hurgronge. Voor
ziffer, 

I Uit de Maasstad .. Joh. L. "nn de Pali wert. Secre'aris. 
J. A. Al·Ollifer. Penningmeesler. 

1 La "fe ae Boneme - niet het toollrelspel 
AFDEEUNG CiRONINGEN 

361erlen. van Tb. B,lrriere en Henry MUl'ger, maur 
Honorair Be:;tul1rlid: .Thr. Mt W C I da werkeliJke 1'!ie de Boheme, da lustige 

, . . A. t armo,·de WaUl'lfi het laatstc stuk brood cn 
Alberda vaD h:kcustein, .' I de InaLste fiesch wijn gedeeld WOrdf>D met den 

Prof. Dr A O. VHll H:lIT,{·I,. Voorztftc.r, . vriend vall hot uur,en hel'bad op tlrie pooten 
Mt B. ten Bruggoon Cate, Vtce-Voorzttfer, met de'vriendin van het ooO'enbl1k . waarin 
P~of. Dt K. D. Bül~ring, Secre~aris, \ de fatsoenlljk'a.bourgeois he~ vel'achtolijksto 
M ~ .. W. F. H Sauger, Pellnmgmcester, schepsel is en Je SChUldei'iCher. da natulll'-
J. J Ik, . lijk.e vijanJ, teganover wien alles geoorloofJ 
Jhr MI' ~. R de ~lal'ecs ~I\I.~ SWlndel'en, is j waarin 's morgens hrHlger gelcden en 
Jhr G. iV. vau Vlersscn rllp. j's Hvondsgedanst wordt ten p~Ieize van mad. 

AFDEßI.ING DEI..l"T. de ROU\'re3; waarill dc poezle niet bevriest 
21 leden. bij een uitgedootdcli haard en da Hefde voor 

J. Post vau der Burg, Voorzitter, Musette niet verdwijnt, al warpt, zij zieh 
M. P. Yssel da Schepper, Secrctaris-Pell- uit de arm n, van -den een in die VfUl den 

nitzgmeester. nnder - ia vie de Boltimc is alleen maar 
W. Van der Tak. mooi Clp cen afstand. Ee-naf:·,laud van tijd en 
E. Van Eibergen-Santhagens. I plaats: da. t lcven gelien van hi~r uit, te 

ADEELING TIEL Parijs en v66r 1850. 
20 leden. Er is nng meer noodig om dat mooi te 

J. A. Hentf, voorzitfer I maken voor OllS gezicht. De bohemiens moc-
J. L. Van Lidth da Jeude, Secretaris·l't'n- ten niet maar alleen burgerjongens zijn met 

ningmctster. een breLje talent en een natuurlijke minnch-
A""DI~ELI~G HAARLEM ting "oor het mUn en dUn; och, dan wordt 

13 leden. het 1.00 gauw een jammerIijk ploerlen· 
E. }l\ G. H. Smit Kltdue, Voorzilter, troepje. Zij moaten heeten Hugo en da Vigoy, 
Mt. Th. de Hann Hugel1holtz, Secretaris, TheophiJe G'autier er. Sainte Deuve en de 
M, N. Beels, Petllzingmeester, Mussct; of aUhans den oudoofbnren geest 
P.J. L, Huat, bL'ziLten van Anatole of het genie-van Corio-
H. G. Waller. lis'uit'Goncourt's Malletle Salomon.Zij moc

AI<'DEELING HARI.INGEN 

4 ledell. 
. .. Voorzitter, 

ten zijll : 

Chacun de 1t01tS, futur grant/homme, 
Ou tout co1Jtme ... , 

MI'. A. H .. Van Kleffens,waarn.secretaris
pemZiltgmeester. 

Als die allen bij' elkaar zijn in de .. gl'ande 
boutiqu~ 1'0IJ!autique .. - nUt dan lwmt het 
er niet 'op aall of een berenldder wOl'dt op
geHellt en of MuseUe zieh van LijJ lot t.ijd 
door een lord in da meubels laat zehen. 

AFDEI<:LING GENT 

6 ledell. 
Bilron de Maere, Voorzitter, 
D. Blocl{, secretaris-schatbc'lt'aarder, 
Aan tal algemeene leden : 10 

Gedelegeerden d" Afdeelingen bij de 
Vergaderingen der Commissie van 
Beheer en Toezicht over dc Too
nee1school;-

Rotterdam, Mr. L. J. Plemp v.Duh·cland. 
Amslerdam. L. H. Chrispijn. 
's Gravenhage, Mr.J, E. Banei;;. 
Dordrecht, [). Crema de Jon,;'h. 
Utrecht, Mr. W. G. ,F. A, Van Sorgen. 
Gr01tingen, J. ·Pik. 
Dei/I, 111'. P. Ysscl do Schepper. 
Tiel, J. A. Heuff. 
Haar/em. E. F. G H. Srni! Kleine. 

Ben Hollandsch schouwhul'gl'uuliek' voelt 
zelfs voor zullt een boheme niet vcel. Wat 
zal het dun ondt'J'\'illtlen Itij hct zieu \'un eCll 

hoopje senlimenteele nietsdoellel's, die tot 
8Cllig: excuus nu 811 dan cen Iliel ollverdien
stclijl\C11 _k winkslag tappen? HUll verdit'nde 
loon hebuen ze, - men z.ict het de meuschen 
denken, wannaer de bohCmit'lIsin het vijrde 
bedl'ijf zoo miserabel bijeen 1.itten om de 
honten tafel, waal' niets 0}1 staat. Eu voor 
meisjeJ als i\limi, laat slaan als Musette. 
bestaat hier in Nedet'lmld ook al niet voel 
sympathie. 

Bezwar~1I g<"noeu- tegen de opvüering van 
dit ollde stuk, voor het eerst te Pa.rijs vel'-

ver~~~k~~: ;;:;:i~~~S;:nTO~e:e~~::~ ~~:.~ ~~;r8b~;I~:j ~~' ~~~i~~l v1:e~;I!:~~'~~: 
ring iw het 1'hiätr~ jrallfais nu olliangs 
niet zecr gunstig Ileen ontvangell. En geer 

1897 tf'lI slüHe flit echt-'Fransche Zigeuner-Ieven 
491 in hil.lHlcn yan Hvllalldsche tooneclspelers .... 
432 'fllCh hef:'ft het gepnkt. Als er hier tü lande 
237 zoo iets als een vie de Boheme bl~~taat, dan 

bond gedurende de jaren : 

RoUel'dam, 
Amsterdam, 
's Gravenhaga, 
Dordrecht, 
Utrecht, 
·Middelburg. 
Oroningen, 
Delft, 
Tiel. 
Han.r1em, 
Harlingell, 
Gent. 
A!gem. ledon. 

18\)4 IS05 

501 485 
571 402 
21')0 ±2:15 

(",4 60 
52 36 
33 41 
49 40 
40 3:1 
20 20 
15 J.I. 
16 10 
7 7 

1896 

.4HO 
453 
2-11 

59 
13 
40 
3{l 

±25 
2J 
1:1 

61 lIemeli l(,oneelspelers er het voorua.."\TIIst en 
± 78 het o-I'igilleelst deel aan. Zij begrijpen du~ 

40 wel wat zij te zien moeten geven. Vooral 
36 mev I ouwKerkhoven-Jonkers, wie haar 
21 I zuideJljke nfkomst hier lcer te :'ou\lle kwam, 
20 wa~ fle ware p('rsoon om het pUbliek met 
13 .Muselle te Vel'ZOell('ll. In haar speI was de 

4 eehtf>, Iichtzinllige vroolljkhehl,' met de 
e ... lugcn van meflelijdende goodharLiglJeid 

10 die lIet leven van pleizim' even slilhou1cn. 
_________ - Vooralin het vijfde hedrijf was dat heerJijk 
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J(j56 ± 1401 ±U52 ±144!) em to zien; toen tooudts mevrouw Ket'k-
De Seeretaris, hoven weer tel) volle hoeveel zij voor ons 
H. Smissaerl. w nard is; 

:Maar ookmcjuff'rouw IOein mag ni(·t 
y \:r.Reten ;worden_, 'Zij is een ~e,('landerc 
flguur "- 'inhe!,'stuJc en·· als'1ICl'SOOIl. Zeer 
ua'iP.f en, h\.)e slil ook, zeC'r hal'tstoehteiijk, 
In ce" der groote bladeu is de opmel'king 
gemaali.1 daL, zij niet geno'g liet uilkomen 

,het beslissende van het momellt, waarC'p zij 
's a\'onds .vOOI' het eerst de deu!' van hnal' 
kaHlCJ·tje opent v~'or Rudolpho. Hat \\:;1S 
gescl!re\'cn na de CCI'ste 01)\'ocJ'ing Pll het 
kwam mij voo!', dat moj.Klein l'eL'lIs IJij de 
lwecde hanr voordcel met oie ('ritiak hau 
gedaan. Het moment llad locn, midden in 
de vl'Uolijkheid, iets hecl plechtigs. Ollk het 
tooueel iJij mevl'ouw de Rouvl'cs, du meln
dralßß.tjsche- ,;cr~chijnillg. Yan het arme 
meisje in du balzaal •. miste het ctfcct toel1 
niet. Mej.,Klcill wiel'p7.ich met groote hef
tigheid Ilaar dc deUl' - om daal'buitell eIe 
Sdlle te~ zoel\t:'lI. En hoe prilchtig bad zij 
eer.st gestann tcgenovcl' de schittt'rcnde 
flguur van mevrouw van Eysuen-Vink als 
mad. de Rouvl'es. 

Men had, al was 11et ook niet v{llk(lmen 
getrouw, de I,}ostumes "an den tijd gekozen. 
Naar mij voorl\ warn tel'echt en geheel in 
overeenstem~JJing met de cisehen, door dtlll 
heer _Marcellus Emants veel·tiell dagen ge
Ieden in. dit blad a:l1lgegoven. Hoevcel dir. 
stllk ook Iijkt op de' Dame atlx Call1ilias
Dumas heeft sotnmige sccnes eCll\'oulHg 
·overgeuomell· ,(om geen nndt'r waord te ge:
bruiken.) zoo bv. het ol1derhuud tus.o..;chen 
Mimi (Margnel'ite) en den oum DUl'al1liill (do 
ou~e Duval) eil ook de tooneelen in Je bal
zanl, en het einde - hoevecl het CI' 001;; op 
lijkt. het stuk vau Murger zit veel meer 
Clan het LijJpcl'k der rOlllüntiek \'llst dan 
ht:t 50tuk van Dumas. En er wal'en cnkele 
.leer geslnugde typen in uit deu tijd van den 
Blll'gerkoning.Rooyaards leck op een 1301'
tret van de Musset; Brondgeest had zieh 
ecn prachtigell kop gemaakt eil de coifl'ure 
van mejuifl'ouw Klein wa" uilmulltend. 

Het spei van RooY:J.:lrds) altljd beJallg
wd;,kend, kw:.lIn mij te bestudel'l'd voor. 
Tartauu heb ik nooit zoo gocu gezicn als in 
de rol vati Marcel, vlllg, lustig, gemaldwlijk 
gespeeld. Van Rosier Faassen behaef ik 
niets te zeggen dan dat hijolloettlalhaar was 
als de boheme·bediende, dool'kllced in \'01-
taire, het huishouden van zijn lo~zinnig 

clubje zoogoed en zoo k.wuad het gant bij 
elkaal' houdcnd. 

Ik moet mij tot deze vluchtige indrllkkcn 
bCllalen, waut·ik mag niet zulke lange brie~ 
ven schrij\'cn als' mijn laatste was. Dan zou 
'men te hooge eisehan gaan 5t,,1I01l aan mijn 
causerie; en een criticus ben ik niet. 

Ovar hot geheel dus een a yond die den 
gang naar den schouwburg waard was. Eon 
te lilnggerekt .. Iaatste bedl'ijf, ietwat \'ene~ 

lend. Maar veel speI co \'eel stof tot na· mij
meren en een aanleiding om thuis Musset 
nog eens na ta slaan en er een paar l'ur in tc 
blijvell lezen. Hetgeen ook al niet dagelijl{s 
voörkomt. 

Eu een weel~ later zijn wo gaau vau-Mall
rikkcn in 1'ivoli.Ikkan me haast niet begrij
p~n dat anarchi~ten indertijd bij da opvoe
ring in de Koninklijke Vereclligiug' te 
Amstcrdam, boos zijn geworden eil laven 
heuben gemaakt nm deze A uarcldslcll. DiL 
is nll toeh wcl zoo'n goertig:-Iollig- klnchtspel, 
dal het bljn,\ nlet eeus al:-:: voorwewlst:'1 kan 
dienen voor eeu reHetje. In Tivoli, waal' het 
zeer leeg was, scheen geen enkele anarchist 
onder hot publiek te zijn ~ maar is hij er 
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,::ew('est~ dan moel hij. dUllk~ me, gelachen 
hebben en evcnmiu .. willte woede in zijn 

Feestavond E. JONKERS llU en dan naar dcn l\:oumkl1jlien Schouw- De Spaansche Schouwburg 
burg (opera) eu den Spnunschen Schou wburg J staat onder di;ectie van. ":,Mevrouw Maria 
(klassieke slukl\e.o) ('11 de I<omedio (repcl'- Guerrero, die er tr9uw het- -klassieke i-eper
toit'e "an comedics); want daar geeft men toiI'e laat op-toeren":en daariö: de inoeUijkste 
stukkeu in veel hedrijvf.'ll, die hij moet aan· vronwenrollen ver.~ult .. Zij heeft met de 
hooren allemaal, op straffe van niols te be- groolste' rf!oE=ilijkheden te kampeu, däar de 
grijpell "an wat mün speelt. Geabollueel'den Spanjaardell weinig op heuben met hun 
hauden die schouwbul'gen zoo ongeyeer in groote dramaturgen en.het volk niet op de 
stand. Het groote publiek wil er niets van hoogte is van zljll letterkundige gesl'hiede
weten,Dit begunstigt uitsluitend de srltouw- nis. Duarom geeft mevrouw Guerrero ook 
burgen Genero Cltico (kleine genre) 'zooals nieuwe drama's, doch zooveel Ittoge:ijk 
Apolo, Zarguela, Eselava, Pri"cesse·tlua· gl"Oote kun,l. Zij roept tol zieh E<Jheg"ray, 
tu, Romea, Maravillas eHZ, lIet theater Gaidos, Feliuy y Codina, Gaspar en :\nuereu. 
Lara, wanr kluchtell gegeven worden~ 1\laa/'onze auteur kalldemeestP.n bUllllcrniet 
volgt ook het slelsel der SCh(ltlWb~lrgell van op hougen prijs steIlcn'-Zo doen de Fr.dl~chen 

:um glocihoofd hebben voclen opbonken. ONDERUAG a. s. zal hiJ pl~als heb~en 
als Gortel", KlolJ.:I, Verwey Lri het hunne bij en VQor diegenen die llOg nauit eeu 
da "erzen en de taal van den pOfet Thao feest~vo:>rstel1ing van deze gevier-
Garslhoe oe Toorop on Dijsselhof bij hel de :"liesle bijwoonden moeten 
onderste boven staande schilderij. product wij zeggen: kamt dat eens zien ; 
van Grocueberg'::; .. sereDB lwnst. .. Hoewel en dan zult g'u eens een gedacht 
or natuurlijk wel wat . ~eer nchter zU, is kUnnt'l1 vormen hoe men in Ant-

o Justus van Maurik zoo verstandig geweest werpenzijn artisten lieflleert cn vereert. -
zijn sluk als kluchtspel le belitelen en <lok Elisa Jonkers heen een aanlrekkings· 
dit n~emt Ilet laatste zwee:l1pje ergernis kracht als , da zeHsteen, en met haar 
weg, ciat men nog zou lwnncn olldel'vinden feesta\'olld wil elkeen er bij zijn om ba.ar 
van het parodieeren van de taal, waarin dan toe te roepen: bravo! bl'avo f bravo L". 
loch maar ho06e kunsLwerken gedicht zijn, En daarm~e willen zij dan zeggen: BHjf 

Er zijn onbelaall'are moppen in, Als de nog lang inons m:dden,laat ons !log latlg 
. dichter Theo juffrouw AnneUe wH leeren genieten vall uw groot t.alent, leer flOg lang 

zien .. met kunstoogen ., \'tllt het den toe~ , \'Oül' uw kunst, uw kunst·die gij zoo Hefhebt, 
schouwl-!r inderdo.ad lTtoeilijk recht 0[> zijn zoo hoog \'ere8rt. En bij dien welg~tneendon 

stoal tc blijven ziLlen, . Oe heer van der Oocs wensch van de bijna heele VJ:inmsclio bevo}" 
ueed zijll 1'01 heel ·vermakelijk i hij stalit king va·n Antwerpen voegen wU ook de 
(lil{ wijls 1I0g p.rg onha.udig, maar soms, bv. Ollze eVl'n wclgeclleend, want wij beter dan 
toen hij zieh tegen ziJl1 moeder aanvlijde en wio ook, weten wat B. Junkers vermag, 
da oogen sloot om te laIen zieu, hoe hij wat ze reeds gcdaan he~ft, en flOg doen kau 
• mooooi zou willen stervCIl .. , was hij innig VOOI' ons Vaderland~ch Tooneel. Wij allen 
vel'ln3kclijk. Ook was Cl' weergoedegrime: die voor het tooneel sehrijven zijn haar 
MOl'rien, als schilder met zijn visscbekop, dankbaarheid verschuluigd, wij hebben 
dien hij ill wederkccrige udoratie telkens plichten tegeno\'er haar te \'ervullen, en 
aall Tlteo toesteekt; Warme!o met zijn ia- wanncer kunnen wij ons daarvao kwijten 
seldell-pocder-uitvinclers-gezicht, waar toch dan DOllderdllg a,s.:net eerbiedig een kl'amje 
een zweem V;H1 Poolseh·anarchisme in zat te voegelJ,bij de massa bloemen en kransen, 
(dat lusschen tw~e hn.akjes, mevrouw Mul- en haar mlle Inidruchtig 100 te roepen: 
der, toen l.ij hem voor het eCl'slop bet 1.00- Bravo t - de groote kunstenares, omvo, 

't Geltera Chico'. En dat is na en plegen plagiaat. Bovendien, zijll ze 
Het Sectien stelsel niet von hun tijd eil een k wart e.uw achter 

neel zag,ollbodaarlijk flan he~ lachen bracht/~ E. Jonkers I G. 

Ja, daar mt\1\kt mull gohl'Uilt van bij sce
lies, juist als VI\U den Hnngschen tram. MOll 
kan eouponboekjes kooll.ln en losse coult:1IlS, 
die clk rl~chL ge ... 'en op 't aauhool'ßu van oou 
he.lrijf, Nntuurlijl{,?'ou dal niet gann, indien 
men gl'oote stukhen op'·oerdo. Er" is dan 
(iok in Spanje' om zoo te zeggen gecn enkel 
succcsst'lk van meer dan Lwee b. drijven en 
de heeren auleurs, die het buitcnlandsche 
repertoire plnnderen vinden er nict:s in de 
stuli ken van vier of dl'ie hcdrijven eenvoudig 
om te werken tot drarna's in eCll, hoogsteus 
twec bedrijven. 't Moet gezegd worden dat 
zc - als compcnsntie - meestal \'crgetcll er 
Lij te vermeltlcIl dat hUH \verk niet OO1'5prOIl
kelijk iso Zij laten zieh op het tooncel voeren 
en nemen, buigenu, de donUOl'cndc bijvals
betuigingen vun . 't verrukte pnbliek in pnt
vallgst. Want he-t spannsehe ]luhHek is 
danlibaar eu de odeurs zijn niet \"ed beschei· 
dener dan da oppel'·stioreü·doodcrs, 

Bou\vmeester, Je zeekapitein, de raisonnet:.r Antwerpen. 
van hel stu k, verkondigt·r vun van Maurik.'s 1 
werehlbcschouwing; mej, Snijders ook, als 
sehilderes, licclalllani niet dc weelderige 
SchoOllheid Hll1 nnuel's. B:en uilzondering 
mnaktc dc heer Muldel', die alierak~Jigst ge· 
grimeerd was) met I'eu gezicht om van te 
J.l'oomcn ; vols.trckt geon figul1r voot' in eell 
kluchtspel en stijf als pen stok. visch die voor 
forel moel speIen. 

In het derde hedl'ijr is Jllsius op zijn 
smalst. Dan wordt hot ccn ware janboel op 
hcl tooneel en da onUi.nooping is . Verl'e van 
geeslig, Oie olltmaskering vall de redactrice 
jllO'rouw Bertin, doet al te veel denken aan 
dc vCl'haaltjcs ult AI et Z'll achten en andere 
bundeis ; en daal' zit iets moraliseerends in 
dat \re in de;:e Idueht volstrekt niet begeo
ren. Alsof hei iemand lian schelen, dat die 
I'cdactricc ~igenlijk maar uit een minne 
biorkne:ip anwmstig iso Mani' het eerste 00-
drijfis vermakelijk eu in hettweede zijn 
koslcLijke tOOlleel~j(·s. 

11\ lees daa!' in hel Jaatste nummer dut het 
Nedt'!rlamJsch 1'oonecl Jaloersch van Bis
son opvocrt en .. bet handschrift 'en hat l'~cht 
"nn op\'oering.. daarvan hecft gekocht. 
• 'Ve zijn hier dus niet allemaal op roor uit., 
schtijft OIlZC l'edacleur cl'bij. 

niusdag speIen onze 'fooncelistt:n "an de 
Aert,van·Nes\raat, niet jaloersrh op hct 
uilsluitelld opvoering5l'cc:tt van de Amstt:r
dammers, hier 7alocrsch. Zoo ZÜIi ODze 
manieren. 
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Het Tooneel in Spanje. 
De hocl' Henry Lyonnet heen veel ~e· 

reisd ('11 dat wel speciaal om in vreemde lan~ 
deu de schou wburgen te bezoeken en er een 
ollderzook in te $tellen naar dt n toestand 
van hot Toollcel. We ontvingen van horn al 
vast eell deel, waarin hij zijn ervaringen 
heeU oPJeleekend. Het zal weldl'a door eell 
tweede worden ge1;olgd. Het eerste drangt 
tot titel" Le Thidtn eu Espaglle., bevat 
aardige prentjes en porLreLtcn cn werd Ilit
gegeven te Parij, bij Paul Ollendorlf. Dat 
bocl .. je is zoo helangl'ijk, dat ik U allen \\'el 
dur( aanradell het te koopen, Maar, we 
welen wel hoe 't gaat. De lt3zer 'lau cell nan·· 
prjjzeod nr~ikel oeemt zich 'ioor hat bespro· 
ken bock te bestellen. 'I Ganl ·hem dom· het 
hoord en hij vindt dal de beoordeelaar beler 
had gednan IJlet Zljll exernplaar een beelje 
VOOI' hem te plunderen. lk zal dil dun ook 
m&...'\r doen, in de hoop dat een dQr resume 
den waren Herhebber onbevredigd zallalen. 

Dramatische Kunst en Dlgestle. 

Eell platheid 1 Met uw verlor - ' t is eeu 
waarheid. Alle tooneeldil'eet.euren kunnen 
U verzekercn dat het. succes van een stuk 
gering kan zijn als de bezoekers van don 
schouwburg te haasiig gegeten ht!bben, en 
groot wanneer hot op een uur wordt gege
ven dal het l>ubliek beter geleg,'n komt. Nu 
saat men, zoowat de heele wereId door, al 

Maar, wo moeten tot ollze mcriuosjt\S terug· 
keeren . Oe spe~lnvonri is dan vel'decld in 
vier seeties ; (de Hagenaar denkt wcer nau 
ziju tram, doorgaans ook m"et "jer halten.) 
Aan den ingang" Ileemt mon eell j twee c,r 
meer l~aartjes. Ze gtlven recht op Cell zitp 

plaats, die altijd gellummerd is. EIJ\ l,aartjo 
hecH eell \'erschillflllde kleur. g','ll controleUl' 
komt JlU ("In Jan eens Idjl\clI (,r men V:L1l 

"goede is VOOI'ZiCIl, 

De Zaal. 
[Je ~chou~vbtlrgen zijn 7.cer grooL en be

vaUen 2000 tot 2034 pla.~tsen. Men roo\<t 
overal in de gangen, alleen in de allerdet
ligste schcuwbur~cn wordt, niet gerookt in 
de znal. E1ders (\oet mt'll llit zonder uitzou· 
dering. EI' hangen wol borden met " Vel'~ 
boden Le rooken " el' op. doch daaraau stoort 
niemand zieh, ae nD(lit ontbrekcnde lolitie
ngent zoo Will als de toeschouwers. Een 
toanecldirecteul', die de ll<Uld moellt willen 
houden nan het verbad om te rookoll, zou 
binnen 'I seizoen gel'lt'ineerd wezcu. 

Programma's verkoopt men niet, Oe naam 
vall den tooneelspeler schijut het publiek 
minder belang in te boezemen dan bij ons. 
GeHlustreerde blaadjes, zooals Blauco y 
LV egro vermelden 't een en andel' van de 
slukken en de rolbezetting. 

Prijzen der plaa tsen. 
luter etol1. In vt·lo landen moet het uur der Te Madrid ZijIl, evenals te Parij~, veel op· 
voor~tellillgell lelkons wOI·den verlanI en al. koopers (revende dores). Dal maakt d. 
uat gebeUl'd i:{, gaan de menschen ook we~l' plaatsen duurder. Een sectie VOOI' een fau· 
een halt uurlje Jator rum 't midda~maal. Dat teuil kost b. v. 75 centms aan hel bureau, 
moet ~paak loopen . 't ls al gebeurd in SpanJe maar mcestal moet men,als er een succcs:ituk 

Dual' i!l de dramatische kunst gecentrali- gant, bij den opkooper terecht kornen en die 
seerd in de hoofd3tnd, evenaJs in Frankrijk . neemt u 25 centm• meer ar. Dat wordt dus 
Rij allS, doet het er nieme-ndal toe oe een Pu.... vier pesetas inplaats van drie. Voor OIlS lIog 
miere Iweft plaats gehad in Amsterdam) 'den goedkoop, is het theater voor den Spanjnard 
HMg of Rottcrdam. In ltaHe maakt hct heel duur. Want hij gaat bijna a11e avond"11 
niet uit of et'n s~uk voor het eerst is · gegaiul naar' den schouwburg, nog al eClls uit ijdel· 
in Milmm, Flol'cnce, Turijn of-vel in Roroe,. heid, om er zich te laten zien en ook "eel uH 
Muar in Spauje moel Madrid de~ loOD aaß- . gewoonw. Men gant er heen cn familie ell 

g:c\·en. Dnar worden de Cotnpanias gevormd neemt heel rustig hot kleine kind in dc luiers 
eil wonlt besHst omtl'eut het succes. En DU mee. Grootere kindercll geJJictcn "an de 
"et men laal in Spanje's hoofdstad. Dat wil IIIati"ees op Zondag (van half viji IM acht 
zcggen: men gebruikt er 't middagmaal om nur) en men ziet zo dan bij dichte gl'ocpjes 
een of twce uur, doch rlaarna begint men , over da loge-randen hnngen. Dit kau alleen 
cersl to lovell. Oe grootste Jrukte heerschC : daarom) omdat het spaansche toolleel _ fat
tol acht uur, half negen, Eilldelijk gebruikt soenlijkis.II MenllOort er~eetl enkel cl'gerlijk 
lUCH hel :nond·chocolaadje, maar laugzaam, woord. Mama's en dochtel's k unliCIl {'li;. sL~k 
I'llStig, ul!haaglijk.Er valt niet op te rekellen van 't repertoire aanhoorcll. Eell1.eer graot 
dat mon iemand in den schouwburg zlct.v6br voorrecht V001' de toonccldirectias is dat er 
half tien oe tien uur. Nu houdl de Madrileen geen tingeltangels in Madritl z\in. Be" paar 
veel vnü heL tooneel en hij wH er wel lang, eta.bHssementen vau dien aard wOt'den 
vau .genielen, doch op et'ne lO';ansch andere .1' slechts bezochl door matrozen en dergelijk 
wijze da" wij. Mel 100m •• chreden gaat hij volk)e. 

LiJ du Duitsclml's, EngclseiJ~n .. Non'n, ellz. 
flol\ in dien grooten schoU\vbll rg b.'gint 

uton om halr Lien, ofschoon de 8:1I1Jtlakltil
jdtOIl acht nur 'I3.ngc\,clI. \Vie op tiNlioUlt, 
"in(!l dezaal duister cn mag zieh alldcrhalf 
uur vel'velen. 

La Comedia . 
Mevronw Guerrel'o i8 du ziel van den 

Spaallschw Sclzouwb~trg, de heer Mario is 
.Je ziel der Comcdia, wa;1rvan hij is direc
teur, regisseuf,ädrninistra1cur en zieh Leiast 
met de ·opleiding der jonge artiestell. Zijn 
stet'ren hf.etcll Carmen Cob/tra, Emilio 
Th.uillier eu Balmlguer. 

HU staat aan. het hoard van dertig toonee}
spelers en reist om den bl'oode met zijn geheel 
gezclschap van Paschen tot ei nd September. 
IIet n.~pertoirc VOOl' ulk eetl reis leU door· 
gaans een. vijf·en-twintigtal stukken in drin 
or viel' bedrijv~n, plus eeu onberckenbaar 
aant:.,l kleine stukjes. Hd· erge yoor ue 
speIers is da t , op zulk eell reis, d t! voor.i.tel. 
Hng doorgaanseel'st om Clm uur, halr twee 
in den nacht is argeloopen, som!!. om drie 
uur, waal'1la men elen volgenden midll:lg 
weer moetoptredell cn mati1tee, Alle dagen 
wordt gerepeteel'u van elf tot vier UUl', Men 
uegrijpt in wclliC.lJl toosta.nd het gezt'lschap 
te Madrid terug l\Omt. De heer J,yollllet 
teekent dan (lok zonder al te g-roole bitter~ 
heiu ann dat men da fransche stukkell V:l1I 

\'our 1888 cenvoudig zoo maar ovemeelnl. cn 
die vall nR. het verscherpte vel'bad manr wat 
verhaspel t. TelkeIls herkeilt de vl'eemdeliug 
eunbekend stuk onder eeu vreemden tiLel. 
Zelden wil dc bewerker weten dal hiJ 't niet 
gemaakt IJeert en, als hij er voor Hit Jnoet 
kornen l scilrijrt hij ollder den titel -n,iar 't 
gege-ven van ecn fransch rlrnma ". 

Welk siuk dan is verspaanseht moet men 
maar gaan zien. D~ llewerker laat zich tue
juichen eil op he: tooneel ' sieuren door zijn 
dankbmu' pUbliel\. Nnen dan) \Vordt er wel 
geprotc<::teerd en komt dc zadk v(lor 't ge· 
recht - maar dat is toch eon zeldz8..:-'ltnheid . 

Lara. 
Hier worden zoo wat vroolijke stukkeu 

gogeven. Maar da Spanjaard is niet ieel' joJig 
van aard en hct schouwburgpubliek zou b. v. 
niet dulden dan een acteur een tooneelspeel
ster op het toonEWI omhelsde. Daarentegen 
mankt men vreeselijk veel kruisen eil erg 
mishruik van't Maria Sall/isima, wat wij 
weer niet dulrlel1 zoullen. 

Lara is sIecht gelegen. 't 1s een schouw
burg utt anno 18:10 -aldus kenschetst Lyon
net hct theater.Men speelt het genre Labkhe 
eil roept altijd da toege\'p-udheid \'an 't pu
blil'li. is, vuor het gordijn valt. De arliestell 
worden JOOT de kriliek ~l'g bedorven. Een 
dragelijkc looneelspeelster is Inaar -ioeens 
« geniaal .. en cIk ~tuk, ook da, geyaHen i:c, 
hf>et .. buitengewoofi toegPjuiclü, .. 

Jacinto Denavente wordt ons genoemd als 
da sehrijver van een aarrlig blijspel in een 
bedrijf: EI lIIarido de la Fe/ei •. 't I. niet 
veell ! 

Genera Chica. 

Dal is echt Spaansch! Alle. voor de Zar
zuela en doo:-de Zarzue/a. De"'rest teU niet 
me~. Die Zarzttela is zooiets als vaudeville
operette, mnar wat anders ook flOg, moeilijk 
te omschrij~en, juisL omd~\t .het,een zoo lJij 
uitstek speeiaal genrc is, 

(Wordl vervolgd). F. L. 
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Naschrift uit de Maasstad. akelig riekt naar caloriferes, die niot good 
aau zijn. Da 'l'ooneelvereaniging Ti\'oli~ 

)aJoersch van Bisson en Leclerq werd schouwburg kweet zieh goed van liaar taak 
hIer vlugen'vroolijk -gespeel~ . .Mevl'ouwvall an hot pUllliek betoonde belangstellillg. Wel 
Eysden-Vi~k en da" heer Brondgeest"tleurden vedienstelij k waren Erfmann, als jonkheer 
den heelen schouwbul'g opdoor hun t,'rall!;ch- Montijn, van der Daos (als Nicodemus), Hol
levendig spel. Er zat gang in da vurloo!1ing, kers· (als l\1iugelmall en van \Varmelo 
ten miuste als zi) 0Jl het tooneel waren. 
M~vl'oUW van Eysden met haar mooie toilet- : (als bode) en nan den kant der dumes' Mev,', 
ten en Brondgeesl met zijn air de Boulevar- Mulder (freule Slephanie) en Mej. Snijders 
dier, beiden volmaakt rolvast, de woorden (Mev. Klingelman). Oolt de meisjes-rollen 
ratelelld van hun lippen. bebben zieh in dit werden goed gespeeld. 

weinig-om~'t Hjf-hobbende kluchtsptjl heele
maal ·weten te ontdoen van de ::olibberige 
taaiheid die zooveel Hollandsehe vertoonin· 
gen ondl'agelijk maakt. Huel goed was ook 
mevrouw ßurJage-Verwoer~ als de Fransche 
matrone, die da heftig bewogen eelJtgenoo
ten zoo graag Weer bij elkaar wil brengen. 

Een Hollandsehe noot, en een heel valsch 
klinkende: wierp mevrouw Faassen Vun 
Heizen in dit lustige spel. Het is workf'lijk 
onbehoorlijk zieh dusdanig toegetakeld, in 
hot pUbliek te 'iertoonen en de regie moes~ 
a..'Ul deze eerbiedwaardige echtvl'iendin \'an 
een uitnemend acteur beuuideu, dat haar 
plat-komiok huofdbfl\Vt'gen cu schuddegatlen 
cu napruttelcn buHen de woordi'll vail de 
rol, niet geduld kan worden in eeu orn
get·illg, die toch zakc-re distinctie vel·eischt. 

De heer Van I\:er"kboven LYPc8uie zeer 
goed den rijken hoerezoon, die de aanstaau
de schoonfamilie juist altijd op de ongeluk
kigste 'momenten zijn huisgezin lJinnell
Ieidt~ Van deli heer Haspels viel het te 
hetl'eui'eu) llat Idj zijn 1'01 telkens volmaakt 
li\vij t was; er waren pijulijke J;til.teu, maal' 
hoe allervermakelijkste oogeublikken gar 
overigens ook hij. 

Het slot \'~In het sluk is maak werk; maar 
er moest ecn rind kOIll!-'I1 uan da vel'warl'iug. 
Sl\l'cey heeft zieh met Iwt stuk vermaakt ; 
waarom zouden wij hier minder goedlachs 
zijn dan de Gllel< National! 

Vooraf ging een g 'Iloeglijk Italiaansch 
stukje I1feneer 'si1crledcn. oat doO!' M(~. 
Klein all~l'lief:iL en door den heer Tut'taut 
meer dan voldvellde gespeeld werd.' Over 
't ~leheel een pleizierigo avoud. 

19 December 

I :21: I 

Laroche te 's Gravenhage. 
Hct programrna voor den kunstavolld, 

gegeven door de Hangscho afdeeling van 
Hel N cderlalldj'c/1 Toimeelverboud moose, 
ongelukkig, op' hel laatste oogeublik eene 
wijz_igil~g O~lQel'gaan doordat een tier .James, 
die de dramatische schets ,'au Mej.Caroline 
llallck zouden speIcn, plotseling ongcsteld 
was gew'Jrdcn.De eersto opvoering ,'an Eeu 
gebroken hart werdOllS daardool'onthouden. 
In lllaats daarvall kregen wij vool'drachten 
dOQr Mej. Heyblom, die zeer in deD.sllIuak 
vielen. Maar llet gJ'oote succcs was voor den 
heer Hubert Laroche, die zieh 00; hier deed 
kennen al$ eel) tooneelspelet'. van groot 
talent. Na cl!': Hommer van zijn pl'ogmm 
vo1 afwisseliug wet'd hij terugge: oep~n en 
mell be\\'ollderdo z()owel ziju manier van 
verzen zeggen al!:i zijn voordrachL van 
fragmente!! uit tooueelspeleu en "an mo
nologen. \Vij durv811 hern dan ook gerust 
eeIl gront sUCCc:t voorspe!Ien in U ll'ccht en 
Delft, waar tIlcll !let vool'reeht z<ll genielen 
dezcn knappeil tooncclspl'icl' teziClloptrcden. 

'Eon mooie, buigzarne slelll, eon gro0te 
\;a::d'dighcid in hetgrimeereu elleen zoldzaam 
gevoel voor lahlmuziek slempelen den heel' 
I.al'oebe to"t een· kunSlenaal~ "an llit3t alle· 
daagsche yordicllsten. 

F. J.APlDOTH. 

Antlgone. 
De rerslaggever van Hel Nieuws heeft, 

evenals ik, de tweedH voorstelling VlIn 
Alltigone bijgewoond, altham gedeeltdijk, 
en schrijft daarover : 

• ·Een tweede bijwoning der ('er~ta twee 
bedrijven 'i'an Alltigone was eene groote 
,'ermssin~. 

Vall bot oogellLlik dat da Heer Louis 
BouwU1cester opkomt tot hij hot tooneel 
verlaat, in Hl zijne looneelen, was het eCll 
grüot, ollvcl'mengd gellot lUUIl' hern te luisto
ren en zijn zeggingskracht to l,ewcudcren, 
en vel'vuld te worden vall eerbied voor zijn 
massief, liaraktel'vol speI. 

Bij de eCI's1.e vertoonilig verkende hij 
f.tfl't'in en ging gebukt dOOf het proza der 
woorden. 

Thans is hij zekel' ,van zich in het tet'rein, 
eIl staat boven de woorden. Nu heert. hij 
leren in Antigone gebracht. 
.. Het puhJiek geraa(tte geheel on dei' den 

iuJl'uk vun zijn buitellgewoon groot on 
madltig speI. VOOl' AutigoJle zeive, MevI'. 
BrondgeestMBouwmeester, waren de toonee· 
len met haar broeder het schnonst ... 

Uit Haarlem 
schrijrl el'[} corrcspondent nan lJove[Jgclloemd 
blad: 

"De tooneelgezelschappen, welke van 
eIJel'~ des wiuters bier voorsH~Jliugt'n geven, 
klagen, hijllll aHijrl over t.l.o sIechte opkomst 
van he~ pt~bliek. Ook de Nederlandsche en 
Frallscbe Opera vermagen sleehts zelden' 
volle zalen te trekken. Voor cen eleel WOl'ut 
dU toegeschreven aan de nabijheid v:\n Am
sterdam - waardoor versf'heidene Haarlem
mers liever de voorstrlling te Arnsterdam 
bezoekon - en ook nAn het tegellwoordig te 
Haarl~in zeer ontw~kkelde muzikale leven. 
De velo zaugverepnigingen verkeeren in 
bJoeienden toesland. en alleen eone ;eer 
bijzondere gastvoorsü~lIing,zooals van Sm'ah 
llemhardt, kOIl zieh ineen groote belang
stellingverheugen. 

Bovendien wordt in den hlatsteu tijd door 
het wel uitgaand pUbliek geklaagd over de 
eigenaar(lige cOllcurrcnti<>,· _welke -het be
stuur der Societeit "Vereel1igiug.. de 
schouwbnrgdirectie aandor.t dont' zele goede 
Operaopvoeringen te geveu - o. a. van de 
I1aliannsche. - in de groate Concert.zaal, 
voor -welke gelegenIleden zelf:-; belangrijke 
kosten gemaakt nJl,)Jten worden. Deze COIl

currenUe zou voor het publiek-zelf niet 
hinderIijk zijll, indien niet herhaaldeIijk. op 
Mn en denzeIfden avond zoow('] in den 
sChouwbul'g als in de. Vereeniging fets be
langrijks op Imllstge.bicd te genicten viel, 
ofsr,honn da liofhebLcrs toch onmogclijk or 
t.\vee pltlatsun tegelijk kUllnen zijll. Het 
gevolg t'an die. door het, bestuur der Ver
eeniging reoJs sedert lang in praktijk ge
brachte handclwijze is dan ook geweest, dat 
da schall wburgdirecÜe - welke t'oorhcen 
stef!ds nan de Vereeniging mededeeling deed 
vall de va':itgestelde speeldagen - die ken~ 
nisgeving niet meer doet. Ook het bestuul' 
der· VOl'celliging beert nog geen overleg 
gepleegd met de schouwburgdirectie.Zoowel 

Overzicht hel publiek als de speiende gezebehappen 

(.NO.ORfJ-!'IEDERLA.ND). ... I hopen Ilat spoedig ee.n.einde kome aan dezen 
--.- cigenaal'digen toestand. 

Dinsdag, ging to 's Gravenhage Demi~ __ 
monde" "an Du~nas fils. Volgens Het Vader·· 
lal/d wa,j'1 eenll'io·mfvool· Mevl'ouw Drond- Uit Utrecht. 
geest en C10~5 ,had veel g(Jeus Ontvangt l;letNüuws, goede tij1ling: 

"'ol!nsdng, woonde ili.. zcH de 0p\'oerillg " 'J'~ _ Utr('cht g.aatdeafdeelillg "an het 
bij "an Fijlle Bescll1liten, het bekende Tooneelvel'bonJsteeds_ vool'uit,zoodat hot 
blUspel van Justus vau Maul'i(\.. 't '"Verd ge· Bcs(uUl' di-el' ardeeling alle \'oldoening heeft 
gevcn illdegroote zaal Vall den Dierentuin, van zijn streven om aan de I~Jen afwisse,~ 
nltijd maar half bezel en waar't. wel eens Iingen degelijk kunslgeno\ le bezorgen. 

Heden avond wordt deli ledeneene voor-I temperamentwil opdriligen' Zij zou rnij 
!:lteIling aa~geboden "an Een vijallds des I gezegd hob ben : Met welk recht maakt 
volkr, in het begin vanJanuari is eene soiree die zoon r.ijn vader verantwoordelijk voor 
gewaarbord mot rnedewel'king van dtln beer I de daad zijnel' zuster; waarom wil hij hem 
Hubert Laroche en Mevr. Holtrop-Va" nanstellen als verdedigel' van zijlle cer! Is 
Geld'er: an in het laatst \'an Janual'i wacht hij niet mans genoeg om die zelf onbevlekt 
den leden de geleJ'enheid om de A ntigolle- te houden1 Zij ZOll... nog veel, veal meer 
voorstl'lling bij te wonen. ,; gevraagd IlAbbcn, maar ik wilde zoo verre 

De Afdeeling Tiel 
van het Tooneelvel'bond bood haar leden een 
avond aan met voordrachten van den heer 
Lal'oche, die een paar dagen te voren in den 
Haag voor het zelfde dOßI opgetreden Wa,j en 
in Januari ook in de Utrechtsehe afdeeling 
verwacht wordt 

De AntwE'lrpscha tooneelspelel', die door 
den'heer Hüft'. "an Buren, voorzitter deI' af .. 
deeling, meieen -korte' linleiding aari'het 
tall'ijk gehoor voorgesleid werd, had zijn 
publiek terstond voor zich gewonnen. Taal 
en uitspraak vondeI1 dadeJijk llOoge waar
deel'ing. Eil dan de voordractJt J Eenieder 
kreeg de overtuiging dat htj hier een too· 
noelspeler van groot~ gaven vonr zieh had. 

Speier was Laroehe' in het stukje van 
Seipgens, Ne waor, AI arie, en voortrelfelijk 
declamntor toonde hij zich in Pol de Mont's 
Karassiers, dat met de gt'ootstu a~ndacht 
gevolgd werd en zeer veel indruk maakt. 
In Gittens' Maire va" Antwerpett gafde 
spreker een proeve van humorist.ische voar
dracht, waardoor dit veelkleut'ige genre~ 
st.ukje volkornen tot zijn I'e~ht kwam. Op 
den indruk afgaande hier door den heer La
roche gemaakt, voorspellen wij hern dat 
weId ra geheel Nederland hem· zal willen 
hooren ; nan den wensch en de politiek vall 
het Tooneelverbond zal voldaan worden 
indien hij de voorlooper is van geheel Zuid:' 
Nedel'landsche looneelgezelscbappen die 
met·oDzo gezelschappen uu endan ruiJen, 
opdat de taalgenooten van beide zijden van 
de grens ten sloUe een gemeenseh.ppelijk 
toolleel krijgen, gelij k zij thans reeds een 
gtlmeonschappelijk persorgann bezittell. Con
seienes en Van Beers zijn door die van het 
Noorden eennmal bescbouwd als tot de 
hunne te behooren: door de voordl'acht van 
Laroche zullen ook dichters als Gittens· en 
Pol de MOllt, meer en meer bij ons inbürge6 

ren. 
De spreker had het voorrecht dat eeu 

tweolal heeren zich bereid verklaartl haddell 
zijn gesproken woord door muzikale uitvoe
rillgtln af te wisselen. 

Antwerpen. 
ZIJN EER, 

Drama in 3 bedr. door G. Lelattin. 

Oeen hoogdravende kunst. 
Geen brutaal-schokkende loesLanden, noch 

gJ oote gezochte effekten. 
'n Stil, droevig klaaglied, dat roert. mee

sleept. 'n Eenvoudig, huiselijk, 0, zoo huise~ 
Iijk, familiodrama, ireffend doot' waarheid, 
diep aangrijpond. 

't 15 mij also! ik nog zat te luistoren naar 
het gemoedelijli. gekeuvel van dien dOOl'-en 
doorbr,lven huisvader; ik·deel nog in zijn 
angs~, zijn lijden, zijn folleriug. 1k leef mee 
in die stille, ha1(·donkere huiskamer, waar 

'do schande binnendrong ... lIt hoor steeds 
i den spottenden lach t.l.er· misieide dachtet, 

waal'boven de forsch·vermallende woot'den 
van den OOID, cn hooger nog de fiere, krach

, lige slem van den wrekendell ZOOlI ... 

niet ontleden, ik wilde den schepper volgen 
in zlj'1te vlucht en aanschouwen het droom
gezleH dat zoozeer mijn harl beIndrukte, 
het samenzijn van menschon, gebuk t gaande 
on der 't blinde juk der convQntiE", oude 
menschen daaronder vergroeid, jonge men
schen in opsland da.rlegen ... Eu he~ lijdon 
der eersten trof mij zoo diep als de onver
schilligheid der anderen. 

Als technieker staa~ Delaltin zeer hoog. 
Het stuk ls tlink gebouwd. Geen spoor van 
langdradigheid ; eene steeds in kracht win
nende spanning tot hot hatste woortl volge
bouden. 

Dat laatste woord: Hieruit, gijl, evenals 
het tooueel daartoe rumleiding gevellde, 
dwingen hooge bewondering af. Eu hoe traft 
die sqberbeid in bet aangeduide speI. Geen 
gezocht, overtollig heen-en·weer loopen. 
Hoe eenvoudig, echt-huiseJijk, hoe waar en 
passend bij dat innig familiedrama. 

Vool'waar een schooue inlijsting roor 
zulk prachtig doek. 

Oeen lof genoeg heb ik oyer, voor de ver
tolkers. En typeering, en samenspeI, alles 
was to~ in de minste bijzol~derheid ingestu
deerd. 

Welk genot VQor den schrijver en voor 
't pubIiek, da~ geen handgeklap 'paarde en 
tot twee, driemaal haIen d<>ea om ten slotte 
den schrijver v66!"~ voeWchl le !'oepen. 

.'n Schoone avond, 'n flink werk, dat zijn 
weg zal maken. 

Den heer Laroche,als hoofdfiguur, wensch
te .ik-'n kleine opmerkil1g le maken of liever 
'n wenk te geven. In het .tweede bodrijfhad 
ik hem gaarne een oclauf lager willl", zlen 
aanslaan, t. t z. nie~ zoo zeuuwachtig, zoo 
opvliegelld. maar stiller, eenvoudiger, ver
mauend eerder dan bestratfend, iets wat 
beter in den toon zou blijven, die het gren
zeIoos--zachte, het zwakke van dat karakter 
kenmerkt. Missehien zou dal tweede bedrijf 
helzelfde effekl Die~ opl.veren, doch '~ ZOll 

der waarheid meer nabij zUn, misschien 
ook, en daar bp,n ik bijna zeker van, heaft 
de heer Laroehe zich door zijn spei laIen 
medesleepen on iS, efjOS in vuur geraakt, 
van den rechten weg afgeweken. 

Hoe " zij, deze opmerkibg geld ~ alleen 
ais of>vatti1tg der rol en geenszins als 00-
knibheling van speI. Daarover moeten, en 
Bchrijvel' cu vf"l'tolker het DU e61lS worden. 

Wat mij tegen de borst stuitte was dat 
Papa en Mama. Wal klonk dal belachelijk 
waunear Philip zegt: Een soldaat moet zelfs 
zijn papa· verloochenell, wanneer die papa 
schande brellgt over zijll buis. lk vreesde 
waarlijk dat hij .... pa ... pa ... gnai ging zeg
gen. 

In den gewonen dialoog kan het er door, 
maar in dergelijlie krachtige tooneelen ruH 
ik voor geen goud ons govoelvol vader en 
moeder. 

GUST. DIELEMANS. 

De plakknat kondigde het stul\: nan, als 
hebbende eene oervolle me/dillg bekomen 
in den wedstrijd der stad A-ntwerpCll. Pardon, 
't !Vas enkel eene meldillg" ·met olldersclzei
dillg, cn ik ben zeker dllt de schrijver 
Herder is op de,e bewoorJing dan op hoogel'
genoemde. 

. lk luistel'de oaal' de tl'illende stern van 
mijn geschokt gemoed, voor sen oogenblik 
ue koude redeneering afschuddend en mij 
overleverend, geheel ell ganseh, aan 'l wei- Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
nigjo gevoelodghuid. dnt,el~ men.:ch toch We hebben in de nfgeloopen . ~eek o(-voe-
uog behoud~ bij de aanhoudende WrlJvllIg ringen gehad van Fidelioen Herbergpri1Zses 
der bru(ale· ondervinding, zoo doodel1d en voor Zaterdag isaangekondigd'Lohen
daarop inwdl'ken4. gri1l. Gaven de voorgaande vertolkingen 

Waut die koude l'eden.ering zou miJ ge- reden lot bedillen, bÜ de Iwee laalsle opvoe
vraagd hebben : wo.r ·haalt die vader het ringeu heert he~ lyrisch gezelschap zieh op 
recht ziju dochter van vijf-en-twintig jaar waaldige wijze hel'vat. 
te v~rbieden vao't-Icvcn te genieten, indie.n I .. Oe vertooning van Fidelio was zeervol
dat genot voot' haar het.hoogste geluk is en I doende. Eene vorrassing was voorzeker het 
een mindere stand heul' leven ZOll ,vergallcn ~ ! lieve duo tusschen Mej. Kamphuilcen en M. 
Mag hij heur opoffcrenaan de vermemelde ~ Van der· Slappeu, dat we 1l00it zoo goed 
0pollbare denkwijze, die eerlijl;. .I~et Qnge- : hoorden uitkomen. 
lukklg paart, en elken . menseh hetzolfdej Het ishior wel de gelegenheid om •• n 
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woord te ze;gcu oVt'r Mrj. Kamphuizen. da 
nien we licble zangeres, die ,door sommigc 
bladen.om a.l te in 't oog vallende re(ieu<\l1. 
niet weiwilll'nd. zelfs ie kwader trouw 
-WOI'd~ behalld~ IJ. In al de rollen waurill wij 
haal' tot hict'll)e' zagen h('eft zU blijk gege~ 
v('n van eell gowctclIs,"olkunstbetI'achtell; 
dat Wi\:$ hot geval met da Tooz'erjluit. mut 
du Verkochte B,'uid en 11U wer mcntF;delio. 

MOjuffol" Duyse-was vast<>~ iuha,l:e- pnrLij 
en,met 11e he_eren Leyl'.eu, FolltaiIm en Fjells. 
oog .. tr.e zij veel bijvöll. 

H crbcrgprillscs lokl)\'ecr, als· hel. vOf'ig 
Ja.r, "eI volk. 

In sludie : Lika vnn Van vost, eo Diana, 
van Edwal'd ßcyhl. 

Praciltige scbermell ~ijn h<'steld '\,oQr De 
Kouingi" t'all Saba van Goldmarck, ceu 
wOl'k dat (!cL',sLdangs JIlotpl'<.Icht Nt lui;lt!f 
znl ol,geroCl'd worden. 

Oe Tooneelraad van den Nodcl'lulId:;chen· 
SciJouwbuJ'g' vergadert vandaag 0111 Jeooste 
mid leien te bcspI'ekeu OIII hel bestaan"·lI.l1 
hel Lyrisch 'foonecl Le verzt'l;,eren.Nuar ons 
oorded Jigt er maa.r ecn mitldel voor de 
halld,lI:uncnlijk het bouwen vau een s'chouw· 
burg voor ous lyrisch gezl'lschap, Het heeft 
bewijs geg'e\'en "an leeflJaal'hdd, an het 
is de plicht "an het kunstlievend Ant werpell 
he~ bestaau "An de jonge ondernetning to 
verzekeren. 

INTERIM. 

Tooneelnieuws. 

Den 11·n Januari 1898 hoopt Mevrouw 
Albregt - Engelman haar 50jari~e toollecl
loop,baan te vieren en bij die gelegenheid op 
te treden in Ta/eilt eil Geboorl4 eil illSientje 
nieuwe dramatische schets uit het leven 
vau Amsterdam door Justus VHn Maudk aan 
de begaafde toollep.lspeler opgedragcn. 

Het Nederlandsch Tooneel krijgt :zijn 
Nieu wjasl'swt'llsch voor Amsterdam, uit. te 
spreken in den StadsschouwbUl'g op -I Ja~ 

nuari I89S door Mevrouw ehr. Poolman als 
Pielcl'llel en den heer Schu1tze als Thomas
vacr. ditmnal \';'IU A. Reijding, autour van 
Lttilckkerland. Ilet zal cen klassick·Jwmi· 
sehe wellsch r.ijn. 

De Nic;uwjaarswensch \'all '5 ura\'enhage 
WOI't1~ vt:lI'nmrdigd do Ir een Haagsch dichter 
eil. uit,g:el'proken d001' den heul' Bal't Kl'eeft. 
eil Me\'r. Pallwels-v, Biene. 

De Beuckelaer's CACAO is de beste, 

ßOO~I. - .. De Vriendekring .. -Zondag, 9 
Januad, om 6 1/2 Dur, Cilla. tooncelspel in .. 
betll'.dour C.De Visschere en Ee.n OnwL!erl blijspel 
in e fI bedr. d. 01' H. Melis, 

ANTWERPEN. - Toon· Tooneelmaahichappij 
.. De Morgendstal' 10 Kerfttfeest. Op Zaturdag 2-, 
Dec .. mbOl', ren 5 ure nl:lmiddag in het lokaal Ant~ 
wel·pilch IiolHchuis.Tweekel·stboomenzulien vel'lot 
worden, 

LO~DE!~ZgEL. - Tooneelkring ,Voor Tbal en 
Kun! t'. op Donderdag 30 December en ZondaS'.2 
en 9 Januul'i H~~18, Schulddo08. gepr. drama in 3 
bcddjvcn dool' H ,Melis, Eene Rat in de Val, Zang' 
spei in een beddjf, Mu.,iek "an G. Broeckme)·er. 

WETl'EREN, - Zllal der .. Vereeni;,!ue Kun~t· 
maatschappyell, .. - OpZaterllag 25 Decemher 
1897, om 5 12 ure, ,1001' den Kring Met Tijd en 
VIijt. opvotll'ing: v.m De gevolgen v.n een opge~ 
drongen H~welijk, drama ie 3 bedryven dOOJ' 
All'. Cot'tvri",nt, t!n Anne-Mic, of de gevolgen 
eener goede opvoeding, blijsflel met zang in 6~n 
badrij( door Nap. De~tallberg. 

EYKßVLlET. - SllI,oltwhurg« De Balans ... -
Op Znhll'd:l~ 25, londng 26. Decemhel', 1897, Zon· 
oal.( 2, en U"fltlenlng 6 Jallu:iri 1898. \lm" 1/4 ,.tipt, 
toont'elfe '~I duor du Tooneelkurt(Jige Afdeeling 
deI (jcnol)t~chaJl Tul en Kunat, Op\'oel'ing van 
De Pleiteruiekte. gcpr. drama in 5 hedrijven door 
Jef Haugan, 1'11 Artisten in huis. hlijipel in ~~n 
btldl'ijrdoor K, tJ. da Quek(ll·. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
...... Alle av~nden Specta\tel~C()ncert. 

HET TOONEEL 

Antwerpen. 

HET GEBED DER SOBlfBREUKELINGEN 
Drlma in Ei hCilrJJveu A. D"Enncry rn P. Dll~ile, 

Raou, de LII~conr~ de!lr D~vos 
Lol.li~ de Laseour~ 
OJ·~lu·ita 
Ma,'tha, ~Il kind 
t::ulo' 
Di! m:trkie~ d'.\ntas 
Bar;lh11s 
&11'doc 
Pacome 
CU liie 
lIuIDanl 
G,·O'llCli oe 1.1\'31 
HlIl1Ice l1e lSnllm;e 

nwj JOIHt''' 
jle Jdr, B:u'bitN 

dt lu' Vnn Krer 
Ltll"ehl'! 
p, JAnssen~ 
Hrcugl'lmlills 
t,..·\Il5 
Babu iau 
Jlertl~ijll 
W.Jan-.st'lIs 

VI' ,cheitnsehriJver ":111 ot'n Gt'z:lul 
EI'n ~ml,~~~or \'an Sjlllnje \'(1'1 Rijn 

t:lauw:ieIL 
K n iutcllueul 
El'n lJ('dh'nde 
m,11UI 

Oe GrllYl" de Tb.rl'ingt't 

p~\I~}~l1~'t' 
~IIU'·. lli i~ 

Lelllm\'ns 

.D~ GEVOLGEN VAN EEN LEU GEN 
Dlij~pell~ 4 iJedrijven utJ Ruullli Kneis"l, 

Augllslllclborg 
l!.hsr, Lijn Yl'onw 
Anua, Ilicht vwn AUjl:vst 
Brrtholu }O.ickman. JllchtopzlCmtlr 
NOlilling,J.:<lllter 
H;Llld Ziirubot 
KlI rei, "ein!!!' 
LoIJe. rlieu511l1eisje bij lJelborg 
Amlillua 

de_br Bcrtrijll 
IItc\', )}j i~ 

Uertl'ijn 
de hr W. Jallssens 

kroche 
Y:III ClIuteL' 
Vun den Do~ch 

mev, Yerl-t"~{'le-D. 
mej. Putlie!' 

NAAR MOSCOU EN ELB! 
o( QEGRENADIER VAN NAPOLEON 1 

Drama in 5 beJrijven, <1001' eh, nelamal'. 

Napoleon I lle hl' Lnroche 
Gerel'aal Bel'tl'and, W. Janssens 
George. HoIti, nnder de nnam 

van graat dtl Carmagnon "an Cautel' 
Armand COl'neille (Ant. Bernard, I el'tl'Un 
Jeal!. LeIton \'l:In Keer 
Eng, Bertrand, kapitejn Van, d. BOllch, 
Rourtarl, geheime agent van ,politie, BalJusiAu 
Blondet, .... "Anl(lon8 
Jobn\'ille, mijnwerk~r Dela Raye. 
De graaf }t'errand Cesar 
Rew'lI'doßn"IH,'e Leur:> 
~Ie-y. Bertl'and Me'. M. Verstrae~e 
Adele, haar pJeegdochter Bertrijn 
H6Iene COl'nei!le,vrouw van Armand Horle 
Th6rese, dienstmoid .Mej,' Pottier 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

1-1 I!: R g I!:R GPH I R SIi:S 
Z.angspel In l5 bedl'ijven l' l.affrl'M!fen) )'In Nestor De Ti~r~ 

Muziek \'an Jan Bloch. 

muLs 
Ril!. ziJnt docllwr 
Kalt'lijn 

hl', B. Tok ie 
Af .. J. KernHz. 

~lerliJu, haar zoon,toondiehlo r 
I\eilliltlt':, hare flrlle,l:dorilier 
~l:ifCU~. lth.rlyu's nielld, toondichlel' 
JUli R.bu 

Mev. ß, PCde 01 I~ 
hr L. Lersen 

Ml'j, Va<) libaek.rr 
hr I·iells 

H. Jo'outalne 
aJ.j. Vln E:r!;l'!lpllel 

• J. VelLleN 3 tU~tCI1l UD Rill 

un IlI'cr 

t~:~ ~~~:bocr 
i'.:enjol1;;e J..OCI' 

.. A,Kt'iIIkS 
hr lIruuwel1l 

Val] Et'ckho\'ell 
V~Jl Eb.ad:.cr 
VallEI:ckllo\'eu 

Zangllp~l in 3 bedl'ijven val] Wagner 

Hendrik duitsche koning 
LOhengrin 
Hcrtog Godfried 
Frellerik van Telramund 
De H.,wallt deli kOllings 
EIII_ van Hrabant 
Ortrudt! 

MM. H. J<~ontaine 
~~.Le)'f5ell 

U. Pions 
. O. Van .J<:l~acker 
"dej. C, Duyse 

A. "'all .Elsacker 

W. Koopal & Co 
Aaenuchap voor ackondigin.eu 

64, ProvinC18straat (noord), !ntwerpen 

.... ANPLAIIIIfG Eil l'ITDtt:LIIlG VA~ DIlIit.:wa;RKE:f 
1ft 'EWIE. HOlUIfD r.l'I' DUlT!CHI,UD 

---- IN 24 UREN. _--

HOl'l'VElID YOOHaEHOUPi';:f t'l,AA'r~~~ 11': AN1"'.:Ilt'&1i 

--_~,\'~I!..~~~~-
SCHRIJVEN VA]'i ADIIESSEN 

op banden eil pri,·rolll~la)(I!U \'oor ~lJe bCfOel'(·II. 
- Ollder b!lIId do~n. -

Aa nkolldlJl;in~"1In op I Verhul'luj:: ;"nn 
muren, =wrt 111 angbol'den eil w~gI'ß~ 

••••••••• ~eE ••••••••••••••••• 

Het Oud 
~CHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ill voorWl\:lr in it j!'rno(, 5..:hncnmagazijn dat 

gij rooet zijn om in \""trouwen te WOI'I!en bediend, 
I:Ille~ ..... orJ.t er 1Ii Ind - gelllaakt 0001' bekwllllle 
gasten onder het OOIl fies mee-rerll. Seho Ine keUl!! 
van rnanB- en 'frOI1\\ b 'Itillen,~lofjt'~ VOOl' hll wplijk 
cel'emonnies f'n &\onrt 'epsten. Alle rOl'8I'atiön 
worden aangonomf'R 1"11 hiunen rie 12 uren argo
maakt oQk al zijn de ac~oenen ergene anders 
gekocht. Speciulitdt van kindlJrschoeiaelJ. 

MlleL.LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegrafenlssen 

ARTIEKEL8 VA~"pARIJ8 

Bijzonderhci<l \',H1 lijnc Planten cn 
Pracht\'oorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Madalje H.M. da Koningin 

BORDEAUX f895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door de hooge jUI1 t.oegokena.. 

................... 

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste· 

looze en onmiddellijke :reparatiell. - Opnieuw 
wassehen der Halldschoenen zonder geuren.-;
IlandschoeneninChevrcau, Suede. Ca"tor,enz., 
- Ellgels('he. Zijden, halve zijden,garen Hand~ 
schoenen, - Groote keus van Cravatten. 

VAN bTEENKISTE 
oud bufs Berbfgette . 

33, G R 0 E N P L A A T S, 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraa t , II , Antwerpen. 

Nabij de Oostlt3tie. 

Lekkere gezoden worsten. 

P J A NOS. zt~voi~Cd~ ~~:1:ij~:J~ ~~~p~nj.~:: 
JANSSENS, KunJ,II.I, 74, Ho.k Vln Hoplalld. Gt'oote 
kellll van all\JrlJc!lle pillllOtl van Ir.57S, 625, 675, tn 

onver~lltbllr eri voor 10 ,aar gewaarlorld. 

G-'U..s'tave P".A.E9 
25, ~.dd •• s\r .. I, 25. ANTlVElU'iN. 

Dlt!lllIelilke 'em"!11 
Snaren instrumenten 

tlcu.uldICTI1TUfd1Cdn.1 
IfellI,O ... 1I,U11ILL1 

COlliD II'kill TI. Parij. 
lhnflla\ nl Kiltotl.rt 

enz . 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-'U..:111IDC C> C>~ S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

IIUH.LOOIE~JAKER & OOUDSMlD. 
MAQAZIJ:'i' VAN 

Schouwgamitlll'eil in alle soor!en en a.tn 
alle prÜlen. 

Goudeu_ en zilvereu Uorlogien, Ju ... eelen, Goud 
en Zilverwel'k . 

ftIIUSIKAAL BESTICHT 
LEYTENS-VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Pianoltllin, Solfii', Theori. tU lIarmoDlt 
BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
lloor het ~ebrllik v:ln hel eellt Amerikun~eh Bo~ch. 

kruid v:m Dr JOllk!('v onrl'ilbllr middel '!BilD hel uihal
I,'n Hin 1\1'1 hllllT en blard, duize •• de bewiJs.5Chrinen v.n 
Ile15oß4'1) uie gtlflscb het hllu leruJ(' hekomen hebben, 

TI" vcrkrijJ{l'n: De lI{'ul, Anlwerpl" u. Pul~, K .. I.Dder 
JlI:I:I~~, G1'1It. \'In i\!clkpb"ke, ~cchelclI, Nol!. )feuem 
eil blJ dc hijloDUertole :lllothekers de~ lands 

Fl{'sscl!cu \'11.0 i,-. 5.30, 'n !I.- rr, 

EcnigueVot: YAN Gn8!~~~l!J:;~larkt. !",Ant_'~rpeD 
Mit~ OI.II'~ TIn .w eentiemea. pol<hrij 'l b.11 yoor 

gaflsch Iklgli!. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMF.E~TESTRAAl'. 5l 

Schuins over de Zoologie. 
Gekelld voo1'zijne },kk"rekoeken, brloehen, enz. 

"·Ol·stellbroon. 
Beuoond mtt d. gouden medalie in d, Wenldtenloollitellinf 

'faD 1894. 

CRltE CENTRALE 
I1uis gebroeders DE WYNGAEII~ 

VAN ERTBORNSTRAAT. 

Tuss -hen de MilIe:-; ColonnclL en de 3 An'ade. 

Dagelijkl YlJl 8 ure '8 tlor,ens tot 10 ne', notd. 
Verkoop bij opbod, tnvells 

publit'kc verkuop van I" kWlllitcit, O.\l~.,n·. Kalfs· 
Schllpen- en Vel·kernleeftch,.an prijT.en 

\\'fllke n. le cnncurrenfie onmogelijk m~kfl n. 

Antw. Drukk. CL. THIBAt1T Gratiekapelstr. ,. 
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers : voor Noord-N ederland: F. Lapidoth; voor Zuid-N ederland : A. Cornette. - Secretaris : H. Melis. 
Leden von hel NJderland.ch Toonee/verhand en l.dM van don Zuid-N.darland.ch.n Toon .. lhond onlvangen dil Weekhlad grali8. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te '5 Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van .. HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

IN~OUD: Een Toonedseh~~I.ID~lattjn); C?,~er·1 rnoct.n uitpali.kf-ll llIet erll diepe ke~htem . 
SICht: (F. L.~; Utrecht.(J. H. MlgC'.OIlJi 1~"- - ' o(,iilcL"ö'eif -~C!l11cctCt!l'd \tcrYch"jjU -~'rot:::ir 

:aC:!.'~:.P:~~~·6~)~ \')~o~%~:':'}slt~jj~~~:osgt~~ cl'el'd stell tgc lHhl. dat zoo YC'1' Jn n~clijk \TI" 

GiIlis, (Schelt jens ; Antwerpen, (Interim); wijdel'd lJlijtt "lW al wal natulll'lijl;; is ZOll 
Tooneelnicuws. d,lt niet ('('11 ~wvolg' zijn rall de declll!I!Htie 

G'en "dlvol.9Züllwjaar 

th.ils ..e'I',ä,'" 
L."l./~'H (g" ,.IIl1l1l1 

EEN TOONEELSCHOOL 
te Antwerpen. 

Idas hnoger Y(,I'III('lo , Wllal' de nH'eslen 
hUl:ner oe eel'slc hcdol'ven toonel'llucbt 
heuuen illgeaJemr11 Hoc lwt zij, hel is e(ln 
gel\ vet'schijnsel, en het wil er' bU ons maar 
lIieL in. hol' het mogclijk is dat eCIl vcr· 
stundig,ontwikkeld mensch,zoo ollnatuurJijk 
li:ul doell, als hij Ojl het toolloel is, 

In afwr~chting dus da!. ons een bc\'oegd 
man hiet' zal kamen bcwijzen d;~t men in 
t:CIl goede vilkschool hl~t naluurlijk 3preken 
wcl dpgelijk practisch 'kau leeren, willen 
wij 011ze mcelling zeggen omtrent het Iaat
slC punt ... ~Ioeten Nij onze gocrle Iecrlingen 
IlMI' dl! toolleelschool "au Amslel'tiam zen· 
uen1 .. 

ECIl oogellLlik. \·erouucrstellell wij cprsl 
(Slol.) daL Ol1ze open bare bestul'cn hot ernslig mee· 

Bij :10 \'ersehiJIende punten, die il, in mijn nen met lwt \'laarnsch Conservatorium, dan 
eerste artikel over clit olldcl'W(']'P tor bespre- denken wij 11<.\t lIlell hot nls een eersteu 
king had vastgesteld, vl'ocg ik: .. Ji.3n eeu plicht znl annziCll, het tooneelourlerwijs zoo 
tooneelschool h('t n:ttuurlijk spl'ekcn bevor· drgelijk mogclijk in tc richten, cn als wij 
deren 1 .. dan in die pap ook eOll stllkskon te brokk~n 

Oit PUllt, wel een der belangrijkstc, hadden, dan zoudelJ wij hecl eellvoudig- het 
wf'llschte ik door iemand anders te zien \'olgeune voorstel <.Ioen,: 
to(:lichteu, bijvo0ruef'! ld door den IleCI' Bou· Maakt <.Irie klassen in de declamatieschool 
berg'Viison, be.stuurdcr van da tooneolschool als gij wilt, Illaar liefst zou ik dien leelijken 
van Amstol'Jam; dan corst zou wen voor lla.arn gellf'cllaten wegvallell. Vormt liever 
goed het nuttigc van: dezen cursus kunnen eell.cchto tooneelschool, verdeelJ in ('ir~ 
besetrell. Ik noem den heer Bouberg \Vilson, nfdeelingen, la~er, miduclbaar eil hooger 
omdat hij in" de eerste plants op de IlOogte is onderwij~, steH rum het hoofd dier kl:\ssell 
010 te ,·erteIlen op welke manier oie groote· leermeesters, die zdf goed verst:\<ln wat zc 
kunst in zijn 5chool ollderwezl'n wOI'dt. aan da jon~eliudcll leeren moeten, menschen 

Te Alltwcl'pl'n, in ollze declamatipsehool, "laU hot vak, waarin da leerlingcn kuullen 
wOl'dt on I' het algemeclJ allesge,lcclartJceJ'J: \'t'!rtrouwen stellen, en waarin zij dan ook 
de un:un Jer sch("fol ze;;L het ovel'igclls. ,Dit VU1'trouwon rnogeu hebbell. Laut in de lagere 
t1ecu mell !luut' /.00 in den t.ijd "iLll Jlln Vau klas toe i.ilwio zich a:tllbiedt, maar weest 
De"1'5, eil onlulI:;s krecg' ik ila;lrvau 110 ; cen streng', alvorOlls iemanll in het midde.llJaar 
staaltjc te zil'n, tha mij ('eus ttl mcrI' ovel'· ourlerwijs aan ta u('men, eu vOOl'al verzint 
tlligtle, dat het iu ollze da.gf>n 1l0g bng Idel goe.l, en weestduubel streng \'oor het lage!' 
\·orauderd iso onderwijs, !aat ze er vooral niet in loe, als 

Jan \'an Beers maakte \'oor elk dichtstuk zij niet alles· hcziltAIl om daat' met vruc,!Jt 
de Iloodigc intonalit:'s e11 geburcll, die werden het moeiljjk~le aall Le leeren. 
gcphotogral!hiecrd ou tell eeuwigf!ll duge En hobtge daar dan een pa:l.r b;,kwamo 
bleVf..'ll tho zo I oll\'c1'<tlldcl'd dienen. Neerr.t leerlingen gevormd, en wilt ge die dan lIeol 
lief. ICi'rlir.gen van de der.1amatieklas. zet ze en al geillkkig makelI, zendt ze dan voor 
alle tien op eCII rij, laat ze !Je Bra1ld van een of twee jaar naar :\mstf'!rdam,l'n laat h~1I 
ToUc!ls. Dc Zicke 7ongeliJlg, 01' Bij" J{e,.k~ danr HOg eens schav~n door Yreelllde tim· 
por/aal vnn Vall ßpel's voordr:tg~ll, eH gij merlietlen, zij zullen hct dnar eans zoo sJloe
zu:t bij aUe tiell dezcllile slemvl:'!'lu,mngell, dig glad krijgea, want iI\. ben van meenillg 
dezelfde siemdalingeu, tlezf'lfJ<, gebnl'Cil op· da.t ouze mellsehon , VtlOI' wat de t..'l.ul Le· 
merken trp[t, ncrgeus betel' naar seilool kunnell gnan 

!Je lien linke!' armen lullen rcgclnmtig- flau in 7.00'11 Vl'penH!e tOOlwelsc.hool waal' 
olllJlOog gaitll, ('li d" ticlI . J'1'Cllt!'I' al'llH'n 1.C val! htJu hinllclIll'l~llcli af gcdul'cntlc da It.Js~ 
rpgelmatig omlang karnen, en die het anders scn,voor en llaaltU,1 veel fatsoenlijker Neder· 
lIoet, is ecn hü:,!inlleling; die kl'lIt heL nog land$eh zullen hom'ell dan hieL' bij 01lS; 
niet. Als nwn imlku din ·!en vUli,' 2/1, :)0 jaur want, aangcllolTIclI dat mell hier in de school 
geduogde, in OllZN} tijd ZOll dat LCII strengste tot de It'el'lingcn (~ell gekui:,chte taal zou 
mneten VCl'bo.lcll Zijll, wallt zoo mcthodisch ~pl'eken, t!at In 'm ('ischell zou dat zU aitijrl 
opZPggPIl, al zijn hct dan ook gNichl.pn, IlUn best zünden doen om go('d Nedcl'landsch 
vel'v:lIscht de stern en !Jet 001' van lien leer· te praten, eenmaal buiten da ldas hO"lren zij 
!in;!, en rnaakl. hem VOO1' langen tijd doof toch alti,id de gewone stl'nattl.l.al, die. al 
\'o')r nlle natuudijJ\.heid, YOO" alle \vaar'hd,l. spoedig, de aangenamo zuivere klunkell 

Naltm('\Uk sp/'eken! Het is toch lOO kJmt ver,lringon, en lwel en al bezit !Jcelllt 
BIO ' i1ijk! Ecn bewijs Ilaarvan is dat er bij \'l1n den leel'ling". 
OIIS in het Zuidell, waar zooveel mensch<'ß \ Dnarbij IWIßt nog .Jat da ker-lingell hUIl 
gev;lllllell \\'or,leo, die aaIlleg hebben VOOI' gowoon midden eon tijdlalJg \'erJall!I1 ', pO 

hPL tooncel, dat er hij de artisten· vnn OIlZe het is reeds lang uitgemaakt dat Inl'n in den 
ddc gcsuhsidi~erde schouwburgl'll. Tlli~schiel1 . vreemlle ycel betr-r lc!wt dall ill zijn nH'Ipdcr
gecll tien aungetl'otfen wOl'den, die het I stad j om rle eenvoudigc l'e(lf~1l dat mon daar 
kUllllcn. Vcrwondel'lijl\. is hllt, menschen, alleen lwmt 010 le leeren, mell dnal' geen 
die met UOVeJ allerlei dingen kuonen praten Vrielld(~11 leH die u stol'on. Ch li'lPll alles vel·1 
(lP den natuur1ijl;,s tcll toon vnn de wereid, beter vat omdat. m~lI :lIlt'ell staat, alleen 
"al die zelfde menschen eens op hcl tooDeel !IUislert, alken gAY""I!, alleen weenl. De 

beste ltel'scholell be$taall in lien vrct!mde; 
zend! e..:H lammel!ng buitl~ll de grenzen, en 
hij zal ophnuJen nog langer rlen lammeling 
le !o:pell'Il, hij wl leel'en . Ilaal'bij kornt Ilog 
dat men in Amstel'lhun over alle middelen 
beschikt f'D de schoo! daar staat in p:elleel 
hare volledigheid. Ik meen dus dat meli 
goot.!. ZOll dOCH, de bekwaa.lIIsle onder de 
bek wamen Ilaar Amsterdam te zendt:'n. 

Alltwerpcn. G. DtLAl'TI~. 

Overzicht 
(NOORD-NEDllRLAND). 

Het Haagsc.he puhliek beeft weder eens 
getoond <tat het el'llstig-e, artistieke pogingen 
weet to waardeel'en en is in gl'ootel? getale 
opgekomen om hier All/igoue te zien. Oe 
sehouwburg was vol. ReH hl'er' (wanr. 
!lchijnlijk eell leeraa.r "an 't gymriasfum) 
liad het goede denkbeeld er eenige lecl'ling·en 
heeu te gelt~iden eil nog vele andere jonge 
liedtHl geluigde:l van grootel:elangstelling, 
Zij bezcLten de goedkoopere plaatsen en 
vormden eeu publiek waarvoor ik, als ik 
toont~e lspeler was, met den grootsten lust 
"pelen ZOLl. 

nouwrneester was mindf'r op dreof dan bij 
de twecde vo Irstelling in Amsterdam. Zoo 
iets overkomt iedel'een wel eeus. Oe kritiek 
bctoonde zic'h knp-l waardeert'od, Het Vader
land protestce;'de tegen 't opdragen der drle 
lijken, dat (1P .het kleinere baagsche toollool 
hinderlijker was dan in Amstel'darn. Aan 
tt slot van ziju artikel, verwijt de lloor Van 
Nouhuys an:! da Amsterdaillsche pers haar 
.. sehelJond, alles afluigeild. neerhaleuJ gr.
schrijf, .. r)e H aagsche Courant constatecl't 
dat Bouwnlt'cster in het smart-toollerl tot 
buJderen vervirJ, doch waardecl't overigcns 
het" speI vali J{reou. 

.. ~Iev. ßrondgeesl, hoewel \'oor All/igoue 
niet da ~cwenschle pCI'soonlijkhf'id, wI'rasLe 
t)oClr sooerheid in ~tem eu gebnar. 'roch 
kwam haar spei somtijds in w311rdi:.;heül te 
kort ... 

Dreyfuss 

of da ballueling van het [>uh'elseiland, drama 
doOl' den hrer Sprinkhuyzcll, lind succes in 
den schollwbul'g vau H et Palf'is lIoor Volks· 
vlijt, HollanJseh Toonealgezelschap van 
BaI'end BarelIdse. De schrijver moest 11:1 

atloop deI' \'e[·toolJillg op het tooneel kornen 
Pli wert! ollntlr f'lIufat'l's vall t'orchest door 
het opgcwollucn pllblil'k toegf'juicht. De 
regisseur Saaluol'lI liad vlJel wer i van de 
misl. ... (>Il~SCClle gemnakt. 

De Gebroeders van Hoogerhulzen, 

mann's Versunkene Glocke en dc in Duilschc 
kluchtell meer en meer vOOl'komende slaap
kamcl'.verwarrillg~n , Een vergetell darnes
pan talon yC'r\'ult er ook {'en rol in. 't Is niet 
der moeite waard lIie1' de intrige te verteilen. 
Men roemt de spelel's. Oe Telt!graaj ztgt : 

.. Oe bon-vivant van VHn Zuylen was uit 
het leven gesneden. De dronkemans·scene 
was meesterlijk. Mevr. Beersmans speelde 
da manzieke oude j(lllg~jutr1'ouw. \Velk ren 
vondst om oie rol in dat goedmocdige 
Vlaamsch te klappen, dat"Vlaamsch met zijn 
fri:-:sc!Je woorden, zijn Imeuzige gemoede
Iijkheid. Rooyaards, Van Eijsrten Poil mevr. 
l\.erckhoven~Jollkers alle drin iets echts leg
gend in hun rotIen, cen \'erbeelrlillg gevend, 
nie~ ziehzelf. 

Het slechlste mevr Guusje Hoolmall. Ik 
geloof niet dnt mevr. Pool man tooneel heeft 
gespeeld. Zij beweegl zieh wel op hel too · 
neel, zij spreekt wel lIIot een hl'''lder steill
met je, zij doet wd lief.. maar het is zoo 
allijd hetzeltde. Zij ~ezil zoo geheel geen 
falltaisie; haar spot is vlak. Er zijn takke
bossen en takkebossen en er Lijn toollael~ 
~Jlee!stel's en dames die op het tHoneel 
speIen ... 

De Niellwe Rotterdamsclte Cortra1lt ge· 
tuigt ook : 

H \Vat we onthouden van de vertooning", 
is het speI vall Van Zuylen, Vllll Rooyaards, 
- en vun Mevrouw ßeersmalls, Van Zuylcn, 
een en al pret en ver tier als ZQ(}veelste 
editie van een Lebemann; Rooyaards met 
ZOl'g gegrimeerd en uitmuntend in het
strak eil prnstig gehoudell - karakter \'1\11 
een ollden knecht"; Movrouw ßeol'smans 
klappende Vla:unseh I Dat wns eon ]lI'aeht 
\'an eClI trtluvaille, die Vlaamsche nichl vnll 
Me\Touw Beersm~ns ZO()<lI~ Daudct, tus· 
sehen el'llstig werk door, hce} Pal'iJs (of de 
hede wereld) zieh vel'l\.neuteren deed bij ziju 
typen van het l'umo81'ige Fransehe Zuidcn, 
zoo lieefL Mevrouw Beer'smUlls vanavond 
met cen typeering uithiuir midi on~ ko .. tclijlt 
genot gegevell. 't \Vas wel gek, dat we 
toeh va.n Berlijn bleven hooren en van het 
Neue Theater i bij de Vlnn.msehe nicbt had 
ef'ß Hollandsehe pretmaker gehoord, maar 
zoo nau \V kan men immcrs niets nemen, 

De gezichtcn die Mevrouw Deersmans 
'trokt haar standen en haar kostelijk geklap: 
dAAl'voor ga de Iczer dit hifi'e stuk zien ... 

i\lindervoldaaIl is Het Nieuws val! dCll 

Dag. 
• Het speIen van De Verzoendag was 

niet in staat zi('.h met den inhoud te ver
zoenen. 

Het deel van hel Rotte,damsche gezel
schap ,jat ~eze kilichl heeft gespeeld, geleek 
op ~en provincia.al tuoneelgczelsehap met 
twce sterren, ~revr, Cath. ßeet'sman!i en 

een allder lwnsalie stuk, waarill de veroor- den Heer Willem Van Zuylen. 
dct'IJell als onschuldi'.:( wOI'den voorgesteld, Oe vertaler van bet stuk, de Heer Rooy
is \"crvauI'Jig"II dOll!· deli heel' Kettinll, telt :ulr{ls, spep.lde een rol van beteel\enis, een 
achtt.afl'rcelen, worut opgevoerJ in de Am: oude·knechtsNl. Hij lind zieh een aar,ligen 
ster'uam;$cho Variüe"s,md vecllovOlldigheid kop gemaekt ... maar Rooyaard~ en een type 
gcspeeld en met belaugslelling aangehoord in een klucht, gaan niet samen. Rooyaarus 
door eCIl publiek, dat van hlwiga aandoenin- en komiek is niet te rijmen. Den onden 
gen houdt. Oe 7'dcgrdaj roemt df' speIers. knecht speelde Ro!)yn~U'ds in gern.ledelijken 

, treursp~ltoon, als de vertrouw·le in het 
, De Verzoendag I Franschft basta'lrJ ,kla.ssiel\.e tlrama, soma 

(eigenlijli. A~ch,fllg) is eC'll klucht in drie als eene gOI'delDoedol'!'ol. 
bedrijveu n~,:\r ht'L (Iult~c!l val! Fischet' ('n Deze uitkolDcnde r",1 kwam VOISLl'ekt niet 
Jarno vi,rtnald d,)or \V. Rooyanl'ds en op!!e- uit. 
vt)(>t'U dOI)!' de \'l'r('('nig-do TOflnet'listen, Mevr C. !lp.el'sman:O.lnE'lt lIen He 'r 'V.Van 
firma Lo Gras on Has}JE'<ls, Je Rottordam, Zuylen hebbCJD dc \'oorstelling gerad, eu het 
Het bcvat (>en thlllWC parodie op · Haupt· stuk gedragen. 
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Vermakelijk ageerdo Mevr. C. Beorsmans 
als Vlaamsch-klappende vrouw, lerwijl de 
Heer W. van Zuylen mel opgllweklheid en 
veel fantaisie de hoofdrol vClrvulde, an door 
zijn speI als boemelaar, laat thuis kome-ode, 
in een nachteJijk.e seene, vee) vergoedde .• 

Trouw als Staal 
is in zijn soort een groot spektakelstuk uit 
het Amerikaanseh, waarin da edelmoedig
heid wardt goprezen on de ondeugd aan de 
kaakgesteld. Veel opzienbarendedecors. waar~ 
onder' cen geweldige sloon. kamer. water .. 
raderen ellz. en zeer levendig speI. Men 
geeft het in • t Lorellztheater (Circus Oscar 
Garre) te Amsterdam:voor een groote massa 
tocschouwers. 

Zljn meisje komt uit, 

hel bakende tooneelspel van Mf Hrooshooft. 
is door den heer Meinard Merens, bestuurlid 
van de Amsterdamsche Afdeeling vou hel 
Nederlandsch TooneelYerbond, vertaald iu 
het Duitsch onder den titel van Freifraülei1t 
Sluart oder Seine Braut kommt herüber, 
tirsprüllglich llldisches Schauspiel in drei 
ac/en. 

De vertaling is Nichl im Bllchlzandel 
erschieuen. De heer Rössing verzekert in 
het Nieui.Vs : 

.. Er schijnt kana te bestaan, dat Zi)1t 
/11 eisje kamt tlit in Merens' vertaling in 
Duitschland gespeeld wordl .• 

De brochure ztet er netjes uit. 
Dinsdag, 28 Dec. onlhaalde de Kon. 

Vereell. Hel Nederlandsch Toon"l hel 
Haagsche publiek op een zeer goed voorbo
reide opvoering van- ~hakespeare's Veel 
leven mn niets, waarin aUe sp~lers \"oldeden 
en wnardoor de velo toeschouwers tot bet 
einde goboeid werden, Oe miso-en-scene van 
Chrispijn getuigde woor van smaak en ver
nuft; de kostuums waren rijk. Men tnoeIOl 
laten leggen dal d. heer De Vries (donPedro) 
zwaar verkouden was. Het ongeval ont
slemde niemand dan de ont-stemden.De heer 
Schulze werd zeer loegejuichl als Brummcl; 
Mev. Van Ollefen vond ik bultengewoon 
goed als Bealrlce. 

Den Haag. F. L. 

Ult Utrecht. 
Vergelijkend de belangstellinll in ons 

nationaal Tooneel hier ter .tede nu en 
vroeger dan moet ik met dankbaarheid eon
stateeren da! we gaandeweg in de goede 
richUng zeilen. 

Niel kwanlltallefmaar kwalitaliof. 
Hierover kau ik DU niet spreken;missohien 

laler. lets anders, leis belangrljks moel ik 
behandelen - waarmee tevens wordt: bewe
zen dat we op tooneelgebied vOOl'llit gaan. 
'Vo bobben hier 8f'ne • pl'emi~re .. gehad: 
Storm vao Friedricb Jacobsen, verta..'l.ld 
door M. Ternooy ApO!, gespeeld door hel 
Nederlandsch Tooneelgezolschap, artisliek 
leider Henri van Kuyck. 

Storm is een sluk uil de school vall IlJsen, 
gcschreven met groote bek wanmh('id, roß. 
rcnde soberheid en aeu nobel tL·achten naal' 
waarheid - mnai' geschrevcn zonder dat 
die wanrheid is ucreiltt. 

Laat ik U evon bct dramatidch gegeven 
ontwikkelen. 

Een predikanl is ,gehuwd (en wooul op 
een eiland) met een m~isje dat vroeger een 
ander loub.'hoarde; de predikrult gaat op 
in ziju werk king zander bl~kba:u'veelnoUetie 
te nemen "an zljn jouge vro:JW. 

Vit heen zoo drie juren g,duurJ loldal op 
een bepaald moment dfl oorsprollkelijk voor 
da jongo vrouw bestemde, ovel'l\.omt, met-da 
bcdoding IIaar eens in haar omgeving te 
zien. 

Noodig is heL hiflr e\'en Rall te stippen dat 
dit bezoek behool'ljk js voorbereid, c,,'en als 
rle arwtlzighcid vau den pl'ediklillt dil" een 
ziel\e· op ceil alldcl' eiland \Vii ln'zocken, 
zoodat in hcl zieh lIU olIt'3pinneuli feit niet::i 
buitengewoolls i~ le vindell. 

Want natulI,·lljk ... maar waarloe dnt alk's. 
- Ziehicr het slut dat nau Nora, maar rneer 
nog aan eCll stuk. uit lIeL nitmwcrtJ Italban
sehe repertoire hel'iunert, beideu, df! predi-

HET TOONEEL 

kaot en diens vrouw staan arm het eind van speiers zich van half negen tot baU twee 
een verschrikkelijk delemna. H~j wect dat ' mcelen nfbeulen, 

Iing ilJ hel Bl'itannia-thaater in Hoxton. een 
van I.ondens ach lerhmu'tell , nano Deze 
schouwLurg kau menr (circa 5000) bezoekers 
herbel' ... en dan eenige andere ln Londen, 
Ve meer dan 70-jari6"e eigellares; Mevrollw 
Lane, sppelt zeh'e !wg mede. 

zijn eeblgenoote indeldaad loebehoorl nan In de Provinoie. 
eCIl ander, en zij weet dnt hanr heeJe leven 
zal moeten worden doorgebmcht aan de 
zijdo van den man ditJ haar niet geestelijk 
kan bocien. 

Met voordachl ben ik bij mijn relaas in 
ietwat versleten vOl'men vervalten. 

Want iets nieuws leert ons da historie 
niet, we hebboll het alles recds meer gczien 
en meer meegeleefd, cn het hedl'oeft ons te 
weten dat de figuur vau den pl"edikant nie~ 
beter is omlijnd zoodat da lwakhoid van zijn 
vrouw IlU grooter schOntdan zij indt'rdaad iso 

Hiervalt de auLeur geheel uit het prin
eipe van Ibsen. die nog ann vrou\..venltracht 
en energi$ gelooft, in Lrgellstelling vall aen 
anderen Noor (Wijkouder) wiens vrouwell
figuren zwiehteu voor het ouvermijdelijke, 
wrwijl dat onvermUdelijke lll'g niet is "an
Eeloond. 

Storm is ... het Luldcl en van den storm, 
dattlJltzag inboez~rnt ·en ald da stilte is ing:e
treden ons het geraas van zooeven doet ver
geten. 

't Is wat oppcrvlakkig, inaar spant, en 
spant zoo lang zij zich nfwikkelt ,die vrcernde 
en oogenschijlllijk zoo doodgewone passage 
uit een menschenleven eIl toch laat zij geen 
deernis na ou.datzij gebaseerd is op zwak
heid en nog eens zwakheid. 

Dit wat het stuk betreft - dat zeker 
niet zal11alaten'-gedurellde een heel SOiZi)en 
veol indruk te ~aken op wie het zien gaat. 
Het speI, voornamelijk dat van Van Kuyk, 
Mevr. Vander Horst en Van Westerhoven 
is boven alken lof verbeven. Vooral de op
vatting-het pnssiofgelooven iuhaar roeping, 
het mecgaan op den weg die ten verderve 
leidt - VUIl ),fevr. Vander Horst schijm mij 
bijzonder gelukkig gavonden en rijp o\'er
dachlloe. 

WH men nog meer cffect. men speIe het 
in eens door, zander pause,zonder entre-acte 
muziek, mel de zelfde looneelaankleeding als 
ten onzent. 

Den heer Ternooy Apel - die eenen niet 
sterk op den voorgl'ond Iredenden persoon 
vertolkte, hoewel zonder diens inmenging 
hel verloop van bet drama wellicbl anders 
zou zijn geweest - den heer 'fernooy A pol 
de eeruil sluk I. hebben onldekt en vertaald 
- minder om hf,t nieuwo 'gezichtspunt OIlS 

geopend, dan wel om de gelogenheid nan 
dit tooneelgezelschap geschonken om weer 
eens te schitteren met subliem sameospel 
en goed overdachte Iypen. 

J. H. MIONON. 

Het tooneel in Spanje. 
De Zarzuela. 

(Vervolg). 
D6 Zarzttela speelt doorga.ans in :\('hI.01'

buurten. Negen-en-negentig kee-r vnn de 
honderd, lreden er in op: een paar doziju 
waschvrouwcll. die 't publiek telkens nudle 
dingen voorzingen,dan een paar passen voor
waarls en dan evenveel stappen nchler
waar1.· doende or wol cllUlas met de ßt:lIzen 
in wollen doe1{en verborgen. En dat volkjl~ 
spl'eokt met elknnder zooals men hool't 
prnu'n· in da achterbuurten. Naar de be 
schl'ijvillg te oordeelen moat de Zarzllel:l 
zoo iets wezell als Luilekkerland. meL d!:' 
waspitjes en Pietje l'~lCl\, Doorgnans b cr 
aurdige muziek bij. Men gant daarom tot 
twintig maal toe de Zarzuela1.ien" die
hetlrt •. g,'pakt. .. Ze duU! L maar Mn scclie, 
is dus in {>(lU Um.h·ijf en elk lJedl'ijf is ·ver
deeld in drie 1\\fPI1'plt>ll, 

BeleefJe Luilclikerlaud lllllderdvoor· 
stellingen, Uf'Hllgt liet sluk 't rni=,schit'n tot 
twee hnndcrd, ('t!U Zarzuela .. Mare/la de 
Cadiz .. werfI dl'ie hondertl maal npgcvocl'd 
in M·n seizoel1. E\'t'll:lls in alle hllden VOft!' 

de f(;!VUCS. ziju el' in Spnnje VOQI' de Zar
ElItlas spL'cialtl ::>chl'ijvol'.:i, die IUltUlU'lIjk 
een vel'schl'il\kplijk aalltai vodJell hn'eren 
legen ehl sltlk dat er in gl.lat. 

Het succes-sluk worrlL tot vierm~lal too 
op Mn dag gegeven ; maar men voert 110.:! 
andere slukkcn ook op, zdodat do tooucel~ 

reizen de tl'Oepen der lhe,ltel"s vall Madl'id 
geheel or bij gedeelton. OitJ \':ln du Comedia 
vertlJel't er een half janl·. De Spaallsc!u, 
Schollwburg-troep gaat HU eil dan voor vier 
maandrn llClar DlICllo!':-Ayres. dp ge1.elscllap
pen Yan Lara, dB Zarzue!a enz, maetcn 
ook ablll~ du kosten goed lIlaken. Men blijft 
I:'cn of I.wce maaUd€ll in rn rech na, RillnlO, 
Valladolid, Valencia, Salamanca, Sevilla, 
Malaga CIlZ. waar llct repertoire dagelijks 
moet worden vel'llicllwd. Ollgelukkig \"inden 
d~ rcizellrle gez('l:;chappell in die gruote sb-~
den III dadelijk COIlCUI'!'CIItplI in de vaste 
trol'pen, die er worlkn gcyormd VOOI' eCIl 

seizoen (Oct'Jber tC't P'lschen) eH die vaste 
gezelschapren speIen Zar::uelas, ahhalJs op 
enkele uitzondoren ua doen ze dat allen. 

Wat de tooneelspelers verdienen 

't Is niet ycel. r I! het sdzoen J 805·1896 
verdiendell Piuedo en zijll vrouwtezamen cen 
boet.l.e dertig gulden Ned_Crt per spec11lag van 
geweet nu hoeveel uren;eene beroemde r.au
ge.-e, (Pretel) aUeen 25 guldl!n voo.- Iwee 
slukken per dag en de meesten kl'ljgen ge
lloeg om te cten en zich te kJeeden 301:; zij 
bijzon,ter in den smaak vallen eil de ga lei
slaven van den dir(:cteur willen zijn, Oe 
moet hierbij nog weten dilt van ieder too
neelspeler wordt gevergd daL hij Nm gocd 
musicus zij. In nanzien komt bijna niemand, 
daar do nnam der artiesten meestal niet eens 
op 't affiche komt. 

TerwijI de torcros, in prachtgewaden vol 
tlonkerende edelsteelltJl1, zich overal gedra
gen als echto .. geurmakers ", kau de too
neelspeler niet eens zijn glaasje bier getan 
drinken. 

Het Klndertooneel 

is een spnansche merkwaardigheid. De Com
pallia Infantil slaat onder direc!ie van Jo." 
Bosch , die met zijn gezelschap reist door 
heel Spfl.llje, langs de noordkust VBn Afrika 
on zeUs d~ Canarische eilanden bezockt met 
zijn dreumesson, waarvan de oudste vcertien 
en de jougste vier of vijfjaar is. lJIe kinde
'~f)P .vormen een volledigo~l Zarzuela-troep 
met koren en figlJranlen. Z~ speIen het re
pertoire zonder uitlatingeu. 

'Het spaansohe tooneel van 1896-1897. 

Oe opera W Ol'd teen korlen tijd van bet 
jaar bespceld dOOf Italianen. 

Met de kla8s1eke stukllcn muct men vier 
maanden Zuid-Amerika bereizeJl om Ce kun-
llen bestaan j 

het komedie-gezelschap reist de prOyjllCie 
af gedul'ende zes maanden en zoekt een 
goede zaa1 in Madrid; 

de Earsue/(l-troepen bespelen do heste 
theaters in Madrid en vcrdl'ingen overal in. 
dc provillCie de andere g,·zelschapPcll ; 

stuli.ken itl meer dan een paar bedrijven 
wil't publiek hoe langer hoe mindt-r hooren; 
. 't publit'k is te onnntwikJicld \'oor gnede 

dramatische IWll5L. Hea stuk van Echega
ray beleert maar t Whllig opvoeringen in 
Madrhl; 

de kritiek bcstaat nie;;, ten miusto van 
vOQ['!ichtiug door baur kan geen ~pral{e zijn. 
SIcchis een paa(' journalisten die o\'el' het 
tooncel sclJriJven, zijn den naam vall Critici 
Welnl'dig-. Da fO.:it doet niet anders dan lIit~ 

bunuig lot'juichcn eil misbruik maken van 
nzuy dislinguhlo's, muy aplaudido's, ge-
11ial's enz., enz. 
,., .Het sectien-sys.terID doodt de dramatische 
kUllSt in RpfllljP I A Idus besluit da heer 
LyonlllJt, wiens boek wij nog eens met na
drult ter lezing aanbevelen. 

FRITS LAPIDOTII. 

Eeos per jaal' k.ornen de acteurs en ach'i
ces in hUllne rollen afscheid vnn het publi~l\. 
nernen, om met IÜl'stmi~ \vedor aall te van
g-en in de pantornimes - eren on'lfschcidelijk 
vnn heL seizoen al; tle bekende bruiue onver
teerbard pudding. Zull, een feestt'lijk af
scheid bad dezer dagcll plaats. 

Gespeeld werd eCl'st een efg sensationeeJ 
stnk : 't heet, getoorik, De lVapensmid 'l.lan 
jlf oskoll, doch dat dOllt niets tel' zalle, 

Na Htloop VIIII da voorstelJing begon de 
eigf'nnardige plechtighcid. Allc tooneelspe
lers cu speelsters van het gezebchap pluClt
sten z:ch in eeu· halven ciI"k~16p het t(lüneeJ, 
elk in hat kostuum van de 1'01, waarmede hij 
or zij in den loop \'all hot iaar het meest 
succes behaalfic. Op,·allcud was, dat de 
rollen nit hel bekende • chrbtelijk drama ", 
getiteld He! teelle1l des Kruises, het stf'rl\st 
vel'lt'genwool'digd waren; mnnr verwon
deren kan 't niet, als men stllk en omgeving 
in vel'lIanJ br~ngt. Een voor 66n kwamen do 
spelors naa!' voren, om eeu gpdrclte van huu 
of I,aar rol te l'eciteeren en van hot pubJiek 
afscheid te nemen_ Oeen hun:l<'r miste df' 
verhdfende dankbare toejuiching, wa:lrmede 
hot publiel\ de diensten tracht te belooll('n 
"an hen, die het weten bezig te houJen en 
to vermaken Al de damcs eil het mel'rendcel 
der heeren ontviugen tevens bloerrlenmallden 
of houquf'Ücn met ('Cll afzondcrlijk caucau. 
Dat cadeau had soms deu vorm van vazen 
of glas\verk en wt'rtl onn on\'erpalü oyer
handigd, maar meer \"UIJ "ud, J'.: dinien, (lie 
men niet onnoodig san de oogen 'an een 
nieuwsgiel'ig puLilek blootstelt en daarom 
bescheiden in nette, met linkn tocgebondeu 
doozcn ui t de loges nellrgelaten of op het 
tooneel geschoven werd. Oe b('scbeidcnheid 
verbiedt naar den inhoud dezer doozen ook 
l.elfs le raden; maar het voorbeeld verdient 
eldel's te worden nngevolgd, al ware't slechts 
Dm een minder suel aan bederr onderhevig 
stotfeJij k bewijs van dankbaarheid dan bloe
men in zulke gevallen gebruikehjk La melken. 

(Nieuws v. d. dag). 

~ 

De tooneelwedstrijd van St-Gilles 
(Waas.) 

De· eerste vertooningen van dezen wed
strijd hebben plaats geh;\d VOOl' eCIl tnll'ijk, 
en We mngen het zeggen, ,,"oor ren puik 
publiek vall Je gemecnte Em omliggende 
stellen. 

Met het tweevoudig doel. den kunst
smaak onzer kleine buiteutoOllC'clen te pri
leu en hunne gebreken na te geHUl in spei en 
woord, waarover we dan later ons gedacht 
in H ct TOO1uel zulleIl ultzeggen hobben 
wo 't besluit genomen dezen wedstl'ijd tot 
het eiude toe to volgcn, 

Vooralsnu mogon we reeds zt'ggell, dat 
de pog~ng der Tooneelmaatsehnppij .. Oe 
Vreugcle ".- wat Rßngaat de bijtreding -
de algemeene verwachting overtreft i want, 
niet alleen eU~ltjke dorpstooneclen willen 
er zich onderling op de plauken metel!; ool\. 
van de stedan Alltwerpeu, Mechelen, Loke
ren, st Nicolaas, l.Iendermonde enz, zijn de 
inschrijvingeu vrij talrijk. Holland ook is 
Hiet ollyerschillig gebleven Mn den oproep 
der moedige tooneelliefhebbers van Sint 
Gillis,zoodllt de·wedstrijd;'waarover we bij 
do aan'ondiug nlanl' eell ftauw gedacht had. 
deu, heel interessant is geworJen en OIiS ~oc
lahm zal het ovg' over ~en vrij ruinJ('1' ,·elel 
veld 1e weideu dan \ve in den brginue had
den verhoopt. 

Zondag 12 december, was het cene gckelldc 
mnalsclmppU vun Alltwerpcll, die met eCIJ 

Tooneelgebruiken in Engeland. "iina \'olledlg programma "I' U" planl,en 
In dc Engelsche tO{)nt~cl wereid - sC'lH'ij ft k walU, b, TIm'ens cellige afzonfic.l'lij ke lief

ons onze LoudclU:che cOl'rc>lpolldent - Ih.!er· hebb<,!'.:; uit llollan.J cu Zoudug 1.1. was de 
schen f;.oms !log eigena<lrdige gebruiken. Ojl- ~ beurt <lau ~ !Ie Winlcl'ulocrn .. V:1Il TelßScho 
bestemde bet'ichtPIl over den zeel' I,mc-! md Meirozekcu, Lcg-eno\"er liefhebbers uit 
tischen aard van de beJooning van in den Wcst- Vlaandcl'en eH het LelDd van \Vaa~. 
3maak vallende looncelspelers moedigden Nu re('ds een verslag uitbrengen over 't 
tot de bijwoning van eene benefice-voorstel- weinige dat we le zien kregen ware onkiesch 
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en voorbarig: 't zou da leden dAr Jury in yen staat, denken wij noclltam 0117.e Noor· kaele ontvangst, die dat stukje La beurt viel, I zijn, an het w/.'ze een spoorsl.a.g \'001' dc be· 
hunne werkzaamheid bindercn eil lIe na!; op del'lJJ'oedcl's Le bclieven 1118t nogm:luls de maar do rnagere intrigue, _zander kleur \' langsLellelldcll om den Bonu te steunen. VOOl' 
te Lrcdeu manlschappijen dellkelijk onaange· uceHcui:-; to la ien verschijncn . bewcrli.t, zal nochLans nooit erg bociell . da twerde \"t~rtooning. die 0Jl het cinde van 
Jlil:1I1l 7.ijn. L~'rlewij k Leysen is een tcmpel'llment. Lall~. lang. lang was de tweespraak van I het sezoon zou gegeven worden, zal een 

l'a. da ui!spraak der Commissie val! bcoor- Hij bcgrijpt dai deo lUuen voorbij zijll toen het verliefd paar, die alle belang verloren Hollandsch gezelsciJap uitgenoodigd wordeu , 
dceling 1.ullen we {JveJleen~ ons woot'dje het volstond een bckonrlijk zanger te wezen had doortlip.n de schrijver zelfde aartligheid om, zoo mogel ij Ii: , met cen oorspronkclijk 
zeggch, vrij cn nank, zOIlJer vooringeno· Dm den l1aam V'llllwlls tf.'naal' tfl yerdiellell, van het slot reeds bij het begin vcrmdan WCl'1\. op te tl'ooell. 
mClllwid "001' dezen of genen mededillger, I Hij yoelt cn hClUdt rekening vml de hoogel'~ ' ,had. 'Het is aanstaanden Dinsdag dnt de 
alleen de ill.;:;pr<lak Vall on,WH eigcn kunst· 1

1 

eischrn die er ge, leld worden ann den Z,,"gf- Wu vOllden deli heer Yau Cauter niet 'ge- eersle opmel'ing za11,l:iats grijpen van:lw •• 
sm:mk volgclldc. kunstollanr, Ja, wcet dat hij de verlolh:er zijit lukkig in l.ijn rol j de heer Will(lm Jallssens IIk'lIwC oorspfoukelijkc wel'ken, dom' het 

Eell Vl'artg kOlnl (l llS voor den gcc.,t, Cli moe t \'all Je gevor lens cn inzichtcll ooor den was uitstckend; Dcvos zoon zeer vohlo(,l1de; Alltwerpsc:h lyrisch tool1eel, namelijk die 
dU hij du OV61'\vcging van It I!ren wo re<!d s Illtl.!;,er. · t1\.!11 SChCPPf' l' vau heL l\ullstwerk een Iiefpaarken Mr en Mev. llertrijn ; Mev. vall Dia"a van F .... tw.Ucvls en VrtU L;ka door 
ta zien en te houren Ji fPg:CIl gevot'ltl en gedadlt. Oorl6 goed getypeerd , maar rel overdl'ovon ; Van Dost. • 

Zal men bij da beoni'oleclinJ, wol nota D.1:lI'om is Laysen uns lief, en daarom de flguratie doorslecht. De Beuckelaer' s CACAO is de beste, 
halIden n:m de keus der stltkken, van de J'oepen wij horn eell hal'leli,ik goed heil .toe Eeue goede 1100t voor deu_ heer Antoous, 
rnimiek en de typeel'iug? Dlj da eerste 01'- op den feestavond, dic 110m nonderdag a. s. die van zijn onbeduideud roHatje al maakte 
voering hoorde ik zoo evruljes achter m'n worrlt aaugehoden, en waarol1 hij als Lohen
rug zeg-gen: .. De bravo's van 't puhlick gl'in zuloptreden, 
zullen de prijz,en toekcnnen ". - 't .. wa:s H, M. 
namelijk Ila het parodice:'en vati . .. . SarllO· • :o;;DO:i • 

pieL! 'k Had bijkaus uit de kapcl geklap t ! 
lk wil maar zeggen. dat he~ vox pO}l/li, Antwel'pen. 

vox Dei, voor ecn puhliek wie'ls kunst- De Stri.Jd Dm het M teste/'sc/za) van Die. 
smaak twijfelachtig is, niet van dool'slaandc lemans, is een van dio stllkken., dio men 
wuarde kau zijn. Ecn gczclschap, d~\t met vel'g'elijken liun bij eCH aangena:un-kouteu. 
een dogelijk stnl\ voor de pinnen dllrft den vl'iend, die CI' schelmsdlC iJlvalleli 01' 
komen en hetzeire ordentelijk speien kan, llahoudt, U pinkoogenll dll want'ilcid zegt, 
verdient rle voo('keur bovt'1l nietswaardigo cn tlion gedat maar in het millste niet kwn
vrullen, a1 Hopen fleze zoo goed mogelijk \'an Iijk nernl'n kunt; een Vl'iellJ Jie u zoo allo 
stapel. \Votcn de nr.teul"s zieh te doordrin:;cn jareu ecns Iwrnt opzoeken, dien ge blij zijt 
vnn de personen die ze voorstellcll rnocll'JI, terug te zien, en dien go, wunneel' hij u d a 
is hunne typecring goed goslaagd euz. ; uan h:mll ten afseheid toesteekt. spijtig toevoegl: 
verdienen ze dc V001'I>.eUl' IJij nndel'cn, die I "nu a.1 ? .. 
ovcr tlit all('~ maar cen gelll'ckldg gedacht Itcgelml.i.tig, roll hol ja<ll', wOl'dt het werk 
heh~n, al 15 hun :,pcl lIog Zl)Q gocd {'_ lI 1 eons bovengelJaald, en vindt het zijn Hjval 
kl·alllg. tel'ug. - I-Jet is cone uiL hd leven genomen, 

Wij hclJIJen volle vel'lrotlwen in het ge-I brok, en de typen die cr in vcrschijllcn 
zond oorJecl der Juryleden, dip. VOOI' ilit best...'k1.11 of kunnen beslanD. Het ,zijn gct'1l 
alles, wo ziju ('I' zekel' \'an, oog eu 001' aangeklcedtl ledapopprll , dio kwinkslagcu 
zullen Icenen, zünder zieh tr veel te be· verl;;:oopen l\Omen, m:lal' hckelaars die !Je t 
kreL\\len 0111 do forte's t1l me::::o(orte's dcl' hunne bijhl'engeu 001 een door den ~ehl'ijver 
toejuiehillgen van ('en pUbliek, dat - wlj gewraakten toest<UJ(1 in zijo vol daglicht te 
hcrimleu het - nClg niet gellong ontwiklield ste11en. 
is, Gm de fljne vruchlen ollzer toonecllito- De stri.Jd is seen IJoog Ihesiswerk, noch 
ratuul' te smaken , een c01lleiiie de I1lctUYS. HeL is een geestige 

Eil, - op gevaar af voor een mryeial door geescling van ecn reet1s tot herhaiens loe 
te gann, - zullen we ons Lhemn eilldigen \'oorgebmchteu, maal' hil'r gansch nieuw eu 
met den w8nsch, dll.t Cl" voor de mededlllgel's eigt.'naardig bemerkten toestand: wicn haort 
meer gemnk zou worden verlf'end tot hunnen het gezag- in huis: den man of der vrouw, 
opschik: Ile plaats, dien3t.c.1.oendcv00r toild~ an-do wijZIJ waarop de schrijver zijn'ondL"r~ 
kamcr, waarin we ons met mocite recht· werp behandeld heeft doet he~ zweemen nanr 
staande konden bewegen, is te kloJin en te het blijspel, met een comedie-l:nt. 
siecht verlieht om zich goed en ordentelijk \Vij gelooven dat, in het luimig genre, 
0(1 , te knappen. Laroche weinig bet'3r roHCI~ heeft dan in De 

Op dit fluut roepen w1j de wehvillende Stl'ljd, Oe vel"prrsoonlijking die hij weer
aandacht der inrichtiugs-Commissic, tot vol- geeft Va)) dcn rUf.itigcll , onuel'·den·pauluffel
doeuing Jer aCleUl'S, die er <tllU hauden wel· liggcndon echtgclloot, irnmor, tevl'i!llen ZIIO 

v1,)l.'glijk \'oor het voetlicht ta verschijnell, meu hem maar aan zijn liefhelllJerij laat , 
LOD. SCHELTJJ<;NH. het Vis5chcn, is vo1 s('hilderaehtigheid eil 

.. ________ .. kleur. Hoe waar was hij in hat looneel 

waal' opeens zijn eigenwaarJc hoven 
lwmt, en hij hct !loofd npsteekt, Wij 
gercn d( ~ n ~ c hl'ij\'cr in bcrlcnking 
ofllet Ilit:'~ llatLllll'lijkcr wal'e, na die 
opwelling, het: .. is hot nu gocrl i .. 
\\ eg tc latcn 1 Het vC't'rnindcl't de 
daad vall Vriclldds, die man :djll 
ILoet in d<tt oogellblili. om niet alle 
Rympaihie te verbeul'ell. 

IlHlien de heer Dilis zijne zenu \v
:\ehtighcid wat meer bcdwingen 
kou in zijll o\'er· en wccr loopt'J} 
np du plan lien zou hct lliets sehnIhm 
a:m zijllc ovcrigens ur.!' IoffclIjke 
YCI'loHdn/.:. 

De !Jrüren Piet Jalls;;ens on VI\Il 
I\eer in hUllllft meer oudergeschiktc 
"" lIun , wnr('u g(wd eil mcjuficr Jrm
k " I'S cu rn/,v, Rerlrijn wal'en 1.ee1' 
\'C'rdiellstclijk , evcllal:l mevrou weil '. 
!.pm/UrIlS eIl Vef'~trilute. IHuj en heL 
:-;lilk lIij ('elle v(']gende \'el'toonillg 

wat betel' znl gckelld zijn, zal 110 
n\,voel'ing er \'cel ."ij winnen. 

ZOll da heer Vall llocscl;l('r, !ll 

1\1': 1 hrjval vall De ,\'lrijd, OIiS niet 
'\ dirn la ku (;.cllnis mal:. un met lH't 
ni" lI w w erk Vall Diclem'\-us 1 

. - , 
:----;a tlt' 51l'ijd Dill hc:t Al eester-

scliap ging een nienw dnitseh hlÜ· 
8pcl in Mn bedrijf. in 't Neder-

Alhocwcl wij vl'c)('geI' re:>11.:; hel por ll'Pl la!d::.cb bewerkt door Jacques Dc VO!!. 
afkolltlig!lcn "tm dell gewclellsyolJ~ l,ulIsle· ; Wij Ilemen nan dat de onver?'orgde en 
naar wiens naam boyen dit artiliel gesellre· I onvohlocndo opvoering schuld llnd ,nall de 

M. LODEWIJK LEYSZ:1. 

wut er vaa to maken was. 

F..en schitterellde sllcces-avond, da feest
'a ,'ond\'an' mejuffer ·jOil kers.-': Dat ' is maar ui t 
te drukkell :net : een.Lctoogillg vati sympa
thie "-oor de gevierde kunstanares. Voegen 
wij erbij dat het aallgrijpend volksdra.lOa 
V3.11 de Tiere, Roze Kate, het zijl1e bijbl'acht 
om den geestdrift te doen 8t.ijgen. 

H.M_ 

Nederlandsch LyrIsch To~>neel. 
"lOOI' eClW overvoUe zaal 'werJ vcrJedeu 

Zaterrlng, Kerstdag, Loltengrin ver~oond, 

Dat is wel h~t hest spreJtend bewijs dut, zoo 
ons Lyrisch Toonee} ovcr Zoudagco beschik
kCli kOD, do loestand er "frij wat rooskleu
riger ZOll uitzien d,ln lhans, HtJt is lli~t 

mogclijk, "001' welkdalligen schouwburg 
ook, zundar Zondagen te be.staan. Necm ze 
al' ann 't is gelijk welk gt'zclschap te Ant
werpen en gosnijdt zijn levensdraad af. 

Verre vall aus de gedachte dat die ZOI1-
dagen wuden gt3geveu worden ten nadeele 
van den Heer Van Doeselael'. i\een. Een 
meer afiloend middel dient cr geschart, een 
middel da.t p,cn eind stelle aan den onhouJ
baren toestand, dat twee ondernomingen, 
die alle twec recht op bestaan hebben . elkanr 
in den weg IOClpen en clka.'l.rs hande1iugen 
belemmeren. . 

Het cenige middel dat voor do hand ligt 
·l:r het yprschnllelY 'san " f'nsLil'isch · Tooneel; 
van eencn eigen schouwburg. Dat is de 
eenige oplossinp; mogelijk. 

Val talrijk publiek oefende op onz. kun
stenaar5 eenen aanwakkorendcn inl'loed 
uit, Zelden woonden wij ~ene zoo verzargt10 
uiLvoering van Wagners heerlijk werli bij. 
Reed~ na het heurlijk preludium waren de 
mcn',clwn VQOI' goed ingepn.kt. Heel den 
avolld !leert hc~ orkest zieh op de hoogte 
gellOuden. 

Het zal overboJ.i jf zijn verdcl' oyel' du spe· 
lrrsllit le w~idun . R<,'c,ls tweemaal ht'L'heu 

BRUS EL. - Koninklijkc Vlanmsehe Scholl"'
hnrg. , _ ToonealQl;llatschappij • Oe Noordstar ", 
op Din8c1ag 4 Januari 1898. ,Mathilda of een vrou
wenhart tooneelspel iu 4 l)f'driJvt;>ll door U.'. Rod e
l'ich·DclICdix, cn:op algemeen "cl'zoek : Pompier 
en Rifleman, klucht.. pel in cen bedrijf dool' Th. 
Valekeuaere. 
BOO~L - • Oe Vriendckl'ing" Zondag, 9 

Janual'J, om 6 1/2 uur. Cilia looneclspcl in .. 
beeIl',door C.De VisacheroJ eil Een Onw~er, hlijspd 
in ~ \n hoor. d 'or H. ~f6IiS. 

, LOXDEHZREL. - Toonc~lkring Voor Tloal en 
Kunst ', op ZOlldag, 2 eil U Jfl.llual"i 1~fl8. Schulde. 
100., gep!". drama In 3 bCtll'ijven duol' 11. M~lis. 
Eene Rat in de Val,z,ngapcl in ~~u ueddjr,Mu ,i('k. 

"I\n (;, Brocct\me)'61', 
EYKßVLlET, - Schouwbm'g c Oe Dalalls",

Op Zondag 2, 60 Oond61'dag 0 Janu:iri ums. om 
-41/4 stipt, tooll~eJ(e~ l\t door dc Toooeel Afdeeling 
dC:I üeooot..:chap Tu' tn Kunst. Op\'oering- vau 
Oe Pleitersa:iekte, gepr. d rama in 5 hedrij\'en dll Ol' 
Jef Hllugen, en Artisten in hUis, blij;;pcl in ~6n 
beddjfdoor K H, de Quaker, 

A \'rWKItPKN. - S l:bouwhurga J<:lllar.lo ",_ 
Maatschal\(!ij .. Dß Klauwaarts ", Op Vl'ijdag 31 
decembCl' schWerend Nieuwjaarsbal, aanvaug: 
9 uren. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

~O :~U~~'l· !!CI! Dß~-I"::U.!'nJ 
0/: DB LUSTIGE VAGEBONDEN 
Klllrhlspel in ä beolrijwlI, naar h~ t Duilseh \' ;111 R,\DEH 

Eerste bedrij'r: OE BEVRIJOING, 

Hohe t delI!' 11. J;lIlSStns 
ßCl'trand J..,rodle 
Stlamhach, ripicr Vall K!'('r 
Michel, ziJ\1 neer ":rn d,m Oosd • 
El'n &:hildwadlt Van den ßl'oek 
E"n l;,orl'oOra,.1 Slo"L,ual;,ers 

Tweede bedrijf: OE BRUILOFT. 

,wij in diL bl at! ons t;eJllcht j!f'zügd o\,e .. da ~;:;::tnll 
vertolking vall l...obt.ugrin dOOl'lJIIS lyrisch Meehneijl'r 

de lir 1' , J;m."se n~ 

Laro: he 
AlHhooul 

grzclselmp, ' Michel 
lIaus 

\':111 dl'l\ ßo eil 
lJabuslau 

Oe programmns kondigen nan als in st.udie: 
De l(olliugin va" Saba . 

H. M. 

Tooneelnieuws. 
Antwerpen zal waarschijnlijk toeko

menu jaaL' twec Nadcrlandsche Sehollwbur
gon hobbell. Ilo heer HCllri V Hstl'llele zal 
zieh, 7.oClloopt de mare, afscheiden van den 
heer Vall J)oeselaer,en ten niouw gczelschap 
doen optrcden in den Cirk-Schouwburg. 
Indi.l'ndo onderneming, - wat ,te vOf)rzien 
is, - hel7.elfde lot. znl 0I111ergann als hare 
vool'gmlgslers iu 't zl'lflie lokanl, elle vivra 
ce gue vivmt les roStS" • 

In de Jaatste vergadering van Jen Zuid· 
i\'ederla!l ischen 'l'oollC'elbond is be.sloten te 
kio7.en \'oor' de eersto ycrtoaning Vl\n hot 
aausta:lIldcspeelsB"!ocn hct Lekroond treur· 
~pcl in \'f'I:ZCll /(olling HageIl van HubtH'L 
Mdis Oe h00fllrol, J\ollin~ I-!ageu, zal ge
~pp. 111 w(ll'Ilen '1001" den hC;!I' Lar{,che. 

De Zuid-N ederlandsche TooneeL I 

I~ gendnl'lll 1I'1{l~\h'r 
~l:"el!dal'lJl lIel'trijll 
\'rou. Lills,hcrbergierster Ille\', Go!'!,; 
noo~~, h ,)f'r,>nmei~je D. i~ 

Oerde bedrijf: iIET GEMASKERO BAL, 
Roherl nnder dl'lI naam \'In Ilriu Lco de hr l', Jansstns 
Derirnndnlllier den nl3U( "an C:lror:t"ini l.aroclre 
Baron "In Kraleoherg , !le hr De,'os 
Doktrr COt'dual! '\" Jan~~tns 
rh'eillS D:1I1dhrim c.,'s:lI' 
Jaak, bNliende llefo~. [100\1] 
M~y, }'orclleimer L"mlllens 
bidoN., dochten'nnKnllenu lrg IIlJrtrijn 

Vierde bedrijf: MOEDER EN OOCHTER. 

!looorlats l'~l\lil\cM ,ner (m<)" ,ler) de hr I' , Jan~lcns 
Oertl':tlld, :tl~ Pa :l liu ~ 1I11 ner (dachler) LaNrhe 
Strnmh:lch Vati I\eer 
&Hchtl Van 1I"u UO!oCh 
Roosje ,ne., Hilis 
Vrouw LillS Gorh~ 

Vijfde bedrijf; OE, GEVANGENNEMING_ 
Robert 
lIcrlr:wd 
Shllmb',ch 
M ~elmcijer 

Roo~je 

Vrouw Ups 

da hrP, Jans~ens 
L:lflwhe 
\'anKr.tr 
Aulonns 

mu. Oili~ 
GurU! 

ZIJ"NEER 
TllOneelspcl in 3 \) drijven, O. Dulattin 

bond, die do ,'C'rbintelJis heeft aangegnan Aalhre(';ht Van Gelder, de hl' La,',whe 
allC' jaren r.ijlll,tl leden ce ne pnik,'crtooning Mnr,ie,z~~n VI'OllW mev, Ver.h';tcr ".J., 

aan te birden, znl er. n:ltu' alle wanrschi,in- M~~;~zij~l~~~C'~ltel' d~l~~ 'hoenr~;ij~ , 
lijldleid, "0" eenti tweede inriehtcn. De JflO Van Ol'ltler.zijn lIro!!: ,' Van I{eer 

CI , I )}rlln" Van Welle Le rnmenli 
leden hebbon dus aUe reden om tevreden te l Ken diel1stmeid mev. Oor1t\ 
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DI'a.ma ill 6 afdcelillgen, 
metf\cn voorspel in 2afdeelingen, nsal' het Fransch: 

UNE CAUSE CIlLIlBRE 

van de heeren d'EnnCl'Y cn Corm:Jll. 
Jean Renautl Vall Keer 
Chamboran L81'oche 
00 graaf ü'Alibetel'l'C '"an Ciluter 
Laz81'e Dilis 
Da Senechal De'.os 
Raonl \V.Jamscn!l 
Een otncier Emiel 
Ren scrgeal'lt P. Jansspns 
Een kOl'pol'aal BalJusiali 
Madeleillf', U'ouw "an Jean 

Rtmaud. mf'j. LemH!enS 
Allrienne hnn kind, G jaar j". juft'. Barbiers 

~~~t~:~~;f~~f:~:~~: el'l'e mev. ~,rl~, el'straete 
Mev, d'Armai\lö, Ol'erste \' .. n hat 

Vel Eotraete-L. pensionaat van Hy6locs 
Adl'ienne 
Vulelltine 
Josepbina 
Een marketeostel' 

Dilis 
meJ. Jouker.~ 

V der lIeijden 
Vel';.;ult 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel 

Zangf>pcl in clrij bedrijven, 15 tafercelea 

Sarastl'o heer H. Fonf.aine 
'i'amino K, Berckmall!O 
Pnpageno B. Tokkle 
Monosmtos F. v, tl StapPl'n 
Koningin van den nacht mej, A, J{ernitz 
Pamina B. K,.mphuyzcn 
Papagena J. Vehlers 
ECl'ste dame A. Van Elsacker 
Tweede dame A. Per .. oons 
Derde dame mv. Pede~Bacts 
Eel'ste k.naap Mej, M, v:l.n Eggelpoel 
Tweede knltap H, ... an liell Berg 
Derde knaap A, Kennls 
8pl'eker _ Berste lJl'iestel' de h. 11. Jof .Judels 
Tweede [H'iester - Rtu'ste 

gehal'uaste man 
Tweede gehal'nasle man 

11. G, van Rlsacker 
11. van Aerschot 

OOI'spronkelijk zangspel in 2 ta'ereelen. 

K. De Haen. Bnl'gemeesfer 
BeI,thold, :..ijn zoon 
Jall Debho, kommis-nris 

eier Repobli('k 
N.n .. 1, veldwachtel' 
Een bop!' 
Lika, Bertholds' verlieftlc 
Godelieve, Lika's mocdel' 
Ren b.je/'in 

de 111' "an d. Stnppen 
Bel't~l,malJs 

Piou!'! 
.1li(J('J.~ 

V. Ecckhovcn 
mej. l(amplIllpclI 
mev, Pede·Bads 
mpj. Yau J<::ggdpod 

Zangsl'cl iu 3 bedl'jjven van 'V:q~l!er 

UenrlriJ{ dllitS,'h~ koning: AlM, 11, FOlltldlic 
Lohengrin ~: .Leysen 

~~~~(~~i~ov~~'i,t'~JI'RmlJwl U, I'icns 
De Htll'ant des kOldngs 0, "an m~8{'kel' 
Eh;a \'110 Umbaut 1'IIej, C, l>IIJse 
Ol·tl'ud~ A, "all Eisackcr 

W. Koopal & Co 
Agentlllchap ,oor aankondigingen 

64, Provinciestraat (noord), Antwerpen 
AA/(PI,,4.IOUNG Elf l'lTnE~:I.IS"G VAN DIU:Kln:nu;:; 

IN Df:LGI&. 1I0tLAND r.N IWlTSCHLAI'W 

---- IN 24 UREN:. ----

IIUNIJ~:nlJ \·OOUU.;1I0UUt;1i I'I.AATlot:N n; A:'I'l'wt:nl't:N 
~ ___ ,~·uu~':"~;-!~~=.J~ __ ~II 

SCUlUH'EN "AN ADHESSEN 
op blinden en bril'fI.l11lshl);en \'unr 1,H~ h~l'o~,!",n. 

- Olldl'r blllltl doclI. -

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het ia voorwaal' in ,lit groot s.:!hoenmagazijn da,t 

gij moet l.ijn om in \'ertroowen te wonlen bCdiend, 
ldles wOl'ut er lfl IJUis gemaakt rloOI' bekwamf!' 
gasten onder hot oog des mee~ter!l. Scho:me kellll 

Oorsproukclijk l.angspol in Mn hedl'ijf. ~~~e:~~~i:~ v~~"~~~,~~~ce~t~l~,fje~I~Ol'r~;~:;~Ü:n 
lIIarcutJ. jachtop1icner 
Frits 

dc hr Tokkie worden anngenomen eu binnen da 12 uren afge~ 
Van d.Stappen maakt ook al zyn da schoanen er~ens anders 

Dinna. mej. PCl'!oons I gekocht, Specialitt.>it vau kinderschoClsels. 

Drukkerij Cl. THIBA UT 
7, GRATIEKAPELSTRAAT 

Telephoon 1489. ANTWERPEN. Telephoon 1489. 

Overzicht van eenige prijzen 
t 00 fijne Visietkaarten. . . • • • . . , • • 

tOO met 50 Enveloppen-banden 

t 000 Enveloppen met firma, te beginnen van 

tOOO Briefhoofden of Factuurs (8') 

tOOO (4') 
tO ojv vermindering per tO duizend exemplaren. 

Alle soorten van Registers. 

Fr t.OO 

)) . t.2~ 

J) 2.50 

)) 5.00 

» 7.00 

KOPIJ BOEKEN, BESTE HOEDANIGHEID, 500 BLAD: FR. 1.75 EN 2.00 

/npakpapieren, Winke/papier. enz. enz. 

:s;.O:n:l."t "te verscb.:1j:n.e:n. 

BIJ 

Lodewijk Janssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

doo .. • 

I-Iubert :rU:ELIS. 

Prijs der volksuitgave: Fr. 1.25. 

MUs toezending van deze som wordt het werk dadelijk opgezonden. 

Kronen voor Concertonenllcgrafenissen 

Bijzümkrllcitl van lijnc l'lanten cn 
1 )rachtv()Onveqlcn, 

Lombaardstraat, 2-4, A~twerpen. 

PI A ft 0 S. 7.i~.;~"i';:':~~ ;~~;~:J:,i~U;:~:; l~.~~)i'~I&a~: 
J ANSSENS. KI:n~lIl'i, 14, Hcek van I!opland, (;J"II\J!U 

keilS \'all alkl'hc",rl' l.bll"'~ IlJ!l fr.575, 625,675. c:n I o,md jllm ,. N, r 10 ,m g<w"r:orgd. 

G-usl;avo F..A..E::'r. 
25, B.dd.n:tr .. t, 25. A~TWERFEN. 

SnaarinSlrume,len Inall" aarß 
;\I"u'oJj"wt'll,!lj"I'''S 1I~,"J'7.. 

ELI VIR ""AN\I['RS "'h""",I"h,,, '"",h. 
1\ LI V L) 'IlJZ~;:~!~~~l:n.:n. 
FIJ N E LI KEU R I AI'O,,"e"'_",,"" 

U1lSluitel:j;:e vmnnpm 
Snaren insll·u menlen 
ele~lIl:u~!&, ",e:n.l~i!&,~ UlI 

:ml1ELl!! ",11 lU1!:IILtI 

Colliu Milzill no Pnijs 
Mill&,e~ctulIll!r{elt'rt , tot hetlezen un partüifll, 

=~~~~== TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRU][§ 
hoogste belooning 

Medalje H,M. de Koningin 

BORDEAUX 18$5 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

door de hooge jury toegekend, 

Handschoenen fabriek. 
HanclschoCllen op maat op 3 uren - Koste· 

laoze enonmiddellijke reparaticn. - Opnieuw 
wassehen der Handschocnc-n zonder g-curcn,
HandschoencninChevrcau, Sucdc. CaHor,ellz" 
- Enge!sC'he, Zijdcn, halvczijdcn,g-arcu lIand~ 
schocllen. - Groote keus VUll Cravatlen. 

VAN bTEENKISTE 
oud buis Uerbiu;cttc. 

33, G R 0 E N P LA A T S. 33 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnots traa t , II , Antwerpen . 

NablJ de OOSlIt3t1e, 

ellz. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEl 
G-ul11me 0 Ol\ll: S 
KLAPDORP,39. ANTWERPEN. 

IWRLUGIE:-'lAKEH. & OOL'DS:\llD. 

Schnllwgal'uit1oJ'clJ in alle r;OOI':en eil nall 
lilie l,rij/.t'II. 

Gouden Cil r,jJ\'eJ'oJJ 1I"r!ogiaJl, JUl'>eeh~lI. VI)III\ 

eTi Zilvcl'wCl"k. 

MUSfililliL GESTICi"iT 
LEYTENS·VAN OEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Piauolessen, Solßge, Th60rie en Harmonie 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
1J.our lu:t ~rt!l'lIik ";In hi't edlt '\merlkn:lII,ch 1!(I~('h. 

1i.J'lII,t ,";;11 Il r J(ll,kl,,~< 1IIII<'iI!Ht;U' IIridlJrJ I (,~("II hel nil ~~l-

::~: .,~~:~ 1:1;;: ch~:lr ~ s~111 t~'; 1;~:;:::.II;:;'I';~t'i 1,!l~~;:~:~111~1;:r.;~"II, \'11 n 
Tl' \""r~rijl-!' 11,: H.' /l"III, .-\l1hn·I"I"'II. I'III~, K .. I:mdrr 

plaals. (,.'~~l. \HI! )ll'Ik,'h,·Ii.r, :Uccli\'lrll. Nvl(, lf/!/'HUI 
eil ])IJ 111' hIJl(lIl.lt-r~le :IjI{JlhdrJ'~ de~ /;IUt/S 

fk&~dl1'IL "an ':l.-, 5.:)0, 'n !S.- rr. 
Ecuigdc!,vt: VA;'<! Gn2:t~~~:i,\~::I"JI~]'J.:t, ~I ,Alltw~rl'.n 

Mit.<: (lp!('~ van .w cCllliemcn, I!O,<hTij '( h.,5 \'oor 
g:ln.'ch IkJ~;:~h~"' ___________ 1 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OK.\IEESTESTRAA 1'.51 

Scl1Uins over de Zoologie. 
QC'kc1lf1 \'00. zijl:c l·l,k"f'ckoP!;en, hdodlCn. cnz 

,\ or$fenIII'O'HJ. 

Bekro"nd !Il' t'e gouden ~:!llf~J.tde Wereldlenloon!tellinr 

CRiEE CENTRALE 
Huis gebrosdars DE WYNGAERT 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

1'1158 lIen Ile ;\}illc" Colounes en (le 3 Art'1l11cd 

Dagelijks Tan 8 nre '! oorgens tot 10 lire', Ho!.ds 

Vel'1 oop hij npho(], t'!V('JlI; 

pllhlkkc> \,cl'1{'lOp VIlII I~ kw;dilei!., U1l"~"It·, Kalfs
. S(·hapPIl. CIl V.'I')'f'n\'h'l'IIt'JI, 91111 /ll"ijU'JI 

wf'lke :\:111 cnucor'rcJlfje IJllm'\gf>IUk m'lk~n. 

1 Antw. Drukk. CL. TmBAuT GIatiekapelstr. 7· 



Zaterdag, 8 Januari 1898. Eerste Jaargang. (Nieuwe reeks). N' 15. 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond an van den Zuid-Naderlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland; F. Lapidoth; vO(Jr Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis. 
Leden yan het H,derlandsch Tooneelyerbond en ledan yan den Zuld-Hederlandschen Tooneelhond onivangen dit Weekblad gratis. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te z&nden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: Oe Koninldiike Vereenigin. (p. La- i md eOIl opbl'Ollgst \'an f :J~58. tC'gen eell 
pidoth)j Overzicht (F. L.lj Uit Utrecht (J. H.: I'ilfni~~~ van lQ.v.vursLclHIlg'enJoLeen bedrag 

:~g:do~i~:I~"'~?~:~~:~~~D~~~~a~dee~~ ! van j:moO ; dus' een me\~rdCt·c {)pbl'en~~t Viln 
Foniug Oedip/ls, 7 mnaI; Jol111 Gabr;e) 
J!.;,f!,'fUlau .. 7 _ maal; Kean, 6 maal; De 
Dauichejjs, ß maul j Dokter Claus, 5 maal; 
Dc Dueehte ZOOlI, 5 maal ; Allo1lic11le brie
lICll, -4 ma.ul; enz. 

Beukelaer; In&,csonden (Job); Deyt12lC (Pido); j 258,::15. 
Tooneel·Littcratuur. .. GegC\'cn weru>:JJl er 51 stukkt'll: 2 

Nederlandsche (voor de cerste maul) en 2 
Neded<ludsdw (henattingen i; \'crder 2·} 
Ilit hat Fr'anseh, 16 uit hClIJuitsch, 4 uit Iwt 

De « Koninklijke Vereeniglng)). Eugelsch. I uil hot NOOlsch, I uil hel 
Decmch.l uit het .. Gl'iekseh 'lerLaald. Van 

Dut is ,gCCIl wa.ag-halzen-repal'toire en Je 
stukken, die maal' eons werde!! gespeeld 
omdat een prllefnt miug mislukte hebben 
zekel' degeldlade der Vereelliging Iliet ernstig 
aangetast. 

Ilieronder lalen wij volgon et'll uittl'cksel 
uit het versll\g" van deu Rand vau llehecr 
der ]{Ollillklij"ke Vereelligil1g HelNeder
landsch TooJleel, uitgebracllt in de vCl'ga· 
llering der aandeelhoudel's vall 27 Dec. 

,,\Ve mogen cr op wijzCl~,dal twee belang 
rijke stul\ken J(onillg Oedipus vall Soplw
kies en Do Getellldt Feeks van Shakespeare 
hUll intrede in den Stadsschau\'lbul'g dcJeo, 
cu Jat Ollder de verdere .stukkcu genoemd 
magen worden: De .A tlulllSclte V rOltw 

van L! 0 Ebermann, metrisch vertaald doul' 
ur. H. C. Mull~r; Fritz. drama in Cl'U 
bedl'ijf van l-Itwmaull Sutlel"1l1anU; Jolm 
Gabriil Borkmau rau Henric Ibseu - dU 
laatsle lIlet zeel' ilI'tistieh:e decor:s naal' tee· 

keningen VUIl G. H. Dl'eitner en M. BaueI'. 
.. Zijo wij als altijd grooten dank ver

schuldigd .lau H. 1\1. ollza geelJL'bieui;;de 
Koningin, zoowel deze als haar !\:ouiuldijko 
moed~I' ga.ven bovendien meerde'l'8 hewijzen 
van iJelang~telling in ons, stl'even door hat 
bijwonen van vel'schillcilde vool'stellingen. 

"Da heereIl Jacques Da ßoer, \V. C. 
Roija..'lrds, A. Van Zuijlen en mej. Marie 
Lorjä verlieten Dm verschillendt! redeuen 
hct gezclschap. Wij betreuren Iwt ovel'hjden 
vau MV.Christine 'Stoetz,en vaD den heorC.C. 
Vau lJommelell. Was de eerste oeß artiesle 
van hoogeul'allg,die nietgemakkelijk weder
gevolldeu zaI.worden, de tweeuc laat op zijll 
pluats een Itlegw acllter', die e\-eluniu zoo 
spoedig nangevult1 WOl'Jt. De beeren L. H. 
Crispijll, A. C~ Kreeft, A. G Kramer on de 
dames Rika Hoppor en Ida Möllinger kwa
mon tot OIiS ; wij hopelJ met de beste vel'
waehtillgcn. 

"Amsterdllrn gaf voor . de exploitatie 
,y~derom geen bevrodigende resultaten. 1/8 
wintrrvoor:stellillgen te Amstcrd<lffi, Dp 
Zonllag, :\laandllg, \Voensdag cu Zalerdag, 
JJ6 in gelal, hl'achten netto opJ5"l37'O; de 
zOlllel'voorsteJlingen, .50 in geral f 12310. 
Do wiute1'roorsteJlingell tu Alllstf'rJarn, np 
Douderdag, 2.'" 'in getal, uracliten netto op 
(6010. 

"De \"ool'stellingen te 's Gravtlnhage, 75 
in ge-tnl, brachten bruto 01' / 4221~, het 
aboulIOlllcnt I 10&80, het VOi hUfeIl vilultet 
gebouw en aandeel in de _willst JYOI, te 
zamen!53900. 

.. De voorstellingou elders eu VOOl' eigen 
rekelling eu bij uitkoop, resp .. 52 en :':-2, 
brachten op f 315137 (hieronder is !14~8 
aUOl1l1enwllt). 

.. Na anrek rlOI' roiskosten (f 31110), was 
da ndto opbl'eng:if- vall alle voorstelliugeu 
f 12561.1, terwijl die geraamd was op 

!l28600,zoodat er plm./3000 min""r werd 
ontvitllgen dan da I'aming, hoewd er meer 
te AmsterJam, 'g lIage on eldCl's g'espeeld is 
Jan bedoeld was in de begl'oolillg. 

.. Er werJen geg6\'c:n 85 Nedel·l. OpEtra~ 

\'oorstellillgen 31et een totaal bedrag door 
zaalhuur en bespreekgeldcll V3U f 2645 ; 
,.lit was begroot op f 2JOO. 

"In den 100p, van . 't sp.izocn 1 ~!lO-97 
werden gegevcll 9 vreemde voorstellingen 

ae \"ertaalde slul,ken waren 13 nicuw. Zoover ik weet, beschuldigt dan ook nitl-
" De balalls voor -tti96-\)7 3luit met eerl mC'lud deu H,aad van J'oekeloüsheid. Veeleel' 

eijfer van /1-8G2\). Uit de winst- cu vorlios· wotdt het togellovergestelutl _verwijt ge-
rckening blijkt, dal er cen saldo op de ex- hoord: du Raad dUl·ft niet genoeg. 
ploitatie is vall j 8552. ZOJJuer het uerdc 1k heb er Hiet de minstereden voor al die 
geJeelte "an hel waal'borgkapitaal ad voogdon vau 't Nederlalldseh TOOlleel vJ'ij 
f 138;~,1 ZOl.: er dus een vel'iies zijn gewcest le pleiten. 'Ve zUu hier zoo nelltraal moge
vunf 5281 ill hot afgeloopen jaal'. ' lijk en bepleiten do belangen van' de vader-

.. Aau de cJ'edit·zijde -deI' baialls \'illdt landsehe toollcelspelkunsr, niet die van 
mcn terugbetaling :Hln dtw!nomcrs waa!'- welke Verceniging, welk gczt'lschap, welke 
bOl'gkapitaal 1~~H-189j f 1;.1920. He po:.t is personen ook. [laarom durf ik hier gerust, 
onlstaall dOt.Jl· heL salao (JV de exploitatie legen ue opinie van veltm io, lJewel'ell dat de 
j g.j52 te \·l~l·mCe('del·ell met IJet saldo \,.Ul Raad niet anders kan handel eil. EIl .. e veree
/805 ]896 ad. f'675 dus {9247 on daul'oij lIiging vall personen, ges~ld als rand over 
te voegeu de gctaxeerde waal'den van deciJrs belangen van anderen, is uit zijn aard, voor
adf 4000 eil iJibliotheek ad j 500. De Haad zichUg. SlImenwerllellde raadslieden en dok· 
\'un Beheer stelt voortlczej13025 in ul'ie teJ's in eOllsult zijn zieh nooit te buHen 
jaal'lijksehe termijuen aan de ueeJllumcr.i gegaan aall gevaarlijk illiL-iatief. Ze ziju 
van het waaruorgknpilaal terug le Ldaleu. bi/VOll allen lof vel'heveu als'de Fortuin gun· 
Aan de debot·zijde der halans komen dan stig is en do Natuur meeworkt" maar men 
als eorste post de gelaxeerde wilarden der is <11 heel gallw genoigd hen te lleschouwen 
decors f!ll. bibliotheek voor. De debiteul'~U- alS---:'cintoestellen, ZOOdl'8 de· zaken miuder 
)lost, groot t 2lnOl, bestaal 0., a. uit de door goed gaan cn Je Natuut' wat tl'aag is in 't 
de l{ouing-in toegt'zegde subshlie OVer Juli hdpen. Dut HWg voor '1ß-lamilics der zi~IHin 
en Alig. ur! I 41 Gß; de cautieJ gesteid ~ in getlll reden zijn om den patient in de armen 
handen vall B. eu W. ",au 'sGI'a\'eult:lge vnnoenkwakzalver te werpeueu \'Qor een 
voor de oespeling V3.11 den Schouwbul'g al- Vel't'euigiug niet om den wijzen Raad llaar 
danr ud f 2500 nitgaV(l1l reed.:i nu gowaakt een andere werclll te weuschen; maar het 
\'001' de iUl'ichting "an lleü Schouwuul'g is toch zoo. Gant een zaak goed, dan ziut da 
aldaal', eXl'loilatie 1897-1900 adj2~81." din'ctclIJ' maal' zelJen ziju· commissarissclI; 

Vit Jit alles cu uit lJetgeen wij van dorrs gant ze sIecht, dan l'oept hij ze tclkens op .•.• 
weten blijkt maat' al ta duidelUk, da~ Het om zijn vcrantwool'llelijk.heid tot een go
Nedtrlalldsch 'l'ooneel lang geen gOf1de weuscht rniuimulll tef'ug Le bl'eng-eu, Een 
zaken maakC eu dat hot heeft te worstelen raad is ceu rtHn. Yoor 't kwade mej!stal; 
met bt:zwaren, die door den Raarl \"Im Delwer \'001' 'L goede ook wel eens. 
mel den bestoll wH niet kunnell wOl'den Iudien er fiU oens geeIJ Raatl van B~heer 

ovenvonnen. Oe inkom..,tell zijn oDvoldoende, behoefde te Zijll eu de arUeston vau Hel Nt
de uitgaven zijn to groot. derlalld'ich TOOltee! enkel een voogd bad-

Had mell 11U gl'Oots<:he proefnemingen den in plaats van een college 'van voogdeu, 
gedaall 01' bijna enl,el oorsproukelijke !'wk- zou die grooLmachtige htwr dan veel kUllllen 
keu opgevoerd of zieh hot speien van laffe doen 1 Ik Wt~ot hat aiet.lk geloof zelfs niet 
lduchten ontzegu eu geen spektakelsluk op dat daar veel hoop voor zou be.itaan,Zoo~aJlg 
het repertoire geduld, dan zou.Jell oelun:;- de Verecniging, met onvoldc.enden ftnall
hebol'udeu in 't tll1antieele deu Rmo va'l iiei.Hcn steun, da hooge eer gouiet, dat ver
Heheer van arlistiekc roekeloosheid or I'oe- schrik.kelijke paleis op 't Leidsch.e Plein te 
kcloQze artisliciteit kUlmen oeschuldigcll. explo(leeren. Ware.'t voor de nauzionlljkc 
Doch wij weten allen hoe\'er zulk eeno be- AlI1steruammers mode dAArheen te ga.'Ul eil 
Schllidiging ZOll afstaau "nn de w,t:,rlwid. lIooH ergen! anders; verkozeu zij eigon 
00 ltaad van Deheel' heaft zeer vOOJ'ziclitig loges te huren en gala-voorstellillgen tegen 
pen \'errnoedelijk. kas·stuil. laten voJgen op haoge pi'ijzon bij te Wunen niet alleen wall
een zeer verrnoedclij!\ kas·stuk cn zieh IIlaar neer vl'eemdeu, maal' vooral wanlleer vader
IIU cu dan gewaagJ aan eQIl opvoering-, lauds{:he kun·tenaars op\reden, dau kOllo 't 
waarvan men voornit LOl'ekcnen kon dat or misschien een voorrecht heetellden Amster
mee!' glorie dan geld mce was tc behnlen. damschen stads-schouwLul·;.( te oespelon. Nu 

Ik dank miju ij"erigclI voo'·ganger, den is eil blUft \Jet een gevaadijk element in de 
heer Vriesendorp, cell stan.ltjP, dat- ,hier cxploitatie. Vel'lichting, verwarming", Sup
luler misscllien in ziju gcheel zn! wOl'tlt'n p,-,osten eu auder persollec-l .... wat eefl PQ!'!t 
afc;edrukt, en WftILl'aan ik nu slechts -deze veroorzaakt dat alles in de' rubl'iek "' uit 
gegevens ont.Jeen : gavim! " Die post laut geen bezuinigillg 100. 

1n den Stadsschouwbul'g, werden tu~schell Orde zaalle6g of vol iS, of de m'}nte(~rillg 

1 Allg. 1896 en I Aug. 18g7 gespceld de vtln llet stul{ duur is of goedkoop, de lampen 
navolgeude stllkken : 1 en' verwal'mings·toeslellen, de vclH bedien-

CircuslIle1lschw, 17 maal; De Twee Jon- den kosten precies evenveel. ECIl bee~je 

gens, 17 maal ; !Je Ge/emd/! Fel /{S, 12 Inanl ; wecHe achter het doek waardeertiederellD ; 
Gravilz Fritsi, I) maal; Abt Cmzslan/ill,. de gl'fiote weelde in de zaal wH't publiek 
I) maul; Twee knappe dochtas. 8 maal; niet gaarne me6 hel pell betaltJll. D,)" Koniuk
De berocmde Vrotlw, 8 maul; Dc At/um· Iljke, Vel'eenigingdoetdenken aan Iemand. 
sehe Vrouw, 8 maal i Trilby, 7 maal; die ~e duur ~oont, en zieh 't bloed uit de 

nagelsmoet werli.ell om zijn stand op te 
houdon. 

Oegeven wel'1en: 2 Nedcrlandsehestukken 
(voor de eer~te manl) en 2 Nederlandscha 
hervattiugcn. 

Twanlf maal zooveel fransche, achtmaal 
zooveol duitsche stukken, gingen er, dan die 
twce Netlerlautlsche. Maakt ook daan'an 
den Raad van Beheer geen verwij t. Hij zou 
U wijzen op llet fiuantieele eD het mOl"eeJe 
l'{-'suJtaat van enkelc niet gcslaagJo opvoe~ 
ringen. KOll men pcr jaar tien. twaalC 
nieuwe oOl'spronkelijke stukkell gevell, dan 
zou cen minder gewaal'deerd tooneelwerk 
geen iudl'uk vall beteekeni~ maken op het 
nu toch nl zoo wantrollwend pUhliek. 
Doch wie helpt den Raad aaD een dozijn 
speelbara, stukken van vaderlandsC'he dra
maturgen 1 Ze zij" er niet. En daarom \'reest 
mall een eervolle misJukkiug veel muer UHH 
etJü \'erntlderend SIlCCCS. De artiestcn, die 
toch al zeer "eElI praestecreu VOOI' l'ell zeer 
klein salarls. knnuen uiet bestann vnn nög 
minder' .Eel! ttJoneelsp~ler moet onk eten en 
vO,lr roemalleen krijgt men ge611 bl'ood, 
zelfs geen cretliet • 

Bij dU alles komt flog dat de concurrelltie 
feIlei' on feiler ward!. We hebben, gelukkig, 
in ons land Hag niet het tOOllet.'I·doorlende 
Caje"ollcerl op .roolo .chaal. Doch, regen' 
over het N ederlandsclz TooJl,el verrijzell 
leiken jare meer kleine tooneelgezelschap
pen, waarvan sOlOmi~e in don sm:Lak vallen. 

Centralisatie is hier onmollelijk, omtlat de 
KOlliukli.Jke VereelligiJlg niet z66 veel 
tluantit·eleil steuo krijgt· dat. zu alle goetle 
ul'liestell nall zieh kan vct'hilldeu eil het 
lluhliek vool'ste i }ingl..'ll kau allllbiedell zoo 
uiterlijk prachtig en z66 g"oed van gi~halte, 
dat .!.!'ecu llll!ler gezclschap iets dt'rgelijlis 
vermag op eigon ko;;ten. Zij kan uog veel 
mlndel' ha:l!' eml'oe-goldell Jage!' - zij kan 
I.C niet eeus evenlaag stellen Ids haar cou
CllI'renten. 

Ook geoft zij geen genre, dat elders niet 
te gevon iso Ten minste, dllt durft. zij eu mag 
zij slechts dUl'ven lJij uitzouderlng.· Eil tneh 
maet zij dat doen om op den duuI' le kuuncn 
bes'.ann. Het is mijll oveJ'tuiging dat de 
koninklijl\.e vereoniging' Hel Nederlaud\"ch 
Too/ud öf zal worden- eOIl zeer speciaal 
gezelschap, dat zich nagellOeg uitsluitend 
t08legt up het gevtm vun stukken, die om de 
lUonteerillg,de groote menigte vnn spolel's,dc 
moei1ljkheitl vau't eosemble~spel erlZ ollz.door 
gccu nudor kunucn w0rdt~n vllrtoond, Of wcl 
t100r toeuelllcnda concurrentie een stecds 
moeilijker bostaan zal gaall leiden totdat lwt 
eindelijli:. wordt üntoouden, tenzij men 'e 
kunstmatig in het lefen lwudt. 

Nu. is het· DOg t. twe.·slachng. De zaal 
Wl)l'ut gevuld door .een kluGht, die elders 
C\'ell goed kau worden vortoond; dool' eell 
[rausche c0lßöäie, elders precies even goed 
op~evoerJ en man maak t verder g~ede zaken 
met stukkeu, die in aen alldal' theater alleCIl 
llOg nid zoo good word')n gemonteerd 010-
dat men nog niet dolrft in dien zin met do 
Vereeniging te COnCllrree,'en. Maar morgen 
kan er een vOlillootschap zijn gcvorm(l met 

.gelloeg knp'jUlIlI om van pell /t,{a,iame saus 
g2Jlt nög ~chitterel,del' kijksp,~1 te makf'1l ~n 
het te lateu zien VOOl' eon halvell gulJen 
minder. WaL dan 1 

Het is nielanze t .. k te wijzeu op niiddo-
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len ler verbetering. Hat zou vermetel zijn 
('In dom te gaan speIen VOOf raadgever in 
een zaak. waarvan wij den waren gang niet 
kennen. Ik heb alleen willen zeggen waarom 
men, naar lDijne meening, vaak zoo onbarm~ 
bartig onbillijk oordeelt over de Koninklijke 
Vereenigillg en haar wezenlijk uiterst nauw
gezetten Raad van Beheer. 

Da cijfers spreken. ZiJ pleiten voor de 
voogden, die hel onmogelUke zouden dienen 
te vermogen om glorierijk te worstelen 
legen deze k;vade dingen: een ie kostbaar 
gebouw, een onverschillig publiek, een chro
nisch gebrek ann oorspronkelijke stukken, 
een Regeerlng die Dm het tooneel niet geen 
en aeu steeds teller wordende concurrentiej 
lerwijl zij rnoel werken met een gezelschop 
a toulJaire. 

Wareu er nu nog maar uit de leden der 
Vereeniging twee tlDepen te vormen: €On 
voor de grove kluchten en pseudo-blijspelen 
en Mn voor kunst-werken ... Maar ook dit 
zal wel tot de oumogelijkheden behooren. 

FRlTS LAPIDOTH. 

SB"B 

Overzicht 
(NOORD-NEDERLAND). 

Een Brulgom met twee Bpwdjes. 

HET TOONEEL 
, 

minder om. \Vat niet wH zcggen, Jat we iels . zUn zn.ken 1 na zijn vergadel'ing"of wat heIß 
anders dan anlipathie hebben yoor die I naar QJlZC stad voel'.t,maar eenigszins kau
Dreyfus- en Hoogerhuyzen-vertooningcn te gant IIlCL deli milldagtrein naar Arnsterdam. 
Amsterdam. ·.. fJe schouwburg maet dus beataan van een 

Storm. zeker aantal toolloellierhebbers, menschen 
Het Nieuws v. d : Dag oordeelt aldu~ over die belang stellen in QDZe kunst en die haar 

de opvo81'ing van hot hier reeds besproken willen stcunen. 
siuk (vorig nummer). Maar juist omdat er in het Slicht zooveel 

.. Oe dames v.d. Horst en Kley beb ben met ta steunen valt op allerlei gebied spreekt het 
da heeren H. v. Kuyk, Mari 'l'ernooy Apel, va.n zelf dat de steunpilaren niet te dicht 
A. Faassen an boven'tl \VesterllOven het stuk na..1.st clkander staan onder het dak,dat zij 
met goed overleg An met opvatting gespeeld . schragen. 
Het tooneel was zcer goed verzol'gd. 'I' ach is dit in den laatsten tijdveel "eter 

Vermelding verdient bet karakteristieke geworden, eil waar oor:.pronkelijk de Ko
kostuum van Mevi'. Kley, door bewoonders Ilinklljke Vereeniging sl'ecia.al op het mono
der kleine eilandjcs in de Noordzee, naD de polio aUl1spraak maak te is thans hat aantal 
kust .an Duitschland, gedragen. Het slond vrienden vall (vroegor) Chrispyn en de zijneu 
Mevr. Kley goeu. Karakteristiek kostuum, (thans) Van Kuijk en diens omgevillg zeer 
goed gedragell, geefL aItijd teekening... vooruit gegann. 
Een nieuwe schouwburg te Amsterdam: Mogo dit zoo blijven, beide verdiensle· 

lijke . gezelsehappen hier beurtelings optre· 
""Men zegt, men drukt zelfs al, dat e~ plhn- den voor volle zalen en st.eeds meer uilbrci' 
nen zijn gevormd voor de oprichting- van den den kring hunner vrienden an vereel'dl?l'S 
een nit:uwen schouwburg te Amsterdam, in tot verhoogiDg"van de glorie van ons naUa
den geesl van den Rotterdamscben Tivoli- naal Nederlaudsch 1'ooneel. 

gewend, of liever, we zijn ze verwend, ge
lukkiglijk, en we hopen dat da heer Van 
der Stappen er zieh van moge onLmaken. 

Na Dia1ta kwam Lika, zangspel in twce 
bedrijven, door C. De Vi,schere en Van Dost. 
De Heer De Visschere heefl rceds eenige 
stukken voor het tooueel geleverd. HiJ was 
vroegel' zelfs aeteur bij den Brusselschen 
Schouwburg. en bij hem is tooneelkenni3 
te veronderslellen. Hij heeft er blijk v.n 
geg'even in Lika. 

Handeling enafwisseling zit er veel in 't 
stuk . 't Is een gewilJige rugschikking naal' 
de wenseben van den compouist kortom 
eenige tooneeleo, geschreven om. 'den toon~ 
dichter gelegeuheid te geven te werken, mel 
etrer.t te goochelen. 

Indien de heer De Visschere nan den opera
vorm geene andere eischen SlC,lt dan juist 
die, en niet vom oordeel is dat do lekst moet 
wezcn een schepping die den 10olldichteo.r niet 
alleen toestanden maar ook gemAclls cn 
bezieling moet m!edeeleo, dan, zeggen wiJ, 
is hij ten volle gelukt en kan men hem van 
zijn stalldpunt beschouwd, lol loezw~ien ; 
want bezielen znl zeker niet het : 1tW mai
sche bor.ruJt doen mv" spieren beven en het 
nie I 10 onlleden : ik heb naar wellust dors/I 

schouwburg. Men zou reeds het benoodigde 
kapitaal bUeen beb ben en als artisliek leider 
(anderen zeggen ook als dire~teur) zou 01'
treden de heer Crispiju. thans verbonden 
aan het Nededandsch Tooneel. We hebben 
hier en daar al gevischt en gevraagd ... maar 

Woensdag 29 December, kwamhel Rolter- niets naders te weten kunnen komen. Men 
damsche Tivoli-gezelschap te 's Gravenhage gelieve dU bericht dus voor niets meer te 
met len vOQr hier nog nieuw stuk in drie bouden dan llet is : echo van getluister. 
bedrijven:Een bruidegolll mel Iwee bruidjes, 
ull het Fransch van AICred Duru, vertaald Een Krlezls .. 

~Iijn bestek is afllebakend en ik dien mij 
binnen dat bestek ta bewegen. Daarom maar 
terloops gemeId, dat onze afdeeliog den 18·' 
hoopt feest te vieren, Noord en Zuid.in ziJne 
kunstuiting denkt bijeen te brengen en we
der een schrede nader te doen tot het groote 
doel; bekendwurdillg van hat streven ',,"an 
den Bond, uitbreiding vall bet ledental, v(!r~ 

heffing vau het atäeeliugsloven. 

o de menschen. die deuken dat realistne 
de verlaling is van platheid I 

Nog waren er verzen in die op mij den 
indruk maakten van versjes uit. de kinder
karner, en die, zoo ik ze mij niet textucp.l 
hel'inner,toch ongeveer zoo ie'.s moeten zijn: 

door H. 8mlts. Te Parijs had hel sluk nog.1 Het geestige blijspel van Marcellus Emanl. 
succes in 'I Palais Royal en ook in den is nu in den handel. (Haagsehe Boekh.ndeh 
Haag werd zeer harlelijk gel.chen, ofschoon en Uitgever-:naatschappij.) Men weel le ver
de kluchl wel wal leäg is ener geen nieuwe teilen dat Hel Nederlandsck TOO/ted 'I op 
komische situaties in zijn. Ook hierin wMr hat repertoire heert geplaatst. 
bed..grappen, onmogelij':.o v61'gissiogen en In de voorrede tot zijn blijspel in vier 
geen spoor van karaklerstudie. De personen bedriJven zegt de schrijver o. a . : • Een 
zijn niet meer dan automaten, die dwaze J(riezis ward geschreven voor lielhebbers, 
dingen doen omdat de auteur meende dat hat niet met het oog op de krachten vall een 
publiek daar wel pleizier in zou bebben. bestaand gezeJsebap. Hiermee wiJ ik niet 
't Werd vrij vlug gespeeld. Bouwmeester gezegd hebben, dat hel mijn streven is ge
(Quincampoix). Holl<.r. (Beaucanard), m.v. woest een sluk te schrijven, dat niemand 
de Heer (Atbenais) hadden wel wal van IlUn nanstoot zou geven en gemakkelijk goed 
rol gemaakt. De overige speIers waren zoo~ i w'as. te speien. Evenrnin.dat ik 't niet door 
zoo. Een kleine verbetering v.nn den lekst, I tooneelspelers van beroep vertooud w,nsch 
aangeraden· door dell, :vetslaggever van da te zien. -
N. R. C1, was \verkeIijk aangebracbt en --_","~ ....... ~;e" .. ", __ ",<§_ ... ~ ... _---

.. pakte -. Een miniatuur tl'iomJ]e, dus, voor 
de opbouwende kritiek. De jonge dames 
LOOnline en Angbllque (mej . Snijders en mej. 
Sasooeh) zagen er lief uil. Do mise·.,.·scine 
kon er meA door. Royaal was·t nu welniel 
op het tooneel ; maar dal vond ik voor deze 
gelegonheid dan ook minder noodlg. 

Hel sluk werd gevolgd door I k heb iets 
vergetm, klucbt in een bedrijf, van J . Man-
noury. 

Verkeerd getrouwd 

ging le Amsterdam in het Frascati-theater. 
'IIs uil dezelfde faoriek als Jaloersck en 
moet wel goed zijn geSpeeld; althaus het 
oordeel van den heer Rössing luidt niet 
ongunstig. 

De Sensatle-stukken. 
De N. R. Cl schrijlt nog over d. opvoe

ringen der in ons vorig nummer genoemde 
Dreyfu~- cn,Hoogerhuis-vertooningen: 

U1t U trecht. 
De laatste week van 't jaar hobben La 

Gras en Haspels ons bezocht t'n - het moet 
er maar direct uit - m~t een stuk ver en ver 
beneden de waardigheid van dit geze1schap 
dat zijn oude vrienden in een mooi gevulden 
schouwburg weer eens om zich vereenigde~ 
'succOs had, om hot spei - toegejuicht werd 
om de typen maar .... maar tocbllirt zoo in 
den smaak viel als bij een beter stuk zou zijn 
verzekerd. 

Nauwelijks behoer ik niet 10 ,eggen daf 
Verzoendag wcrd gespeeld met van Zuylen 
in de ti telrol. . 

Ovor stuk an' speI heblJen anderen al zoo· 
veel g.zegd dat ik me van dIen plicht ont
slagen acht. 

Ook ga ik stilzwijgend - maar orkente
lijk - voorbij de voorstelling door het ge
zelsc,hap van der Horst (de Nede-rlandsche 
Tooneelvereeniglug) op Zondag 2 Januari. 

Moge het llieu we jaul' ons veel goeds 
brengen. 

J. H. MIGNON. .. - ~'4'~ ____ _ 

Antwerpen. 

o schoolle bloem, 
die ik zoo roem ... 

0, zoo onze ondeugende Hildebrand zoo iets 
had moeten hooren in zijn Jongen tijJ, wat 
zou hij spoedii bebbltll meegezougen: !tel 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. weer is gUllr eil 'I is elf lIur ... 
lk wilde helll wel kennen die de spreuk : Nog eens, de heer De Visschere heert blij-

ce qui lle vaut pas la peine d'i/re dU, Oll ken gegeven van tooneelschrijver te zijn, 
le ,haufe, Ileen in de wereId gebracht, niet in den breeden zin van 't WO'JtJ, even
opdat ik hern zou kunnen Hagon wa.t cr dan wpl, want de spreuk : foela lIasci/ur heen 
wel dientgedaan to worden metcequinevaut . hij niet beschaamd I 
PtS la peille d'itre chauti! BeilS ?OO gemak-I Zijll medewcrker BU, de heer Vall Ollst 
kelijk zou', mij dan wezen den sehrij\'er. schijllt iemand tezijn vol belof~en. Zijll werk 
vat~ D~alla, za~~5pel in Nm .~edl'ijf, da be- .11 gduigt van cl:varing ill de .. tCChniCk ön vau 
stemnnng VaD ZIJU werk ttl wIJzen... wmpe.rament teveJls. D1ijkbnar staat hij nog 
. Indien het gebrek aan eeno dragelijke gansch ooder den invloed van zijnen meester 

intrigue hier dan nog vergoed wns door Jan Blockx. De bcwondereude studie van 
s~enisclle geleidelij~hci~ en.gebrek aan poe· IJ deze~ Jaalswn werk heeft, - wij nemen aan 
zle uoo!' de aanwezlghelu vall verZOll, zou onw.lllekeul'jg-,den heer Van 00st in rJmi
't 1l0g gnall,rnaar helaas,uat is het geval niet. niscEluzen dlleu vallen. Ook van Afilenka 

Wij kennen den schrijver als ernsLig was er cen onvervalschte of onge\vJjzigde 
genoeg ·om zell te begrijpen dat hij zijn' frase in Lika ovel'geloopen. loHs l\!:\')senet 
werk maet iuhouden en een flinke revanche schijnt niet zonder invloed ta wez~n op den 
nemen. jongp.1l componist, want ook uit dezes werk, 

Wa zullen over de lettel'kllndi:;e waarde hijzondel'lijk uit Le eid, waren duidelijk 
van het sluk zwijgeu, maar vragen ons in herinneringen in Lika. 
gemoede af hoe twee verfijnde menschen als Men zal bekennen dat hot genoeg navol
de be8tuurders van onslyrisch tooneel ~n den ging is, zells voor een b'!ginneJiIlg", en de 
schrij"cr van zull, stuk en het Ylnarnsch heer Vnn Oost, wij Zijll CI' "fan overtuigd, 
publiek an hunuet· onderneming zelvc den znl zichzelvcn eeu grooten dienst Lewijzen 
siechten dienst willen bcwijzen het op te met zieh los te wringen aan slaafschon 
voeren. i 11 ,·loed. 

Ware de muziek '\Ian den heer Edw. Bf'yls Zijn werk i~ HOg oppervlakkig. Het is 
DU door schittet'endc kwaliteitell balsam nng bercl,cnd op ellect, maar zoo het wint 
komen gieten op de wonde, we zouden ht:t in intensileit, in edelheid van uitJrukking, 
begrijpen, . maar zU ook slaat lam da rlcu~ gelouven wij hern wehh'a te magen begroe
gels uit, als voeldo zij hot vl'llCbltdooze van' ten als ecn ODzer jonge ycrdienslolijkste 
hanr pogon om da wcordcn-b:tgage m~e componisleD. 

• Onder het opsehrift: 11 Hanotaux de 
Schandvlek" maakt Albert Monniot tn de 
Libre Parole er den Franschen minister vnn 
buitcnlandsche zaken en den Franschen 
gez.nt te 's Gravenhage een verwijl van, dal 
geen verzet is aangeteekend tegen de ver
tooning te Amsterdam van .. Drey(us,de Mar
telaar ;-an het Duivelseiland ... De sehrijver 
vertaalt het heele program, waarop o~ a. 
een tarere.l voorkomt: .. de verrader te 
Londen " eo schrijfl.dan: • u .begrijpt hel 
toch I de verrader te Londen is cowmandant 
Esterhazy. ". En hij wijst er op, hoe nog 
onlangs le Parijs een tooneelstuk is ver
boden, enkel omdat er een Duitscll uniform 
in voorkwam. 

uaar emhoog te voeren. Zij is do~lloos neer- Lika wns ann goede zergen t6evertrouwd • 
gegEeven . II II . te d gesChl'cven,techllisch-vaardig, ja, Illaar zon~ -en in de eerste plaats dient vermeId meJ'uffer 

en overvo e zaa UIS r e en zag naar, d kl 
het nog maar altijd geliefde oud-Hollalldschel er ('ur. Kamphuizell, onze lichte zangeres, die een 

Jnist. Maar toen, evenals vroeger blj het 
verbieden van Bornler's Mahomel, ter wille 
von Turkijc, heeft een groot deel van de 
Fransche pers ook ach en wee geklaagd over 
dergelijke slavernij. 

• Lcs BaU"es. hebben nu eenmaal geen 
censuur, en ous dunkt. daar zijn ze niet 

kJuchtje De hruilojt van Kloris eil Roosje ~ . D~ heer Deyls heert echler ,bewezen dat stormachtig en welverdiend succes inoogsste. 
met Westerhoven in het karakter van «Tho. Inj lets znu k~n~eJl leveren da~ meer reden Deze jouge kunstenares beert op korten 
mas-vaer _. zou geven tot o. tfjd. door haar gewetendvol werk, allel' 

Den belangstellenq~n lezer zij ~on~ geaaan Oe heer l'okkie had een onda.uklJare 1'01, sympathie gaande gemnakt. en als actrice, 
dat Kloris' boed behoorlijk in de stalles a~ll~ waaruit hij llaalde wat er uit ta haIen wa!ll. en als zangeres .. Haar , Iied ·in· het· eerste 
landde en men daar gebruikelijker wij~ weer Uit eerbieJ voor 't publiek zou mf'jutfrauw bedrijfi - (!en, PC~tdtje • . - en de slotscene 
geen weg wist met dit baofddek~el. Persoons zeer gepast dat akelig gesllork van)let tweeJe. zijn stukken die zij op hot 

Overigens amuseerde men zieh kostelijk mogen achter wege laten dnt zij ach~er het volmaaltte ' nabijkomende wijze heeft ver
met de op utrecht toepasselUke rijmpj.s en beeld van Dian. moet ten oesto geven. Wij tolkt. 
kon men aan hot ei nd bijna niet scheiden hebben gezion d,l Diana zelve schuddebolde EI' was bliJkbaal niet genoeg gestudeerd, 
van den ~roolijken rondedans, typisch en van ergernis bij zulk onverwacht gedoe. wat te betreuren iS,eD een der cerste slacht
klcurig al. 8ymbool van het orgewekto, vaJi Voor het overige heeft zij levendig haro rol offer. was de heer Bercl<mans, die een paar 
mufheld vrije leven ODzer 17' P.ßuwsclle vertolkt, en zeer goed ge.lpeeld. De beer zeer opgemerkte anrzelingen had. Als opvat
voorv.deron. V.n der Stoppen draagt l'e..rccl voor als ting van zUn rol wa' hij echter zeer le loven. 

Een vorig man\ roel'de ik even de k walitoit~ 
eil kwantileits-kwestie aan. 

Laat ik dit nader toelicblen. 
Utrecht heert geen v,"""mdelingen bezoek

altbaus niel des wlnters-avonds. Wie Da 

Fransche.opereUenzanger. Regolmatig komt Mevrouw Pilde-Baels heen teil zPOrste 
de rechterhand op het hart :erecht, en nooit voldun. OJk zij is OOl1e nauwgeztltte artiste, 
mankeert hij de drio sLajljes vbör- E!1l de drie immer bcrekend voor hare taak. 
stapjes achterwaarts, vt'l'gezeld van eeno Beter dan in Diatta deed da heer Van 
graeieuse rugbuiging. Wij zUn echter op der Slappen zieh voor in Lika. Hij was goed 
on. lyrisch tooueel aall zulke dingen niet ! .. n spei en ,ong teer bevredigend. 

\ 



Een wasr Hguur had de heer Jud.ls ge
maakt van den Vlaamschen renegaat. Zijlle 
typeerlng en zijne vertolklng kellsohotsten 
den kunst.enaar. Ook da heer Piens . deed 
zieh goed voor, 

Indien 'I werk beter gekend ware gewe .. t 
zouden de kooran beter uit den sl.g ge
komen .ijn dan thans. Wij zijll overtuigd 
dal bi) een. volgende opvoering nl de krach
ten, Da nog eenige studie, een goed geheel 
zullen vormen . Wij mogen niet vergeten 
met eere to vermelden de zeer geslnagde 
tooneeisehikking van den verdienstelijken 
regisseur, den heer Jae. Da Vos. 

Oe taak van den beoordeela.r is nie! altijd 
een aangeDame, laat stanJ} een dankbare. 
Maar: dura lex, sed lex! We zijn verplichi 
geweest 'hier in geweten verslag te geven, 
en geen gevoel, zeifs niet dal der vriend· 
sehap,ntag h~t' OöIil.~i 'WI)zigen, Anngenannt 
ware 't voor ons' geweest hier eene onbe
wimpelde Il,nuiLing te mogen neersehrijven, 
des te meer daar 't eene zaak geldt waaraan 
wij mee onze heste kracbten besteed hebben 
an DOg besteden : het stiebten vap een eigen 
lyrisch toonee\. 

De zaak kan echter nooit gelukken zoo 
we oDszelven niet hooge eisellen stellen en 
ODzeD tegenstrevel's zoo niet sympathie, 
dan toch erkenning voor ons streven kunnen 
ardwingen door het leveren van gewetens
val werk. Daal'om maeten wa streng zijn i 
't ware der roeeile niet geloond al1pen te 
straven om eigen wel'k ie doell opvaerell 
zoo dat werk den toets der csthetiek niet 
kOß doorstaan. 

Dan sleeh1s zal men. OIlS recht op een 
eigen lyrisch tooneel nie, meer kunnen 
betwisten, wanneer wij, door eene ernstige 
kunstuiting, dat recht B~riwinßen I 

HUDERT MEIJS. 

Wat het publiek betreCl, dal betwist el
kaar het minste plaatsken; \Vij zljn dan ook 
overtuigd dat er eene aanzienlijke ontvangst 
zal gemaakt wordenj bet ia den beer Lem
mallS van harte gegund, want hij is een 
werker van belang. die steeds zijne rollen in 
de puulje. verzorgd voorbrengt. G. D, 

Edwal'd De Beukelael'. 
Oe dagbiaden hebben OIlS hel beriohl .an

gebracht van de benoeming van den Heer 
Edward Oe Beukelaer tot offieier in de LeO" 
poldsorde. Deze tijding is in de kunslwereid 
lIlet aen recht genoegoll onthaald geworden, 
en niet bet minst dOOf da voorstanders van 
hel looneel, aan welk vak de Heer . Oe 
Beukelae!' zoo rijkelijk·mild zijne ondersteu
ning gewijd heeft, 

Door eigen wel'k beeft de heer Oe Beuke
laer hel gebracht tot de IlOogte waarop hU 
gekomen ia, en zoo dat hern reeds recht geeet 
op eerbied, d:m zal die eerbied zeker nog 
vergroot zijn dO<lr de prinselijke wijze waal'
op hi.i zijn steull aan da kunst, ondoT welken 
VOrm ook. toekent. 

Tel' gelegellhpid zijner onderschcidiog 
roept OIlze redactie hem een hartelijk profi· 
eint toe ! 

INGEZONDEN. 

Antwerpen, 23Deccmber 1897 

MIJNHEEREN DER REDACTIE, 

]1\. be'u geen schrijver, maar wel jemand. 
die met beiangslelling alles volgt wal er 
bijzonders gt!bcurt op tooneelgebied. 

Toeu ik hoordtl van het inzicht van dcn 
Zuid-Nedcl'landschen Tooneelbolltl om Ibsens 
Nora op te voeren was ik half ontstem~, 
niel omd.1 ik het feit zelf niet blij begroetle, 

En nu we ZOOVBl' gekomen zijn dat WB 

vertrou wen mogen gaau hebbcn zb6 in ouze 
artisten, - die bliJkell van • groot kunnen • 
bebben gegeven, - als iu bet pUbJiek,vraag 
ik mij aC oC bel ge.n lij d zou wezen ook eens 
te gaan denken san helgene uw medewerker 
Lazarus over liJd sehreer over de Shakes
peare-opvoeringen, 

Lasarus wees op het' onschatbaar voor
recht dal eidera de lierhebbershebben, Van 
uil de eereri) hunner boekenkasl de meester
werken der kunst te zien verrijzeo,in vleescb 
en bE::en, bet zenuwlooze geschreven woord 
gekleurd en verlevendigd door de tantazij 
van den aoleur, uitzeggend wat hij opvangt 
uit de ziel van den dicbter. 

• Het hoogste sIechIs is goed genoeg. 
dient de gouden spreuk te wezen in de kunsl. 
Di t weze de baken· waarnaar wij ons streven 
riebtenl , 

, lk roep u op,MUnheeren der Red .. tle, om 
door uw overtuigend woord en door uwe 
vaatboudimdheid te bewerken dat ons, de 
hooger-eisehonden, bevrediging gageven 
worde. Alle zeer lIog pioeteren wiJ voort 
111 hel aCval en bel slrn.lvuil der kunst. 

In de hoop dat sehoone dagen mogen 
nakend ziln, blijC ik zilten op dien mast
boop en wacht geduldig I 

JOB. 

Deynze 
'k Rad verlerlen ZOndag 'I genoegen de 

.vertooning ,van da maatschappij oe Vooruit .. 
bij le won.n. Laal me beginnen meile zeg
gen d.1 hol me ten hoogste beeft verasl zoo 
aen • ensemble .. ta vinden bij onze Deynsche 
tooneellie/hebbers. Hel mag gezegd : zelden 
heb ik een beteren samen hang gevonden' 
onder liefhebbers. ' ' 

,Hel programm. beslond nit de, Twee 
Weez", helwelk op puike wi)ze werd 
gospeeld. De mannenrollen ovar 't alge
meen hrol gocd cn l'ijgesl.an door de 
talentvolle Mevrouwen Daenens, Van Trappe, 
Wannyn, Losbaerts, ROml,lDenDecoen.Dit 
gezegd geioorik bel ove!'bodig er bij le ' voe
gen dal men ons op een kuns~avond ver
gaslte ! 
, Me)uffer Van Trappe in de • Gravin de 

Liniäres D was niet miQ, dan uitmuntend,
hare uitspraak is heerlilk. Hoe , aango-
11aam klinkL die zuivere taal in äe ooren ; 
eu wal is het)ammer dal bel vlaamscb zoo 
dikwijis op de pl.nken wordt geradbraakli 
Dient bijgevoegd, dal mijn opmerking den 
o;,ynschcn vrienden niel wordl Ioegopasl 
want 'k muet b~kennell dat da uitsprank 
over 't algemeen heschaafd is •. 

Mevrouw Wnnnyn was goed, doch zag ik 
haJI.r liBYeI' in andere rollen dan in 01 Hen
riette ". 

Jutfer Losbaerts gaf ons oen tamelijk 
goede ~ Louise. en Mejufter Roman, ver
wierf veel bij val in da rol van .. Mllrltlnnl1 " 
maar wie van du · vrallwen zieh bUzon· 
del'lijk onderscheidJe was Menouw Mal vina 
Daellens in de zoo moeilijke rol 'van .. La 
Frochard -. - Maar welk. is DU -.yel eigon
iijk het vak dier kunstennres I 'k Heb 
haar gezien in ane rollen en allijd vind ik 
ze even gord, Ja uilmuutend. Bravo voor 
zoo'n talenil - Mochten wij het dikwijls 
bewonderen I 

Feestavond WILLEM LEMMENS. En nu oen, woord,le over deliefbebbers "an 
11 Vooruit. : Heer Minnens was door zijn 

B FBBST\'BRTOONING van dezen bij 
uilstek gelIefden artist · zai ' a. s. 
donderdag plaats hebben. Roger 
d. Gtschalldvlekte Is het sluk, 
waarlu de heer Lemmens de lilel
roi uilstekend vervuit. Wij zijn 
overluigd dat deze gewetensvolle 

artist liever in een zui\'er kunstwerk zou 
zijn opgetroden om de lo/tuigingen te onl
vangen van zijn pubUek, dat hem zoo llOog 
schat en zoo liet heeft, maar eiliGen die een 
weinig van nabij de zaak kenl, weel dal d. 
artisteD niet altijd hUIl zin d06D in het ·te 
kiezen stuk, en dau, wie zal het hun kwalijk 
nemen als ziJ een beet je speculeeren op de 
massa, want voor de goede stukken komt 
immers bel groot publiek niet. 

uiterlijk een ecbte. Graat de Lini6res .• 
maar wo!. omdal het ging gebeuren op onzon ,Oe rol van • Ridder de Vaudry. werd 
Schouwburg, waar het gehemelte van hel <>pzeer bemmeU)ke 'wllze v.rvuld door den 
publiek mij zoodanig verwend seheen door heer Van DercruysseD : insgelijks een heel 
d,'n zwaren en gepeperden kosl die betverdiensteliJke optreding. ' 
gewoonlijk word! voortgezet,dat ,ijn smaak Oe heer R, Ooemlnne, o!'seboon .peler van 
er noz alles behaive gelollterd is, en dal ik de eerste broek, z008i. biJ zichzelfzoo be
vreesde dat, ZOO lVora, onder deoDverschil- scheiden noemt, gaf Ons een .. Marktes de 
ligheid vallen müest, het misschien voor Presie •• in .taat de mo.i1ijkslen te bevre
allijd met de kunst ging gedasn wezen, digen.Met de hoedanigheden welke hi) bazil, 
omd.1 er dan toch met eenigen Schijn van beiooft hij een volmaakt, spel.r te worden. 
waurheid zou kunnen aangevoel'd worden Van den heer Van Overbeke kan ik niels 
dat ons publiek er nogniol "an wil. I anders zeggen dan dat hij ons ""n onverbe-

De hemel zij echter gedankt I De ~ proeris I terJi)ke • Pierre.' gegeven heert, type on 
gelukl, en dat het geen toevalJe~o was spei waren prachlig, anen lor. 
bewees bet ,uoces von 2iJn Eer vnn Oelal- I .Den heer Van Tem,cbe.bad ik graag een 
tin, eell sluk dat over elleiijken lijd ock geen losbandiger • Jncques. zien sp"len. 
tweema.1 zou • gegnan zijn.. I Heer Van Coppenolle ais dokter wa. beel 

I'" t 
voldoendeen trak zieh goed ull den siag 
nieltegenstaandeeene groole verkoudheid 
hem binderda bi) hel spraken, 

De andere bijgevoegde rollen waren insge
lijks heel voldoende. 'I Was een dier op
voerlngen welke men, zonder vret!S vnn 
weerlegd te worden, puike verlooning mng 
noemen. 

'k Kan nie.t eindigen zonder allen lor loe te 
zwaaien aan 't orkest dat zich op zoo'n 
heerJijke wljze van zijne taak kweet. Oe 
tusschenbedrijven, meest aitUd zoo ver
velend, waren daar ecbl sangenaam, dank 
zU 'I prachlig ol'kest I 

'k Wensehte Vorig nogmaals de Vrienden
Maatsehappij. Vooruit .Ie mogen toejniehen 
zooals verleden ZOndag. PIDO. 

Tooneel-lltteratuur. 
In den laalsten tijd versehenen, onder 

meer; in de vreemde litteratuur, de volgende 
werken: . 
Der Propbet von Memphis, dramntisehes' 

Gedicbt von Paui Alexander. Hamburg, 
Rudolpb'. VerlaQ's-Buebbandlung 1897. 
(I m,5O.) 

La Menteuse par A. DRudet el L. Hen
IIlque, pitlce Ihi. de ia nouvelle publi~ 
par A. Daudel, illustrations de Myrbach. 
(Paris, Flamm.rion) 3,50 (r. 

Lindelin, Märehendramn in 4 Akten von 
Jona. Li •. Leipzig, Göschen-sehe Ver
iagshandinng 1898. (~ m. 50.) 

Ghislaine, drame en trois aotes par Alexan
dre Meuni.r. (1'80lIon se passe en 1429,) 
Paris, Vanier IR97. 

Der dramatische Monolor in der Poetik 
de. I7 und 18 Jahrhundert. und In 
den Dramen Lessings, von Friedrich 
Düsel-(Theatergeschichtliche Forsohun
gen, herausge,eben von Berlhold Litz
mann. Band XIV), Hamburg und Leip
zig. L. Bos. 1891. 

Les secrets de M. Ginistry directeur de 
I'Odeon et de la Fille de l'Emigri par 
RaphaAI Paraull. Paris, Vanier 1898. 

Versebenen : 
Gevolgen :der. Dronkenscliap, drama in 

drie b.drijven door Prospor Van Lan
gendonck. 

Te veriU'ijgen bij den sebrijver, Pere
boomstrani, 5i, Leuven. 

De Beuckelaer's CACAO i. de beste. 

pb~y\'BO~~. 
BOO~. - .. Oe Vrien~ekrlng. Zondag, 9 

Januan. om 6 1/2 uur. Cllia, tooncellpel in " 
bedr.door C.De Villebere en Een On"eer, hliJ l pel 
in' in bed.r. door H. Melis. 

LONDERZREL. - Tooneelkring fVoor Tul en 
Kunst', op Zondag, 2 en Q Januari 1898. Schulde-
100., sep.r. drama in, 3 bedl'iJven door H. Melis, 
Eene Rat in de Val.z'toglpel in ~en bedd,jr,Mudek 
,an O. Broeekmeyer. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

Het Geheim van den Blinde, 
Groot volk.drama In8 tarereelen .door W.Peypera 
Barat JonhlOD, aldermaD van 

Wood:6.eld de hr Van Cauter 
John Waten • • choerimaker Laroehe 
Kittr' zUn vrouw' mev. Lemmenl 
~:;~II, bun do~hter. ~il~:tr.ete.O. 
Mt!t~. Parry . Ver.traete-L. 
Yhlham, haar loon, 

Wih~B!~f~~~d:brind. de hr ~=K:~ 
~:~~iei~B~~::tel' d~~~: ~~~~r:a'ent 
~:l~~::i~te~i~~r tentoonltelling g::~:: ~~~:r 
SteP~:d~~~~emeelter te· . Ho ,eur 
Burt.,lchoenroa'll:er p. ~an .. ens 

t~:lemCoc~;:;'~herbergicnter,mev.~::~ons 
Betty, baardochter meJ. Wagemana 
Swinner de hr Heia Hare 
Nist.reaaSwinner me,. Brablllltl 
Hob de hr Van d. BOleh 
Lemke, Leura 
En' lid der. Jury Theel 
Een .. trkman. Baboliau 
Een burger: Va.n.cl. Broeek. 
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KLIl:IIIX JACgUXS Nederlandsch Lyrisch Tooneel vvorden de goederen algehaa) en 
drama in 9 taCereeleu, van W. BUlnaeh. 

Pierre Oirard. fabriekw. de hr Lemrnells 
De la Roaeray, adTocaat 
Heori d. Lanrdac, dokter 
Oeorges de Larerd8.c, Ichilder 
Poly te Louchon 
Edwarcl, dokter 

Vao Keer 
Bertrijn 
p, Jausens 
Laroche 

Oraat da MuimieU:l, diplomaat 
Mathi't'et, gremer 

Van Cauter 
W. Januens 
Devol 
Anto"n. 
Clauwaort 

Funtyois, knecht ,-an Oeorges 
Justin, knecht ui:a de la ROlsray 
Jeanne Marle, vrouw YaD 

mev. M. Vet'straet. 
meJ. Elisa Jonker. 
mev. OorM 

Oirard 
C~('ile 

Oravin d'Anigny 
Mo~ler Ropiquct, 
Kleine Jacques. Eoon nn 

Oirard 
Een agent 
F .... n rechter 

Veratl'aetc·L, 

mpj. Barbiers 
d. hr Vao Rijn 

Babulliau 

ßlijllpel in 3 beul'Uven door AICred Hennequln. 
Ysenboot rentenier (1. hr Laroche 
Frank, muzickmeester P. Jaossena 
Adoll dc Pooter Bertrijn 
Paul Vervliet W. JanlSens 
JOlet, hlllsknfilcht Van den BlJlJch 
Isabellll, m.nrouw Ygenboot mev. Verstraete·L. 
MlI.l'ia, hare dochtel' Di1is 
Loljlt, dienstmeid Oorl~ 

ONZE VROUWEN 
Blijspel in 5 bedriJven 

"an O. Ton Moser ~n F, Tan Schönthan. 
Otto DOI'n, rentenier da h. Van Keer 
Adele, tijn YfOUW mev. Verstraete·L. 

~~~~ig Stein' rlo~~eu :eeJ: ~.n~:~tt·aete 
~:~'~:r~ boodachapper de hr ~~fi~che 
h.arel Hilbel'g Van Cauter 
Fanny Hilherg mev. VI'I'lItraete-D, 
EUa Brandt DililJ 
PanI Orolser, schrijver de hr Bertrijn 
Max CorneUl, bouwkundige W. Janlll!cnl 
UJrika, keukenrueid bij Dorn mev. Lemmene 
Amelie, dienatmeid biJ Stein Gorlt\ 
Annl, dienslmeld biJ. HUberg meJ. Van d. Heyden 
Ferdinad, den hr. Devoa 
J an Anthoonl 
l' gut Dei .. Haye 
2' • Slootmakers 

DIAmA 
Oorspl'onkeliJk zangspcl in Mn hedl'Ut. 

Marcua, Jachtop%iener 
Frit. 
Diana 

da hr Tokkie 
Vao d.Stappen 

mej. PerloJoßs 

OOl'lIpronko'ijk langspei in 2 fa'ereclen. 
K. Oe Haen . Bu I'gemeester 
Bel1hold, l.ijn %,-.on 
Jau Debho, kommi.~ari. 

der Republiek 
N:md. veldwachtet' 
Hen boel' 
Lika, Bertholds' verliefdo 
Ooddieve. Lika'. mocdltl' 
Een bl)erln 

de hr Va.n d, Stappen 
Bet'ckmana 

Pie nll 
Jurlels 
V. Eeckhtlven 

mej. Kampnup:en 
mev. P~dt\· 8ad!l 
, meJ. Van.E~gclpod 

W. Koopal & Co 
".utlchap nor aankond.ipu,.n 

64, Profinoiestr&at (noord), Antwerpen 
UI'I,LUIlII(C U t'ITDIt:LINC VAl( DItUIWEJIlEit 

11'1 8ncll. KOLLA"D Elf DUITSCHLAffU 

---- IN 24 UREN. ----
HOKUEtUI VOOIIIEIIOUU!K PLAATSEIf Tt: AtlfWERPEI'I 

VOOR RET A""PLAllEtI 

SCHRIJVEN VAN ADRESSEN 
op banden en b,ieromslaKen ,'oor . lIe lIeroepen. 

- Onder hand doen. -

Aankoodi(insenop 
muren. 

Verhunlll van 
draagbordenenwigens . 

~ ........................ .. 
Het Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Hetil l'oorwaar in ,lit groot sehoenmagazijn dat 

gij rooet zUn om in vertrouwen te worden bediend, 
alles wordt er lD buis , gemaakt dool' bekwame 
gBsten ondel' het oog des mee~tertl. Schome kens 
van manl' en vrouwbottioen.llofjes voor hi.tweIiJk. 
cel'emonniu en avondfepsten. Alle repuattan 
worden aangeDomen en binnen da 12 uren afg~ 
maakt ook al z!jn de acho.nen erfen, anders I Kekoeht. Sp.cial~teit 1'&D ldnde ... chotua.la. 

Drukkerij Cl. THIBA. VT 
7, GRATIEKAPELSTRAAT 

Telephoon 1489. ANTWERPEN. Telephoon 1489. 

~verzicht van eenigeprijzen : 
100 fiji,e Visietkaarten. . . • • • . • . • . 

100 met 50 Enveloppen·banden 
t uoo Enveloppen met firma, te beginnen van 

1000 Briefhoofden of Factuurs (8') 

1000 (4') 

10',/, vermindering per 10 duizend exemplaren. 

Alle soorten van Registers . . 

Fr 1.00 

1& t.2:; 

» 2.50 

J 5.00 

, '7.00 

KOPIJ BOEKEN, BESTE HOEDANIGHEID, 500 BLAD: FR. 1.75 EN 2.00 
Inpakpapieren, Winkelpapier, enz. enz. 

K..O:n:l. 't 'te versol:l.1Jn.en. 

BIJ 

Lodewijk Janssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

door 

Hubert MELIS. 

Prijs der volksuitgave : Fr. 1.25. 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegufeni •• en 

ARTIEKELS VAN PARIo"S 

Bijzonderhcid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

~~,"~~~~h~ 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

l4eda.lje H.M. de Koningin 

BORDEAUX J895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

dOOf d. hoo,. Jury t.o'lebnd.. 

.......................... ~ 
Handschoenen fabrÜ3k. 

Handschbenen op maat op 3 uren - Koste-
100ze enonmiddellijke reparati~n. - Opnieuw 
. wasschen der Handschoenen zander geuren.
HandschoeneninCheVlCa\I, Suede, CastaT,cnz •• 
- Enge!sC'-he, Zijden. halve ·zijden,gart:'n Hand
schoenen. - Groote keul van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud hul. Berbleettc. 

33, G R 0 E N P L A A T S. 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, 11 , Antwerpen . 

NabiJ d.Oostat.:ltie. 

Lekkere gezoden worsten. 
Mlts toezending van deze som wordt het werk dadelijk opgezoilden . . L!====;;;;;======:;:;!.I 

j 

PI A NOS. zt~~Oit~C~I: c~~f.~:ij~:~ ~~~r~nL~'l~~ 
JANSSENS, KunsU"i, 74, Hoekvan .Hopland.t;J·OOlC 
keus van alltll'ucslo pianos van I, .57S, 62S, 675, In 

onveril.)tbaar en voor 10 jaar gewaar~orgd. 

G-u..s"tave F"AE/3 
2S, Bedden.lr .. l, 2S. ANTWEBPEN. 

'SDaartUllrumelleolDllieOM 
lI';lronOIll~s.Di.pn""nl,enr.. 

Ich\lXlptliculitralioh. 
SNARE'I 

MUZIEKPAPJER 
Abonnementen 

tothetlezeD UD parlhieD. 

UlUlollelllkeVerlooplID 
Snaren instrumenten 
.I, •• bIlt1rnlu,r4l,4ul 

ItcBI1.XI TU KAiSIItLl 

ColliD1UliDYlDParija 
I(aD,.:o\uaXlrtc.urt. 

enz. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
G-u.1~1me 0 Ol\ll: S 
KLAPDORP.39. ANTWERPEN. 

HORLOGIEMAKER & OOUDS~IW . 
MAOAZIJ!'! VA!'! 

Schouwgamitul'en in alle 6001'Ien en aan 
alle prijzen. 

Gouden en zi1vcreu Horlogien, Ju"celcu. Goutl 
en ZUverwerk. 

MUSIKAALGESTIOHT 
LEYTENS·VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, '0 

Planoltllen, So1ft,t, 'l'h60rJ. In Harmonit 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der ·cursussen van ar 
,5 September. 

Geen kaIe hoofden meer . 
I',oor het Kehruik ":In het echt Amerlka'n~h lIesdl

krulll v~n Ur Joukll':v onreilba~r midtleJ legf'1! hel uilul
I.'n "In h"t haar en }1I:ml. duile .. dc bewiJuchriflen \'In 
l.ersonpndlegansc:hhet hnarleru,:: ltekomen hebbcn. 

Te ,erkrij~en: Oe 111'111, AnlwerJlf'Ii, "'ul~, )("lander 

~~·b~j'd~bH~on~~~~~~~~::~ral\~e:;I~~d~ Nolf. Mtrum 
Flcssc!len \'In ~.-. 3.:10,' D S.- rr. 

Eenigdepot, VAN GR8::'~~~t~lrJJ~larkl, !l,Anlwerptn 
Mit! ople~ fan 60 eentiemen, po5hrij '( h.I' voor 

,Inseh ÜcJßll. , 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OB:MEE~TESTRAA1', 51 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend VOOI' züne 10 kk.-re koeken, brioehen, enl. 

" 'orslenhl'ood. 
BelLrooDd mtt da godeu ~:! .. lf8~4.dl WenldtlutooD!telliDg 

CRIEE CENTRALE 
Hui. gebroeder. DE WYNGAEIIT 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tusachen de Milles Colonncl en de 3 An'ade" 
Dagelijlu UD 8 D1I 'I morr1Da tot tO Du ·lnoDd. 

Verkoop bij opbod, Icyenl 
pu blicke verkoop vlln le kwaliteit, Osso::n· , Ka1fs

Schapen. e~ Vel'keD'I'lcellch, tan prijzen 
welke a ~ le concurl'entie onmogelijk mJken. 

Antw . Drukk. CL. THIBAUT Gratiekapelstr. 7. 
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Lapldolh); Over.ichl, (F. L,I; LaplaDde,a lijke dwee:pcn t1ruU'l~~~ nIet. Toch h:\~ aus 
Idylle, (A. C.}; ~eutavond Mr en Mev. Dm.. Nt'derlalldsch TooJlrel zieh voorgoJlomcn 

<;;e!e L~e;ho~;J~U~:,t·rG,K;~p~.~~se;!.ri~~ dczo bcwel'kiog, do;,r Seydcl Vt'l'taald, te 
Tooneelnieuwl; Ver.ehenen werken, (M.) volgcn; maar toen zij dit VOOI'n,~men Iwes-

Een Indisch Tooneelspel. 
'lIu U:Ean:~ \UCI:IITH:' uil S:lIlsl.:ltrn 

Ptabt in btl ti~dcrlan;Jsch \'t~ rll1hl door 
J.I'h, \'011,1 , - AlJIslenl~m . Schtlltmn 
tnlloll.:tm3.lJecemlter '18n. 

Dit werk is eell academisch pl'Ocfschrift. 
~n zijll lett.crkuntlige bett'Ckenis wogeil we 
.\'ergelijken met die .vall proressor Kaltf's 
llrnchtige dissel'tatie o\'er Hel Lied ill de 
,Jtliddtlr:euwell. Beido geleerden hebben als 
debuHt in · hun Joopbaan, onze Ji.Ucraluur 
vefl'ijkt met een mecsterwerk en aldlls de 
hoogste vt:l'wachtingell opgewekt die, wat 
prof, Kalif, nangaat, rceds in vßl'vulling 
,Zijll gckomen. Wie aldus bej!int, heeCl recht 
01' on • . aUer hulde. llat d' Vogel, dn.renbo
ven, opze tt)onoellitlerötuur hoert uitgebreid 
me~ een , ve~taling, waaro\'er de geleer<1en 
nid alleen met lof sprllkf"n, doch die ook d8 
niet-kenner;; vnn sanskrt cn prakrt met 
grootc dankhaarheid vel'vllllcll, brcnct ons 
cr toe zijn werk h~ dU speeiale weeklJlad met 
meer dan een enkel wool'd nan te kC'ndigen, 
U8Jlrbij 1\9.nlL-nog dat, naar wij "crnemfn, 
de lt"onin'klijke Veree,iiging Hel Neder
la"dsch -Toollul h~t phUl heert gevormd dit 
stuk, zij het da.n ook bewerkt aaar eCIl 
andere vcrlaling, 0i> le voeren en het OIlS 
dus mi~hieil zal gegeven zijn ovcr de dra
matische wanl'de van het eeuwen-oUlle 
tooneeJspel nok;' Letel' te oordeelen dan mOll 
dat kau tloell hij de lcziug. 

Tedoops zij hit!l' lIog heriunerJ aan het. feit 
(Iat. hel g{'zclschap L'U!uvre onJel' direcLie 
-"ai! (ugne Poe ill1895 Nederlanll bezo::hL met 
Le Chariol de lerre c!lile lIl, lewel'l,~ \'oor 
het mOI!cruc tooneel door Victor BUI'rucand" 
h:la,r Yroegel'e Lewe,l'idngell door G6ral'd de 
Nerva.l eo Merr en dat, in deze fantuzie 0)1 
de m'otitlvcn v:;n hct oorspl'ollkelijke stuk. 
flOg genoeg ,'.-as oveq~eblevell van de kracht. 
der oorspl'onkelijke blij-einrligendc lragedie, 
'om hut wontlerlijke looneclspel (vrij goed 
,·t!rtolkt door de speiendelI , maar ook niet 
meer) een gr,loten inljruk le docn llIaken op 
htt puhliek. Nanst mij 1igl eene beoorJet'lillg 
\'au Gamille Mauclair, die het we!'k op\'atte 
als een srmLulistisch toont'clstuk eil hot 
vollo lichl ·laat vallen op helgeeIl iu de d!'a
malische handeling maar een vl'ij onhetee
kende episode schijoL : het leemen wageutje, 
waai'mel! ~n kind sl,C'elt, d0Ch dat. wOI'd t 
\'ol'auderd In cen schat, zoodra de ed~l· 
Illoedige heta~l'c er haar sieraden in werpt. 
\Vü voOr alls. zouden in dit lafercel, hoe 
nangrijpend ook, niet dUf\'cn zoekcl1. het 
i:Yfaart~pull~ van tlat gcweldige stuk in lien, 
ver' ~au k.orle bedrijvt'll: ma.:u' we hebbeu 
DU e(.·11 het.Nuwbare verlaling genolen en 
niet cen bewcrkillg', \Vilanan de ileCl' Vogel 
lI\oet geLuic;en dat zu met het oorsprt.>ukelijke 
Idl,t meer dan litel en verhanl gemeen herrt, 
wllarllit v~lgt dal hel \'oornnamste ontbrak: 
de poezio, de gloed, de couleur locale. 

Dok in ht:t Königl. SCh.lüspielhatls te 
llcr1ijn werJ Hel leemen wagen/je opgc
voel'd Poil met grootcnuijval bf"gl'oet_ (Oecem
bH 1893) . Pe toonceluewerking- was -van 

~r het eer:5t t~ PUI'ijS opgevoenJ ddn 22" 14011 

Januari U:g5. 

terJe, besLond het mooic we!'k \'nll den heel' 
Vogelnog niet C'I} het is dus 7.etl' wel moge, 
lijk dat zij thans besluit ,V:\II dit laalsttl elll 
dankbaar gebruik tu m~ken 

Precies zoo als do vertaling Jaar lig-t, zal 
meli hanr niet kUllne:l opvoercn; mn'!r IIct 
komt mij rno~clijk \'001' dat cen i'ukmall, in 
o\'el'lcg mut deli heer Vogel, dool' (,cl1ig~ 

coupures en kleine wijzlginscIl, er iu .Z(lU 
ku IInen si asen iets le geven waill'door en ue 
duitscho eo de rransr.he toolleclbcwel'kin~ell 
\,eITO l.oudt'n worden overtrotren 

De ht·er Vogel bcgiul Cli eitldigt mel gc
leel'dc aallteokeningen, die dODl' geell belang· 
stellende ongelezt!1l mOJoll worden gelaten. 
maar die wij hier niel kUOUt'U resumeCI'CIl 
omdat zij ons te ver zouden "oeren \'anhct
geen voor ens hoofdzaak is: hel dram6. en 
dat HOg wel b'cperkt lot hetgcen 'w~ er vnu 
zien, zouder te letten op de beteekcllis van 
een groot gede~lle der halldeling, die alleen 
door kenners vaH te geniaten in alle bijzon
derheden. Maar, ook ontdaan van de archeo
logische rumtrekkelijkheid, is het Lumen 
Wagmtje zeer genietbaar. 
. Het volll'lir.ht y.tL ap d.c. bela.era Y;lS>Jl
tast'na.. 7.ij ~oI'dt vcrv.)lgd door den 1141e
lijken koningszwa:;er Sam~lh:'Ul4ka, diC 
haar de uiierste gunsten wH ardwingen; 
miulr heeft met loutcl'ellrlo Iiofdt! zieh ge6e
yen aan den edelon bl'ahmaan C:l.rlhlatta, 
die arm iS, maar gl'oot vau moeJ, cll dis al 
dadelijk optrecdt als haar beschermer t,'gen 
den belagljr. Als in een romm, d'aventures, 
zien we nu van allerlei gebeurcll Oll maken 
wi] kelillis met allerlei soort van mensel,len. 
'Een dit:f, die steeH Dm een gelielJe slavin te 
kumlen vrijkoopen eil eell onschuldige, die 
WOl't1t gekel"lit'rLl 'omdnL de kOl1ing hem, na 
ct'1l voo'r"pclling, vrcest, 7.ijn, met d"n 
konill;.;s-zwag~ r C;ll'utlatt.a en Vasant.n,seua 
persQnen "nn groot g'tl'vicht in dit stuk. 

Hoofdzaak is' de louterende Hefde. 
Vasaulasclta 'wor,elt van gewone hdaero 

tot gl'oots,cho O:;uur. VOOI' gcenschatten wH 
zij langer hanr gUII!'ten gC"ell, gecn ulTcrLis 
haar La grooL om clcn gelicf.ic tcr wille te 
7.ijn en als, eilld('liJk, doot' COIl noodlQttig 
'toe\'al t de schurk Samslhanaka hanr in zijn 
macht I~rijj.!t, luat zij zieh He\'cr dnot!I'1l dan 
l\\lsson doO!' den larhartigen bloeuvel'want 
des konings. 

Hior, in he~ achl:;~c lJodrijf Verworgi"g 
gellaamd, is de clram:\tis~he kracht gewel
dig on wij. mc~ on7.e moderne kunsLbegrip
pen. gaan bij een eel'slo le7.illg al \Tce7.en~at 
de toon ' !IU Ilil't moer z'\1 l\Uunen rijzcn ; 
Doch, daarill vel~gisscn wij on:~. Alle elemen
ten ' r.ijll nog lang- niet Uilgt put. De Indicer 
heert L!'cell haa'it en dc didltOl' (11r Vogel durrt 
niet aan te nemen dat h:!L wcrl,rlijk Dandin 
is, en vindt het. niet wanrsthijnlijk ilnt 
}\:onint,. Cüumlia (la~\I'VlJOI' ltIag wOl'den ge
houde;)," de dichtl~I' ll'OIt'ht l'uslig :1110 gege
",BUS uiL te pulten ~I). In hClllC'gmltle bedrijf, 
krijgell w~ ern meosterlijk hehandeld gediug; 
waal'hij (Ie slecht:~ ' ll'd den gocdcn veomheer 
Cürudalt...\ Oll: chultli:; .Iot't \'crolJrdl'clen als 
moorJouanr "'an da hetaere . Praclitig is de 
\'t:rradel'srol geschrcvoll eil hel. zwcllke,n 

~let t.tTlche V,IU rroU\"l'e wtor,lt 11 .... 7.· (Sou
(!rakaj als ,ool'spronkclijk a~hrij\"er , g~110enll1. 

der IlIem1ing \'311 da rechkrs .t.en on.:unsLe Donkera.la atlJana(1) lebijneDd tern.ken 

VAU d~11 btlehuldlgdc" ~ord' vwL- Lrt!Rond Ted~~,n:::;;:rzi;::: i::l~:I~;:~i;~~b, 
taleut. aanschollwelijk ge'maakt. ala weldaad, un onedelen bewcztn; 

Lallgzaam, zunJcr el'n ooc;eulJlil\ le veul Alsvl'OUwl'D,dieden lie(sternots'en <!er\'en, 
\'an oHze ' arll~dacht , te vergen, voel'l de dich- zijo zonder glansde toppen nn de lWl'gen ... 

ler 0115 in hel ti~ude bedl'ijr uaar de gt'luk- Denk U dia regels, machtig uitgezegtl als 
li.ige ontkuoClping. , reizangen, gevoegd in een drama vol l'as!Sie 

Oe Konings zwagel' heeft ge1.ege\·icrd. De en vol kracht. Vul wat. gezegcl is aan, zoo 
het.aere, die hr.m vel'Smaadde, waant. hij ge kunt, met de v81'heelding van eell ooster.
door ziju hand gcwl1I'gd, een '')Iaar, gduige lillg en eer3t dan zlla ge U een deukbedd 
van zijn misdaad, is in ziju slot. gukel'kcl'd, kunnen vormeIl van het ovel'w6ldigellde 
cn men zal den onschllLligen veemheer tel' dezer inJ.ischc drarnatbche kunsf. 
(load br.~lIgell. Maar Vasantusen& is door EI' zou, hoe vr~emdditop het t'el'str gl'zicht 
rIen verl'adel' niet vel'moJrd, Het gelukte o(\k sehijne, eelle vergelljkiug le makcl! ziju 
ceu bewcedadigde haar le\'c.nsgeesten wet.lcn' tusscllellJit ~oolleelspclell cClligclilukken vau 
op le welikeu. De' beulen aal'zelen zoo lallg' ShakosJlf'are, waal'ill het hoogsl-vcl'he\'clllj 
tot er rp.ddiJl~ komt.. Hel slaclJtoffel' vrln deI! . St.a<lt tusschen het allerschel'pst w~Crgerie
kooillg hceftucu lyrau gedood; dc slnar is ven r~iHe; want ook da inJischedir.hlcl' Vl'r. 
losgekilme!l eil getuigt mll Samsthällaka'li ~ma..1.dtgeenszins het aalt 't alletlangschc ont
misdaad i Viisulltascna veJ'scllijl1t en de gru· lef.ludomotiefen schuwtcveumin hel raketspel 
w6ldaad worJt bewezen. Caradutta buwt du van wo()rd en wederwool'd tusschcll twistou
l:elierde en schenkt. den hooswicilt genade, deu om, dadc1ijk daarop, Je "Ieugeleu weC'r 

uiLroepenlt : breod uit le slaall eu alls t.e VOel'en hoog 
.. Vall nu af ~an ia oni da hoogste blijlhcbap.... bo"ou dat guwl)ne gedoe. Zijn vcrbet'lding 
'tLot maaktaommigen leeg en sommigen gevuld" is uls de leeuwerik. die lang kan tl'ippel(,ll 

Doet o:~e;:~~:;:nto:e~OO!:;i~e:e::-~el.gnng be- door de weida om ilH~ens loodre~t op te 

"oert and'ren die bijlter zijn ; 
[tl'een, stijgen, do zon tegemo~t. 

Wijl 't in 's wereids bestand cen aamenst.el Vel'tooLt .Hel leemeu JYag;lllj~,1 is niet uitgcge~cn 

Speell ~':~:O~\:!~:;;!~J!i;o:~~lhi al. badde hette in dien saaien, dell lezol' olitmoeJigcnden 
[doen ,"orm, waarin tell 'onze,nt dc meeste acatic-

n;tet-kt'aikjft Hll 't watel'red.. mIsche proerstukken in dl'uk nilkomen. De 
Nielall",," ~.overweltligende dramatisch. ftrma Scheltema en Holk,·ma dccd hc~ boe\;c 

kracht vall Ilit stuk tren ons. Menig r~ag- verschijnen in mooi quarto-formaat, ge,iruk~ 
meut - t'n dit pleit. ook zet>r voor den ver- op hullaudsch papier (imita.tie van Geldar-J) 
tnler - ConkeH ons tegen al~ eeu juweel vsn mflt mooie letter en, 11larges niet te clig on 
ware pO,ezie. Gun mij het gell:0egen U nlleen niet ovel'dreven hrecd. He hcel' F. Hal',~ 
maar wat aan te haien uit llet. vijfJe bedrijf, Nibbrig versiet'de het soher sn wa.ardig met 
wa.arin we aeu onweder booren ooschl'ijveu voorLretrelijk gedachte 1;'11 kellrig uitbe\"oe~"\ 
Tel'wljt de pttuwen, het be.pcul'enJ, da &tauten de decoratieye teekelliogon als vignetten 

j5preiden, bovrn de versehillende bcdl'ijven. Al oie 
D'ontl·USt.e zwanen, tot vertrekken hereid, ·t tl'ot~ te.JktJuiogell zijn zOllJer voorbclioud te r~p.-

. , .~I~el'en. meu; Ik wijs hier all~~oll op de' kapel en, ~e 
Bevangt den hemel In den oogwenk t ontlJd[!:c~~ ~ Hbellulen, dausen..! hO\'!;!11 eelt IOlus-"y.yer 

Eil teven. 't h8l'le van den minnaar, naar Ilerde (viel'.,e bedrljC) . de ~au weil oovel} \Jet \'.J)fd~ 
['Ol&chtend. en de z wauenviJvers boven het 2teVClll~c i 0.':1 

Als 't I~ehaam donker van den Lang-gelokte, tieode, , 
~etkl'an~nrijlln tot een .chelp Jl,ebogen, \Ve mogen (Ht. 301 t.e vluchlig nrlikell)i~~ 

ls~: ~o~~ z~~~;:z:!~a~av:: ~~~~::~~:~~~~' besluiten zonder dell wensch ui~ \.e dl'ukl\.en 
Die dt'op'ten, neergegoten,8ehijnend all vloeibaar dn\ weldra van hevoegdc hand ~ell ;het w~d~ 

lzilver. waardigol', u~t.vocriger besprekmg rno~~ 
IJling, ontvaUen aan de buiken d~r r()geng~ver!:l, volgen. \Vij kondell slechts, in alle besehtl· 
Bij 't licht der bliksemlamp cen 'logwenk ge:uen- dellheid onzell lezers , op dit heel'lijke dl'ama 

[vet'l1wenen, ' k 
Vallen all aCge:meden Cranje van 't kleed des he~ opmerkznam ma. en. . 

fmck .. ~ den Ha."\g, 10 Jsnuarl 18nS. 

D001' wolken, gr~uw als veraeh lamAla.loover, 
heert 't IIrmament het wn1icht opgedronken i 

Micrboopcn zinken (Inder regenlt,r-nlen, 
als olifanten onder 't Ichot der pijlen ; 

De hliksem als een goudell lam(J gevormd ia, 
die op de tinne hCdn· en- wetler sllng~l·t ~ 

't Maanlicht, alsliefste van een zwaktr:e1gade 

FRlTS LAPIDOTII. 

(lI Anjana=zwal'tb oogcnzalC. 

wordt. voortgejaagd,dl.lOI· wolken,heeoge't'oerd., l . 

Overzlcht 
(ßUtTE:-iI.AND) . 

Met bUksern5noer den gOI'llill sa.iI~g~bo.ndeIl' I 
all olifanten die alkaal' bea.t .. rroe~, 

Houl1en die wolken met haar re8en~,tr~len 

Het voornaamste lIienw.:i uit P:tl'ijs e'n 
Weenen zij hier zoo' beknopt. mogclijk. ' VCl' ~ 

op Imlra'!llalIt d'aal'd' als aan zilv'l'en kool·de. 

Door wolken, van den fellen wind gezwollen, 
('n als de wilde-bufff'lkudde' rlonkilr, 

Gevleugeltl met den blikse~ en beweeg'lijk' 
als inncrlijk hewogen oeeanen, 

Word~ d'A!u'de tlians- Z{IO rnateloo. van gfluren, 
en metJon~-gele loten gl'llS bowilssen -. 

OOOJ' regenstl·d.len 'die tel'uoder _torten, 
gcspleten .b: met diamanten pijlen .... 

.. Kom toch, 0 kom I .. dus met schellel'en klank, 
door de kreten der pBuweu begl'oet. 

0001' d'als onstuimig: upspriogendo kl'ane 
met smaehtend verlangen omlJelad, 

Ook 11001' de zwanen, den lotus \'erlatend, 
met . bevig', ontl·ocri.ng;lHl.nIiCholrwd, 

, rnr.ld. We zijnzeer len achter geru,tkt. 11001'
dat OIlS eigen rorertoircvl'ij wat belau;!rijks 
bracht ~n het ;ml dus niet lIiogdijk we7.ell 
i,lel' cell vollcdij over7.icht aan (e hil;de~l,:'. 

Parij$. 
Vrij belangwekk(~nJ als pl'ocve , mod Zijl) 

. geweest Dans la Ullit. ('pg'P,i(j/I',1 IM Nov._ 
'gtS doOl' 11e E~'t"oliers, tUu zh'.h fil sinds 
jarclI ,m0rien Vt·!'hellg(11l in dt' gUlisL ,"al! ('CII 
klp.i~1 1i.l'iugetje lie(lIehhers. '1.15 el\ .. 1 tI';t~1 di~ 

in vijt' bedl'ij\"en ·L1o:,r :\Jl!ll'c 11p._ LOI·.}e. e i) 

I Eug~ne , M(\rcl eil de: hnordp(,l'sv{t ll i~ ,('011 

:.,~.r~Ofde, .d~,~ ,~ul,,~I.~~;: ~\·.91:d!I ,~7.ij;1I ,1~1,~jS~~ bl:i.jft 
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hem trouw en ze verbindon zieh in don echL. vnora} me_t hel oag.: op het heerenpersoneel. ' leelijk gow'eest. lcolijk aoor ziju to langen 
M"ar da vriend der jel1gd van het jon~e dat zeer t~lrijk is~ ell waaronder nict~emin _ ueus. Het verhindl'l't hem niot om verliefd 
vrouwtje verschijnt en weU haar sluimerend v~or zeke~ roqe'o ktmZ80 worden gedaan, I te wordo:: op zijn uicht, da SChOOllO Roxane, 
gebleven Herde. Oe blilldeman komt tot de die. nUten "_te rechtvaardigen waren zoo men een hoofschc juffer die 11U wel niet ais Mo· 
vreesolijke ontdekking dat zijn vrouw een niet betel' bad. Decorl en Albert Lambert . Herets eathos alke gedachte nnn da Hefde 
ander lier"heart, lijdt verschrikkelijk, maar zijn door ~unne burgerlijkheid en vulgari- onuUs.ta~lUba::tr vindt, maar toch verlangt 
eindigl met te berusten en Le vergeven. Hij leit. de een als man van de wereid, de ander dat baal' geliefde de " earte du Tendre .. 
znl troost vinllcn In zijn gelDDr. Mend6s als llokter, in Le Passe bepat\ld potsicrlijk keuneen. jo leedere, dichtel'1ijke en beeld
roemt de verlolking en zlet in de nog- zeer en Cand6, "die als Le Passt het verleden rijl\e taal haar ZUII hulde kUllne bl'~ngeu, 
Jonge Schrijvers mannen van grooten aanleg. van de jong.9 woduwe Dominique BrIenne, Doch de vr0UW in haar is bekoord gewor-

In het Ambt"gtt : La Maitresse d'icole, in het geheete ·sluk met .deze behoarl te dra.. deu dool' de fiere, mannelijkc verschijning 
vijf bedrijvcn an zcven tafereelell, waarvan gen, werkt er zeker niet toe mede het begrij- van Chl'istian de Nt'uvillette en zander hem 
Mn proloog, door Etlmond Far~. Het is een pelijk te makeu hoe dio vrouw, die zoo hoag uog gespl'oken Le hebben is hnar harL in 
sluk vol gruwelen en Tol palitiek, maar een dllnk va~ de ware Heide heeft, ' die het Hefde onlstokcll . 
meestel'lijk gespceld, vooral door Mevrouw karnkLer, van haar zelfzuehtigen, losbandi- Onder haar oogon hceft Cyrano, nn. niet 
Tessandier, dio aen hartstochtelijke mooder gen, )eugellachUgen . en ollgentlemanliken ongeloofhjk.e bruLaliteit cen tooueelvoorstel
uit het volk voorstl.'lt. vrocgeren minnaar doof' en dOOl' kent, noch- urig in het hotel de Dourgogne te hebbell 

In 't Vaudeville, een abOI1Dttmenlsvoor · tbans telkens weder in de oprechtheld z~ner verstoord door den bem onuitstannbn.ren 
.tolling van een komedie in drie bedrijven, liefde beglntte gelooven en elndelijk op heL t1lt>neclsp~ler Monlßeury hot ,wiigen np 'Ie 
l'Aveu. door L: Glei!e.· Eell aardig vrouwtje ·pu·nt gerbakt hem wedor · in da al;mcn tc leggen , 1!I'njcudigen pronker mc! cen degon
wordt erg het hof gemankt door oen club- vellen. Zoover komt het echler niet want sloot geslraft \'001' eeD opmerking ol'er zlin 
man en voelt· zieh · aangetrokken door den wanneer hij in vervoeriug haar zegt hoe hij neus. Eil hij heert dat gedaan onde.r het im
harLenbeuJ. Zij gaat nanr haar man en zegt mp.t haar vlieden znl ver van wereid en rneu- pr~)viseert'n van e~n toep:l35cIijko ballade 
hem alles. Jammer dat er in dlen meneer schen, naar aen buitentje in de omstreken met overeenkomslig zjjn belorte den stDOl 
niet wat meer pit iso Het eenige, wat hij \'a1l Parijs, wljst zij bem vqrontwaal'digd de bij den laatsten versregel. Roxano Jaat Cy
doet, is met zijn vrouw op. reis gann. Hij deur, want zij weet IlOe hij ook daar al ziJn rano verzoeken 11M!' een onflel'houd tae tr 
had zija h,uwelijksreis nog eens in 't heel vorige minoaressen gflhuisvest heeft en acht staan. Zou zij getrCll1en zijn gewOI'den dom' 
kompleet met hanr moeLeIl overmaken, hare Herde te hoog om Le wordeo -ooantwoord da tintoIing van zijn geest, door iijn vaardig
Doch hij is niet zeer galant, een beet je z/)()als die barer tnlrijke maar minder ldes- heid "all long en degen 1 He~laas neen! zij 
water en melk. is die menecr 1 Het vrouwtje keurige voorgangst.er3. Oe dialoog is onge- komt haar Hefde belijden voor Chl'istian NI 

geneest niet en h.il3.r goedig perceel van 'n IDeen ,levendig en d~ bedoeling van dCl~ hern verzoeken dien jongen edel man. juist 
echtgenoot wiJ w~l toestemmen in t'en schrijver is dat ht't geheel met een brio .. ä. ingelijfd bij een compagnie vail Gascogn(>rs , 
scheiding, wat hun zeer kwalijk genomen l'emporte piece .. gespeeld worde, waardoor groote scheUeraal'S allen maJ.r ook echte 
wordt door hun kennissen, die wel·verkiezen hij hoopte aBU den kaut der toeschouwers houwdegens, togen zijn li.ameraden te he
om te gnan met vrouwen, die haar man het gevaar van armatting te vermijdell , sc.)lermen. In die comvagniu is Cyrano toch 
bedriegen, maar niet met gescheiden dames, welke door dCl doorgaans lange ontboezl:- 0I1der de mcest geduchtell. 
die geen het:lrog, ver:,iezen te plegen. Oe mingel1 de:- boofdperso(Ji) ontstaan. Ik gt;)looC Met een blocdend hart Ilecmt Cyrano diE' 
gelukkigc overwinnaar is volstrekt niet dat lüj op een anderen artistieken bodern dan taük op zicb. eil hij gaat vel'der zdfs , wau
verrukt Oier 'L ge\'al ; de eehtgeuooten ver- dien van het Odeon die wensch geheel vervuld neer Christiau hern bckent wel soldant t.e 
zoenen zieh, da • woreld .. is tevred~n cn lIad kunnen worden, doch men kau niet ont- zijn maar vreemd tc sLa.1.1l tegcno\"er tle 1et
het publiek is 'l maar half, volgens de dng- f kennen dat Mme Sizos daarvoQr deed wat in toren, eyrüno zal 7,ijn penvl)erd(~r worden, 
bladen. , ~ haar vermogen lag. Voldoende iS'dit echter Cyrano de spraak der Iiefde hern vertoll{el1. 

Bij Antoille ging -z6 Nov. Le repas du ; niet en het stuk, slechtingeleid dO(lr eene Wut hij dcnkt en dicht, Christian zal hei. ab 
Lio", vier bedrijven in proza door FrauQois als expositie allergebrekkigsto en verwar- eigell taal tot Roxane mogen SI)rcl\cu. Een 
de Curel, een mijll-drama vall sociaal-demo- l rende eerste akte, zal misschien ten gcvo)ge avond bij cen serenade zal Cyrano zijnliefdo
kratische strekking. Het leeuwenmaal krijgt der lauwheid der overigo medespelers korter lied hem influisteren, om een oogeablik la
de patro:'>ll, de werk.lul zijn ma."l.r jakhalzen, leven dan het eigenlijk verdient. Vraagt ler zelr zljn hart UiL ic storl.ell voor Roxane, 
die de aCgeklüve.n beentjes erlangen. Erg men evenwel oC het hooger staat dan A UIOU - wier oor dc stern van Chl'istian meellt to 
veel guredenecr, en weinig logica. Het sluk reuse, zOo moet"dunkt mij, het ntitwoord hooren klagen CIl jubelen i hij zal, bij het 
heaft gean naluurlijlt verloop 1311 het slot be- beslistontkennen'd -lulden: Hierin· loch ·was· ' beWvan Atrecht, W8nneer heiden- le velde 
vredigt niet, villdt da kritiek. Bij de gene- de schrijver - en mis,chien wol Mme zijn, de iJricfschrijvcr wordell van Christiau, 
rale repetitie werd hot geheeie laatste be- R6jane - er in geslaagd ans b~la~lg te lloen schl'ijvende in 7.00 gloedvolle taal dat du ge
dl'ijf er afgehakt. on een andel' pel'soon stellen in twce schepseis, die hoegellaamd Hefde die roollslem niet kiln weerstMn cn 
uitverkOfC:1 om te worden doodgesr.hoten niet belangsteIlend zijll , Dat was knap, kllap verschijnt lo midden der soldaten. Daar 
dan de Curel eerst llaartoe had besterrid. zeoals het is van een schilder, die Veln ' n komt Roxanc dan aan Chl'istian ,,'erteilen dat . 

Een triomr voor .intoine als tooncelspeler paar uien on een aardappel teD interessant hp.t niet meer zijn uilorlijk is, zijn gestalte en 
en mettcur ell seilte. schilderij wed te maken. Thans verlangt hij hOlldiug welke lIanr gevangen houden. maar 

Las mauvals Bergen. 
In da Reuat"ssflnce ging 15 Deccmber, 

Les mauvais Bergers, tooueelspel in vijf 
l>edrijven door Oct.ave Mirbenu, den welbe~ 
kenden, helligen porijsch.n publicist. Er 
'll'ordl nos' .1 gerede\\eerd iu dil stuk cn de 
schrijver Iaat er zijn mfeningen in verkon
digen o\'er de verhoudlng tusschen werkJic
den en patroons, AangriJpende tooneeJen 
hebben wel indruk gemaakl. Sara Rernbardl 
speelde voor eenvoudig meisje. Oe mise en. 
sce'lIe moet heel kranig zijn geweest en "an 
een treffend J'ea1isml'. De kl'itiek heerL niet 
zeer glln;Lig over dit werk geoordeeld; 
voornl S"rcoy met zUn saltimballques de 
la phrase was hard voor den schrijver. 
Clcmellcenu was vcrrukt; maar dien kan 
men geen speciatileit in tooneel1.aken noe-
men, 

Porto-Riehe, de gelukkige auteur vnn 
A mo;tretlse. gaf zijn Le Passe voor het 
Odeoll, De heer de -·Qfsumbroot., die in den 
N ederlaudschtll Sjuctalor uiLvDet'ig verslng 
gceft van pal'ijsche premieres,zegt daarvan: 

Le Passe. 

echter dat we ook even zoovoel voelen voor dat.zijn ziel an gemoBL1. zooals zij zioh heb
eell 38-jarige weduwe,· wie!' zcldzaam v~r~ bOll uitgcsproken in zijn brieven, haar het 
Hefd temperament ous, die -sedert de invoe~ hal:t !lebben doeu zwellen van \,",eelde en ge
ring der Hoogere Burgerscholen physiologie luk'. Wat boteekent daarllij vergeleken he~ 
mtt den paplepcl bill non krijgen, 0(1 zijo uil~rlijk schoon? Me t zulka g('estc~gaven 
minst genomen verwonde-ren moet. Uit ren z..tl zij horn liefhebbeu , hoc ook, leolijk, 
wetenscbapp(>lijk oogpnn t moge zij .een mismaakt! 
mel'kwaarllig • geval .. z~n; voor leeken zal Leelijk'l misrnaakt 1 Mag Chri:;tian dan 
zij stuitend hlijven. Zijil geluk ollthoudoll aan Cyrano, wi(>lls 

Dez~lfdo verslaggever bezocht 'een foor- geheim hij daareven heeft ouldekt 1 Hij vor
stelling ·vau het beruchte The'atrc·yialiste derL oen ' \Bl'li.laritlg' lussehen Cyrano en 
van Chirae. Na ons daarvun het een en an· RQxalle, maar nauw staan beiden tcgotlover 
der leelijks te hebben vcrteld, bosluit hij elkander of cen schot dondcrt van AtrechL's 
Vereeht : wallen: Christian die zidl buHen dc bes.;hcl'-

.. Zou hot gern lijrt wordcm al die kunst- m(ng rler loopgraven heer, gewnagd, sJ,tat· 
verkr8cblers cens het maskel' van het gc doodeiijk gelroffen tel' narde. Eon bevrijding 
laat t.e rukken wnarachter zij in nnam van voor eyrano? Neell, eerst nu begint zijn 
ik weet niet wat "oar Jan Klaassen esthe- zwaarste taalc Hij zal dc herinnel'ing hol
tika slechts hun porsoonlijke ijdelheid dienen i pen plegen san den beminde. Christiall in 
om ook eens m~e te roeren in de brU der j Roxane's oogen moet blijven da held ya:l 
algemecn8 aanstcllerij , 10. I haar droomen. Vijftien jaren lang' rerZi)rgt 

Maar, in mijn tUd, dncht niemand dat .. aldus Cyrano Christian's nagedachtenis lJij 
Cbirac. wat anders bedoelde dan speculeeren de wtJreldlijke kloost.erzuster,steeds in rouw
op de minne lieChebberij van zeker publiek g~waad gehultl, die Roxane geworden is·. 
en ook nu HOg znl wel geen mensch dat mas- T~t op dat uur, ziju. stervensa.volld. dat hij 
ker houden voor mear dan het is, vraagt den brief te mogen lezen dU01' baar 

Men is algom{>en in verl'ukking gebracht op Christian's lijk ge\'onden, hct laalste tee
door het nieuwe sluk in VerZen van Edmond ken van zijn Herde dllt Roxnnc bezit. Eil dnn, 
Ro",,"d (vijf bedrUven) opsevoerd in , do terwijl de ,.vond begint le vallen, lee.t 
Renatssance, nlweer, den 30 December 1.1. eyrano dat schrijveJl, . hardop CIl met eell 
De pnrticuliere corrcspondant der N.R erl. ~armte wolke Roxnno doeL opldjlten1 tel'· 
wijdL er een lang artikel aan en alle Ira.n· wijl dichter eil. dichter de st:hemel'iilg Oln 
sehe bladen prijzen 't om strijd. Wo zullen beidon duistcrt. \Veggl'zonli.en rends is da 
OllS bet stuk Iateu verteilen dr;or den geell- zon j donker WOl'dt h~t ;. maar C,nano leost 
tho('siasmeerden correspoudent der Nt"euwe dool' want dien brier, hij kel1t hem v:m bui
Rottel'damsche Courallt : ten, Al:; al het geschrtlvene is hd zijn werk 

Cyrano de Bergeree. 

Een laug stuk met eeu yerpletterende 
vrouwenrol, geschrevcu voor Sardh Bern
hnrdl en gespeeld door Mme R.phaele Sizos 
zooveel mogelijk .. a. l'illslar .. in persooll, 
Het had o:)k voor Rejane kunnen zijn, en 
vergis 0\ mij niet, zoo is het stuk onder iiJn , 
oorspl'onkelijken titel F aiblesse eerst naal' 
de Renaissance, toeu naar het Gymnase en 
van daar nnar het Vl.I.utleville getogen, om 
einde!ijk in hot Odeon terecilt te kamen. 
Of dil In zijn voordeel is geweest 1 Er ward 
In het tweede Theälre Frnncni. wel eens , Chrislinn 'etail ~eau I Cyrano, dal weel de 
beter gespe,ld dan legenwoordig. Ik zag dil ! gescbiedenls ook van hem le verteilen, is 

1 

geweest, Zoo worut hct licht voo,' Roxane, 
maar bij die, onwillons nog, dc waarheid 
heeft gebracht strljdl zljn laatson striJd met 
den dood I 

Dit in-dichterlijko gegevcn, verheven cn 
toch zoo·een,"oudJg, dat bovenmenscheliJke 
kracht laat onUui~en op den bodem van het 
menschehart ee dus in haar oorsprong bet 
bloerl doet It!kell van aardscbe smart t;lU pijn, 
worrlt voor ons olltwikkeld in een reeks van 
rle rueest !'Ichilderachtige tafereeleu,\'ol afwis
seling en bewegiug, steeds gespannen hou· 
dendp. de aandachl, steeds verrukkende den 
geest en het oog" Ik herinoer mij niet, in de 
jarcn van mijn hiel'-zijn, een stuk tc ht}bhcu 
gezien dnt zoo om'erdeeltl genot geeft, dat 
zoo van het begin to~ het eindo U onder de 
de bekorillg boudt, als dit sprookje in het 
kteed der werkeliikheid. 

En dan de heerlijkc, smijdi;;e taal, flon
kel'end en schitterend, met Cyrano's bOf!r
tiga. ,invalleJl co vlijmcllde· spollernijen, 
opvlanHnende mel ziin hartstochll I·:r klinkl 
hct goklik-klak van lI(lgens in 11001' (>JI in 
haar stroLen suizelt de avondstille; er jubelt 
de overmoed van den storke in ('n du lijtlende 
schreit er zijn weemoed in uit. De schrijver 
der }t\}manesques (van 1894), "nn de Prin
eessc Lointaiue een jaar' later, van de heer
lijk-mooie Samal'itaine uit de Paaschdagell 
van dit jaar, hall reods getoond hoe groote 
mecster hij is over zijll (na1, hoe hij een 
woord vindt ,·oor uiles wat hij zeg-gen 
wil, hoe de "ersr~gels llem ontvloeien, zau
gerig oC schriI, Luimig, zich aanpassende bij 
rlke gemoedsaandoeuing, vel'tolkende elken 
weemoed, en alle blijrlschap. Ellmond Ros
tand heeft hier zieh nog overtl'(Ifl'en ! 

Het spei in eyrano de Berge-rnc? Laal ik, 
Dm tc kunnen besluitell, er slechts ,·an ver
teilen dat Coquelin in deze rol mi~schien zijn 
grootsten triomf hpert gevierd. Ik woonde 
Dinsdag de premiere bij. Tooneelschrijver 
en tooueelspeIer moeten nog hUll OOl'en boo
ren tlliten van de grestdriflige toejuichingcn, 
Trouwens, deze zullen zich wel elken avond 
herbaIen, en voor Inll6en. heellangen lijd I 

F. L. 

Laplandsche Idylle. 
De heer J. Vriesendorp sch~nt het maar 

niel"to kunnen vergelen noch verge,,-en, dat 
hij zoo' deerlijk schipbreuk Jecd in zijn 
waanwijze pog-iug Offi den VIan,ingcn {>ellS \ 
to komen -wijzeu wat zij op tooneelgebied' 
zooal te docn en te Iateu hebbeu, en om den 
Vlaamsp.hen Leeu w te leeren danseu op ZU"" 
pijpen. Het beest bleek te log ('t i. Va!. den 
Leeuw dat ik spreek) om te willen luistel'en 
naar hct Amsterdamsehe tluitje, en liet deu 
hecr V. zijll wijsheid \"Cl'kondigen zondl'r cr 
zieh in 't ruinst nan te storeu.Duarom is mijn
heel' V, nu zoo vreeselijk boos. EIl ten 
tWl'ede male luchl-i zijn gramst'hap in hel 
Lolldensche weckLlad Hol/m/dia (I) WMr 

hij cen stukje Het in opncmen, dal wij bier 
001\ nog ecns ll'r sprake witen brenge~. 

Orer het eerste gedeelte "an het opstel. 
Jetjo kUllnen wij ~lilzwijgcnd heensiappeu; 
hut raakt nit l OllS, redaclie, maar een onzer 
vrienden, die z,·lr b!"hoorlijk ge/weg gebekt 
is om (jen heer V. te wool'd 10 sinan, indien 
hii hel :wodig oordeelt op dien. geS<",h/'iir 
/log verdeI' acht te sloan. 

Vii het tweede deel cileeren IVij de vol
gende re~els : 

• Oe Hollandsehe stllkllen stilan wel op de 
Antwerpscho speellijst, ik ·neem het ganrne 
:mn, Worden zij ook vcr~oond t .. 

Wij vragen: wat zijtl stukken, die op 
een sfcelIijst slaan, doch niet ' vertoond 
worden ~ Dus gespecld, Oll toch niet ver
toond !~, .. -Doch verder -:' 

• In da laatstc twee jaren, die der ver
hrocdel'ing lInmelijk. Tond ik niet meer dan 
Hel Geheim val/. deli Blillde (W. payper.) 
en Zwarle Griet (FaasseIl). 

• Ook werd er lIog de A 11tsierdamsclte 
'Kaartlegsler vnn den Inalsle donr Fri", 
Bouwmeester illgevoerd, manr algekeurd. 

" Heerlijk is het volgende, entleend aan du 
kriliek (2), 'Vn.arom begihneIl sommig:e 
ollzer (N. ß,) goedo .pelers lIolland,ch te 
praten 1 Omdat het stuk in H(lllaud speelt ~ 
Nou, df~n moeten zij in de dUlLSche stukken 
maar ·dui.lsch en in De Nieuzve ]oltgen 

(1) Nr vao 1 Jan, 1808. «Ylamingen pn (105 To()ooo 
necl.lI • 

(2) Het Nedt'rlandlch Tooneel, D· -4, 1895. 



IIgelseh spraken of zlj zijn niet logiek. 
'preekt Nederlandsch, mijnheeren, en vaagt 
,w. hielen aan alle geweslspl'aken. Vergeel 
jet dal wij in Antwer!,en zijn, de stad ge
end voor hast' ge.zuiverde uitsprfmk. " 
.Zij willen noch Hollandseh. noch Neder

Uldsch (wie kent bel verschilI) maar Ant
I'erpsch! • 

Wal een macbUge logika loch 1 Een dAr 
eJacteuron Vlln Het Nederlalldsch Tooneel 
,hreef in 1895, zieh lot da leden van het 
o/mmalig Antwerpsch looneelgezelschap 
icbtend: Spreekl Nederlandsch. Mijnhee
en, en ... bekommert uom geen gewest
prilken. 
En uit die woorden trekl de heer V. deze 

)!lelnsie, Zij willen nbch Hollandseh, nbeh 
:.derl~~ci~Ci. (\;'ie I,ent het' verschil1) maar 
ntwerpsch I 
Waarlijk, er hoort moedwilligheid en 

wude tl'OUW toe om atdus te redeneeren. 
Dal de heer V,geen versehi! kent lussehen 

lollanjsch, tussehen zijn Hollandscb hijv., 
11 Nederlnndsch, d, w. z ,de taal der be
!haafde Heden, pleit stellig niet voor de 
inhe"id vall zijn gehoor. Verwonderen kan 
H$ dit echter niet nl te zeer, lUtdat \Vij de 
·r hadrlen Z Weled. Geb. in eigen persoon 
, mogen hooren op hat Congres van 1896. 
Maar het verschil opmerken tusschen 

ialeclspraak, hetzij dan van Anl warpen of 
1O Amslerdam, van Brussel of Rotterdam, 

aU Gent of ·van den Haag, of van welke 
lad ofstreek ook 111 Zuid- oI Noord-Neder
lud, en het NedHrJandsch zooals het klinkt 
it den mond van ne1eUt'rden, die hunne uit
praak verzorgen, - dat doen wiJ wel, en in 
ien geest was het dat de redacteuJ' van 
(ei Nederlandsch Tooneel aan hel AIII
erpsch gezelsch.l' den rund gar, Neder

.ndsch te spreken, geen geweslspraak, Dole 
,)e~ Hollandsch,zelfs niet in aan Hollandsch 
lukl

• 

In hoeverre dil laal,te nu goed van hern 
I~zien was, kan hier in 't mic.Jdell blijven. 
.cI goede recht van het gebruik der gewest
Iraken in verhaien or tooneelstukken, welliC 
JIlA bepaald lokale kleur dragen, wanneer 
,isl hel aanweJ\den van het dililect kan 
:jdragen tal het verhoogen dezer klenr, i. 
,.~lle qumstia die hier voor het oogenblik 
if't in bespreking ligt. Aaugenomen zelfs 
lt de scbrijver van bovenvermeld stuk zou 
:lgelijk gehad heblIen, bet nabootsen van 
,~t Amsterdamsche dialect in Faassen's 
anrtlcgster te veroordeelen, zooveel· blijkt 
.eh in elk geval zeer dnidolijk nH zijne 
oordcn, dat IJij zuivp.I' Nederhu}!J~('h aan

:ecs, en dat de heer V. bi] gevolg de wt\nf
I ,bi \'erdrnait W;l11neer hij in da aangolwald" 
oorllcD hot tegQnovergesl~lde lersl \"an 
dgccn zij zoo klanr Le ,"erst.ann geH'n. 
De lu'er V. eiudigl alzoo : 
" In geen geval werd Iwt beste, wat wij 

I~bbell, aan de Vlamingen aangebodeu ; 001i. 
Lt willen ziJ niet ... 
Men zou kunnen zeggen : Jndien hel best!.! 
at gij hebt nlct rum de Vlamingen w~lI"d 

lngeboden, zoo werden zij niet in de ga
genheid gesteld het tc willen of nioL te 
'illen, en is er bun bijgevoltj' 0 k niets ta 
)l'wijten ... 
Maar nu valt het nog buiLendirn te Le

,cn, indien \vi] ans gingen rerme!en het 
!5te wat HoHnnd bezit ta willen vortoonen, 
,. de heer V. zelf het ons niet allerkwaJiJkst 
,)l] durven te nemen. Immers. hot is nog 
dO heellang niet geleden dal hij ons behoor
Ik inpeperde dat wiJ daartoe alle bevoegd
eid missen. SehreeC hij loch ni.t in H et 
'oolleel van 15 November 1891, in een 
"likel Uit Vlaanderenland : 
" Hel spljt me .Hij<! als een Belg el'ostig 

" dnt begrijp ik van iemand uit Groningen, 
an menschen te AmsterdalD, van Ibsen en 
aplanders. maar van Beigen snap ik dat 

,jet. Het is me niet wel doenlijk, ze rne 
nders VOQr ta stellen dan ovcrdreyeu, in 
oute pracht, of met eeu blau wen kiel en 
llchtig zijden pet. Verkit:zingsl'umocr'en 
almend lied zijn voor mij de llolg, En is 
at oppervlakkig dan doo ik boete. 

.. Nu doat het mij zeer, dnt Beigen ernstig 
ijn en tafllcongl'esscn hruden om p.igenlijk' 
I1ze tanl te bewonderen Irlct pogingen om 
" hUllne lot in den oelspraai< geUei< te 

HET TOONEEL 

maoken aan da Nederlandsche en daarom 
1s het me zoo vreemd, dat zij op hunne 
plao',en, waar Daar mijn eellzijdig inzien 
slechts de vlaamsehe kloch, en hetvlaamsehc 
lied met hot melodrama, onde!' leidillg v'to 
d('n grooten Nestor de Tiere thuis behool'cn, 
ook ernstige, hooger (1) (a) staaude Neder
Jandsche stukkeu vertoonen, 

• Het doei me pleizier voor de heerell 
Mendes da eosla en Juslus "an hlnurik, (.) 
welke laatste eigenlijk met Zijll eene beeil 
op Vlaamsch Tooneelgebied staat, dat hun 
stukken 0, a. te Gent worden opgevoerd, 
dat lOan er ZUIl Model an Fune Besc!zuite1l 
geeft, doch den aard van 't land is men ermell 
aan 't verJooche11en ... 

Genoeg, niet waar 1 1'usscben den heer 
V. van Hel .Tooneel en dien .v,an H ol/alldia,· 
tusschen dien van 1894 an dien van 1897~OS';' 
vaU da keuze ons moeilijJ).. Wanneer niet 
eell voltloend getal Nedt::rlandscho stuliJ..en 
op ouze Vlaamsche Scllouwburgcn gegeven 
worden, dan hedt het men een sllrkastischen 
gdjns: Gi] ziet hat, zij willen niet I \Vall
neer pogingell gelluan wOl'dun om ons pu blick 
bekend 1e makell rr:ct de ßjncre stul;.kcu van 
het Nederlandsche repertoire, dan is't ,,,ecl' 
tot OIlS, met ironisch medelijJcn : Gij vel'
loochent den aard van't land, blijfl bij uwe 
Vlaamsche kluchten, want .•.•. Cl'Jlstig 
wordt ge toch Jlooit i het doet mij zeer, als 
lk u w vruchteloos pogen zio om het te wor
den; dat kunnen ulJeen wij, .. melischen te 
Amsterdam .. en ....• de Laplandors. 

Golukkig dnt er le Amsterdam en e\ders 
vele Heden zijn. die da toestandt>n in llclgie 
beter kenneu, lanil f'll volksaard bet!:'r waar~ 
deercll, en, Offi de toelludering to hewerken, 
het yerstalldigcl' a:m boord welen te }eggen 
dan da heer V. ' 

Vlarniugen on Uollanderskunnell malkaar 
best vorstaan, e~l, om te begiDllün, een lwel 
eind met elkauder samengaan: Iater zal 
men zien of er nog meer kan gcdaall wOl'den I 
wanl de tijd moet de vrueht doen l'Up,n ; 
maar, er is een voorwnarde: lant de Lap-' 
landers erjn '8 bemeis lluam uuiten I want 
die zouden 't speI verbrodden ~el' het nog 
goeri begonnen Is. 

Antwerpen, A, C. 

(3) Dit (I) is 'Tau den I,ecl' V. zelf. Elplique qui 
poul'ra: 

('J Zoo dat vraagteeken van zoo even ook ple:zicr 
gedaan hebben aan da lleeren Mcndes tla eosla en 
Justlll van MauJ"lk' 

Mej. Betsy KAMPHUYSEN. 

ENDER verdiemtelij ksteen meest
gcliefde kunstellar~lssel1 "an ons 
Lyrisch 1'ooneel is voorzeker 
m<"jutfer Butsy Kamphuysen,ter 
wier eere Dinsdag aanstaande 
De Tooverfluit gespeeld ward!. 

Reeds VUIl haar eerste optre
den ur WOD zij ieders sympathie door bare 
gewetens\'olle vertolking. 

Onzen goeden cOllfrater .. Les EL1tr'uctes .. 
verdanken wij eenigo biografische nota's 
over da feestelingo : 

Gel)oren in Januari 1872 te Amsterdam. 
Kwam te Antwerpen in den onderdom van 
2 jaar, waa~ heuro ouders deeJmaakten van 
het gezelscilap.Dries~ells. Van hare prilste 
jeugd n( hall zij et'ne gro;ote voorliefde VOOl' 
het tOOJwel.Zij speelde verschilleude kinder
rollen, wa"ronder de str"aljongen in Paljas. 
Op 15 jarigen ouderdom keerde zij naar 
Noord~Nederland weer. 

Zij werd koriste en gedien,ligheidsrol bij 
hel ~ezelsehap-Van Lier, Daarna als koriste 
en kleine rol aan da .. Koninklijke Vereeni· 
ging vau het Nederlandsch Tooueel9!. Intus
sehen vervorderde Maj. Kamphllysen hare 
langsludien met Mev.Culp Kiel,operznngeres 
t~Amsterdam, als leel'meesteres i. zij deed 
groote vorneringen eu werd een janr nadlen 
verbonden aan het Nederlandsch Opera, 
onder het bestuur van den Heer Da Groot, 
als Iweede dugazon. Na twee janl' bijval 
ging Mej, Kamphuysen over naar het Neder
landsch Opera, bestuul' C: Van der Linden, 

Feestavond Mevr.en M. DILlS. 
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I waar zij driejaar bleerals ;weedeZangOres. 
De rollen waarin zij het mecst nilblank 
waren: Santuzza, (Caval/eria), Vonus, 
(Ta."fläuser) en Margal'etha, (Faust), 

Het is dan dat het Vlaarnsch Opera hanr 
aanbiedingen deed, die <ij IDel gretigheid 
aannam. 

Een nieuwe Sehouwburg. 
Hel schijnl dat rnen el' erllslig ann denkl 

een nieuwen Schouwburg te maken VOlr het 
Lyrisch tooneel te Anlwerpen. lle gelegen
heid komi nooit beter voor dan met da ver
breedingder Leysstl'aat, en door den Cir}\:
,chouwburg die daar vast tegen !igt. 

De Ch'kschouwburg, zooals hij llU iSt heeft 
geen reden van be3taan, Die zaal was hoogs. 
tens goed genoeg voor een pa..1.rdenspel van 
2'2Ul ' r.ang; wnarvoor ·het loknal eigbulijk 
WArd gemaakt. Alleen er is "eel '. ruhme an 
plaats in overvloed om eenlokaulle bouwen 
dat aan al de eischen zou voldacn. '''ij heb ben sinds het yerdwijnen van d~ 
Varietes eOilen schouwburg· minder in ons 
stnd, tm da t verlies bcgillt i:ich meer en meer 
te doen gevoelen, eil er zal een dag komen. 
misschien is hij niet vp.r ·ar. dat \1ic Schouw
burg dringend zal geeischt worden. 

Wij zegden dus dat het Cirkgebouw juist 
het gesehikle was, dal de ligging (f<leade in 
de Loysstraat) nooit betel' kon gevondell 
worden, orn een pl.als le maken in hht 
midden van de smd waar leven en beweging" 
zou komen als op den BoultlVal'd Anspnch Lc 
BrusseL 

Om dit plan te "erwezenlijken behoeCt el' 
veel geld, heel veel geld, dat moeten wij 
bekennen, maar wi.l. geven in hedenliing,of 
hier niet een zank te exploileeren valt die 
gellOeg zou opbrengen om in eo:lige jaren 
den nieuwe'n Schouwbnrg tt'l'ug le winneu. 
De .. Variet6s,. is "erdwenen en met haar da 
pr;lchtige wereldberoemde bals. \Vaarom 
zou men dellnieuwen Schouwburg niet der
wijzc inrichten dat hij dienen knOlle als 
balzaal1 en waarorn zou men vnn die dans
zaal niet iels maken dat nog nooit)n Belgiä 
te· zien i5 geweest, zoo iets als het gl'oot 
OPera van Parijs,in halzaal herschapcn , Zie 
eens hoeveel duizenden dat gobouw niet zou 
kunnen opbrengen met carnaval en kermis 
en bij ander gelegenheden. 

Er is mem', die zaal zou kUDLen gemaakt 
worden tim des zomors te dieul'n als ten
toonstel1ingsgeoouw, vooral VOOI' echoone 
kunston, bloomen enz ..• · En waarom zou 
men hot ook niet li.unnen bouwell om te 
dienen als zomodokaal \"001' grOllte muzicli
uitvoeringell, matince's onz, .. waarvoor wi] 
in 't rnidden Y:lll om slad to verget'fs cen 
lokaal zoeken 1 

Müll denl\.e rr crnstig aver na: cr is ('Cll 

nuLtig wOl'k uit te YOel'en. dat vcel geld zou 
lwsten, maar feveus eenen J"uimfll intl'cst 

I zou opbrongen, als ~e urel vC1'8tandig wOl'dt 
inrenJezet. 

O. D. L. ------
Bericht. 

BclC!efd ver7.0eken wij Ol1ze genchte nu;ue
wrrkcl's uit Noord-Nedcrland hllllne·biylr;.\
gen of mededeelin;;cn to willen sturen a<l.n 
hot adn's van don hoofdredactour \'001' 

!'foold·Nedorland\ B0l'l1C9stl'ilnt, 49 te 's Gra· 
venhage. Rcchtslreeksche to(>zcnding aan 
hel' bnreel van bet bInd te Antwerpen heeft 
voor gevolg vortraglng iu het pinatsen der 
slukken. 

oca 1'!!!!5;-__... 
~u feestavond is van meer dan ge· w~er gedoemd schlJnt om nog lang to bEj· 

wone beleekenis. Niet alleen om ,"en ligg.n en verg.ton te worden, Tooneelnieuws. 
A dricJt1le Lecollvrcurt dat cen Het is dus plicht voot' allell,den feestavond Oe mededingenda maatschappijcll tot den 
'wezentlijk kunstwerli: mag ge- Tan deze twee talellt,'olle artisten hU te tooneelwedstrjjd van St-GiÜls-Waas,wordcll 
noemd worden, waarin MevI' .. an. '.wonen. Dat er yolk zal olltbrekeo, neen, verzocht den dagop ta treden. htIß door het 
M. Dilfs uitstekend, mogen' wij want moest elk afzoni:Jcl'lijk (hdgeen maar bestuur aangewezen. Sommige achterblij
sollrijveu,de hoofJrolIen vervullen, alleen biIlijk ZOll zijn) zijn feestnvolld hebben, vers verwaarloozen de reden hUllnel' nfwe-

maar vool'a~ om nog eens, voofllamelijli aan dan 11'Jg" zou het "olle zaul zijn. 'Vij denken zigheid te doen kennen, nldus eene leemte in 
Mevr. Dilis, to doen gevoelel~ hoe hoog ouze dus,dat diegenen welke de vel'lOoningwillell 't programma Inlende, \Vat de taak vau den 
bewonderiug VOOl' haur is gestegen ::!inds wij I Lij wonen I spoedlg moeten lIlschrlJven, an~ Be3tuurraad vl'ij lastig maaI;:t. 
Nora hobben toegeJu'cht. Om \'erschlllende I ders gebeurt er weer, zoool, mel hel b~nefiet Opgepost, achlerblijver.1 
redenen hodden wlj graag dll laalste stuk van Mej. E, Jonl,ers, dat er op hel laatste ~ 
op de plakkaat ßezien. Is het de beste 1'01 oogeubhk honderden menschen geen plaats 
niel van M. Dllis, zijne gade s.lutlert daar," vinden. Versehenen: 
als een ster van eerste grooLte j en (tLll, het I" De vCl'tooning heeft plaats Donderdng II.S. De Borstspeld, blijspcl in oon. bedrijf, 
was nog eens een verlooning te meor van door Rik cn Rie. 
dll w_ergaloos toolleelwerk, dat holaas al- G, D. L, I Onze confrate .. Jef Verbo .. l, gar in zijne 
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. I 
vorig!:' bricfwisselillg ' een allergunatigst.ver-
slag aver de:opvoering van =dit .slukje, en, 
na 'zelf Belle voorstelling e.rvanJe hebben bij
gewoond en het U?g eons doorbladerd 1~ heb-. 
be-~. kunnen wij niet anders dan pos Dij de 
wool"dcn ,"an den heer Ver1)eeck aausluiten. 

De Borstspeld is .oon. geestig-gt'scbreven 
stukje, vol afwisseling. dat, wij ZVII cr zekOl' 
van, vecll.al gesll!eld worden. 

\V ij bevelen het \'olmondig am~. 
M. 

.... NTWERPEN. - Schouv.·burg~ThailB:, Maat
,dlappijooDeMorgendl'tar- Op Maandag li Janu :l l'i 
1898, prach 'igc \·ertooning . De Goudboer, WOa 
nec),:pol in -4}}f)urijven. naar bet ltoogdllit.!dl van 
Charlottc Birch-P'(eitferdoor Mat ern. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel-Co~cert. 

Nederlandsche Schouwburg. 

Z:Iß~J1el In 3 bedrij\'en (' tarereelen) nn Nestor De Tihe 
MUliek\'anJanBloch. 

Bluts 
Ril'!, ziloe t10chlcr 
Kall'Jijn 
1tlerlijn. hSSf1.00n,toondichkr 
Ueiniltle, hllre I,fcegtlochter 
l\1(lrcu~ , Merlyn', nicnd, toondichlcr 
Jan Rlbo 

3'l.usteul'lnRlta 

hr. B,ToUie 
MI'!J . Kernib 

Mllv. ß. i>ede R.els 
hr .L. Le~M!n 

Ml'!j, VaDElsacbr 
hrl'iens 

H. Fontaine 

M.ej . i'~ef:r!~'poe, 
• A.Kennes 
hr Drouwers 

V. n Etckboven 
V. n Elsackcr 
V.nEeekhoven 

I!:l~ 'i'OOYE'RFLUIT 
Zanglpel in drij bedriJven, 15 tarl:l~elen 

Sar8ltro heer H, Fonlaine 
Tarnlno K. Berckmans 
Papa.geno . B. Tokkle 
MonolIatos F. v. () Stapptn 
Koningin van den nacht meJ ; A. Kernitz 
Pamina a. K,.mphl1yzcn 
Papagena J . Veldel's 
ECI'lite dame A. Van Elsacker 
Tweede dame A, Perl'oons 
Derd~ dame m.,. PMt1-Baets 
Eel'Ste knaap Mej. M. van Eggelpoel 
Tweede knup B. TaO den Berg 
Derde knanp A; ]{f'nml 
Spreker";'" ger.te priesterde h. H. J~r Jude •• 
Tweede priester - Ee"ste . 

gehal'naate man H. G. van Elt!!acker 
Tweede Geharnlste man H; . .,.0 Aerechot 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

MA1U';;ß.'R~'i'HA GAg'i'I~R 
Drama in 5 bed!'ijven van Ales:aude.· Dumas . 

Al'ffinnd ·Dnval de hr Lcmmens 
Dln'al, zijn vader Van Keer 
OUAton Rial)x Bertrijn 
Saint Oaudent!! . P . Janlfi'cQs 
Uustave heminde van Nichette Van den BvlCh 

g: ,g~~~~dJe ~~~~ille ~.YJ:~::f'~' 
Arthur Vellar 
De dokter Devos 
Een bel5teller Leu!'! 
Een knecht Bahusiau 
.Margnretha Gautier mev.M. V,ratr~ete 
PI'\ulencc Lemmena 
Ol~' mpia V~I:atrnete-D. 
Nanine Dllu 
:'iichctte Bcrtrijn 
Ana~8 BI abants 

Oe Liersche Schapenkop. 
Blijspel met l.:mg in Mn bl'drij f 

De baron "an SchClonh",yen 
Frerlerik Terheku 
Oustaaf van Dalen 
Jacob, bediende 
Oe baronne$ 
Helen::t. 

d ... h1' Devos 
Dilis 
BtH'll'ijn 
Hogguer 

Mev, Lllmrneus 
Dilis 

ZIJNEER 
Tooneelspcl in 3 b dl'ijVf!ß, 0, DelaWn 

Aalhrcc!Jt "an Gelder, da hr Laro.,he 
Marie,%iju \'I'OUW mev. VCI'sh 'acte-L, 
Lucie .zij .. dachtel' IIlcj. Jonk('\'s 
Filip,'1.ijll zoon dc 111' Berll'iju 
Jltn VanOeldel',1.iJIl llr061' Van lüel' 
F,·tl.ll'" Vlln Wellt! Lemmens 
Een dielilitmeiJ mev, Ool"l~ 

~EH . Klll1 AD~ LI!UM 
COlltcdie in e n bf'llirij( doul' J . Vao lIo1:rop. 

ulcs Lieveos, 
Oeorge •• 
Jozpr, dienstknecht, 

uc hr Dill", 
101-.1 E" JOllk.,J"fI, 

de hr p, JanssE'lIs. 

DENTREIN TE LAAT 
Blijspcl in Mn bcdl'ijfdoor E. \'ei'sch~crefl' 

Bluschmaus. de hr "all lieer 
Korne/is,zijn zoon V _n d t·n Bosch 

~~~~n~~~:~!~~ehter mev. ~~~~~j~~S 
Caillou, "tatieovel"flre de hl·1.>. Janssen!' 
Jan Baptist van Doren LlI.roche 

ONZE VROUWEN 
Blijspel in 5 bedrijven 

va.n G. 'Von Mosel' 'm F . v&n Schönthan, 
Otlo Dorn, renteDier ,Ie hl' Van Reet' 
Adele, zijn vrouw mev. Verstrne,te· L. 

~~~~ig Stein I do~~fers :('e~:~~,n~::::tl'aete 
~:fi~rSr!i~ b~odsehaJlper de hr ~~t~che 
Aal·el Hilbel'g Vn.n Cauter ') 
Fanr.j Hilhcrg mev. V('I·straete·D. 
EUa Brandt Dilis 
Pau l Grosser, 8chrijver. de hr Berlrijn 
Mn CQrnelis. ,bouwkund·ge ' W. Jans!!cn!!. 
Ulrika, keukcn:ueid blj DOl'n mev. Lammells 
Amelio. dieQ!!.tm. id b;j Stein Oorl~ 
Anna. dienstroeid bij Hilherg mCj. Van d. Heyden 
Ferdlnad, den hr.lDevo!!. 
Jan . Anthooos 
1- gut . Dela Haye 
2- • Slootmakcl'S 

W. Koopal & Co 
A,enuchap voor aankondiama:ln 

64, Provinciest:r&at (noord), Antwerpen 
J,AIIPLAUII'IG EI'! 1'ITDEI::LIHG VA.~ DRUKWERKEl'I 

Jl'( anGIB. nOLLAJ(D F.lt DmTscIILA~D 

---- IN 24 UREN. ----
liUfWE!lD VOOIUIEHOUDf.1I PLAAT:-ES n; A;(TWI::IIP.!o:M 

VOGn Hn AA/liPLAKKEM 

SCHRUVEN VAN AD!IESSEN 
op blll'!den en hrieromJ\l~gf'_n '"MI' ~ l l e lJ~roepclI. 

- Ondl'rbantl doen.-

............................. 
Het'Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 . 

.an de Ooststatje. - ANTWERPEN. 
Het is voorwnar in .lit groot so)hocnmagaziJn d'at 

gij moct zijn om in "f'rlrou~en te worden bCdiend , 
I alles 'llordt er lß hub gemankt door bekwame 

ga!'lten ondE'l' het oog des mee.!..".". Schoone keils 
"an manl· eD vrouwbnttinen,~lorje8 vQOr hllwelij k 
cel·ernonniet ('n a.vondfef'sten. Alle repnatia n 
wordcn /!angenornen cn binnen de 12.lIren arge
rnR8kt ook &1 zijn da .choenen el'~enll anderl 
gekocht. ~pecialitt'it van kindenchoellel. ~ 

~<>:I::n:t "te versohlJ:nen. 

DIJ 

Lodewijk Janssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

Hubert; J\IELIS. 

Prijs der volksuitgave : Fr. 1.25. 

en 

,r,;i8Ii "';'S\' ,(o,r,;= . (,Ni . I VERHUISWAGENS v." .ffr. '-5o.r. 2.5', 3 
~~J_ ~~J'?' .... ~~,. ~,.~. 3.50 peruIII·.- OL'ootie 
. '. . na:lr bc!c\'en tot 8 moten toe. - eH. BAE~~,ltell- , 

FABRIEK VAN FIJ NE BLOE:\1ENb~.I.makcl·.unl'oipnle\·. St. Wilh·hl'oustl'lnt, 2.2, 5" 
... , wlJk. Ant ..... E> .. pcn. - Oew:lar~ol"gd ver\'Ofl!' eo 

III.WJUjbtulln, 81umi.OI'GIIID alltll .:ud.lu. ~III. inllllkktngVltlllllCuhllell, pi not cn coITn,!·(lll·t~ . 

MIICL. LAMBOTTE 
Kronen voor ConcertenenBegrafenissen 

ARTIEKEL8 VAN PARIJS 

Bijzonderheid van. fijn e Plante!l. en 
Prachtvoorwcrpen. 

lombaardstraat, 2·4, A!ltwerpen. 

T'ti@@Jl;' ~~~'~J' ~/4 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje R,M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

door d. hoog. Jury Io'i.ken<t 

................... 

_ ............ __ .. . 
lIandschoenen fabriek. 

H a ndschoenen op maat op 3 uren - . Koste· 
100ze en onmiddeUij ke repa ralicn. _ . Opnicu w 
wassehen d e r Handschocnen zonder s cufen.
Hanc1scboenen inChevrcau, ,Suede. Castor ,cnz" 
- .Engelsc.he, Zijden , halve zijden.garcl1 Hund

. schoenen. - Grootekeus van Cravatten. 

VAN ßTEENKISTE 
oud huls BerbiK'ette. 
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ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotst raat, 11 , Antwerpen. 

Nabij de Oo.t.t:Ltie. 

Lekkere gezoden worsten. 

PI A NOS _ %t~~oil;~~: c~~~~:ij~:~ ~~~tc: Li{!'~~ 
JANSSENS. K~nsll.l. 74. Hoek van Hopland, üi'oole 
keus van all <lrllCstc 1,lano::J van fr.575, 62S ~ 675 , u 
onver~lltbaar In your 10 ,aar gnu.norsd. 

G-us"ta.ve F"AE3 
25, B.dd.n,Ir .. I, 25. ANTWEllPElI. 

*~UZIE::~l<I l 
SDl2l101111JmeDleO lotileuaanl . UI~lol1elllkeverlOol 'U 
!Ie lrOIlOln~s,lJillpf!l~ nS.I':nz, 

tc).ttNap,b~lIttD'laucht 

SNARE'o/ 
DlUZIEI(P .... PIER 

AlJonnementen 
to~ he~ lU811 Vlll p.rtitiiD. 

Snaren instrumenten 
tlluudll ,.,url!1rcl fli 

l JCI:tLO fli KJ.lSm.t.J 

ColHDlIeziDUllp.rijs 
)(.IIIIU~flI1I:Irtcnt\ 

IN DEN GOUDEN SlEUTEl 
G-u:11.1rne 0 O:M: S 
KLAPDORP,39' ANTWERPEN. 

1I0RLoom.\lAKER & OOVDS~Il11. 
MAOU fJ:i Vo\!'f 

Schouwgarnitt,ren in alle so.orten en un 
alle prij.len, ' .. 

r.ollllcn en l.i1vere'l Ht>I'logien, JI1~'eelell , Ooud 
en 7.ilvccwerk. 

MUSIKAAL BESTICHT 
lEYTENS·VAN DEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

liaDole8len. Solfige, Theorie, In ltarmonIt 

BIJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van a( 

IS September. 

,------------~.---Geen kaIe . hoofden meer, 
1I.o0r hel . ~eb~ui.k ":In .hel echt "metlknan~h Dosth. 

\.:1"1110.1 \'1111 Ur JOI,k1f'V onrpi/baar middel If'ii-n hel uitul~ 
Icn \ 11. 11 h.,~ hur en ba~ nl , duizc .. de lIe .. iJ5~hl'iRen nn 
/lel50lIrndleg"nsth het IHllIf leru~ hekomen hehoou. 

Te \'t·I·~rijl[ell . : De 01'01. A"I\\"erp('f,~ fllll~; K .. landtr 
~It~'t~j ·i,:,'b[j;on~~~!~~~~~~ekk~r'~~::'i;~d~ Nulf, . Mtl'urri 

F/p5."chen VI" 2.-. 3.50. (n $._ fr. 

E;enigtlepu': V AN GR8e~~~~i~~J~III'U, !{, Abt werpln 

I!" :l~~h ü~::~.T3n W cellticmen. po~hrij 't h.is ,"oor 

Brood- & Banketbakkerlj 
GUSTAAF KURTEN 

OE"EE~TESTRAAl'.5l 

Schuins over de Zoologie. 
Gekelld VOOI ' zijne J, kkurekoeken, briochen" en~ 

. " ·ol"slenbroort. 
BekrGUDd m,t JI goodeo m!dalie in d! Were/dleDtoollstellio"r 

.. ~ 1894. 

CRIEE CE~TRALE 
Rui. gebro,ders DE WYNGAERT 

VAN ERTBORNSTRAAT. 

Tusi'! , hen de MB/es Colollnca ca de :) Arcade. 

Dagelijk.& VIII 8 ure '. corg'Ds tot 10 Rrt'l nOtds 

Vel'ltOop hij o~bod" lo.,ells 
publil'ke \·crkoop van l e kwuliteit, OSl>~n-, IiQ.Hs-

Sdlltpell - en Vel'kcD\'Jce1Jch, 'un p: i/1.('n . 
.... ·r.lke a.:Ie Concurrcnlie onmogelijk ' m tk~n, 

I Anlw. Dtukk. CL. TH1B.WT Grali.kopelslI. ,. 
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INHOUD: Mnr. W. J. R. Albr~'t Rn, .. Jm8n, I JOe HOg: een mijner kinJeron lag ZWID~ 
IFrita L.pldoth); Overalcht, (P. L.I i Aatwer- ziek, '15 A vond!!l, tageJI dA gewoonte in, 8~t· 

~:~~~~k~;:'~:::d::, ~Q~~J~ttlB:,~~~e~~~~~ tn'eehtfds dokter·voor me: In ~h>l". 'wlne 
nleuwlS. das Dm. "Schrik niet," zegt de dokter. "ik 

ben bij m'llheer en mevronw X op ean geoot 
diner. Bij het desserl l\Ceft mevrou,," X rnij 

Mevr. W. J. R. Albregt Engelman . in hel oor geftuisterd : ik heb m'n koot".l6 
latell \'oorkomen, toe dokter, rijd eren naaJ' 

Onze oude garde .tert maar feest en het Miua Albregt, haar kind lig! op den' dood, 
publiek gtleft onvermoeid blijken van belung~ anders zou ze van avond met haar man hier 
stelling in de vreugde van heu, die het ook Zijll ! D De dokter ging oaar m'n kind. 
kunstgenot hebben verschaft. Kort geleden, Bij het heengaan maakte hij mij zoo geluk
was bat Rosier Faassen. Nu is het mevrouw kig, dat ik ging huHen: I Moeder .. - zei 
Albregt-Engelm:\u, die, evenals Faussen. hij - ik kan rnevrouw X aen gelukkige 
haar levensbeschrijviog uitgetlft. tijdillg brcngen, de ziekte heeft een gunstige 

Vandaag. Maandag 17 Januari, wordt zij wending genomen. Je killd wordt beter I " 
64 jaar en is het ook vijftig jaal· geleden, dat Van die ftjngovoeligheden die ik van Rot~ 
zij voor het eerst in 't publiek optrad. Wij terl.lamsche familien heb mogen ondervlllden 
behoeven er dns niet a:::,n te herinnerell «at ZOll ik nog veel kunnen vertelleIl. Wut heb
zij geen cursus van een dergelijke inrichtiug beu ze mij niet gevierd toen ik ·in hun stad 
als de ToolleelscJlool heert doorloopen. Zij mtjn 25,jarige tooneelloopbaan heb her
bad een toolleelschool thuis. Haar vader dacht." 
was, nameliJk, da tooneelspelel' Reinier Evenals in het boekje van den heer Re
Engelman, vercerder van wijlen Andries siel' Faassen, zullen da lezers in dat V8.11 

Snoek, eil bare moeder was aCkice, geboren Mevrouw Albregt we~r aal'dige anecdoten 
Bid. Vroombroeck (een oneigenaardige naam vinden uit het leven der tooneelspelers uit 
voor cen acteur) tlll Van der Linde bemoeiden vroeger jaren. We nemen er maar een paar 
zieh ook 81 met haar vorming; doch Mevr. over. 
Nuzet-Koning sehijnt - evenals op mevrouw "Ik hoop niet, dat ze znllen denken: 
Kleine-Gartman - op haar eeu zeer gl'ooten wordt ze op haar ouden dag nog schrijfster, 
invloed ta hebben uitgeoetend. want hausch dbt zou ik helaas niet kunnen ; 

,EI' was maar®_D_dllme. metwie 1Devrollw er is ook ul veel ter gelegenheid .. vap mijll 
Albrechl het nooit gnoct heert kunnen vinden. 25- en 40 jarige loopbaan geschrevbn. Del1 
Met deze lag zij voortdurend, ja, leven~lallg 17den Januari word ik 04 jaar, maar kan ma 
overboop. Het ia die, door den . grooten, dat lelf niet begrijpen dat ik al zoo'n oudje 
duitschen Albrecht zoo Ireffend afgeb .. id.. ben. Mijn 50 jarig feest r.ken ik van het 
A:l elancllolia gebeeten. Men moet haar zien tijdstip, dat ik geld ging verdienen, want 
en hooren in duitsche ofnedt'rlandsche blij· op vijf~jarigell leeftijd speelde ik reeds: 
en klu('htspelen, waarin een echt gemoede- Lili, in : Het vrouwtje van dtn Donau. 
lijke, vooral komische 1'01 voor haar iso Nog Ik herinner me nog zeer goed dat het 
altijrl als geknipt voor aardige of komische publiek schik in mij had, en 's avonds bracht 
oude vrouwerollen, weet z' haar pubJiek in de heer Stoetz, echtgenoot van mevr. Stoetz
die prettig-vroolijke stemming te brengen, Majofski, die teen orkestmeeS1.er was, mij 
die we hier, in Nederland, zoo b.jzonder altijd 'een zakje suikel'good. Op zekeren 
waardeeren. Om daarin zoo heelemaal weer a,vontl had hij dat vergetell, en toen ik mijD 
eens te komen, gaan de meesten onzer naar eerste liedje gezongen had, liep ik naar den 
da komedie. Hevige aandoeningen worden voor· rond en zei tegen hern : " Ik heb mijn 
vee] minder algemeen verlaogd. suikertjas niet gebad f .. Mijn vader en mOß,· 

Mevrouw Albregt-Engelman , over wier der stonden altijd in' dc coulisse, en waren 
particulier leven enkel met lof wordt gespr~ erg vt'lrschrikt, mijn goeie moeder heeft rne 
ken, genool de eor bij aanzienliike pu blicke dat laler nog dikwijls verleId. Mijn li~ve 
personen nan huis te komen, vooral te Rot. vader Reinier Engelman, waar ik zoovrel 
lerdam, ~aar de burg~meester Joast van van hield, stierf. toen ik nog geen twaalf 
Vollenhoven, haar man en haar met den jaar was, maar ik heb nog dikwijls een 
duitschen zanger Niemann aan zijn tafel I kinderroUetje met· hem gespeeld, zooa!s: 
ontving. het kind in : Mellsche1thaat eu Berouw i 

. Ook den vrocgcrell tooneelversluggc\'er Kareltje in ! De Speier- enz. 
der N, R. CI., den heer Haverkorn van Met den uuwen heer Vroombroek spcelde 
Rijsewijk herdenkt zij mel groole v"iend- ik: De oudoo", eil zij1l llichtjc. 
schop. AI was hij streng an wol eens Ik was 16 jaar loen ik A.lbreglleerde k.ll
scherp, hij wist het - oordeelen de kunsle- nen en Leschouwd. mijn vel'loving eerst.als 
naars zel(. Tronwens, Mevrouw Albregt- een grapje. Albregt was toen ook nog . zoo 
Engelman maakt geen geheim van haar jong en kwam "an pen ambulant gpzclschap. 
genegenheid "our de Rotterdammers en dasl'um dacht ik: "Och 't is een aardig
komt ook daar ter stede haar vijl"lifjarige heidje I • Albregl dachl er niet zoo over. en 
tooneelloopbaan herdenken: vroeg mijn moeder om mijn hand. 

• Nu nog 200veel jaren later. krijg ik Na eeu jaar trOllwden wij. On. hllwclijk 
soms plotselilJg 'n heimelijkoll trek. weer in was immer gelukkig, ofschnoll wij 'reel 
Rotterdam te zijn onder al Clnze goede vrieD- verliezen te betreuren hatldtm van onz~ k.in
den. Maar boo velen zijn er niet dood I Voor deren. Wij hehben er negen gehad, wnarvall 
een artiest is Rotterdam alles. Rotterdam~ mij slechts twee zijn gebleven. Beiden ~ijn 
mers ,,"nnnen in het gewone leven zoo uau- in 't buitenlaud, zoodat ik op mijn 'ouwen 
genaam voor een artiest zijn. Ik herinner dag dns gcheel alleen blijr. 

Bot mevrouu; lV. J. R. AU,rl'{Jl-Engelman haar 
lt:un verteU, een bladzijde uit da geschied~nis ,'an 
het tooneel opgedragen aan Justus van Ma.urik Jr., 
lamengeateld door J. H. RÖ8sing. (Amsterdam 
Van Holkemaen WarendorC.) 

Neen, t.och niet alleen, want als ik 's 
avonds voor 't publit'k sta, ben ik riat aÜijd 
dankbaar dat het m·ij n')oit vergeten heeft 
an voel me dan weer gelukkig; meu zalliet 
waarschijnlijk nie~ willen gelooven, . maar, 

ik doe mijn werk nog nltijd met het grootste 
genoegen. 

lk zijrr tegenwoordlg" Wel'"stukkeir. 'dien, 
minder prettig vind om in ~e werken, maal; 
men maet met zijn tijd meegaan en de Frau
sehe stukkAn zijn DU eenmaal tegenwoordig 
e.en beet je vroolijk ...... 

komen. lk w .. toen bttrekkelijk nog Jong 
en spe.ld. d ... r De Ruslt·ersloorsler. Oe 
monneir hodden 'degowoonte bij Fokkiog d. 
Koe een domineetJe Le speien. TO<>n Albregt 
tOl mij zei;-Ouwe",zoo ooemd.e hij mij reeds 
toen wij pas gfl;huwd waren: - • Ouwe I 
Jeannette Corljn, Sophie de Vrie& en Gölz 
kornen je gczelscbap houden .• 

11 Wij waren met da najaarskermis in pen Rij zond - wij hadden gemeubUecrde 
Basch en moesteil met RotterdllUI doublee- kumersbij Roel de, Granf - portwijll en ge
ren. bakjes voor ons. Wij zoten heal gezellig bij 

Nu moest er ta Rotwrdam een nieuwe elkaar. te horduren terwijl er om beurten 
voorsteUing gann, die btlstond uit: De Rust- werd voorgelezen, toen er onvorwachts drie 
verstoorsteren Op ten Badplaats,een stukje boeren-heeren werden aangcdiend. Hot is 
waar Jeann~tte Corijn, WiLIern van .-Zuylen bepaald langer dan 25 jual' geleden en toen 
en ik in speelden. \~~ren de hesl'euboel'en DOjj niet wat ze HU 

Beide stukken' gingen voor 't eerst. In . zlJo. 
De Rustvcystoorster speelde ik da oUlle Wij Heten ze binnen kornen, de grootste 
Mevr. Zeeveldt eil in het'lHlStukje een jon~ der drie nam _het woord en yroeg: • Wie 
vrouwtje. heeft gisleravond die schoonmoeder, die 

Nu had ik den vorigen avond in Den stokebrand gespeeld 1 .. 
Bosch niet te speIen, an zei tegen Albregt : Nu moet ik er bij zeggen, dat ikeen beet je 
mij duukt,' ik moest morgen maar allet\ll kwaad was. Ik was toen zoovcel jOllt,er en 
naar huis gann, dan ben ik meer op mijn had lIiets geen plezier die ouWe rollen te 
gernak voor de nieuwe voorstelJing. Albregt mocten speIen. 
bad 'er eerdt veel tegen, maar wij besloten Ik zei dan ook kortaf: "Ik meneer, 
toch maar, ik ZOll gaun. 's Morgens" vroeg waarorn 1 " 
vertrok ik met de boot: onderweg kwam er .. .Nt..., amwoordde hiJ,· die zou ik u met 
eon zwaren mist opzetten, zoodat de boot plezier et\upak slaag willen geven. " 
niet-verder kon ganll. In 't eerst ontsteldeu wij : maar stonden 

Daar heb ik maar eventjes den heelen daarna bedaard op,ell hebbeo de heertjes met 
dag en nacht op die boot gezeten! Er waren Olls":vieren :heel netjes de deur uitgekregen. 
'n he'3r en dame, medepassagiers aan board; .Wat- was er echter gebeurd 1 Die baeren 
de mijnheer moest pleiten in Den Haag en waren ook bij Fokking de Koe geweest. 
de dame op een cOllCflrt zingen in Diligentia. Ooze mannen zaten te speIen en werden 
Wij hadden on~ Jrlet ons drieen aangesloten j gehinderd door het gepraat der bOßl'en, die 
de heer kwam 's morgens om zeven uur bij maar steeds over de voorstelling van De 
oos en zei: .. Ja, damesl als jelui Illoed hebtJ Ruslvcrstoorster spraken. 
gaan we met 'u klein bootje van boord, en • Ja .. _ zei er een _ "als ik wist waar 
er zullen twee maIlnen met een kompas bij da\. ouwe wief weunde, ging ik Ir naar toe, 
hen, zien ons naar Gorkmn te krijgen. Oe en wu der eens goed onder handen nemen ... 
boot lag taen te Loevestein en wij gingen " Nu .. _ zei Albregt daarop - • daar 
mee, maar hadden volle twee UUI' werl\. om kau ikje aan he-lpen __ hij ga{ze OIlS adres 
V/lU daar naar Gorkum te komen. Men kan en zij gingen er op af. Albregt dacht: 'Mina 
begrijpen wat bellauwde uurtjes dat waren heert de andert! bij zieh: zij zullen die 
voor ons. Daarlgekomen, (spoor \vas er flog heel'tjes wel alltwoorden. 
niet). een rijtuig genomen; de mijnhl'er bij Nu m0eL ik zeU zeggen. het was gned ~n 
den koetsier op den bok cn zoo naur Utrecht ons toevertrouwd f .\.lbregt siond met de 
gereden. ander~ heeren op oon afstand te kijken, en 

Daar nnngekomen stond de 'chef mij op te kwam, toen da hoerenvisite vertrokkell was 
wachten, en zei: Mevrouw _ wl.\ar kom je met een leuk g~zicht binnen, en vroeg: 
toch vandaan, ik heb al drie telegrammen .. He I wie waren die beeren? .. 
van Mijnheer Albregt! .. Die was natuurlijk, lk begreep direct dat hij er iets van wist, 
- daar hij den volgende dag in den Den en vroeg boos: • 0, zoo, rooest ik een pak 
Bosch den mist gczien had, met 't gezelschap slang krijgen voor die moaia ral1 • 
per spaor naar Rotterdam gl'gaan - thuis~ Toen alles opgehelderd was, lachten wU 
gckomcn eil vond mü dUlll' niet. Hij kOll 't allen recht hurteJijk om het voorval.Albregt 
niet geloO\'en en wist niet wat er·van I.e den~ iuviteerde ons daarna allen bij Fokking de 
ken. Hij ging naar de plaats waar de boot· {(oe, hij zou daal' dien avond gastIJeer zijo, 
moest. aunkomeu, .cn vernam daar dat de en {Im alles goe:l te maken kreeg ik een 
hoot bepanld prgens voor anker lag. Hij wist pr:lchtigeu ring v~n hem. • 
geen raJ.d. Want wat rooest er 's avonds Wut cen goeie vroolijke maar tevens 
gesp;eltl wordenl daa~ hetandere gedeelte I degelijke man w';' hij loch. ' 
van t gezelschap nog' m Den Bosch was. I Neen als ik hier alles moest neer'chrij-

lkstaple inrnidddste Utrecht op het spoo.r, veIl, o~s leven vooral te RotterdaU:, met 
en de ch,'f telcJrar~el'J.ß aan~lbregt, dat lk Moor euy. Zuyleu; Meyer en Sam Vau Beem 
o~~Arwcgwa-:i Aan ?et stah~n stonden ~e en anflel'eu, dia nog in heL iand der levelldell 
mlJ op te wuc Hen; .. t wa~ CIrca 4 nur,lk zijn, zij allen kuunen getuigen dat het een 
was zooal~ t~ begT1Jpen lS d~od-moe, en te gelukliig leven alsmeu!:!ch, maar vooral als 
z:.nuwachtlg om te eten. Ik ~lOg zonde .. te artieo:;te was. Slechls noode heb ik Rotler~ 
dmeerell nAAr de komedte en speelde 
's avonds da twee nieuwe rollen. Na dien 
tijd gaf Moor mij den bijoaam v.n Van 
Speyk. om mijne heldendand. 

lets vangcheel anderen aard, doch niet 
minder grappig is mij te Leouwarden over, 

dam verluten, maar mijn beste man wilde 
het ZOO; Eu de vrou w is: verplicht ha,li' ~nan 
!e volgen. -

« Het ZOlldagsblad van Het lvie.llws 
vatz de1t Dag,. wijgen een gonInsteerdarti-
kel aan de feeslvierende.. F. L. 

Den Ha"g. 
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Overzlcht 
(ßUITE:-ÖLAND) . 

Weenen. 
Oe bekende \Veensche conferenciel' Hel"~ 

ßlahll Bahr hecrt een stuk geschreven geU
teld Josifine, waarin bij ons een !\apoleon 
tijdens d. opkomst Iookent volgens het 
gclezene uit ]osepb Turquan's La generale 
BOllaparte eil andere werken als, wellich', 
die van generaal da Rical'd, Barras' godeuk
schriften enz. enz. Zoo kon hij een Napoleon 
geven gelijk het theaterpubliek er nog nooit 
eeu had gazian - cen Napoleon ill'Lijuli.lein
heden en zijll zwaklledcn.Zoolang Uj nog zM 
is, biijfl "ij verliefd op zijn vrouw ; maar in 
heL vierde bedl'ijfis hij eerste consu! en met 
Josephin.'s invioed is het gedaan. Omtrent 
ontvangst en spei t deelt du verslaggcver vun 
deN. R. C. mede: 

[n het Volks/lleale, vertaond, verwekte 
dU stuk ce eell storm vall applaus. n9VetlS 
eCll storrn vaD afkeul'ing. Sommigen zugen 
in Napoleon een carricatuur en mllnen het 
Bohr kwaliji<. dat hij hel had durven wagen 
dien persDon in zoo'n licht to vertoonen ; 
het scheen wel of hU een loopje met hon had 
willen nemen , Allderen daarentegen zugen 
in dit <lHes "eil interessante an hiswrlscha 
teruggave Yan den Jongen Corsikaau, 

Josiji/le werd gespeeid doo .. frau Odilon, 
de Weensehe Rejallc, €Bn uistekende BetrieB, 
yoor wie zulke rollen om met da DuitschBrs 
te spreken .. auC den Leib geschrieben sind .. 
cn wier Madame Sans Gelle beroemd i:5 in 
de heeie Dultsehe loolleelwereld. Voeg 
dnarbij prachtige toiletten, een zorgvuldiga 
mi~un-sceuc, een pa.al' alleraardigste bU
rollen, z00als die van 'falma, VRn den kor
pOI'aal Moustache en van Vl'OUW Larose, dan 
was dat alles wel geschikt om het publiek 
een pretligen avontl te bezorgen. Oe moeie
lijke 1'01 van denjongen Bonapal'l~. die l'UW 

en onbeschaafd optreedt,wiens hare~, zooals 
Josefino zegl van tijd tot lijd gckamd mooten 
worden, wert! zeer goed door den heer 
Kramer gespeeld, )) 

Ledige Leute. 
FeUz DÖl'mann schreef een realislisch 

stuk, waarin \'oorkomen een vrouw uit Je 
lage volksklasse Aloisa Brandi met drie 
dochters en evenzooveel minnaars. Men gaat 
het stuk zien om de krasse tooneeltjes. De 
N . R. C. Z"8t " het stnk is in zijn soort 
hrillunt, maar aan bet soort is een lucht je ... 
Veel meer heeft men op met Barlei Tuyasey 
door den giste .. en nog ouhekenden Philip 
Langmann. Zijn eerste werk lweft in. het 
Volksillealer cen zeldzaam sueees gehad e" 
wordt doo,· den ' versloggever gekenschetst 
als 01 ztioiels als de lda1lvais bergers op zijn 
Oosterrijksch-, wat eeht.r niet bliJkt uit zijn 
Inhpud opgave, die we hieronder iaten vol
gen. 

Bartei Turaser 
il:J een verver in een van de talrijke laken
fahrieken in Brüoll, die van zijne voorva
deren niet alleen con huisje geerfd becH 
maar ook de karak tertrekken von de Mora
viers: ecn k1'3chtig gevoel voor recht en 
()ell te zach te illborst. Dit gebrek aan weel'
standsvormogen heefl ten gevolge dat hij in 
plaats y;m zijn meisje Marie Zelher te trou
wen, zieh vorslingert aan CBU ander, flinker 
wijf, Albini, die hem twee kinderen schenkt, 
de eenigo \"I'eugde in zijn treurig bestnan. 

BiJ het opgnnn van het gordijn zien wij 
'l'urascr nnn heL ziekbcd van zijn kind. Die 
jougell zou wcl spoedig beter worden bij 
krachligen kost eil goede genoesmiddelen, 
maar daartoe ontbreekt heL geld. En aun de 
filbriek vau 'furaser is juist een wer5takiug 
uitgebroken : het ,,-olk bad zieh verzet tegen 
een opziclltl'r die zijn lui sIecht behandelt,du 
vrouwen acblernaloopt,maar hij den patrooLl 
een wil voelje iteeft. Die opziehtor hoefl da 
zuster van Anna Zelbor, hot vroegere meisje 
v:~n 'ful'aser, voor de keus gesteh10m :zijn 
minnares, of broodeloos te worden, waarop 
Anna haren bl'lager nanklaagt wegens af~ 
drei ging' en zieh op het getuigenis van Tura
ser, die hel gesprek gehoord heefl, beroepl. 
Nu is de I.ans dat da opziehter. Klappl, 
veroordeeld wordt Zoo grool dat deze naar 
'furaser gnnt om heIß Oln te koopen. Oe 
8churk weet da' zUn slachlOlfer geld noodig 

HET TOONEEL 

heefl .. . I k· d I t d l O'evell V<ln hcllaatste tooneelwerk van Ous- ~ Die wisselgeschiedenis is wat te brutaal; voor zlJn Zle \. In en 10U w aarop cI, 
zijn plan, Wel wordt de verleidel' den eersten taaf 00 r~altill. Nu doze, dc tweed~, denken ook de ver~?~dlllg tusschen het t",eede, en 
k fi d l d k t wij he' : II()~ }lassend en achten WIJ het ook derde beJI'l)f 15 al te groot; ook de slotscene 
i ~eTra gewetoezenh,maar ent wbee en 'edert'd:vee plicht, onzc Iczers met dit werk, dat dopr alhoewel zeer lrtltfend, 6CO weinig gezocht. 
lLJ urosel' zoover e I'engen a eze . Z·· E .. . 
zich bereid verklaal't, VOI)r (200 e:: een de· per5 zoo algcmeen gunsiig IS begroet, Maar ~n er heeet mlJ Jlep getroffen. 
hooger daglooll valsehe getuigenis af te kennis te laten !Uaken. '~:evells zullen wij Het werk 1S talentvol gebouwd eIL geschre
legge~, Nu heert zijn kind wel is waar eteil hun, zoo ,h~kllOpt . mo"eh~l\, h~t oordeel ven en zal zoowel aan h~t alledaagsche aJ~ 
en medeeijnen, maar da opzichter ,wordt 4er verschlliellde Illl\ale on mlaud~che bladen aan .het bescl~anfde pubhek bevallen. Ook 
vrijgesprok~n on Anna Zelber wegens IMter laten kenneIl. ben lk overtmgd dat het als een der beste 
veroordeeld. Sedert dien iijd wordt Turaser Albrecht \rnn Geld~r, een z~er e~nvoudig werkelt van OIlS repertorium zal bIijven ... 
door zijne kan:eraden geboycot, maar hij beamte, .heen twee Ii.~ndcl'en. die h}J. zonder Le Afepllisto 
tr;)ost zieh over die blijken van diepe ver- de noodlge stl'cngheld heert ollgeleid ;. ook is niet minder geesldrirLig : 
achting met het bewustzijn dat hij nn aan tij~~ vrou~ heert hieraan .groote sChu,ld. .. gr hect'scht in dU werk ('eil breede 
zijn jongen al It noodige kan geven. Maar ?hlilppe, ZIJll zoon, een ~~eler, bel!e,~ft ZIeh opvattingsgecst, die het heelt! stnk tJ'efli:md 
he'tkillU 'sterrt toch, eu de buurlui~oggen m eO:1 w.CI'~ld r:ver hoven ZI)1l s.t.aat; ~IlJ, Speelt en belallgweklicnd maakt, ondallk de nei
dat het is omclo.t men hat to ve('l eten ge~evell en Hr1les" <.l000 franie HIJ ma.lkt een ging van den schrij\'cr om {jikwijls, wel1ichl 
heert. valsehen wissol op vadel's naum.Deze betanlt, al te dikwijls, de aktie in slilzwijgende too-

Dat kan 'l"lras('r echter niet geloovell. doch stelt zieh \'oer zijnjougen hiervoor wel neclcn tc doell veortgaan . lIet opli.omen vall 
VuJgens hem steckt daar wat anders achter: eens te st~~1fen . Philippc, rli,e ~Iet zwakko Aalbrecht. ll:unl:\lijli , in heL (!er'ilc bi'drijf, is 
de jongen wist dat zijn vilder ren gemeene karaktcl' zlJns vadcrs k?I1L, wll.~lcllzeJr, eOlle in dit opzicht cen vinding <'11 toolll,bcwonde
sh'et'k gedaan heert i hij heert het wel Is ,boete opl~ggcn,Als otUClcl'zal}~~ ~aar C.ongo renswaardig, den gemoedsloestau.1 \ '3n den 
waar niet kUlmen zeggell;maar ZUB oogen ' ~~all eil zlch bete~~n ; moest hlJ luer bHJveH, lijdenden man nan. De hvee eerste Uedrijveu 
waren vol vcrwijling. Necll, niet de ziekle IlJ voolt het, hl) zou weder aa~ h~t s~cl zijn, overigens, prachtig gebouwd; ulkel in 
heeft het kied gedood, maar zijn eigPll gaan. Morgen vert.rekt de boot, hl). wtl, zIeh hetderdc bedrijfzijlle~llige kleiuelooneeltjes 
sIechte daad ; de \'ader die zijn kind had genezen, voor goed genezell, en 15 dit 1I11 die zeer middelmatig Zijll, doch die zijll ruim
willen rellden, beschouwt zieh nu als da tweejaren niet yolbrucht, dan zalhij lerug- schootsvergoeddoordentretfenJt>lltcrugkeer 
moordellaal'. En orsehoon zijne kameraden keoron, waut hij wH ecn man van eer WOI'- (sbtglallte "eJt{rt}e) "all Pililippe, cen tretfen
en ook Anna hem sedert lang vergevell den. de bladzijde \·01 roerende werkelijkhehJ , 
hebbeu. Turaser is overtuigd, dat hij boete Lucie is van heel anderen aal't1. Bij haal' (d'ull realisme empoiguanl), .. 
moct doen. Hij geeft zieh bU de potilie nall, hemerkt men dat da zwakke opnleding nog Over de articsten spreekt het Llad. eyellais 
en "als eenige verdediging voor zijn hanetet- meer Ilwnau heeft gesticlü. Zij wH enkt.'! al de anderell met den meesten lor cn kent 

. wijze zegt htj 11 wh' sind hall arme Leute" pronken en jammert slechts orndat hier a11 (>s hun een goed deel "an het succes toe. 
met w'elketypische woordenhetstuk einrHgt. zoo stil,zoo vervelend en omrlat \·arier niet Le Matin 

Dil arbP.idersdrama wordt nu voor het I'ijk iso Zij rnaakt kennis met den heer Van 
b(>ste gehouden dat in de 1aatste jaren in Welle, eeu man met geld en die dus zondel' Alhocwel niet zoo uithundig als de twee 
Ooslenrijk g€sehreVcll is, en als Langmnnll 'moeite, niet h:\:l l' hart, maar toch het meisju eerstp.n. wijdt echler een zeer gunstig nrti 
houdt wal hij be1ooft, dun hebben wo iu wiul. Vau GeMer btornerl;:end dat die toostallu kel aall het nieuwe werk . Hij zegt O. a , : 
hern, voJgens de critici, een groate drama- ollteerend worde voor hem Cil de zijneu, wil "Zooals te merken valt, is dit - th6ä.tl'e 
tische kracht. De dil'ectie· van het Volks- zijn docht~r, die zieh echler reeds heel eil moderne .. , wel eenigszil1s \"an realistischen 
theater is danr zoo zekel' van dat zij zich al aan Vall \\'alle gegevcn heeft, van dit aarn. 1s het eersto bedrijf wat trancrig on 
rceds door ecncolltract het recht van opvoe- spoor nfteiden cu VallWellededeUl'luitwijzen. hierd00r verlammllud, (mt peularmo)'allt cl 
ren verzelierd heeft van al1e latere stukken tot deze er toe besluit hanr haud te vragen, par lri languissaul) ook zijn er zeer 
vall dezen sehrijver, " Lueie weigert, voorge\'end uat zij '·an treffende toolleelen in het tweede en het 

Ook in cen Weener eorrespondentie van \Velle niet meer verlaten kali. Een oogen , t derde be<lrijf, waar Van Gelder ontdekt 
Het Vaderlalld werd dit stuk zeer gepre- bUk, voor zijn eer vreezcnd slaat dA vader tot I dat ziJn dochtel' da bi,izit gewol'deu is "an 
7.en. woede over,doch,het Jijden zijnel'vr(luw be- Vau Welle, ook waar deze laatste ja· 

Sudermann's 11 Johannes ». speurend, die hij zoo innig hemint, begeeft loersch geworden op zijl1p. Iichtvink (coco
hern de Ilcodige wilskracht onl LOt Jwt tjinde delte), die hij nochlans zeU zoo gemaakt. 
te gnan. [ hreft: de skaf van het kwaad dom' het 

De Berlijnsche eorrespondent van da N. 
R. CI. seint van Zaterdng : 

In het Duitsche theater is ran ayond da 
eerste voorstelling gegeven vnn Suderlr.anlJ's 
Jolla,,,,es, het bijbelsch treurspel in vijl be· 
dl'ijven en een VOOl'SpeI. Hetstuli had enorm 
succes, yooral in het tweede bedl'ijr, Waal'ill 
Herodia in \'f~reeniging met hare yerIiefde 
dochtel' Salome den strengen Johannes den 
Dooper \'001' zich tracht te winnell, en de 
Dooper, dreigellde met den toam Oods eil 
da wraak van het Joodsl~he voll;:, beide ver
leidsters, die hem heimelijk in eene pronl\
kamel' van het paleis ('tnt"ingell, van zieh 

Van \-Velle blijft du :s in huis kornen; zelf~ kwaad .• Vel'der zegt hij . .. \Vij zullen echter 
heef~ hij de heele woning laten opsrnukken. niot te veeI vitten op allerlei kleinighede\I, 
Van ' Gelder is totaal te lIeer en durft zelfs want de schijver Ileen, in zijn geh(>eJ, cen 
niet meer naar zijll bureel gaal!. Hij leeft zeer verdienstelijk werk geleverd . .. 
dus mede \'an de schande zijller dochter. Zijn Bij al dien erllst dielldlJ er wel iets \'1'00-

broed6r Jall tracht hem to vergeefs op te lijks te ko:nen . Da kritieker van 
beuren. Lude, die niets dan genot zoekt, [:Orehestre 
komt terug van een matiLlee, ge\'olgd door biedt 0115 hiel'toe eene uitstekende gel\!g:en
Vall \Vello, Deze isjaloersch geworden op heia. 
zijne seh,)one overwiuuing die, ~aar het 

'Vi,i willen om onze lezers niets van het 
geuot Le lahm verHezen, dit artiekel heel 
oOrsl>L'Qnkelijk o\'ernemen , Het is al te Jeutig 
0111 door vertaling iets vaß zijn waarde te 
ontnemen. Hier gaat het : 

blijkt, ook door andcl'en aangebeden wordt . 
Vall Welle wii aan dit levon cen uindc ma-

afstoot, en als zondige boeleersters vervloekt. keil en haar trouwen, doch Lucie weigert 
De dichter werd 11a dit bedtijf onder storm- thans omdat het te vroeg en ook te laat iso 

Te vroeg, omdat zij nog niet genoeg heen 
nchtige toejuichillgen teruggeroepen. Ook van dit leven dat haar aanlokt en toelacht. 
het laatste bedrijf, het gastmnai van Hero· Te iaat, omdat die vereeniging haar eer toeh 
des voorsteUende, waarbij de jonge Salome niel meer reduen kan. 
tel' eere vaD den Romeillschell legaat om r Philippe keert tCl:ug. Hij heeft in Congo 

~:~~;~~e~~~g~e;Oo~~~P"JenaISse~Or~jnV~~an~~ :~~~i\~~:ii~~~te;e:~~\~ij~i!i~~ ~:~:rd~~I:O;; 
sloUe een daverende ovatie gebracht ' werd schande zijner doch tel' te leven. Vall Gcldel' 
en het onbeduirlend protest Yan een paa!' s_terCt schielijk on der het stl'iem~nd vcrwijt 
tegenslander8 spoedig geheei moest ver-
stammeu, van Zijll zoon. Lucie,die zieh inlusschen voor 

Er zit een flinke climax in het stuk en do de koenl heer, gekleed, kornt lIeel bedaard 
schrijveJ' heert 01' gelukkige wijze het ge- t~rug en v~~agt of ':ader nu tloo~ i~. Philipp c 
vanr vermeden dat hiJ Hepdoor het bijbel. _ ~I~ voor zlJn vader op de ~ßleen W~P.llt, 

h I d ' t· d d ~ laagt haar verolltwaal'dlgd Ult de wOlllng : \"er aa van 0 s emmlOg vau e mo erne H' ·t .. I 
iragedi~ te vervullen, i lerUI, I:;IJ. ": . ' 

Agnes Sorma vervulde schitterend de 1'.\1 !;oa1s te z~eIl IS: ern werk Vi.U! zrC I' 

vnn de jonge Salome die, eerst in zondige m ~~nen an,r . 
. _ ,, ' - .. . ' .' tj ,,\VIJ laten thalls het woord aan de pers 

hefde voor Joh.nnrs ontgloe,d, ialer als ZIJ II b i fdh ·d h I I 1 f I 
door haar beleerligde moeder. is aangeh~tst, :" z:ne~~be ci:~eD.el s ave, me uc ransc le 
het boofd van den Dooper ,steeds vurlger rg g 
verlangt, naarmale haar haat, nit vel'smade Les Elltr'actes 
lietde, feIler wordt. lla een breedvocrigen uitleg va11. het werk, 

Suderman heeft ongetwijrcld met Zijll zegt 0, m. : 11 Grout succes, laat ons het 
stuk zeer groot succes ingeoogst. een succes vOOl'al r:eggell, een zoer gewettigtl !' Ilcces I 
dat, naar hct zich laal aanzien, gedurende , . .. .. Het schijnt wel dat dc sehrijver 
dU seizoen znl voortduren. F. L. er aan hield ons te wijzell dnt onze al'me 

Antwerpen. 
Tweede opvoerlng van " Zijne Eer • 
OfWl'1 zijne groote bewondering, ofwel 

mangpl aan planls beiette, nade eerst. op
voer.iug, deo heer Oielemans uen inhoud te 

eer, zoowe1 als onze vrije wil hecl dU, wijls 
niets meer zijn dan cen speelbal, naar alle 
kanten geslingerd, Cell heel bl'oos lets, 
waarop wi; zoo fiel' ziJn en dat todl zoo 
spoedlg veriept 1. .. 

, , .. . . Mcn zou eeht~ r (ten scbrijvCl' 
eenige kleine opmerltingen kunnen makeu. 

.. Nos devoirsprofessiol1nelsnousont empe
ches d'assister ä. la representation compIete 
d,~ la nouvelle piecu Zi,}1l Eer.Cc que nous en 
avons VU, nous a laisse bien perplexe. Quel
les ont 6tc l~s intentions de l'auteurf NO\ls 
avons cssaye en v<tin de les demeler.A mohls 
d'y voir ceI'tnines allusiüns dont on aparte 
et que IlOUS ne s .. üsissons guere, nous ne 
compl'ellons r;en il. la porle~ de ces seimes 
depourvues d'jnhk~ t e t::\ 180 peintul'e :le ces 
caracteres depourvus gencl'alement de toute 
ideo de suite. 11 y n la un vieux bonhomme 
qui fa.it grand etalage de sentiments c1'hon· 
neu l' cl qui na los met nullement en pratiqne, 
au contraire, il Inisse tOllt le monde CbCl 
lui cn fail'e it. sa. gnise ; sa fiUe pel'met a Ull 

galant, qui du reste a la galette ct dout toute 
la faillille ncceptc les liberalites, de lui 
conter fleUl'ctte; tous dellx tranchent 'du 
maltl'o dans eot interieur etrnllge ... pendant 
que le \'if'IIX bonhomme continue ä Iarmoyer 
que c'est ä. vons donner des nausees! Au
tour da cps deux personnages evoluent Ia 
lIlerp. et UI1 ollclequi, avec une egaJite d'ame 
remarquable, se 1Il0ntl'ellt pu'U:mns d'un 
je m'en flchisme des plus accomodants, ct :1. 
la fln nous tom be des nues, DU d'AfriquE'l, Ull 

nls arrivc tout expr&s pOUI' acca.bler son 
papa du timd('s fort irrespeetueuses et qui 
aßt vita fait do fondroyer le malheureux l'iur 
un sopha! Puis, pour sc punir de sn belle 
action iI ne trouvll d'nulr~ moyen que de 
chasser sa 600ur ! .. ,-



Gelukkig zegt hij loch dal de speiers het 
sluk gered bebben. Oat is wel kritiek, niet 
waarl En zeggen dat dilzelfde blad de luiker
waalsche kluchl Tdli'l Perriqui destijds 
ep.ll meesLerwerk vond. Die heer Ludwig 
hoeft de onele Sarcey niets meer te benij
rlen. 

Le Pelil Bleu 
le Brussel verschijllend deelt buiten de beel
tenis vnn den schrijver en een beknopten 
inhoud van het stuk oeu kort. doch zeer 
\'Ieiend wool'd med-e: Ces trois actes ecl'its 
avec beaucoup de llcrvosite, out beaucoup 
plu an public, d'energiques acclamations ont 
salue le Dom de J':luteur. 

Van de YlaalOsche organen zijll er (buiten 
ons orgaan) slechLs twee, die verslag over 
dit werk gemaakl hebben . 

Hel Volksbe/allg 
van Gent druH l.ich uit als volgt. . 

---: .Zeggen wij manr nanslonds, .hct stu~ . 
hee:l bijval gelJad en lel'eehl: Zij"e Eer i. 
een goed stuk, een hartroerende greep nit 
heL dagelijksche leven, waarin de knrakters 
flink gcLeekend, da tuestanden gocd bt'stu
deerd, de handeling der versehillendt! rollen 
best in overeellslemming zijo , \Vij steHen 
Z{;lIt. Ecr eyen hoog als Emmn vnn don 
z~lfden schrijvel'. beiden lijn uilstekenrle 
aauwinsten yoor OIiS Nederlandsch reper
torium. 

Een opmerking noehtans. Wij vinden iets 
stuitends, iets sChokkend.:3, iels onzp.uelijks 
in het laatste bedrljf, als wij dCll tel'ugkE:c· 
renden zoon dOll in onmacht lig:;enden vader 
om ziJuc ., zwakheid tegenover da \'erkeerd
heden der zuster, tegenovel' de Lo ·scoftijk. 
hehl der moeder te zien krijgell. Deze hou· 
ding in koelen loloeue, diende o. i. wat ver
milderd, wat mindet' onmenschelijk te wezer, 
van wege een kind dat, na jaren afwezig. 
heid, zijll beminde oudet's terugziet I Het 

, slottoolleel Lusschen broeder en zuster vin
\ den wij daarentegen zeer juist' en alleringrij· 

pendst. .-
De Nieuwc Gazet 

het antwerpsch dagblad, uit zich ongeveet' 
aldus. 

• ZU" E~r van Gus.taar De Lattin, is I'en 
flink, een zedelijk en soHed vlaamsch stuk, 
dat op OllS repertorium een eereplaats ver
dient eu ook kriJgen zal. 

Zieda.ar onza meening en gelukk ig zijn 
we, die zoo kot1: zoo afdoenJ to kunnen 
uUen, omdat zij ook de meening is vall allen 
die gister met geestdrifl den sehriJver in 
't midden der door hem geschapell familio 
hebben geJoepell I 

Zondel' precies op 'n socia1l1 op p.'~ycholo· 
gisch drama "an eersten rang Lc knnnen 
bogen, heeft loch da schrijver in Zijuc Ber, 
een macht van menschenstudie en tooneel· 
kennis bewezen, waarover wij hern niet 
gellOeg feliciteercn knnnen ... 

Vel'der wijst de criticus ook op du zoo· 
gezegde feil dool' Hel Volksbelß1zg aange
haald. 

Oe opmerking is 11iet onjuist, doch mijns 
inziens ligt de fout niet in he~ gewrocht 
zelt. Met eeo Iichle wijziging in dc lOOl\Ccl· 
schikking zou Z8 misschten heel en nl weg
vaUen. 

Hel stootende hiervan is dat Van Gelder, 
bij da ontmoetinJ mot zijn zoon. wat al te 
vl:\k op de sofa neervalt; wellicht ooli is de 
feil datdtl zoon le \'eel op het voorplan liomt 
cn tlerwijze zijns vaders gemocd$toestand 
al te gocd be,pcuren kan .Ofwel dus: Philippe 
bHj\'e moor op het achtel'plan 01wel, en dit 
ware wellieht het beste: Albrecbt keere 
zieh meer om en ruste nlzoo op het kussen 
links in den sofa. Bij zijn laat.,ten snik legge 
hij het hoo1i:l aehterover, dan eerst zie zijn 
broeder tlat bij geslorven iso Philippe zal dun 
eerst merke1l1at hij in al zijn opge ·,'·onden· 
heid tc ver is gegaan an wnnhopend voor zijn 
\'ader nederknielen. 

De scene, alzoo gewijzigd, zou. naar ik 
meen, veel natuurlijker schijnen. Mcn be· 
proeve het voor een volgende vel'Looning, 
vrij van nadien eelle nndere, misschten wecr· 
al meer bedachte wijziq-ing 10 doen. 

'Vnt \Vij als eeno zeldza"l.mheid mo~cn 
ruiDstippen iSQ,at hij de tweede opvoering 
de .. ,hrijver door lIet publiek (dilmaal zeker 

HET TOON~~L 

r;een vriendenpubliek) volstrekt op het I ?tiM. Vel'straete, Bollt\ \Vicheler en WiIle
tconeel werd ge~ischt; Da vijfmaat haien, keIls, alsmede Mevr. R.3ns en Mej , Blanken
verscheen hij cindelijk.Erwerd hem namens stein vermelden wij md 10f; M(~j . Coppielcrs 
eenigs vrienden een prachtige palm over- deed haar best. 
handigd. Nu, dit was heel v61'diend. 

F. V. LAER. 

Nederlandsch Lyrisch TooneeI. 
Een heugelijke avond zal voor MejulIor 

Kamphllyzen blijven de opvoering, te harer 
eere, \'an De ToClt'erfluit. Zoolils tle heer 
regisseur Oe Vos het weJgemeend oh welge· 
past a..lllvoerde, is de feestelingo op weinig 
tijds,om haar will~n en haar kunDen, dc 
lievolioge geworden van ons lyrisch toonee1, 
en mag haar feestvllrtüoning teIlen tusschen 
de mooiste, die wlj mochten lJijwonell. 

Een aanstekelijk gevoel vau sympathie 
had zieh ook over de artie,::jten uitgesprcid, 
die allen·, zonder onderscheid, het hlll1l1e 
bijbl'a<,;Men om De Toot'crßuit eOlle waat·
dige opvoerillg te Iloen beleven. 

Een heuglijk nieuws ge·\\,ol'dt ons, een 
nieuws dat al de voorstanders "an hel 100· 
neol met niet geringe bJijdschap zal ,·ervul· 
len. Op .een verzoekschf'ift, dool' het Be
schel'mingscomilCit van het lyrisch TClouoel 
aan hot Gemeenleb<:'stuur van Antworpen 
gezonden, eell schouwburg vragend voor 
het lyrisch Tooueel, heert het College van 
Burgemeester en Schcpenon geilntwoord dat 
het zieh gunstig verklaart aall de mak on 
hoopt eel'lang er cen begin van U1tvoering 
nan te geven. 

Wij gelooyon de tolk Jc zijn va" nl de 
voorslandnl's dor ZI\:lk me! het Gemecnte
bestutll' . van Alltwcrpon b bod;u,Jwn voor 
zün grooLsch besluit, waardig \'<lll hel Ma· 
gistraat nl.l1 cl!.! hoofd~tao\ van lialldcl eil 
kunst! 

Wij kunnen niet geooeg ooze lezers lau· 
rarlen da foestnyoorstclling: bij to _ wanen, 
die Dondcrdag, 27 dezer, tel' cere nlll Mev. 
Pede-Baels gege\'en wordt. Deze.goweLens
vollo artieste vordient tün zeerst(\ hulria 
voor haar reciltzinnig strevcn, . en wij zijn 
dan ook overtuigd Jat de getl'ouwen vall het 
Lyrisch Tooneel hun plicht zullen begrijpen, 

H .. M. 

Een haastlg WO~l'(i. een hlijspel van Ed. 
Mathys, kwam hier verleden woensdng teu 
tooneele, benevens twee andere stulikeu, 
waarover beoordeeling volgt. 

In EC1l haastig woord zit geest en leven ; 
de karukters zijn humoristisch a.fgeteckelld. 
alhoewel, lliGr an daar, te vet:l gezocht; 
bijzondel' gelukkig guvonden legensteUiugen 
"maken eenigo tooneelen onweerstaanbaar 
lachverwekkend. Wel is de hoel'tige kaul 
van het sLuk SOlDS wanklinkend overdl'evpn j 

wel zouden een paar alleenspraken, die de 
hand~ling llutteloos l'ekkell, veel verkort, 
zoo niet gansch weggelaten magen worden; 
desniettemin blijrt Ee1l Itaastig woord een 
vel'tlienstclijk tooneelsluk tlat wij mel ge
\Doegen uanbevelen._. 

Em haastig woord werd geestig .Iug 
gt!speeld door MM. Rans, \Vich~ler en VaD~ 
d~rlee) Mej. ß1ankellstein en Mej. Coppie· 
ters. 

Oe Gasthu15non~ va;l LievoVl'ouw,C..Qop
man, is CCI1 otlwaarschijnlijk, romantisch 
verhaal, met onmogelijke toestanden on, op 
cen Da, onllatuurlijke karakters; · 50mmigu 
toolleelen, op · zieh zelf beschouwd, Zijll 

oppervlakkig roertmd, niet zandel' behen
digheid geleid, doch het gansehe stuk is 
ollaanllemelijli, valsch, 

Indien, niettegenstaallde~diL al, De Gast
/lUi.S1101t in zekere maat bijval verwierf, 
dan is het vooral te danken aan het Lo~iende, 
diep treffende speI \'an M. Edm. Helldrikx. 
Oe andere rollen werden waal'genomen joor 
MM. Myin eIl Sprengel' en Mcj, Coppieters. 

35 Mlllards. Veelbclovende titel "n een 
.eelbelovend stuk .... Theodoor Thiry, kleer
makel' VRn beroep, hoeft in een dagblad ge· 
lezen dat een Vlaarnsche koopman, met 
name Thiry, in do 17d• eeu'-V te Venetie ge· 
storven, eene erfenis heoft achlel'gelaten 
van 68 miljoen, Die erfenis met de kapit1li
.. tie van de intresten, heloopl thans lot hel 
nlelonaartlig sommetje oau ... 35 mlllal'ds ... 

' ja, Mljnhet!r,_ noch min Doch meer, Thecr 
door Thiry twijfelt er geeu oogenblik nan of 

Brussel. hij beb';ort tot de gelukkige erfgenameD, 
Sehuldeloos. Bijnn onopgemerkl ging, des te meer da.r, volgens hel gozegend 

alhier, omJat zij ' s nnmiddags plaats greep, gazetje mededeelt, t!en VOOIuame· tak der 
de eel'ste ppvoering voorbij "an daL dramn Thiry's afkolnstig is van Maarlingen, zijne 
van Oll zen medewerker Hubort Melis. geboorteslad. Her gansehe huisgeziu, stien, 

Nochtans vordient het wel'lt wel belang~ de kleermakersgast, inbegrepen, trekt naar 
stelling, niel dat het door uitzonderlijlte Maarlingen omdc noodige inlichtingen be
hoedanigheden uHmunt, mnnr omdat da treffende de erfenis in te zamelen. Zij komen 
stl'ekking eil de beilandeling het ·kenmerk - naluurlijk - onverrichtcr zake terug, 
dragen van wezenlijke rCl'soonlijkhcid; maar blijven daarom ·\,an hUllllC aanstannde 
men voelt het dadelijk: hiPl' is jemnnd rijk wQI'ding niet rnin overtuigd, tot groole 
t'huis, wanhoop V<ln Stieil, wiens hpwelijk met 

Selmldelaos is de eeun'ludige, moermanls Rozekeu, de dochter, door die zoo ' OJlve-r~ 
belmndelde gesciliedenis van eeu geldhuwe· wachte als vel'bazende erfenis onmog~lijk 
lijk; in da bewerking, niet in het Olll.lel'Werp wordt gemaakt, Intu&:;Chen, heeit ccn zank
zelf,·1igt hel belang van het stuk, waarnemer zieh wel willend met het. bijleg-

\Vat, reeds bij eene cCl'Ste Iczing, treft, is gen der moeilijkheden gelasl. Rozeken gant 
l1e diepe veelzijdige ontleding de-r liarakters trouwen met een verren, ouden kozijn, ('ijk 
tlie, al zijn zij niet o\'el'al afgeleid, logisch geworden karamellellfabrikant : plots valt, 
\olljehoudeo, loch sleeds gctuigen van gl'on- aJs een dOllllerslag,het nieuws-dnt do gansche 
digo studie en ollloochellbaar tl'achten naar geschiedonis loutel' uitvinlling is: dp. erfe· 
waarhcid en rechtvaardigh~id. nis ligt in 't water. Gelukkiglijk beta.alt de 

Gaat da schrijyer soms niet te \"e1'l'e in die oude kozijn al de schulden, ziet af van zijn 
ziAI~onUedil1g1Tl'ecdt hij nieLle vaalt in (lver~ huwclijk met Rozekeu, llio in den ncht 
tOllige, nuttelooze bijzonderheden I Zou bet treedt meL den gelu:,kigen Stien. 
wel'k CI' niet bij wilwen indien de km'akters Ziedaar den kOI·ten iDhoud \':w ·t stuk. 
min uitgewerkt en zekere toesta.n!1en ver· Nieuw is \let ondOrW81'p niet; eenja.it.diveJ's: 
kort werdcn? Wij meenenja,- Oll schrijvell niets meel', Het' is dan ook uiet door dtl 
nan dat soms al te verregaande psychoIo· villding v<tn het ollderwerp, maar wel, voor· 
gisch .uiteenzetten zekere onwaarschijolijk· namelijk, door da boetseel'ing der hande
heden in de tot'st:muen en laugdradigheden lende persoGen dat hct blijspel van M. 11-
in de sarnenspraak toe, die de a~tie bijwijlen Peercnboom uitmullt. AI die pet'sonen Zijll 

tot vervelens toe verlammen. juist aCgekelien typeJl. 1.00als wij er elken 
Dergelijke gebrckcn, di(, veeleel' geluigen dag kUlmen ontmOetcll , ja, m:.lc1.r die het 

vnll volsappighuid, ziju Heht te verhelpell en ceno kunst was zoo tl'OUW Oll tevens zoo 
kunnen orerigens niet olJwegen tegE"ll do humoristisch weel' tu gC \·Oll. Al die typen 
gozonde, yeolbelm'endc hoedanigheden van I heLben eCll knl'aktertrek die hen het gansc90 
het werk: eO~lc gem~ende, communicalieve I. sluk dool' bijblijft, tu beJillnen met het 
aanl10ening en, vooral, celle grspierdc, na· ! ldein Jauneken dat studeerl om zoo lastig 
tuurlijko taal die sterk n{;iteekt teien da ~ mogel{;k te z{;n, om te eindigen Ine~ den 
wCE"ke, eOllvclltioneele boekcntaal ollzel: ' grootvader wiens .. 't is lliet l.'all dU 0/ vall 
alletlaagsche drnu:aschrijvers. . I dal 01 vall ci tU van Ja .. op wog is om 

SchuldeioDs word ta-relijk goed vI'rtolkl; I spreekwool'delijk te worden. 

Onder technisch oogpullf, valt op 't sluk 
volsh'ekt niels nf to wijzcn . D,lIlrCnUOvcll is 
de wnl natllul'lijk, dd dialong afwisselcnd, 
vermakelijk, nil't leIden geestig i sommige 
details ('n tooneelcn dragen den sh-mpcl 
van wczelllijl\c v;s comica. Het ganscho 
stuk getuigt van cen echt pcrsoonlijl;,cn, 
ironischen opmcl'kingsgeost. 

\ViI dut zeggcn dat hel \'an gebrekell .vrij 
1e sproken is 1 Hoegenaamd niet; het tweede 
lJ!.!driJf, VOOl'3I, Inat to wcnschen over, hoofd~ 
zrtkelijk omdat hier de actio maar lra:l~· 
sleepend vooruilgnat on ep.ne zekere eeu· 
tOlligheid vermndt. 'l't'll andere, vinden wij 
enkele gezegden Le vcol gezocht; da typo 
van den rijk geworden karnmellenlabrikaut, 
hoe vermakelijk ook, scilijnt ons overdreven. 
WHt er ook van zU, dIe gebl'ck-cll nemen 
niet weg dat wij 3S Millim'ds als een zeer 
verdiensteJijk biijspcl ueschouwen. 

35 Milliards werd flink jgespeeld.Aa n 
IM E:Jm. Hendrikx komt in lle eet"Slo plaats 
onvoorwnardelijk lof toe i hij heef, van de 
rol van den grootvader ern·~ sclll'pping 
weten te mnken; ovol'ig~llS wer,l hij op 
mork waardige wijze l~ijgest;lml door ~I M. 
Bolle, Vandel'le{', Sprengel' en RoJerigos eil 
door Mej. Ph. CUYPCI'S en Men. Rans. 

Verloren Eer,ecJl uit het Duitsch \ 'CI'

taald tooneelspel, wertl verleden wcek rlor)r 
de mantsehappij DtJ V crbrocdcrillg alhiel' 
opgeroerd. 

Verlore't Eer is een niet oJlvel'diell~telijl\ 
werk, vooral merkwaardig door lle slrek. 
king. De toestanden, nl zUn ziJ uiet alloos 
natunrlijk aangebracht,ontroC'ren en hocien. 
Het is in r Be geval een werk met dc keus 
van hel welk da op \'oerenJo mnatschappij 
gelukweflschingen \'el'dient, 

M. L. Daenens speelde 11ZCtstcrlijk; wij 
ondcrlijnell het woord: hel is passend juist. 
Oe overige spelel's, MM,Vallderaa, Battaille, 
Poot, alsmedc Mevr. \Vannijll Oll Mev. Mal. 
vioa Daenens droegen het hunne bij om eell 
goed geheel uit te makeu. Eeue bijzondel"c 
melding "'erdient M. ·\Villolicns, dic, 0(1 'e 
allerla.tst oogenblik gevl'aagrl em M. Dan
dois to vervangen, zieh verrasscnd gocd uit 
den slag wis~ te trekken , 

JE]f VERBEECIi:. 

INGEZONDEN. 
HE~R HOOFDOPSTELLER, 

8tn m ij toe gebruik te maken "an u w geeerd 
bladHel Toonecl om den heerF.Van Doese
blar en zijne artisten te oedanken voor de 
goede z!>"g nan mijll stuk Zljll Eer bestecd, 
en voor tle kunstrijke "ertolking, die mij, 
voomina de tweede vortooning, buiteuge
WOOH getroffen heeft. Het was de volmaakt. 
heid dicht nabij , en zek!.!!' ~ou h~ t moeiclijk 
ziju,' t zij g~lijl~ \'an welk gezelscliap, eenen 
bete ren uitslag t. bekomen. 

Daarom llOg ee ns dames en heeren die er 
in meewerktet, een har-telijk : Ik dank u ! 

18 Jan'lari 1898. 
G. DELATTIX, 

Tooneelnleuws. 
Dreyfus, of de gevangelle vau het Oui

\'elseiland, het st.!Jls.1.tiotlrama dat iJ.l Noor<!. 
Nederland zoovcel ophef maaktc, was ook 
te Antwel'pen aangeIwlldigd. Da heer ßur
gomeestel' heeft echter aal1stoutls Ycrbod 
gelegd, en aHe kUllstlicihehbl'r$ zijn het met 
horn eens geweest. Of het stuk nlt al belce~ 
digingeu inhield of niet tegenorer eene an. 
dore natie, hel past.eclIen goed gesubsidieer
den schouWbul'g niet sehanllalen tc cxploi-
teeren om volk te lok keil. ' 

In eene briefwisseling uit Antwerpen 
aan 't Laalslc NiclluJS sprnk men over wille. 
keur en uwan.;t!oortleSociete' des Auleurs 
et Comj>ositeurs dJ'amatiques van Parij3 
nan d('n da:..; golegd bij het innen van schri;. 
ver6rechten . 

WiIlckeul' en dwang ziju ste~ds af te keu
ren, wie er ·ook gehl'Uik V.III mako. \Ve ken. 
nen do feiten niet wanl'0p de bt'iefwissoling 
zinspeclt, wo webu n:et wie gelijk laoeft 01' 
ongelij!;;:; doch, 't zij O:lS toegelatcll - en 
wo denken do moonin:.; lIit te llruklicll 
van r~1 onze toonceldichlers - CI' op te wij. 
zen hoe woinig welwillend een menigte 
In.lc1.tschalJpijeu - 01' zijn, ja, .Iotrelijke 
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I 
uilzonJeringen - zieh gedragen, voor het Dokter' rank 

betalen der vel'schuldigde rechteIl. -Vele ~\~I~tl~i:den 
delir Bt'l'tl'ijn 
mev,M. Ycrstracte 
do ltr Larodie 
mflv.O"de vragen niet' eens de toestemming tot Mariann;l, klnderjuffruuw 

opvoeriJlg'.enkelen vermelden zelfs den naam ~~(~~el~~~t!II~~::meisjO mf'j. \\'lIgf'mans 
~11> 111'. Babu@ÜHl 

des scllrijyers op 't programma niet, maur 
al de maatschappijen van bedoeld slag schij
nen het rens te zijn om den schrijver het 
vorderen zijller l'echten tot vijf ä ticnwn.al ta 
laten hp.rhalcll voo1'aleer hern antwoord te 
gurmen, tovens _ om hpm tot slot vall reke-
ning... niet te betalen ! . 

"Die maatschappijen dienden in acht te 
nelll~n dat, indien zij den zanlbans, de 
Inllzieknnten, den pruikmeester, den k05tU
miel\ do sp('('lstcr~, P'1I7..,elll':.,betalen,zlj dl-'ll 
schijvor, rHe de ziel is huuneL' avonjst~ndell, 
ni~t rnq;en' o\"er hct hoofd zien en alsdall 
Zijll gccsl{'scigendom lIIisl{ennpll, 

f'>b~l~BORD. 
Ro;~(mRHOUT. - Belle V:.:e, Turnhoubche 

:::~'" 11~i;;;ti~: V~'~::~:Q:3b!:t:~~~:;~~~o~!~f 
de%usler. comedic in ·3 bedrij"en door b. Albert, 
Het Muil! in de Peperstraat, blij!lpel in 1 bedrijf 
door L'·d. Lie\"evl'ullw-Coopman, en Een Onweer, 
bJij1öpel in 1 bellr, dool' IIubert Melis, Begin 7 ure. 

BlurSSEL. - KoninkliJke Vlaamsche Schouw
burg. - Dinsdag 25 Jhnuari om 71/2 ure, dOO1' de 
kOlllnklijke Innatschappij u De .Mol'gend~tar ~ op_ 
voering van Hun Eente BaI, 1)lijspel in 1 bedrijf 
doOl' 1. H. R.. De Stiefmoeder. tooneelspeJ in 3 
bedl'. van Roderi':!h B.nedix en L. ErDest J. z., eil 
Ka, in. Ku uit! blijspel in den bedrt'{ door L. 
Peerenboom. 

OPHOVEN. - Maatschappij «De Vrienden_ 
kring, - Op Zondag 23 J!lnuari, concerto en ver
to.oning: Een Onwef:r, blijspel in 1 bedrijC dfJor 
11. Melis. Het Hub in de Peperatraat, blijspel in 
1 bedr. door Lod. Lievenouw-Coopman. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle.avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsche Schouwburg. 
DE BEDELARES VAN St. SULPIOE. 

UOOl!t nieuw drama. in 10 tafcl'eelen . 
PERSONEN: 

Oilbert Rollin MM. Lemmens. 
lJe abt d'Al'eyns Van Keer. 
Luden je Kernoei W. J anssons. 
Servais D;ulliac Lll.l'oche 
Uastou Deprety, onder den naam 
van Georges da Grancey, 
lttt"r Riehard, 
Dokter BOI'det, 
Marcel, 
Unkttll' Oermain 
De Cher der Veiligheidspolitie 
l~en bedelaar 
Paul Rivat, 
Zen tweede bcdelaar. 
Een lanlcernnpsttlker, 
Een visscher. 

Bertrijn 
Van Rijn 
VJl.n Vauter 
P. JanS!WDS 
Devos, vader 
1I1orrens 
Antoor.s 
Cauwenhcl'gh 
Van den Bosch 
Dela lIM'e 
Babusiali 
D~vo~, zoon 

Mtll'. Marie Verstraeh, 
• Dilis 

Een knecht, 
HenrittecRoIlin, 
Marie Bta.nche, 
Rose, 
Jeanne Rh'at, Mej. Elisa Jonkers 
Vt!ronique. Mev. Gorle 
OeOl'gette. ~a.lboom 
MarguE'ritl!, 'ergult 

~en zit!k"'~~~~i~~~~, wel'kvI'OUwen~~~~~enl 

NORA 
Tooneelspel in 3 bedrijven, VD.ul!. Ib1'len. 

Robert Hellmel', Advocnat de hr· Dilia 
N Ol'a, zijn vrouw mev. Dili~ 
EI·win. \ IlUn jOllgt: hr. Dela Ha)e 
Bob, YI 
Emmy, kinderen jongejuff. 001'18 

~O~~ENiBEn;t"l:tH~ 
Nicuw hlijspel in ~Cll uedl'ijl', door O. ~Jll'illg[lcl 

Boer Xclis,landbollwer, rle hr Laroche 
Buth, l.ijue "I'OllW, :Uf'V L"!!Umcns. 
l.ieske hUIl dochteI', » Bel'trnl. 
Louis, brie:-drager tle 111'. \\'. JamH~n9, 
Kazak, velclw<lchtcl', .. Dev,),-, v:ul.w. 
Vliegeu!e-er, !;c11epCII, U6 hl' Van d~m Hosch. 
StookmlrUi~, id. Alllo0ns. 
Hen iJ·"kkel·, .. UOVos,7.oon, 
Ben lill,eul'rist. ,. Cauwenber _h, 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

n!1:~Dg:RGP~lrn:;ES 
l.:!IIp;~jtel !U J hCdrij'·1l1J {-' t!lr'~!-cl,r~'lIl \':ul.NI'slol' (Je Tihr 

blu.tiek ,·a.uJalllll\!ckx 
lIIuts hr. ß. Tok i(! 

I!~t~, .ziJne t10chter )~~~: ~~r)~~~ie nlh t~ 
loon,toondie!Jt1 r hr L. ur~eiJ 
e pri~egdo('hter Mej, \'all J..,;1~ackl'r 

Jan ft.bo ryn's nieud, toondichter !Ir :;~(j.!~ntaine 

a lusters v~n Rita M:j. J:aVt-1te~;llmel 
• A. Krnnl'S 
ltr Ilt'ouwt-rs 

V;ln Eeclr.hovcll 
VBII EI~aeker 
Yall EecklJonn 

~~ 'T'O~lrERF:t.ig;I'Jl" 
ZaIJg~pel)n dl'ij hedrijven, 15 tafereele:l 

Sal'3stro heer H. Fonlaine 
Tamino K. Berckmans 
Papagano B. Tokk.le 
.Monoslatos F. v,!.I StnPPl'n 
Konin,gin van den nacht mej. A. 1'\C('llitz 
Pamina ll.l\.lmphu)'1.cn 
Papagena J. Vehlel's 
Eerste dame A. "au El>iacker 
Tweede dame A. l'el':<oons 
l>erd~ dame mv. Pede-Baets 
Eel'ste knup Mej. M, "an EggelpClel 
Tweeds knaap B. "faß den Berg 
Derde knaap A. Kl'!nOlIJ 
Spl'eker-Eer.te jJriester de h. H. Jef Judela 
Tweede pl·iester - Eel'ste 

geh:u'naste man 
Tweede gehal'naste man 

H. O. van Elsackel' 
H. van Ael'schot 

w. Koopal & Co 
Agenuchap voor alnkondigingen 

64, Provinciestraat (noord), Antwerpen 
.U,l'fPLAKIIl'fG El'f UITDEELING VAN DftUKWEI!.KEM 

IIt BELGIE, HOLLAND f,!'i" DmTllCHLAHD 

---- IN 24 UREN. ----

HOIUIEHD VOOHu.:nOUDEl'f PLAATSF.l'f n; Al'IIT\\'ERPE!II 
VOO!.HET AAI'IPI,AItKEN 

SCIIRUYEN VAN ADitEs.'iEN 
op banden en hrif"rom~la~el1 ,'oor alle hf"roepcll. 

- Onder blind doen. -

Aankondiginll'cn op 
muren. 

\'erhul"lllt( V:llI 
dran:::hol'den cn WIlKl'ilS 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 

Hetis voorwaar in (lit groot sl!hoenmag:tzijn dat 
gij moe~ 7.ijn om in "fE"rtrouwen te wonlen bediend, 
alles wonlt er In h~is gemankt door bekwame 
gasten onrlel' het oog dß!!! lOee~tCf'1'I. Schoone keß!! 
van malls- eil vrouwbottinen,!!lorjes voor huwelijk 
cel'emollnics pn avondfef'sten. Alle rejJ1I'3tien 
wordcn aangenoml'n E'n hinnen (je 12 uren arge
maakt ook ,,). zijn de echoenen ergens audel's 
gekocht. Specialiteit van kinders('hoeillel!. 

:s;.O:Il::l:t 1;eVersob.1JUen. 

BIJ 

LodewijkJanssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in viji bedrijven 

I-Iubert; J\.IELIS. 

Prijs der volksuitgave: Fr. 1.25: I 

~11" 1~~~~11\1111~ 1m1 ~~1~ Nrm WI1l'!11 ~~ll~r~ ~11~~111~ ijll~lijMm ; 

~@21'- • .r@;~}" "I@I@2)" ~"- I VERHUIS WAGENS ~~;;, ~:e~~:,,5.o.:.'o;':o;,~ 
, . . . . oaal' belJc\'cn tot R meIers too. - eH. BAElE, Meu-

FABl~IEK VAN l'IJNE BLOl~?\'rEN ~~~~.al~~~'~~,~~,~!~:~de~ Ste~~~I~::~;(~tl·:~;;.o~: ;~ 
BuwellJ}.ttollo=, BJQC=1:01'~II!!i all,~ ur«.eu. on, inp:J\(kl!lg \f!lU IIwuh,·lt.'ll. "i HO'- eil coll"n,!·rurtl!, 

MllCL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concerten en Begrafenissen 

ARTIEKEt:S VAN PARhIS 

Bijzonderhcid "an fijne Planten en 
Prachb·oor,,"crpen. 

Lombaardstraat, 2-4, A!ltwerpen. 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDA,M 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Medalje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

door de hooge jury toegekend. 

................... 

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste

looze en onmiddellijke reparatien. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zünder geuren.
~andschoenenjnChc\ .. rcnu, Sucde. Castor,enz., 
- Engelsehe, Zijden, halve·zijdcn,garen Hand
schoenen. - Groote keus vau Cravatten. 

VAN 8TEENKISTE 
oud huls Derblgette. 

33, G R 0 E N P LA AT S. 33 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II , Antwerpen . 

Nabij de Oo.tata.tlo. 

PIANOS. 7.t~;'(i';~:~~~~~::::Ü~:~ ~~~p~nL~:~ 
JANSSENS, KUnsUfli, 74, Hoek ran Hopland. Grouto 
keu$ van allerbeste pianos \'an Ir.57S, 625,675, en 
onver~lltba"r en voor 10 j.ar Rewaarlorgd. 

G-u..s1;ave FAES 
25, BoddensirIAI, 25. ANTWERPEN. 

il~"'~U~~K~J 
InaarlnslrumiuleniDalilnaanl UlalDlielilke VerlnDD 'an 

Snaren i nstru menten 
II,n,uadl, nln.r4l~ 'u 

lUCDEL:Kl na K.AltSJILLI 

Colli. lletilllI1 Parij. 
IIlDrnC\ ,u illrtooun 

enz. 

IN DEN GOUDEN SLEUTEL 
Q.u..l~llDe 0 01\11: Ei> 
KLAPPORP.39. ANTWERPEN. 

1I0RLOOIElIAKER & aOUDSWD. 
MAGAZIJ~ VAN 

Schouwgarnit!f1'Cll in alle soorlen en aan 
alle prijzen. 

OOl/den en zilvcr61l HorlogiEln. JIl..,eelen, Goud 
en Zilverwerk, 

I'!IUSIKAAL GESTiCHT 
LEYTENS-VAN OEN BERGH 

XUNSTLEI, '0 

Fianoleasen, Solfege, Theorle .• n Harmonie 
BIJZONDERE L~SSEN 

Heropening' der CUrSussen van af 

1S September. 

Geen kaIe hoofden meer. 
ll,oor hel "ehruik van het edlt J.meriltlllnsch 1I.~eh. 

kruul \'~Il Ur JOllkll'V uufrilbllar middel legl'n hel ujh~l
len \'ao IH't haar en b~llrd, duize"de !Je~'iJs~chtiflell "tn 
I,ersolwll die gall8ch het haar leruJl: hetom('n hebhen. 

1)IJ~~~:~G~:Nt~e"~nDlol~~:~!!~~k~,n\j:~Jr;~I~'/W~ir, KM1:r~de~ 
eil blJ eil' hlJlondl'rste n(lolhf"ken des lands 

Fle$..'i{'hcn "an 2._. 3.50, 1"n ~._ Cr. 

El'Ifligdepot: VAN GREe~~~~i~·,~~~)al't!,21,Ant,..trp*n 

ga~~~h ß~:;fi!.Yan .w centiemen, postuij 't b.is voor 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMEE:'\TESTRAAT.51 

SchuiiJs over de Zoologie. 
Gekend "ool,zijne Ir'kk ... rekoeken. briochen, enz 

" ·ol'sterihroorf. 
Bekroond mtt d. goaden~~!llf8J,.de WenldtenioonslallJnt 

CRIEE CENTRAlE 
Huis gebroeaers DE ,WYNGAEB:!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tussdlen oe Arilles Colonoes en de 3 Arcade.,: 

n.gelijkl Tin 8 an '. corge!ls tot 10 are '. Hand. 
VSl'koop bij opbod, teveos 

publielte verkoop van l~ kwaliteit, OS5tln-, J-i:alfs
Schapen- en VerkeDvIeesch, Ban p:-ijzen 

welke a,leconcurrentie onmogelijk m3ken. 

."nl\\", pn*\;, Ct.. Tm'''''T GIalitk>pel'I,. ,. 
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INHOUO: Overslcht, (P. L.l i Oe Konlntlijlre 
V&rMai&!a.C. {AM ~,; .... 1.lUpe~l
rin CD JDtcrlml; Pcutavond AuC. Van Kecr, 
(P.); Gent, (Ollst.aC d'Hondt); Versehenen 
werken, (Jef·Verbecck) i Shakeapcare in eigen 
land \j. T, G.); ToonednLeuwlt. 

Overzlcht 
(BUlTE:'LAND). 

Peter the Great. 

Ca~herin:\ (>chter, die kill'\' te vorcn he~ le~öp' 
-:Ytn-Peter-zel( rudd~,- hewees deze1t·dlf'I;.~n~; 
aan dOll %O("In, onJcr hdofLe dat JCle l.u.tsLe 
zich voor do taak van CZ<'1ar aller Russea 
een beelje l'repnreert. 

'l'woede bedrijf. Meu oouwt St Pcters-
burg, Alexis heert ondel'tusschen llog niets 
uitgevoerd. Krijgt het ook met \"ader aan 
den stok. Alexis lJeeft Cl' gonoeg van Oll 

vlucht op raad van zelfzuchtige hov-elingeu. 
. florde berlrijf, heele mooio mise,ell-F-cene, 
. hetgelju de grootste attractie \'an dit godeeI~ 

te van het' stuk i" ; dnarom ZOll het misscnien 
Oe zoon vnn den bcroemden 'engelsehen jammer zijn dit bedrijf op te offeren ,1 Alexis 

tooned:olpeler . Henry Irving heoft etln drama SctlUHt in een fort in Nupels; hij heeft zijn 
geschreven,dat op hat Lycellm-theatreis ver- lierJo, (met wie iJij het werkelijk erDstig 
joond eu met ingenomenheid is rumgehoord. meeul) uij zieh. Met een mooi praalju VUD 

Laurlmce Irving's Peler the Grcat moeL, Peter's agenten haalt men hern over.· terllg 
·volgens de kri!iek. ':Vel geen meesterstuk te gaan, 
wczen; maar deschrijver is nog zeer jong Da geheele·sc€ne - de vlucht van Alexis 
en zijn werk schijnt veel te beloven· voor _ had in tien wool'den in hat volgende be
de toekomst. Men constateert dat:hij oor· drijf bebandeld kunnen wordell. 
sproukelijk werk heeft geleverd en dat is al Het vierde bad .. ijfi. werk.UJk hol belloud 
beel wat. van het stuk. Alexis su.at IlU tel'echt VOOI' 

, Een bepaald succes ward niet behaald den Grooten Rand ter zake vall samellzwerillg 
door den schrijver. wel door harn, die de tegen zijn vader en voot' Zijll vlucht. 
hooftlrol vervulde en dat was nielDand ,min- Hij ontkent eerst alles, niettegcns.taande 
der dan Henry Jrving. Oe Londensche qor- de mot tiloed bedekto getuigeu, die men in 
respondent van de Telegraaj deelt lIet eell karner daarnaast 0l? de lJijnhank tot 
volgende mede : spreken forceerde,doeh toeu ook Euphro~ine 

• Neen,Peter the Greal isgeen groot stuk; (zijn Hefje, die DU wel mal'kte dut er toch 
het haart 01 de Couten van oen jellgdig sehri) niels meer yan hem te. haien vie\iJ'I~!Oetl1i~p 
ver (er is te veel gepraat tE>genover le weinig 'legen harn' opkwnm, bekende- hij,ell'vertclde 
ReUe in de eerste bedrijven; er zijn te veel h1 zee'r sterke woorden wat hij eigenlijk wel 
tastbare bewljzen van groote pogingen tot van de halldelwijza van zijn bloeddorsLigeli 
het maken van rnooie en dfectvolle zinsueJ.en vader d3Cht, 
- (tlie alt haus in den mond van Poter niet Dit was ee'u zeer effectvolle scene, en gaf 
op hun vlaats Zijll) maar tegelijkerlijd ook Alexis eell kans om te tooDel1 wat in hem 
toont de scltrijver ons ziju individualiteit; was, Daarop volgde uiispraak der l'echters. 
hij i8 origineel, gevoclt zieh niet gebonden hetgeen natuudijk de tel' dood vcroordeeling 
aan de couvt'nties van het drama; hij volgt was, welke nu nog slechts de handtep.kelling 
niet dat,platgeloopen pad der oudere drama- van den Cznnr vereischte. 
listen, hij • durft ", en slaagde er daardoor Hier kwam hot talent van den jongen 
in een stuk te creeeren, waarin hij middel- schrijver uit; deze scime is werkelijk 
matigheid ver achter zieh Het liggen groot~ch. De illwe~dige strijd die Pettll' de 

He levollsgeschicdenis van Cuar Pet()r is .vader,met Peter den Czaar voert,is meesler
te algerneen bekend, dan dat het noodlg zou lijk voorgesteld, en even meesterlijk ge
zijn een uitgebreide ba5chl'ijving te ge\"en schreven. 
van de intrige van het sluk, dat behah'e in Hoo weinig de lange alleenspt'akcn op het 
ddails heel weinig van de geschiedenis af- loonenl ool{ te vC'ordedigen zijn. was zij hier 
wijkt. Het doellof)Ze, droomerigo. doe-niet- aen triomf voor den schl'ijver en ook \'(lor 
achtig.e karakter van Alexis, den zoon, was den acteur. wieus taleothier meer dan e/'geus 
misschien een weinig t6 veel geaccentuaord, anders in het stuk bUzullder uitblouk. 
om lDet de geschiodkunde steek te bouden, In het vUfJe beJl'ijC vl'aagtPeter de vader 
en ook is da oorzaa\t vau zijn dood (')p he~ vergiffeuis aan ziju' zoon, terwijl Peter da 
toooe61 door vergif) nooit pl·ecies bewezen Czaar met een streekje van de pen hat vOlluis 
l;eWord611, maar dat zijn kleillighedell, die hel'roepen kau, 
er volstrekt uiet op aan komen. Misschien een üllc;erijmd tafereeltje, ffi'lar 

Het stuk i~, 100als ik ree 18 zcide, te lang; door den srhrijvel' natuul'lijk gelloeg voor
er zijn vijr bedrijveu, en daarmede moet gesteid, eil dat wii voor aen onnatuurlijko 
volgells mijo idee het volgende gebeuren : daad als deze al lIeel wal zog eo. i 
het ct'r:lte en tweede bedrijf goed slloeien; Het dragan "an het lijk over het tooneel, 
hot dorde hedrijr weglaten i hot vijfde bedrijf I waur de Czanr op de klli~~n, ligt ;c\'eaals 
is (Jok ounoodig, en dan pas zal m~n het het gesrhreeuw van de VIJllmgen, zoowel 
stuk met geduld uitzitten. 1 als hunne vers:chijning, was te ver goc-

In het eerste bedrijf heel veel gepraat en . voerd realisme. 
Iawaai; Peter heenjuist een nederlnag gele- Er is veel VOOI', maal' HOg moer trgou het 
den en mcn geJooft ook dat hij gevullgen stlll{ Le zeggen , dat niet meor dan eeu SlICCP.$ 

genomen iso Men heeft Eudoxia. da moeder d'estime genoemd mag wordeu, maar alle 
van Alexis. voor de gelegenheid uit haar begin is moeilijk, ltct belooH. "cel en ik znu 
gevt\l1genschap vrijgelaten om bij de troons- mij moetell vergissen als L:\uren~e Il'\"ing 
bes~ijging \'an baal' zoon tegellwoordig te niet ecn man is met wien in het vervolg in 
zijn. de dramJ.tische wereld rcken5chap moct ge-

Oe ontgoocheling heeft echter spoedig houden worden.- . 
plaats bij de komst van Pe,er, die in .en Las Transatlantlques. 
siecht humeur is, omdat· hij een verJiec; ge- Hrt nieuws uit Pal'ij8 luidt niet ;wer 
leden heeft. Hij beschuldigt zijn zoon vall I gUllstig. Het stuk, Jat Abel Hel'mant ver
vcrraad, en wH bem op de pijnballk zetten; vaardigde naar Zijll dialogen uit da Vie 

parisienJle. heeft geenszins "oldnan, walle V<lU h ·t spei z('g't Cntulle \IeuM:t, die met 
yootipcllen·wllt·.Zlpn,ariclirnire;rvlh"1neri' 'het stuk"weiDlg opbeon, in Le 70/1"'01 •• ,i 
kaansche rijknarJs zijn waL klndcrachtig 22 Januari : 
overdre\'en en als men zoo iets. laat zien is .. Het stuk, \vnarvoor men een be\yunde
't nogmintler gchietbaa[' dan als mell 't nllcen ringswilardig' pl'ncbtige decoratie en 11Iise
maar laut Iezen. De familie SIJard' zal wel eIl-sce1le lIeelL oyer gehad, werd md grooten 
zcer kort in het theatre du gYl1l11ase heer- ij vel' gospeeld. De heer Deval (dio wcct hoe
schen cn dus verteIlen we hier het stuk zeer ik hem in verschillende Vl'Ocgl~rt! rollen 
mru\r niet. da;lr 't voor export naar landen heb bewonderJ) hecrt mij vau avowl maat' 
met ulinder dwaze hogrippen over: de Allleri- matig voldaan. Hij .schecH ßlij toe banual te 
lumen toch ~otanl o3goescIJikt iso zijn in zijn "lugst olll .. het te schijnen eil \\'i\S 

La Ville morte. niet echt genoeg iri zijri emphaze; de heer 
't Nieuwe tooutll'lstuk van GabrHHe d' r\n- Bremond (als Alexnudl'e) wa:; eveu ,"urig en 

riunzio, ill Sara! 's komedie vertoond. met gernmigd als immer; we hebb~n iu mevl'ouw 
de dil'ectrice in de hoofdl'oll heert evenrnin Canti een tOeL'llarti!~e en zoo \Y:\I'e minlle 
groot unthoe.iiasme gewekt, niettegenstaan- bew(lndel'd; Mlie Dutl'eno die me dikwc1'f 
de er v06r do 0IH'oering veel reclame vüor "maar middelmatig toescheen, was zeer hef
werd .ßemaakt. Het is fell moderne tragedie üg hartstochtd.ijk en vaak g-elijk aun ecn 
in vijf bedl'ijven, die speelt in het aloudd lerend, aesthettsch verWl'Ongell standbeeld ! 
Mycenae en daul'om La z:iUe morle heet. WaL mevrouw ~arah ß~\rnarht betl'eft, (~~ 
De verslamrovel' van da Nieuwe Rotterdalll- blinde Anne) II{ was yel·uaasd 1mal' zoo 
scllJ GOU;~llt vel'telt dun niet genmkkelijk sohool1 te zien. Geen enkel gror t'lfeliL. ~Jj 
te l'ElSumeel'en iuhoud nldns : I hetft zelfs versOlaad den starren dwaalbltk 

,. Anne (Sal'uh Hernh:u'dt). on· haar. man der ~)lillden Ba ~e bootsen ... sa~:1,h Derllha~dt 
Alexandl'e (Bremont) leven te Myc~lJae in lIee1L orf'rweldlgender. schep~JlI~gell te gel1le
gezelschap van Leollardo (Deval) oudheid- tel,l gegeyenj maar nOOlt met ~onger storn,ge
kundigt! en opgra\'er van alltiekr.n en zijne tUIgend .~an g['ooter zeli.el'held en trouw aan 
zuster Blanche-Marie (Blanche Dufrolle). den SChl'IJvel' ... 
Anne is blind, niet geboren maar geworden 
eil haar man raakt verliefd op B:anclle-.\{ar-ie 
die deze litlfde beantwoordt.Maar_ook Leo
nardo'is-verliefd op ßlanche-Mul'ie - zijn 
zuster! Vijr beJrijven la.ng word n wij HU, 

meestal in dichterlijke taal,maar 0 zoo la:Ig", 
zoo lang! op de weeklachtell onthaalJ. van 

Een antlek Theater in Rome. 

Elaollore [)use en d'Annunzio maken plall
nen voor het oprichleIl val1 ean nieuw thea
ter, waat' vool';lumelijk kla.ssieke stuldten 
zullen worJen ge:olpeeld, Da correspundeut 
dt)r N./? Grt te Rome beweel't daI\rulmreut 

Anne die met de scherpzinni,_heid der blill- uit zeer goade brOll het volgende verHornen te 

da:1. de \'orhouding vüele tussChVll haar lIlall hebLeu : 
en Blanche-Marie; vau deze die nau dIe " EI' bestaat eClU co~missie, waarin o. a. 
Hefde weet'stand bied~; vau Leonardo die pl'inses Laetitia Houapartc, pl'inses 'forlouia, 
met niet minJ~1' kracht zijllult)edschtlJldigen priuses Paulina de )-ldteruich Nl .\JaLIlilJe 
hartstocht traoht tc hedwingcn. Gelll!i..ki~ Scpao,Men wil hat gebouw zeLten in AlbalJo, 
blijft Blanchc-1lal'ie l'eill,maar teu k(lste vati dus dicht bij Rome, op een yau de 1ll0oisLc 
haar leve11. Leoll'Lrdo, Olll ha:lr l'einlwi,J te pUllten nall de cumpaglltl.; er zal O\'Cl' dag' 
r,!dd~n, vel'drinkt zij!J zuster eil dan lIlet dat g:espeeld worden iu de lIluawlcu April an 
in blank gewaad gehuhl tijl, \'001' zieh, met Md, om oe tweejuar. Do iUl'ichLiug \'au het 
Alexandl'c crolj"lie ais tu laa[gl~koillelle niet tooneel als die van het Grieksch theater: 
auder8 woot te docndan 10 l.wijgen, verlelt da halverwege onder het tooneul hat orkest
broeder het gebeurde. Daar laten vootstap de zaal gant tegcuover heL tooneel in stel'!i..e 
pen zielt hooren! Boiu~ maHnen· willen het helling OJl; de zitplaatsen slaan rechlhoekig 
lijk opuemcn om h .. t te verbergen, doch op de lengte-as van het gebouw M~ll wil er 
refd~ is Anno. da blinde geuaderd, door ß~n opyoercn den Autigoue,in ve:-taliug \'an d'An
allgslig [llvoel gellrev~n naar da lIoodlottige nunzio, den Hainlet, met Mrr.e Du:;c in Je 
plant.;, wolke, een heel'1ijli~koel plekje in het iTol)l'drol on aeo niouw drama van ll'Aullun
dorre. verschroeielllie hlldschap, zij,gewoon zio, dus filet uilsluiteud de Gl'i~ksche trage
daal' te komen, op den tast Iweft weten te die. 
villden Leonaruo en Alexanure leggen hot Als hier 11U werkelijk een sameuspel wl 
Hjk lieder, in verbijsterd slilzwijgen de blin- komen Waal'bij iede,' de vuldocning vall zijn 
de ziend(~ voortschliifelen uaar de (lnode,· Tot eigen ijd.ell~eid getlft aan de hoogste w.~rkillg 
een : Arreto J uit Aloxandre's mOIHl klinkt. ·vall het gehed, kau het vOoljaar. vall lsnv 
Aune huigt bevende neer, betast. de doode, eeu belaugl'ijk moment worutlll in de ß~

strekt de sidderende handen uit naar het schiodenis vau het moderne tOOllCel. 
gelallt en gilt een: .. Je yois 1". Je vois !" 
Het gordijn valt. - I-Iij vorgot daal'bij d~ 

volgende waul'Jeel'ing : 
.. ZeN' moaie decol'd, cu over hM geheel 

goode vel tolking; de taal mot fI'aaie bl:!ehlen 
hier en daar VOI'mOIl de aalltrekl{dijke zijde 
van deze tragedio. Oe schl)oulleid welke 
d'Annullzio stollig in haar heen willen 110e1'
leggen,is mij verborgen gdoleven; de g.~dach
ton,ofschuilen zij in dien g8\veldtladigell dood 
welke Blanche-Marie rein doet hlij\'eIl1 heb
beu nitt tot mij gasproken; de pracht van 
d'Annullzio's schi1.Ier~nde maar dill. wij!s ver
giftige ideesn-wereld henft Hiet" ~oor mij n 
oogen gebioesemd. 

Een veL'l'ukk~lijke silhDuet in. deze trage
die is de ,tlguur van Blanche Dufrlme. If 

MOll :mag eciltcl' niel al to oplimistit'ch 
zijn bij deze toekomstmuzioli; 1Ioewel de 
midrlelon lot uitvoering" voo!' teu dcel ge
vonden zijll in dü bt>lofte van sallIenwerking 
vall ceuige' dur \ooruaam:-;te acteu!',; cu 
notl'icos van HaBe gegeven, bezwaren blij\"Cll 
het maar niet zoo in eens to vllI'uiljtigclI 
s.tel'rcnsysteem. de yaaghciJ Villl I.!en I'ope\"
toil'c, van nog te,schl'ijvnn dr:una's eu Ih'g" 

te c{)mpollcel'en muziek, de eigcJlaal'Jig~ 

gewoontt'Il en rnatdie smaak van heL Hk 
liaansch pulJliek. 

AI ZOll het hier Lij vrome wpuschcII IJlij
yen, het feit dat ztj van deze zijlle zijn uiL 
gespl'oken, is daarom niet minder een 11001'-
vol teek.ell. .. FRITS LAPIlHYL'il. 

Den Hcag. 



70 HET TOONEEL 
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De « Konlnklijke Vereeniging », eenig sarnenspel der Meiningers, doch bU 'I 

'd Gravenhage, 9 Jalluari 1898. Nedel'landsch 'fooncel ncei 'komeiHl op {'en 
mislukte rcJerijkerij, 

Geachte Hoofdopsleller I Tooh is de .chuld niet aan Crispijll;dat hij 

bogon'ap df'gelijklieid, enkalen echler magen trekken. ZOO'Il doen is .ware kUO'it. :i is da 
he:t gerust docn en 'hun geLal zul wel da: kurast van' anzen' iijd, cn wiJ bauden: haar 
0p'Yegen del' goode dramatische schrijvers \'o(\r heel gezolld . 
van Noord-Ne~erla"d. . M' Dertrijn heeft on, lloA' be1<;r beranen 

]n n° 15 neemt gij den handscllOen op een gruttcr-koning was, noch nan den ver. 
voor den:veel "erguisden Raad van Behear dienstelijken komiek Schulze, dat la HiJ'6 
der. Koninklijke Vereenlging", on plei! zijD kostelijk deed lachen. Hetzellde resultaat 
gestia Vl'ij met een • hij, kan niet anders". zal bereiltt worden, indien men morgen 

NBSTQR DK 'fiERE. 

Is~Sib8 

Antwerpen. 
Vergun rnij met u in gevoelen te verschil- Douwmfesler als jeu ne fat lant opLreden of 

len Cll (stuurman nall wal wal is waar) fm- Mevr. Poolmao als Bilcktlsch I En de K. V. Overzicht der week 
kele puntcn aan te stippt'll die bedellking schijnt niet te vatten dat le ridicule ~ue! Wal OM deze weck erg m~evicl, was de 
doen'ollt:;:;taan tegcllovel' uWo nij::prnak- Ik kom tot het r<pertoire en vrang mij derde opvoering van hetgr('tots.uc~sNora. 
cOllclusie. voor de zooveelste maal af, wat de K. V. Reeds rlrie vedooningcn op cen seizoen,dat 

Als dl'ie faclorcn "an dlm sIechten gang belielt bij hanr bardnekkig vasthouden flan is bl'utaal, Cll het feit worut BOg brlltalcr. 
der Ulken 1I0emt gij <Um het slot van ,- uw Ollitsche kluclitoJi ('n even bal'JlIekkig ver. ~n.ldat el' zooveel gewone hezoekcrs llIks 
flrlikel : 1° cen tr. kostlJaar gcbouw; 2° een wnarloozeu vall heL moderne Fra.lIscile~nll begrijpen en weg Llijven, Cll er dus ycr· 
onvcrschillig pUhliek; 3" cen chronisch ge-- repertoire. ~eden maandag een heel spik!;plintel'nieuw 
brek aan oorspronkelijko stukken, , Of moet nogmaals gevrangd worden, publiek nanwezig was om toe te jukhell. 

Mijlls illziens kau gecil van drieen als wnarom Maupassnnt, Hervieu, Laredan, ~)U!' Nora, die Ilieuwe 'klanten a.1,nlJrengt, 
• verzacbtende omstandigheid • gelden voor BI ieu,,; DODnay slijn,oppig worden ge. ~vle had zoo iets Runilen · denken 1 Elkeull 
den si lids jHren beschu,hligde. weel'd' Eu vrecst de JC V. JIlet echte water- inceode dnt hd meL een, of hoogslolls met 

Ad.1. Wie bele~ da J{, V .. hct Leiddt.:bc· vrees het nieuwe, meet ha.ar dan nog de twee n~rtoollillgell zou afgcloopen zijn,manr 
pleill·pn]eis minder ko'Stbaar in te richten, heriuIlel'iug worden opgefrischt nan Blan- ia wel, met da derde v~rtoonillg zoo maar 
eil desnoods hllt "oor een minder kcstbnar chdte, Je3n Darlot eil Sudermmm's Eer 1 ininstens twee hOllderd menschen moeten 
tooneelspeel-huis ttl verlaten f Bovendicll, D!anclwtle 0, l\. ;verJ eenige jaren geledelI weigeren, het is om vnn le droomeu. Hel 
als het publiek den weg naar Ilt.;t Leidsche- uitnmntend gegeven; is 't in dC' oogen vnn ergsle wat er IlU Ii.all gebeuren is bepanhl 
pleill verloren heart, ii dan uiet gl'oote denR~ad van Beheer~oms veroudcruf Dan eOll vierde,ecnvijftlo,jüwicwcel,cenlesde 
schuld daarbij aan den ·Rand vall D~heer 1 wcte hij, dat het flog heden in Antoille'~ opv0Cring Olisschiell. J(omt heL zoov\'!' dall 
OnveJ'staudig was bet, het Amsterdam:;ch sehouwburg aVQJ;d aall nvond VOOI' cen ullge- moet de sehollwlnll'g dien :\V011d bevlagd 
pli blick le tarten door afschntHng der pa uze- lezcll publieli. ell(l1'1ß SUCCE:S heefr.. Ofzijn wij worden. 
tnllziek. Oe licfhebuerij voor die muziek meer gel,laseerd dan Pal'ijs1 Eu aan wie nu de {'er "an dit slIcrcs 1 
mngc wnnslllakelijli. Zijll, - toegegeven i [Je derde rerzacht.cnde omslundigheid, het In da eerste plaats natllurlijk ;Ian Ilet stuk 
doch ollverslandig was het, de eeuwcuoude gemis aan oorspl'onkolijke stukken, lum ua "elf, tlat wij hoc langer hllc lIIeer, rool' hot 
gewoonte, do aall den AllIstcrtlammcr zoo het bJvcllslaande ollbesproken blijven. NooH be.ste houden wat !lIsen \'oorlbI'Hcht. Omdat 
dinrual'e m(Js maiol'llin opeclls nf to schal· üfte nimmer is de nationale herkomst van Iwt eCII stuk is uit deli hede, "'''aann nicls is 
Iell, PulJli~k is uiL "iju nal'J cen cOllservatief e<!ll tooneelspel in (Ins land ceu faetol' ge· overgelalcll aim 'het tecv~I, dat Ix.'studcer\l 
out! heerljc. en \'all \10 gunst vall dat oudo wCCSL voor blij\'elUl succcs. is als niet ('en, <tat geJurig :lfgcwi~seJd is 
heertje nlOCl de tooneclairecLie leven, al Men ge,'c wat gocd is, wat speelbaar is, is door de me('st ho:iciltle, Oll pikillltsta toD· 
vocrt ze ook een KUlliilklijk iJla:.Ol'll. wal pakt,-en lctte niet op, uit welken hof neelt.jcs, B. v. hot IOOIlr.C! met ein kinucrell; 

En nllel'minst moeL lIIellll{,t OUUL\ _11 el'tjc het stamt. het tooneel tlJSschen Raul, CII Norn JIlet do 
plagen mct _orde·\'oorschril'tt'll die nan 't blj Wat dan wel de oorzaak is yan de ellende1 ,I I'uode kouson, do beroomde 'I'arcnt('lIa, en 
ons gehate - Duitsche "' Il:aszregeln" hel'in- Da-t d~ Raad V,lU Beheer uor Koninltlyke : z?Oveel a,ll.dcl'e, . allen .meestcrstul'jes op 
neren. Zoo wortlt op 't Leidscheplein nan du Vereenigiog niet berekend is voor zijne taak; ~ zl~h ZCI(,d.lOdeu aandachhJen toohoorder Ol~: 
suppoosten o'lJetnalrl roor elk. te, bewaren _ dit is da hal'da eenvoudjge waarheid. t willekeung beet nemen, zelfs al muakte hlJ 
kleedingstuk ofstok of regenscherm i is het ' ABO NEZ. l d~el Y.Ul de grl)ote familie der DroogstOl" 
waar dat de Supptloslcn zich het l'eeht Mn- r p~ls, gn zoo lwmell er nog nl ,"(>cl kijlien, 
matigen de dames ouder lien mamel te fouil- '._ .......... 8a8 .. die H]S ge mocst vJ'agcn .. Hewel .\Jarus, 
leeren om overtreding van dit fiscanl gebod hoe vindt ge dat sll1ll.sk.e 1" Zij zouden aut-
te constateCl'en 1 Mi) werd dit verlekerd; Een woordje aan J. VriesendCirp. wool'den .• Wel Luwie, ~at is n0ci al , goed. 
iS,het 1.00, dan j;lngt men daarmcdo eOllVOU- Gijdoet mc waarJijk te veel cer ann met 41ls- Z~ daar onddr die tafel Ji.rllipt 1 h6, eil 
dig het publiek weg. uw gezegde dat • naar uw eenzijdig inzien dan dat duilsell, ik vind ik dat madammeke 

Ad 11 : Publiek's onvel'schilligheid. sleC'hLs (je Vlaamsche kluchtell. hot VJaam- Bilis dat Hag al goed deed ... Meer moet l,;'el' 
Dezo vindt baal' grond in . verschillendo sehe lied met het ruelodrama,ondel' da leiding niet "aß \'erwachten, eil loch gcvoelen zij 

oorznk~n, wnal'van ik (niet voor de eerste vau den grooten Nestor da Tiere, op ollze (.'ell heele boel vreemde dingen, maur hetgeen 
maal) er twee voornnme wil releveeren: de planken .thuis behoöl'cn ". zij gevoelen is niet te vCl'tolkell door woor-
rolvcrtlt'eling en hot repertoire, beide trou- \Vaarom dat schimpen1 Gij kent niet eeus den, zij dragell het sWzwügend meßt tm 
wens nauw s<'\menhangond. mijn werken. Gij kellthoogstens Roze KaIe . mompelell cen paar kcm'en .. Hel is toch eeri' 

Indien de CornCdie francaiso met ha:U' (lIia, met voorbehoud van het melodrama- aardig stuliske ... " 
voortrenelijk gesciloold (ler~oneel in staat is tisch staartje, vrij wat anders is dan een In de twecde plaats i5 het succes te dan
nllegenie's, ook het klassieke to entamcercn, draali) Oll de Wolvjl1uit't Zwartbosch, het ken, en dit misschien wel voor metll' dan 
dan is danrmedo nog nil)' gezogd dat mcn eenjg (ik ouderJiju) melodrama waaraan ik de laMt, aan da vel'tolkillg, die verleden 
volstnan kan met comMie neerlaodaisc te mij bezolllligde(l) en dat de H.H. Hendricx Maandag ouzes dunltens beter was dan de 
l.oillw speIen om I"wt 0011. . te kwmen. T,ICb en Hans mij, als aanvangstuk zeven, weken eCl'ste maal. Mevr. Dilis schsen cr weer et!n 
schijnt hier'de fout van de IL V. te schuilen, v661' da openiug vall hun eerste bestuurjaar, beele boel zenu\VOJl op na te houden, die in 
die tot ziehzelve zegt : \Vaarom zouden ook verzoehten te willen sebrijven. Botze Deus! hllre 1'01 zoo wol Le pas karnen. Haar 'faI'Sll
wt} het klassieke trt'urspel niet entamcel'eu . men verbngde iets decoratiefs en vadm'- tella heeft alls cven als de eerste mani doen 
En de ervaring hecH toch reeds geleerd, dat landsch, vol vuur en vlam, eu ik leverdo rillen; dat deed 7.6 niet met de ~weede ver, 
de samcnstelling \'an hot gezclschap dnar- het ... heIdhaftig beest! tooning, M, Dilis trof beter doel dan vroe· 
voor ilusoluut niet is berekend.Over de Anti- Al mijll andere werken - zas an twintig ger1 omdat hij soberder wa; in zijn zeggeü 
gOIl€-vool'stclling mog.! dc kritiL'lt dei' dag- in gela} - zijn comcdieen, karaktel'schet- en doon, beh:L1ve in het laatsto bedrijf, waar 
Lladen venl-eld zijll,- zecr zeker is het, dat ~eo, blll'gcl'- en boerendrama's benevens hij wat al te luidrllchtig werd, ('11 als hij 
zij in gcen cukel· oog ollverdceldell bijval een treUlspel : Belsama. Wie ze nitlt kem, nu nog wat minder Ileen Oll wecr wilde 
hE'efL ge\'ollllcil. Hat slotwoord breugt van ga niet uit van een enkel product dat minder loopell, zoo wat va~ter op zUne voeten kOIl 
Hall's beoordceJing ,ill de Gt'ds yan Januari; ' is, of van dit of geen gewroch" welk, door bliJven, als mensch!'!D met hoel voeI' wils
hands off ,'an hot Ii.lassicke tl'curspol j niet een J'uw-reaJi~Lischal1 kant op aeu persoon· kracht gewoonlijk doeu, en daarLij nog wat 
ieder is 't gegtWCll dc cothurn aanlcpasscu, lijli. standpuot aanbotst,om het algeheele van meer ernst in zijn zeggcu kon leggcn Oln 

Hoc kau het anders 1 Hoc ter wereid komL 't reeds voortgebrachte uit te krijten voor des to grooter contrast te vormen met Nora, 
mell op het dcC'kbeeld, eene vcrtolkillg 'mn vruchten geofferd aau den uil. dan werd Helmer misschien !log 'c('n \'<lD 
AlIligoJle te,vcrwMhLen 'van dezcltäe ar- zijo besle!'olleu, 
tiste, die gislerell Madame sallS Geue uit- Ik bosta het ovar mij zelf to sprekeo; Hoo diep dp. indruk was, die Laroche Le 
bceldde en aall wie men eOl'gisleren een laffe vasL: men is soms, om der waarheid getui- wceg bracht na zijn groote seime in het 
kluchtspel-Jol in Zemlwac/tfige Vrouwell genis te geveu, gedwongen eeu personael eerste bedrijf nwt Nora kan IDen bel'ckenen 
opdroeg 1 Dc miilukking wij te men niet aan woorll in'~ middan te brellg~n. naar het applaus da~ zijn heel1ganll YCI'gl'zel
ue inderdnad veelzijdigc mevrouw Brond. ,rat da medokuJlstgenooten,de Vlaamsche de. Het was geell oreu!1<>nd rumoermakend, 
geest, doch ann den weinig artistiekcn zin tooneeldichters betreft, kUlmen niet allen maar zoo'n ondel'drukt, ZOO'll mcl tCi:\enzin 
der K. V. (I) lk was bepaald tegen deazelCe: op,oering in , uitgeol'acht applaus. Een yel'rader toejui-

IntusschL'll, do oOl'z.\ak is niet ver te zoe- Amsterdam, lk zag alle zeCl' in dat het stuk, dOO1' chen ! . . . Hel is schier niet to gclopven en 
ken : da IC V. wH faire grattd atout pri.t, ziJn landaal'd zeH, in Uollanrl niet kon lukken . lk toch is 't ~ebeurd, en zie eens aau, Lar0Che 

en mecnt haar roeping to vcrvullun door, :~:~:;:~~Ckd~!::: ~!t~:~::~d~!~~'Z~O~~~~::~a::~ hecH nochtaus zijn 1'0] nieL opgedreund, 
ongeacht de beschili.hnl'e middelcm, in elk 't Was in 96. _ Hr A. C. deed het tl:recht opmer- heeft niet als een bQosaardi,;o Iwl'u en wcel' 
geyal mees,el' - stukkcn (in twca woorden keil: vroegct" 8p ak de beel' VriesendoJ'p lllct meel' geloopen,lliet gegesticulecrJ als ccn bezdene, 
wel te ver5~aun) te ~pelen. Vanda:Jr de mis- heuscbbeid ove!" de Vl:lmingon. De Wulvill noamde volstrekt niet, di\t ging alles Z00 pfeeies 
lulite poging Dill alleen ter wille \'0.0 Schil- 1Iij dan cen • I'eusachtig stuk werk, vui krocht, en natuurlijk,elk wool'd ZOO p3ssend nfgrmeteu, 

J "r. 0 / dat met boogopvlammende geestdrift dl9at Vel - b I d . 1 k t ! h 
ler's nanm de rtJtOJrau VOll r taus tc 1 tolkt ... UlJ glspte ue "lellke hollamkng1kud der ere \.el~ om I,~( ru e III~ "ru op ct 
geven, een Ijdel klJkspel, nlleenjaren gcle- .peier ... en hecttc, In 'talgemeeu, da Hollanders vrouwtJe dut hlJ nog: eon kllld WUtlut, en 
den gered door do uiterlijke pl'aal en het ' "'(laie kindereil tnltI eIn naUen bodemw. • waaruit hij zooveel mogelijk profljt wB 

I 

dan de eerste en tweede vertooning. 'beter 
heeft hij'. ons in, •. Ijn biDlioDst' laten 'le.en, 
beter doen ' gevoo]en haecen ongelukl;.ig 
verloren man hiJ is, en vaoral sterker doen 
zlul1, datal zijn denken, hl!el zijn "erlangen 
voor, en om Nora zijn. In het twelde bedrijf 
kwam dit verlangen sterk eit en deed aan 
de 1'01 vast, gee. kwand. 

Mcvrouw Marie Vel'3traeto vohlt!oo weer 
alleruest i alleen een vOl'zoek, aen corbiedig 
verzoelL Loop (ach . zoo niet rond in hat 
eersto bedrijr, Mevrouw.Gij komt ,har pas ill 
huis bij schier vrcemrfc mensche-n, en gij 
loopt die kamel' r('Ind, r.et u neer op schier al 
de nllnwczigo stoelcl1, ell - wnt heL ledijkst 
"an ni iS,ill U\V gesprok met Nor.I,(1 e lÄlriJC) 
als deze laatste zieh :lau uw recli!erkant 
btlvindt, staat gÜ eensklaps _van dtl t ... fol IIp, 
drnait rond de tafel hecn en zet u p::rcies 
ann den andel'cn kaut weer !fec,', alsof hel 
om een wedeling gedaan was Als gij het Vlln 

uitdczaal moest 7.ien Merrouw, gij zoudl 
b )os zijn op uw zelve. Blijr, \"O:Jr<l1 in het 
ct'rste bedrijr, hecl i'ngetogen, \·cr7.et !;;chier 
geen VQ. l en ga nie t zille!J al\"orcns men (")' 
\l loe clwingl, en vooral sta"lid op zOlldcr 
I eden, want, geloo!' me, gij breeli.t hecl den 
samen hang .Laat Nora rondk ":ispClen zoovcel 
het haar lust, IImar sta niet telkeus op om 
haar vlali \'(JOI' tl ,te hebben. Dilt lloet nicl] 
immcrs niet in h~t, w~l'l"e,lijk ~uV("n 1 Silrcek 
\'.)ort mel haar, zolf:3 al slaat ze \'Iak ,nciltcr 
u; l\'ora zal n dat niet k\\:;lIiJk ncuj~.ü, ea 
het publiek OO~i niet .. ..., '.;' 

Ziedaa,[' eenige kleill<1 opmcrk'iiJgcll:~ie, 
lI10csten zij iu aanmerking \vordt'il geno
men, missciJicn het geheel lioJ zoudcll ver
beteren, ton minsto zoo denkt er de onäergc
tceli.ende over, 

Woensdag gingen arm in -arm Drie :Jzoe
den met Pietje 'cu Een versdzrikkilfike 
dochter. Wij wnden ovei:'diel} vrollJk'ell 
trio niot gesprokell heuben':wijl er vroeger 

. genoeg werd \':ari ·gezegd. Maar' Ee1lver
scltrikkelijke dochtrr zuu Mevr.' Bertrijn 
speIen en " daarom waren wij wcl eeos 
lIieuwsgicrig \,"nt 'zij cr; ging ';~1.lI mi.lkeil. : 

Ht:t stuk zelf heteekellt niets, v60r 50 jaren 
was ' !tet misschieIl mogelijk sooi"zelijka 
dingen te doen slikken, tegenwool'uig kan 
er dat niet meer door. Het is beel en al 
velOuderd; alleen, en dat is' !log al wnuer
ling, l'enfallt terrible zelf; heert uog zeer 
weinig galeden: die ro}', -geschre~en voor 
cell moi,;je van 16 jaar, haeft door het gultig 
spei vnn Movl'oUW Bcrlrijn het stuk drage
lijk gemaakt, die rol op zieh zelf nlleraar
digst., ~raagt om gON vcrtolkt W wOJ'Jen;in do 
eerste plaats de peJ'soon met het jonge ,"oor

' k~'men vUlllGjaar en kan toch niet door een 
kind, of een begilllleiinge geda'nn worden, 
want· wat ermoet gezegd wordenis· h'eel 
moeilijk. Mcvronw Bertrijn echter iso daal' 
heel en a1 voor ge ~'cl likt lIi haar kort rOkJt! 
gar ik haar niet 'meer 'dan [.1' jaar. Eh wat 

,Imal' vertolking hctrett, zeer' l"erdieristelijk 
mag ik zeggen; dnt was ook demeening:vall 
het publiek, dat hanr geen haudgeklap heoft 
gespaarct. 

G. DELATTIN. 

Nederlandsch LyrIsch ' TooneeI. 

Hcrbergprillses be[eef~" ' verIe~en Zater
dag hilar 30· opvo(>ring, en -dat· op twee 
jaar tijds, in ee-n cnkcJen scboüWburg. 

Bij die gdegeohdd had Jaß 'Blockx zelf 
den dirigeerdtok opgenomen ~11 eelle tlirike 
ovatie \'iel hern ten deol. ' 

Uitgenomcn :ee1l paar narzolingen· 'yan
wege de kOOl'en, in het eerste bedrijf, i was 
hot eell puikeojlvoering. 'ne derde akt 
bijzonder' wcrd, outler dramali:ich Cll sce
niek opzieht, gord gegeven. 

Eella tH'rOlWoeriug van De verkochte 
'Bmid had in aliesbeli.I,," goede voor
waardrn' plnats. Een weinig Ineer'eoI'biE'd 
voor oen nwestel'stuk his dH zou zeker rilet 

' schaden. 00 scheppiug is 7.00 dclicnnt~ zoo 
gevoeld dut zij ' met' al d8 ßjnheld ma.t 
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weergogoven worden, die men slechts I'e' Havermaete, DeNeeC, Van den Hem'el en·1 Van onze Bultentooneelan. 
komen kan Da studie cn werull. De Somme, waren uitmuntend, .evenuls db I. . 

dumes Caelio rh-Vorderm' 11 De Somma en- Hat mOOla weer, dat da wmter Qns over-
Dons. ö ,I , - I zond, noodig~e mij nit n\.!. eeu~ hier dan eens Wij vernemen dat hetbouwp.n Vi.\ll een 

niluwen sChouwburg dour ans gcmeente- Een nieuw duitscb blijspel weru uezer d~ar ~e gn~n kijkan, wat anze buitentoonee
bestuur zeer wordt ter harte genomen. Da dagen opgevoerd: ZiJ weet iets, uil hot 1en dIt selzoell op da planken konden bren-
heer Hoofdillgenieur Roeyel's ZOll reeds do duitsoh yortaald door den heer Van den gen. . .. 
meest geschikte plnats nan 't bostudecren ; Heuvel Tk was ongelukkiglijk in da onmo- ,~calltw~ol'deu nan nl de l1Itllo?d~glDgen 
zijn wanr het geb(~uw zou kunnen verl'ijzen, . gelijk.heid de verlooning E'1' van bij te wonen. mlJ vau links ,~n rechts toegestL1urd, wa~o 

De kOlliJz~i1t t'm; S~ba zal binnen een 
tiental dagen worden opgevoerd. Wij zijn 
de- nieu\vc schermen gaan bezichtigen, ge
schilderd door da heeren Celos en Bernier, 
eu ~ij mogen verzekel'en- dat zij taL het 
schoonste behool'en, door dU huis reeds 
geleverd. 

Wij roepen nogm~al; de a.'lndach~. opdcll 
feestavond van Mcrrouw Pede- n..1.ets, die 
Dinlidag 1 Februari plaals Iweft, Men yoel't 
op: De Tooverlluit. INTERIM 

Feestavond Aug, Van Keer. 

US DAT !lET tDT dit 1uaaldezcII nrtiest 
uttverkf)reu herrt om zij 11 beneftet 
of feestavond te vieren, 

leder die Ollzen schouwbul'g lJe· 
zoekt', 'il'u:ol welke gB\\'ichtige tank 
hij daar to vervullen heeft. Bijna 
i~deren avond Ifeedt hij op cu door

gaaus in eell der zwanrste 1'011011, die hij. 
het weze gezeid, immer zoo gewetensvol 
mogelijk trarht 10 \'ervullen. 

De schoolle BII{jetjuffer Is de naam van 
het drama wnarmede de beuefteiallt ons Oll 
zijn avond znt vergasten. Alhoewel d~ kens 
bijzondor geschikt ilJ om hAt lioogere publiek 
te doen loopen, twijfelen wij toch niet 1)[ het 
zalop 3 febrund aanstaande. vollen bak zijn 
op on zen Nederlandschen Sehouwb?rg. 

\Vij raden ook n;llcn aan dezen feestavoull 
niet te vm'zuirnen ; hierdool' bewijze mcn 
den feesteling welk,) acbtiug hij uij zijne 
medeburgers verdient. F. 

100' 

Gent, 
Erikele Nota's. 

In da laatste weken hadden wij hier, als 
nieuwigheid. de eerste vertooning yan cen 
oorspronkelijk .tuk: 33 Millards,door den 
heer L. Pcereboom. Het stul\. heeft ongeluk
kiglijk niet best lmvallen. Sommige toestan
denzijn te vee} f)nnatuurlijk 001 aanuemo1ijk 
te zijn. Men vimH Cl' 'lliet tlat ougedwong'l'1l 
humoril?ti~che in, de eerste vereischle vall 
een wer1, van dien aartl en ook het eenige 
wateeO blijspel li.au reddell. De artisten 
clIargcerdCII nochtans blijkbaar 11'1Illie rol
len bij de eerste vC::l'tooniug en toch liep het 
sInk niel goed van stapel. 

Mevrouw Jeanne Schauwvlieghe had, 
voor hare beneftcie\'e~tooning, genomen: 
Stoffel, de gek lIit 'tgcbergtc. Zlj speelde 
in dit stuk mel veel vuur en niet zOlldrr 
talent. Ook was haar hijval groot. 

De heer De Noefspeelde Martelares, ter 
geIflgenheid van zijn b~lletlet. Hij was lIit· 
muntend in zijn rol. Dit stuk stehle OltS in 
de Rntegenheid Mevr. Smits·Grarlel', ollze 
eerste hootdrol, in aen groote rol te zien, 
wat ongelukkiglijk maar al te zelden ge
beurt. Zij ,peeIde voorirf\ffelijk eil wist, 
door bare prijzens\'vaardige sobcrhei1, het 
tot eeno sterke uitdrukldng vau dramatische 
kracht te brongeil. Ook de heeren Van 

Men zegt noeht.1.l1s dat het niet OIwunstig totna1 onmogellJk geweest, want geen dorple 
werd outhaald. ::> hoe klein ook of 't houdt er een ef twee ver~ 

De grillige smaak valt ons gewoon 
schouwbnrgpubliek heell den bestunrder ook 
verplicht in het oude repertorium te putten. 
Zoo kregen wJj 4ezer dagen Dc twee Stl'aat
jOllgens, het stuk yan Decourcelle dat VOOf 
de nieuwere ltden vun ans tooneelgozelschap 
een welverdienden bijval bezorgde aan Mevr. 
~m.its .. Grad~rell, MeV!'. Dons, tle lieve, in, 
genue.· 001\ Mast eil Da1l11eels dat 'veel 
volk lokte. 

Oe beet' C'ackenhergh gu( voor zijtie- bone
ßeLvoorsrelliIIg De J1Ja11(EUVerS en De har-' 
1110itie van Sottegltem, Er was ecno ei volle 
zaal, vcel gccstdrift en eelle puiko ovatie 
voor den gewetensvollen tooneelspeler, 

Din~dag was hat dc beuL'L ann tim} heer 
Mae!. Hij gar OllS Buttinger eil 'Zoon dat 
hevredigond werd opgeroer<l. 00 heer VUlI 
Huvel'maote en Mevr. Kiu!Sbcrgen waren 
uitstekend. 

Het beslnur Iwndigt ans drie YOOl'IU!,me 
VOoJ'~tcllihgen aau. De eel'sle voor Dinsdag 
aalJsbl.ande - galavool'stelling' aanJeb0den 
nall de hecl'{ n uurgemeester en schepe'uen en 
leden van den 6emecntci'uaJ.. Men YOCI'L op 
De dochters VGll Hasemall, een stuk dat 
lJiel' gec~tddfLig wonlt onthaahl Oll Tante 
Pliek eu Noukel Plak. CfIl hlijspel in twee: 
hedrij'·en vall C, De Vis~chere, 
. Eij gclegellheid van hare bene(]cievoor~ 
stelling op Dinsdag OVer acht dagen, tl'cedt 
Mo\']', ~lßits·Grader op in Ewe Misdadige 
van Nestor de TUB'e, een stllk d.ü zij te 
Brussol \'oor de cerste mnal op\'0crtlo en 
waarin zU, schijut het, E:'eu grooten bijval 
bekwnm, 

Op 15 Februari hebben wij ccno buiten
ge,wone voorstellit~g mflt medewerk ing yau 
Mevr, Theo Bmudgeest·Uouwmeesler. De 
gevicrde Noord·Nederlandsche toollt.:'elsped:
siel' zal optrr.den in Flora Tosea, Deze voor~ 
stellillg wf>rdt dool' OllS jJubli\!k reikhaJZE:'lH.t 
te gemoet gezien daar Mev!',. Bronugeest, 
die alls verle4en jaar F edora gaf, alhier dE} 
bpste bcrinneringen haert nagelaten, 

GUSTAAF DIHo~DT. 

--"'...,,~ .. _---

lOlJuingen op ua. Oat cr hier' vecl kat' en 
weinig kOl'cn ander den vlegel blijrt, hoef ik 
lIauwelijks te l.eggen; en daar ik in eene 
atmosfeer van kaf en' stor geweldig kuehen 
moet en daardoor het publiek eil mijne ge
zt1lldheid stoor, was· 11, wel verplicht eeue 
beperkle keuze te doen. 

AI wanr ik hool'teiets betrekkelijk goeds 
te zieneu tehool'en, ofdoor' 'vlijt, .en-· ,oefo
uingbelooft· goed te wordeu, heb· ik eBn 
kijl'je genomen. Eo 'k mag hel zeggen: men 
wordt oude, .versleten pruBen en nietswaal'
dige dingen IDoede, zoowel van da zijde van 
't publiek als vun deze der tooneelspelers. 
De flinke \'ortooningen der Antwerpsclla 
acleurs en actricessen bier en daa"r in Ollze', 
groote gemeel~ten, dragen er veet toe bij 0111 

onze tooneelliefhebbors van den buHen ttf 
noem inzien, hoe belachelijk zij zich malten 
met hunne verouderde stukjes. 

Aan woord en spei is er fosgelijks voor
uitgang op te· merken j in menige plaats 
ma'akt de houlen pop plaatsvoor den 
menscJJ, vooral. daar, waar de tooneellie(
hebbel's het initiatief lJebben opgevat nu en 
dan den Slcdelijken Schouwbul'g te bezoe· 
kei., zooZt'lt l' met het doel om t8 leeren als 
om te kijkcn, on wanr ze best het vf.rschil 
kunnen beseffe~ lussehen spreken on paro
dieeI'en, 

Ik keu rnaatschappijen - hun voorueehl 
dient navolging - die de opbrengst hunner 
vertooningen besteden tot hp.t bijwollell van 
goeds, Nederlandsche stukken in 40n Natio
nalen Staetsschouwbul'g, om alzoo door den 
invloed van het voorbeeld hun eigen speI 
te vsrheteren, 

In andel'.3 gemeenten, wair de vrouw op 
·de·plankDll(ot in de I"'!sto jaren nog eene 
maledictic sobeen te zijn, zag ik deze (de 
vrouw n1.) yoor de eer~te maal warm toe
juichen, Eel'st deed men het uit noodzake
lijkheid, .\ puhliek wilde van het v('rvelend 
mannentooll€elniet meer, dnarl!a uit smaak, 
uH een beginnend gevoel nuar booger, naal' 
beter. 

Aan typeering laat het bij Telen erg te 
wenschon, waardoor het stuk llatuurlijk bij 

Turnhout. 't pUbliok van woarde verliest. Zoo zag ik 
Zondag 11. gingen in de ruimc zaal van onder andere Moederhert van De Tiere, 

.. De Spiegel .. het drama Dd Wl'aak van belrekkelijk gOl:d weergeven, mn."\r tenge
Dandois cn het blijspel Hel erjdeel vatt Ma-! volge der siechte 1ypeering, den bijval mis
taut van Jos, Val1 den Brande. Het golJ een sen, die het stuk flUders hadde genoten." 

Het beste wat ik. te zien krueg, was het 
licfdadigheidsfeest, teD yoordeele van het tooneelfeest der afdeeling van het Fanfaren
wees- en oudmannenbuis, waarvan de zui~ gellootschap to Eyckavliet. 

~:~~a:~re~gus,t. I:~ (!:~,t!el:r::;~e:d~:;n~: on~:nd~~~:~~~;nvr::~d;~e;O~~~ed~:;'n~i! 
~n~:~:t::~e ~n;:t~~~:~~i~~~s:. : De vrienden-, :o~~~~h;:,~~o~::~!~;~~~:d;;~~~n ~~~~ ,;; 

ZU, die .. De VL'ieudenluing" Roze Kate. I 

Tante Clara; De dochter 'val/- den Muzi- zoo ijverig werkt als vl'oegcr, Da wakli.crc 
kaut, De twee Weezen, enz. zagen opvoe- hesluurdel' en teveus flinke aeteur M, Van 
rell, zullen ans zokor niet vrag('n of da ver. Hoeijmissen, keut het middel om de grootste 
tooning van verleden Zondag goed van stapel 1U0oilijkhcdell uit den weg te ruimen; wij 
liep, ,wensehenllem en zijno moedige n~teurs -

,waal'bij wo M, Verbeeek Van i\-ntwel'pen 
Deze maalschappij lIeert, onder de Idding :niet vorgeten mogen _ opreeht geluk met 

van haren knappen tooneolmeesler, H. Dielt- 'den bekomen bijval. 
jens, op Wei1lige jaren. onhetwist, de_ eerste l : 're' Rupelmollrte-kregen we Roosj~ van den 
plaats ingenomen onder allo de toonool- jveldwacltter, Helella on Den trein te laat, 
kringen der I\:cmpen, eIl bij elke nieuwe lmetjuffl'. eh, Bruylunt .. van Antwerpen, op 
vertooning bestadigen wij, me,t een waar \~ de planken: stukjes, die- veelbijval ge
gl'luk, dat zij op da geplukto lauwCl'en niet noten. 

~ust en immer nog stroeeL naar hoogcr en Rene maatschappij die veel belooft is 10 De 

lO~~::~er Franz Andelhof bcstuurde het ~int~rbloem .. van ~cbene;. er ~ijn manUen 
ol'kest waarin wij de beste rnuziekliefht::bberS I blJ, dIe met werk en studiO flInke a~tenrs 
d t d' I ffi 11" bill b 't kunnen worden; doch, vooral voorzlchtlg 

. er s a. ~\an ro en. IJ e mfi t e een lIt en· . in de keuze van tooneelstulilien. Wie 100pen 
gewoon succes. LOD. n. . wH v66r hij gaan lißn brcekt zieh de beenen,. 

Brussel. 
Verscboven, tot toekomcn~!e week, het 

verslng van onzen medeworkel' J(·f Vcrbreck 
over Boudewi) .. Hapken. 

.. Da 'Vinterbtoem.. van Tt'msche heert 
aan haar goeden nanm van vroeger niets ver
lore", Wat zij dlt seizoen reeds op de plan

) ken bracht getuigt vnn haren kunstsmaak en 
on\'ermoeibaar pogen om het pUbliek \"oi
doening to sche"kAn, Hel tweede \\1nterCeest 

71 

dezer IDMtschappij. bepaald op Zondng 30 
JanuBl'i, ~. k,. doet ons het heste verhopcn. 

LOD. SCHELTJENS. 

Versehenen Werken. 
In same~werking meL Johan Kesler, 

leernar, heeft de hokende Vlaamsche strlj
der, aurokaat Maurits Jasson, celle verhan
delillg uitgE:'geven ovel' de N ederlandsclle 
spraakgeluidell (Castaigne-Bmssel). Zooals 
het voorwoord doeL opmerken, bestond tot 
llOg toe in het Nederlanwh gaen enkel werk 
waarin niet alleen de leer van de vorming 
en bat ontstaan der spraakgeluideu, dio van 
den nadruk ep· verschillende ,tleelen van 
woord of van zin, op eene duidelijke en vol
ledige, zij 'I dan ook bekno!'te wij.o werd 
verhandeld',""-doch'l-'Wa81'ill tevcns ·,·werd 
gesproken over toon;' houding en geuaar. 

Hel boek van Maurits Josson en Joh.n 
Kesler komI die.loemte anovullen. 

Dat dergelljke verhandeling VOOl' advo
katen cn rooenaal'.:f, \'oor leeraars en ondet'
wijzers, niet hat minst Vjor tOJneelspülel's 
en rederijkers l kOl'tom voor allen die ldj.3 
stellen or oene beschaafue uitspraak, nullig 
kau zijl1, hocven wij nil·t 10 be\\'ijzen. 

De opsomming der werl\rll die tot gl'ond
slfl.g diolltien val1 deze leer dt'r Ncderlandsche 
SI raakgeluiden lJewijst tlat ua scht'ijver,s 
zich alle bestaande elementen hebben waten 
nuttig te maken. 

In de inleiding oudorzocl .. ul zij hat out
staall, den aul'u en do Vuol"tllinnting van ' 
heL gcluid. de vOlllling v:m het stemwel'k
(uig on do eigenschappen ran hct mcnschelijk 
gcluid, De regcls die ui!spraak on speHing 
beheer:::chen worden snmellgevaL in het 
lwcede gedeelte. Hot bijv.ocgsel, eindelijk, 
handelt ovar de gebaren in 't algemeen en 
in 't bijT.onder, de spraakgebreken, de vor
ming en hot hewaren der stern, en de oefe
ningen tel' verkrijglllg eeuer zuivere uit
sprank. 

Uit deze korte ontleding kan men beslulten 
dat het werk van Josson en Kesler een 
vollediggeheel uitmaakt; misschien is het 
al 'ta volledig zelts, want inbimne bekom
mernis om niets tar zijde to latel~, hebben 
de schrijvers niet geaarzeld in bijzonder
heden te (reden van louter bespiegelenMn 
aard~ 

De Leer der N ,derlalldsclie Spraakge
ltlidm i8 een allernuttigst werk waarop wij 
de aantlneht, vau alle belanghebbenden, ,\,ol)r
namelijk van tooneelspeJers en liefhebbers 
meenen Le magen vestigen. 

J. VERB RECK. 

• ~. I 

Shakespeare in eigen land. 
De verkrachting van 't lands grootston 

tooneeldichter werd indertijd door vader 
Garrick volbrncht. \Vant hifook W3.S eeos 
.. netor menager .. , en stond graag midden 
op de planken alleen (0 praten, Hij kool,te 
de Gelemde F eeks in een pot van eigen 
maaksel an bracht hanr, als ef'n kop .. ßovril
extract" in CElll bedriJf op tafel. Het is een 
gl'uwelijk g~recht alleen geschikt voor het 
scheUinkje en menschen beneden, die even 
weinig gevoel v/'Jor kU!lst h~bbeLl als de on
geleltel'dell in den hooge. Dat een man als 
Tree de snood. daad van Gar,'ick w6er Ileen 
opgedolv,en, toont dat hij niet veel eerLied 
heert \·oor de nagedachtenis van Garrick -

:het toontook dat Tree van kunst geeu ge. 
wetcnszaak maakt. Goed gespeeld werd er, 
en mev. 'l'l'ce was cen openbaring als Kathea 
rinn, ma.ar al ue vit'tuo3iteit df'r wereid 
vl3rmag äen toorn niet ta sussen VJll hen flie 
Shake'pearo lieChebben en dat gesol met 
zijn werk \ier(ocien. In cen auder land zou 
dat trouwens oo~\ niet mog~lijk zijn in eCIl 
schouwburg vun den eers!ell rang! 

.1. T. G . 
(Hollandi",). 

.--~JI1!::..~-;'_ 

Tooneelnieuws. 
Ten voordeele van de wedl1we en weezen 

vaLl den heer Krauch, gewbzen tooneelbe
diende van don Nederlandschen Schouwburg 
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. I 
te Autwerpeil, wordt, mot de mec1ewerklllg 
van ,"'oornnme artiesten, op maandag 1 Fe
bruari een groot .kunslfeest ingeri0ht, dat 
wU hier met het· meeste genoegen aanbe
,'elen. 

Wij vernem en da! in den loop van loe· 
kornend speeljan r zal opgevoerd worden in 
den Nedel'lund:schen SclHluwburg te Ant. 
werpen tooneeJspel Een llOoge trocf "an den 
heer J. L. A. Sehut van Amsterdam, . ver
meId met onderscheiding in den laatsten 
driejaarlijkschen wedstrijd te Antwerpen. 
Ongcwijden vermelden veE\l goeds "an het 
werk. 

GE)IEENTE SCIIERPENHEUVEL. - Ma.t· 
sc:happij .. 8t-Catharina of da I..eel'zucht der Too
neelisll'lP) iu de g1'ooOO HarmoniE'zaal, De Pleiten
.t:iekten, drama in 5 bedrijven doOl' Jer Haugen en 
Het huis in d.e Peperstrraat, blijspel in een bedrijf 
,1001' Lil \'üvrouw-CooJlman. De vedooning heeft 
plant!! op Woen5dag 2 en Zondag 6 Januari 1898. 

BRUSSEI... -l\:oninklijken Ylnamscbe Schollw
IHll'g, Mantschappij .. De Noordstlll' ". Dinsdag 1 
Januari 1898, Arnold van Wildeneck. drama in 
5 berlrijven door A. Dandois en J. Morianx. 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel-Concert. 

Antwerpen. 
Nederlandsche Schouwburg. 

N'ieuw droma in" betlrijren, Tin Nestor De fillre. 

Jan Catriu. mulder de hr "'.Im Kter 

~!Tl~:llh~~r~: J:I~t~'r rl~~j: ~li~tJ~<!:re~:que' I 
].iesbel. yroedvrouw mev, Lemmens I 
De oude Nolari! de br Van Cautel' 
Edwnrd Moollf's. zijn zoon Lemmen. 
ßrullo. Gib veldwacbtel' Dili! 
Jmlith Simon mev. Dilis 
110m' Jans de hr Laroche 
1)llU\\',llluldersknecht P. JlnMf'DS 
Cille. dit'lls!meid mev. Verstl'lIete-D. 
He burgcllll'f'sler tau ',d I'P dc br DevOi (fader) 
Doktor Stubbe Duos (zoon) 
Er"n jOlll!-"C bocl' Dellhaye 
Et'll hOl i:-;\;,nccht, tnellS koetsier Leurs 
ECIl howmer Theell 
MI'Y. Stullbe Inrj, Vergult. 

De veertiende aan tafel 
B1ijs{lcl in 3 beddjveo door Edm. Roeland. 

Fraß,; VUll den Bossche de hr Van Keer 
FIOla, z~n HOll.... mev, Verstl'aete·L. 
R1l8a, hUllne docht er Bel't1'ijn 
Ursula. ollde vriJ .. ter I:unne nicht Lemmen. 
Willel1l I1re\hala. hunDee( dehrW.Janaaena 
Jer Van Damme, behanger Laroche 
De l<'el'ole, daghladschrijver' BertriJn 
Netje diehfltmeid mev, Vel'straele-D. 
J an V rijdael de hr De'O!! 

~~ K~!~;!~~Ommissaris ~~ba:si'u 
Zijne Vl'OtlW mej, Yergult 
M. De Kogel da hr D .. Ja. Hare 
Zijne Vl'OUW mej. Janssena 
l\l l\li(ldeleer de hr ClauW8C1't 
M. Ael'llouta Theea 
r knecht Devoa (zoon) 
2' Anloona 

Nederlandsch Lyrisch TooneeL 

LOB:!!:mG~Jm 
Zangspel in 3 bedl'iJven van Wagn8l' 

Hendrik duitsche koning 
Lohengrin 
HerLog Oodfried 
FI'ElI1erik van 'l'ell'amllnd 
Pe H~I'ant d(,8 konings 
Eis" van Brabant 
Ol'tl'ud~ 

MM. H. Fontaine 
~,:;e)'sen 
C. Piens 
O. Van EI!ßd .. er 

Mej. C. Du)'sc 
A, "an Elsacker 

J.)~ TOOV:!!:lUL~n'f 
Zangspcl in dl'ij bedrijven, 15 taterccle.1 

Sal'ast,io 1Ie('l' H, Fonl.aine 
Tamino K. Bcrckmans 
Papagano B. 'l'okkle 
Monoslatos F. v. d, SrappeD 
Koningin van den nacht m,ej. A. Kel'llitz 
Pamina B. K:lmphuyzcD 
Papagena J. Velders 
Eerste dame A. Van Elsacker 
Tweede dame A. Pel'f<oons 
Derd., damtl mv. Peda·Baels 
Eel'ste knaap Mej. M. van Eggelp(l61 
Tweede kmcap B. van den Berg 
Derde knaap A. Kenllli 
Spreker-Eel'.ste }Jl'iester de h. H. Jet Judel. 
Tweede pl'iester - J1:al"te 

gehtu'na.te man H. 0; "an Rl!l8ckel' 
Tweede geharnute man H. van Aenchot 

W.Koopal & Co 
A,entlch&p ",oor &&llkoncU&1n,en 

64, Prorinoiestraat (noord), Antwerpen 
oUNPLAIltlNG ZN urCDEELING VAl{ DkUItWERl.E1C 

U, 111:1.(:/1, BOLLA!tD. EI{ DUlTSCKUMD 

---- lN 24 UREN. ----
ÜUMDEAD VODIlBEIIOUDt:M P\.AAT:;t:N n: AI{TWEIU't:1I 

VOOtl II~T AAliPLAIXEI'l 

SCHRUVEN V AN ADRESSEN 
op banden en brierom~lagl!n \'oor alle veroepen, 

- Onder band d~n. -

Alnkondi«h1l!en op 
muren . 

\"erhul'lilk van 
dl'lIlI'oorden eh Wlflrnll 

............................. 
Het Oud 

SCHOENTJE 
Gemeentestraat, 27 

aan de Ooststatie. - ANTW E RP EN. 
Het ia voorwaar in rlit groot s';:hoenmagaziJll da.' 

gij moet zUn om in Vt'rtrouwen te worden bediend, 
I alles wordt er In huia gemaakt door bekwame 

gasten onder het oog des mee~ter!!. Schoone ken~ 
van mans- en vrouwbottiuen,slofjes VOOl' huwclijk 
ceremonnies pn avondls('sten. Alle rCl'lIutiön 
worden aangcnomt'n en binnen de 12 Llren aJge
maakt ook al ziJn de .cho.nen er~en8 anderll 
gekocht. Specialittit van kinder.choel.el •• 

:E:..Or.t:l. 1; 1;e versob.1jn.en. 

BIJ 

Lodewij k J anssens . & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

door 

Hubert MELIS. 

Prijs der volksuitgave : Fr. 1.25. 

Mlts toezendlng van deze som wordt het werk dadelijk opgezonden ..' 1 

MlleL. LAMBOTTE 
Xronen voor Concerten en llegra.fenissen 

ARTIEKELS VAN PARIJB 

Bijzonderheid van hjnc Planten cn 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, A"twerpen .. 

,(W@@!l, ... ~~~~" @J)J.... 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJN~ LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste belooning 

Medalje H.M. deKoningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eerediploma 

doof de hooge jurY' toegekelld. 

• •••••••••••••••••• 

-_ .. _ .. _ ........... , 
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maat op 3 uren - Koste
looze cn onmiddellijke reparatiCn. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
HandschoencninChevrcau, Suede. Cahlor,cnz., 
- EngelsC'he, Zijdcn, halvezijdcn,garcll Hand
schoenen. - Graote keus vau Cravatten. 

VAN 8TEENKISTE 
oud huhl Derblgette. 

33, G R 0 E N P L A A T S. 3 3 

ANTWERPEN. 

CAFE TIPO-TIP 
Ca rnotstraa t , I1 , Antwerpen. 

Nl1biJ da Oost.uulo. 

PIANOS. it!:oil;~~I~ c~~:;:Ü~:I~ ~~~P:..nL~Il:~ 
JANSSEHS. KunsU.i. 74, HoekYan Hopllnd. Oroote 
kcus V81l all~l'besle p!anoill van Ir,575, 625, 675,en 
onven! Jlbaar en voor 10 jaar gewlarlorgd. 

G-u..s1;ave F"AES 
25, Beddenst,.", 25. ANTWß1'Zl!. 

Snl2rtD!ll1Imellen Inrulen ur! 
MelrOllom~s.l)illpIIS' nS,~nz. 

IchtlN.pelle ..... rr.ucll. 
SNARE~ 

)IUZIEKP A,PJER 
Abonnementen 

tot het luenuD. partitiin, 

UlUlnl~IIJllllrioop TlI 
Snaren instrumenten 
el,nbllll, "ITurlHrd TII 

IlCULKI· TU. JU1SlIUI 

Collio ,lUziD UD Parijl 
)(II,nctnl KlftcGur\ 

IN DEN GOUOEN SLEUTEL 
G-u..ll1me C> O:ß4: S 
KLApDORP. 39. ANTWERPEN. 

HORLOGIF.MAKER & OOVDSMlU. 
MAOAzrJN VAN' 

Schouwgal nitlll'en in alle soorten en un 
aUe prijzen, 

Gouden cn zilverell nurlogien, JU'II"eelen, Goud 
en ZilTerwerk. 

MUSIKAAL GCSTICHT 
LEVTENS·VAN OEN BERGH 

KUNSTLEI, 10 

Piauolellllll. Solfige, Thior!e en lIarmoni. 

BlJZONDERE LESSEN 

Heropening der cursussen van af 
15 September. 

Geen kaIe hoofdeil meer. 
V,oor het A"(!bl'uik V;lQ hel echt Amerlbansch a.~ch

~rulfl nll D~ Joukll'" onrl'ilbur middel lqrn hel uilul. 
It'n \·ao hf'~ hlar eR hand. duilC' •. dc h~ wiJm:hriften van 
pefsolu-n die gallseh het haar leru~ htkomen hebbeu. 

Te Y(,ffl·ij~rn,: D" Ul'ul. Anlwerjleu. Puls, Knlander 
jllall!~, G,,!~1. 'lW Melkeheke, ~1Ct'h C' len, Nolf. Ihrum 
eil brJ d" blJzondehle apotheken dts lands 

fo·l('s.~cllell vln 2,-. 3,!Ul. rn lJ.- fr. 
Eelligdepot: VAN GROOTEL.YlasllIlI'kt, ii.Antwerptn 

Gehrevelt."el'd, 
Mits opl~ Tin 40 centicn1en, p05hrij '( hli.s voor 

~an:-;ch ßelgJl!. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GE~IEE:\'TESTRAAl'. 51 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend Vool'zijne], kk·'rekoeken, briochen, em: 

" ·or'stenbrOMI. 
Bekrolltld m.l 4e Kouden mlld.lie in da Wenidtentooutillinc 

fan 1894. 

CRIEE CENTRALE 
Huis gebroeders llE WYNGAEII'l' 

VAN ERTBORNSTRAAT. 

Tuss,'hen de Milles Colonnea eD de 3 Ar('~de .. 
Datelijlta "n 8 ure 's tlorgebl tot 10 lire •• lTo:;d. 

Verkoop bij opbod, tevena 
pubHeke verkoop van I" kwaliteit, Ouen-. I\alr.

Schapen. en Vel'kco\leel!ch. IAn P!"ijzen 
welke a:le concurrentie onmogeliJk m:tkeo. 

1 Antw. Drukk. CL. THIIMUY Grotiekapelslr. 7· 
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-NBderlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor N oord-N ederland: F. Lapidoth; 'voor Zuid-Nederland : A. Cornette. ~ Secretaris: H. Melis. 
Leden ran h,t N.d.rlandsch Toonee/rerhond en leden ran dsn Zuid-Nederlandschsn Tooneelhond ontrangen dit Weekhlad grat; •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland t~ zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
- voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HEl' TOON EE L ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: De KonlnkliJlr:e Veroeni,tn" De 
Klucbc ea UH Noord Nd.rJ.nd, (P. L.,; Ren 
Bond,enoot en Van dcnaeltden aal1 denccHdc, 
(A. C.'; Laroche tc DOldrecht, (H. M.); Henry 
Krauu in den Cirkschouwburg, (G. Delauin); 
Bru~sel, (JefVerbeec:k\; TooneC'lnieuws. 

l . 
Ilo iDZf"nders gelie\'cn clen D:I.:\m "!ln hlTt" ,I, welke manier rSenU JellJi :Du mü wel ann-t 

dOlll' JWli illgeznuJen smk, heL dila.l'hijbc·llacllen of aall 't schreien te kriJgeo! Kom 
haorend motto ~n het adrtls \'001' tel'lIgzen~ maal' ecns op, met je maois. 't "Moet een 
dillg op le gen'n artu don seCl'etaris dCI' jlll',Y. rijksdaalder waard zijn, hl)01' I .. 
MI'. M. Ci. L. vau Loghem,Willemsparkwl'!j Oeen spool,'van {litt wel(lndig verwachten 
74, Amsterdam. Villl iets hoogs rn veredelends, waaraau de 

__ ~~ muziok-kunstennar soms zoo veel kracllt 
KOXIXI\L1JKE "EREENIJIXO: 

HET NEDERLANDSCH TOONEEL.I De Klucht. 
Nog alLijd verldest hct grooLC publiek ten 

: anzcllL, bovcu (lcht kunstgenut, do allerlJC~ 
P R IJ SV RAA G. vigstc amulocningen. M~u zou I t ZOO'1l No

He jury voor het beOO1'deelen der ingczall
den alltwoordell op de pl'ijsvmag voor .. Cl'll 
toonoelstuk in LIdo iJedrijvell, gt!schil\t 0111 

voor H. M. ue I-\ouillgin tel' gelcgcnheid der 
Kroningsfeeslen opgovoerd te wOl'dell, en 
tcvens 0111 celle plaats te ~houden op het 
rtlpertoile, " was samtlugestt'ld uit de hee
ren: Taco H. dc Ueer l A. L. H. Ising, [1'. 

Smit Kleine. Mr. ~l. G. L. \':dl Luglwm, 
Dr. M. B. Mendes da Costa, H. L. F. Pisuis
se eu L. J. Veltmall, koos den heer Pisllisse 
\'ot vODrzilter en den hecr van Loghem lot 
seeretaris. 

EI' zijn 27 stukkell onlvangen, Lcnevens 
eeu dat uit eCII bcdf'ijl bcstoll!l en clus aan 
de prijsvraag: niet heantwoordde. 

Na lezing'. werdeu ~3 stuKken zonder 
debat afgekeurd. 

Oe vier overigen waren gemerkt met dc 
kenspreuken: 
XXIV. SphiJlx. 
XXV. Pro Patria. 

XXVI. Em verlor", ilIl1sie is teil gevoJl
deli waarlzeid. 

XX VII. Pro augllsta regiJla 1Ioslra. 
De jury heert, ua de verdiensten en de 

gebreli,cn dezer ",:er wcrken tegen el kandel' 
gewogen te hebben, eenparig de volgende 
uitspraak gedaan : 

XXIV. Sphinx. Ecn SCllOOIl g-edicht,maar 
Iliet een ycrtoonbaat· tooneelstul\) vol histo
rische ollwaarschijlllijkheid en zielkuntlige 
tegtlnstrijdigheden. 

XXV. Pro patria. Eelle dramatische 
schets, waarin eelle ]ofwaardig~ gronu·go
dachte gebl'ekkig is uitgewerkt. Hot i5 som
ber van inhoud eu, ook om deze reden, \'001' 
(eestviering weillig passend. 

XXVI. Ee1te verlO1'ell ;/lu ... ie euz. Ecn 
model'll drama, dat in Nedel'ln.nd speelt, 
maar noch aan oes vollisleven,lloch aan onze 
hist'.lrieolltlecnd is.Het Inntste beul'ijriszwak 
en het onderwerll is mct ollvol(loende zaak~ 
kenni. bell.nueM. 

derlandschen schouwbul';;-bezoeker nictaall
zielI; maar hij wil wat uiLbundigs. Of, hij 
mOl't g(~luige zijll van tooncc!gruwcleIl, ilf 
I!lj lllOct wat dol·gl'flppigs tc zien kl"ijgen. 
Eu indion een van deze twee voorwaal'dell 
is vt:rvuld, zal hij zacht wezen in zijll oor· 
deel eil noch dc :ijll.:'lcl's te precies nal"cke· 
lIell, lIoch Lien maker \'an het stuk. Dan 
}{oml hct el' VOOI' hern miuLll.:'1' op aall I!Je 
het efftlkt is vel'k.ogea; doch vilJdt mell 
h..!m volkomen uer~iJ. zieh over te geyell nan 
dcn dramaturg en ue vertolkol's. Danrom 
hebheu eeu urnak en een klucht VCl'} meer 
kaos van slagen dan erll Jrama eil 6 ,·n blij
spoI. Dcze ondervilltlfllg tloen alle getrollwo 
selllluwlJurg-bezoektll'':; op. Hoe ßjllel', hoa 
echter heL kunstwerk is, dat lneH tOll too
neele brellgt, hoe grooter geva:.u' (,'r VOOI' 

best.at dat haI publiak koud blijf& of zolf, 
onaangenaam aangedanu. Hoe grover knnst, 
hot! meer kans op succes. 

Een der groote oOl'zllken van dezen too
stand is da btlweegredeu, die de lueestell 
naar de komedie (lI'Ufe. Men gaat daal'heen 
om zicl! tc vormakeu. 

De mellschen die hun geld gevell VOOl' oe11 
avond in den scllOuwburg zijn heel i.mdt.ll'e 
Heden - ovel' ' t algemeen-- dan do loezoe· 
kers van coucerten eu schilJcrijuu-teuloon
slellill~en, wi':;'1l 't om zuivel' I;,unslgellot ia 
te doon of Llie tell miusle weleu daL zo dan 
niet anuers le genieten zullen lu'ijgen. 

Oe schouwbul'g staat, V001' hondel'den, 
vcel uJchtol' lJij het paar den speI dan lJil de 
concertzaal on VOOI' zeel' velen valt da keuze 
tussduJIl cell komedie eH eeu honden·cn
apellspel zeer Ifloeilijk. Naa.r allebei gant 
mou in de boop zich to vormakcn. Hoc 1 Dat 
Wl·et men niet zoo pl'ecies. lu elk geval, 
moct het gegeven plczier glau af worlieu 
gekocht nUll het lJurctlu eil vOOl'al Ilooit w'lg 
eells moetell worden hetaald in deli \'orm 
van iuspanniug. Vel'rnoeien wH men zieh op 
aen concert, o:ndat ... IIU ja, muziel\: is IlU 

ocuma.al muziek. ~Imll' eell komeuie i5 eeo 
XXVII, Pro augusta eliZ. Stunt \"cr uo· plaat:i wuur men vCl'mankt moet worden, 

ven fit de anderen. 15 niet zOIlJer humor, wa3r mell vo13trekt lijdelij:i. lleerzil: lIIet 
de hooCdpersonC'n 7.ijn symp,llhiek en goeel l'Ustellde horsenen en slappo zenuwcll. 
getypeel'd. er is veel historische kl""r in en Ge Imn! dat. van aclltel' het :liclllasordijll 
er komen pakkende tooneelen in voor. Het zoo al{olig duidelijk waarncmeu. 
isechtcr \'001' eelle gnla,voorstelling \'Col te Zio uw aaustaaliuo toeschouwers maar 
lang en wnt er, bij ingrijpende besnoeiing, eens nauwleltelld aau. Da dikke meUf'er in 
'van de dramatische verdiensten over zou I ue slalles manl;,t het zich zoo lekkcl' moge~ 
blijveu 1 i8 01l10kel'. De karaktereenheid yau lijk en \'el'ovel't meer .. terrein dan hem too· 
onkele per::!onen lllat, volgens sOlOmige I\omt, rechls eil links. Hij zou nog gra.!lg' 
juryleden. te wenschen orer. Van de histo~ mct zijn }\Ol'te uecllljes du l'ij f,luteuils \'001' 
fische werkelijkheid wordt afge\velien, zieh wegtrappen, maal" tlic stoelon staan uu 
:Ieneindeeellgelegenheidsetl'ecl te\'el'krijgcll, ccnm,L,ü vast in dOll -planken vloel'. Op .. het 
dat bij de feesten tot hultliging van 11. \1. presenlcerhlaadje" mnli.en oude dumes 't 
de Koningin olldt'r eeH deel der toeschou- zieh ook zoo uehaa:;lijli als zij Illam' kunnell; 
wers hct tegenovel"geslelde \'an instemmiflC' dojongerd schoollcu doen haar best eCIi klein 
ZOll kunnon opweliken. heeljc van t.le bcschikharo aa.lll]aellt voor 

Op grond van deze o\'crwcging~n heeft zieh ill bcsbg te nemeD ... Alle melischen 
de jury niet de vrijheid gevonden een dC'r zetten eCll gezicht) wnnrop gl~ dLlidelijk kunt 
ingezonden tooneels\ukkon tot bel\roning Jczeu da ·\'faag : .. uU,en wat hrb jclui 11U 
voor te dragen. wel \'001' YCl'mnkelijks meegebracht? Op 

onLJeent. Du groate mas;;a ver wacht zoo iets 
niet en, indien gij het haar geeft, moet ge 
eerst van die melischen wat anders maken 
dan zij, als meniglc, ziju bij het opgaan van 
l\\V scherm.Zij maeten,binnen een kwal'tier, 
worden gebracht tot het bewust-zijn dat ge 
wat meer, wat audel's, wat hoagers, wat 
z\\aardcrs, wat minder gemakkelijks gaat 
gcvell dan zij verwachten, Velen zullen tlW 

str.wen betl'ouren eil dood-eenvauAig hlln 
hoafd laten rusten. Zij bedanken er \'001' 
zieh moeite te gc\'on, waa:' lij zijn gekomen 
om uit le rus~on. Indien de fabel van het 
drama op ZitlIZl'I( niet i5 als een vorteisei, 
dut hUll wel bevalt of een uwer tooneclspe
lers hUH geen groote belangstelling inboe
zemt tlOOl' zijn optreden,zullen die meuscheu 
zichjammerlijk vervelen en 't u laten ullj· 
ken. 'l Is hUH te moeje 0.1:\ heL iemand zou 
Zijll, die in cen paardellspel was gaan litten 
cu daal' wenl onthaald_ op een lezillg over 
cosmografte. 

Anderen doen mee zoo\'eel zij !tunnen. 
Maar 't.gaat niet heet gt!makkelijk..Ze waren 
lJiet iu den gewenschtcn ,gemoenstoestalld 
bij 't binnenkomen nll zullen el' maar half in 
zijn bij 't naar huis gaan, Bij een eerste op .. 
voeriug VUIl eJIl stul{, dat zwaardel' is dan 
verwacht werd, gaat, door de zaal, cen on .. 
sympathieke s~roomillg, die benuu\1·t. \Vant 
de echte liefhebLcl's zijn altijd in <!e minder· 
hehl. Betl'ekkelijk weinigf'1I zocken kunst 
in dcn schouwbLJl'g, al stC'llen velen zich aau 
ulsofzij lIit zochtl'll, w[tullccr,ze een dOOl' de 
kritiek als" 1l00ci" staulId geprezell werk' 
gaan hool'ell. 

Nu, het omgekcerde. 
Een stuk is gemakl:;elijlier te vOlgcll, is 

gl'OVel', minder SOOl"t van kunstwerk dan 
men algemeell dacht. 

Zeel' behaaglijk dnwt de menec'r uit du 
stalles zijn Jichaam nog \ .... at vaster in den 
leunstoel. Nog eClI lJeetjo coquettcr doet het 
mevrouwtje op 't balcon. Do gl'ool~ massa 
l{rijgt ceu pl"l!ttig gevüel wm vcrluchting. 
,?al het s~uk ecn dr<lak wordel1, dan Z((\t 

mcn tCl'stond uckel1Je figurel\. Men beho~fl 

nict te raden Haar de k<lJ'lIkters. Paar staat 
de verrader; die, gillds, Is het jonge,schoonc 
slachtoffer, dia alldoru is dc wrckel'. Hoc nu 
de Vel'l'adel' znl slt.'eht doen, het slachtofler 

' 1.111 gann vallen in zijn netten, de wrcker dc 
gerechtigheitl eell handj~ kan gRan ht:lpen ... 
dit alles weet men niet en deze onzekcrhaid 
is prccies gcnocg "oor hel ucetje llu·de-thee .. 
aandoening, dat Ilog maar 011 te velen juist 
voldoende vinden. 

Ze kC'unon da tl'ndi\.ionneele dl'uak .. figul'en 
al:i hlln kcnnissen uit salon en societeit en 
dat g-eeft hlln eell pleiziel'ig ge\'oel vall ru ~ t 

en gemak, geen vreemde pel'sonn:l.ges voor 
zieh te zien. 

Of wel,men ziet (ladt'lijk Jai er een klucht, 
cen grove lilucht zal worden g~gc\·en; 

Dan ga:lt - men lettc Cl' maar ecns op -
het gl'ootsto gedeellc dertoeschouwers 
dadelijk anders zilten. EI; \\:ot'dt wat ge· 
schuifelu met de \'oclen en hecn-en-weel' 
gcsehoyen met zwaarwi.chtiger licJmnms
deelen. Ben enkel .. ba I lIMa...1.! .. rijst op 

ni~ rijon vnn cait!vo acbouwburgbezoekers 
en in da lucht hangt de Iilch. die bij lien 
cel'stoll goedcil ~et helder op zat gnan k1in~ 
keil. Is die nu maar cerst los.geclooid , dan 
moge Cl' komen wat er wil, 't ollziunigste 
wordt nog goed opgenomf'1l e.1 het cl'get'~ 
lijkste wordt graag v(!I'geveu. \Vant de lielde 
VOOI' het grotesk-kornische is nog gr~ot 

on der de menigte en, sedert die HefLie Ollg'a

lukkig is op slra:J;t, \'iel't zij uitbu11dig haal' 
triomren in komedie CD tingel-tallgel 

Voorbij zijn, ten onzent. de dwa::e reestpn. 
w?"'lrbij hut publ\ek \'eilig uiting kou geven 
nan zijne ~PQtzucht on wl'ceJcll lachlust. 
Het narrenfeest, heL czelsfeest, rIo pa~h
prot, de kel'stmis-jolen l do oogstreesten, dA 
dolle \'olks ·speleu. do echte karnavnls- .en 
kel'mis--jool ... 'alles is' weg. Geen komische 
gezelschappen kunnen meer hestnan, ZP-Qa.ls 
voorheen, toen een gekkonclubin .({It!ef 
bloeide en in Duitschlalld eßIl ,narren-aka
demio van zieh spraken derd. Man houdt 
zich ernstig en wan.rJig. M.lal' de Vot'zameldo 
menigte in speien schonwburg oischt ,dat 
mOll hare geheime instinctell rade en dllrve 
bevredigen. Oeen ruwejool m(ler op_strnnt; 
maa,' de"gelijke plathedel1, dergelijke specu
laUes op den lust in het la...'1g~komiscbe 1n 
den schouwbnrg. Niemand wH "'OQl' gek 
speIen; maar duizenden,en c.luizendoll ,willen 
den geli zien. Vandaar het suC'oos.vßD,klu.ch· 
ten, ui~ mell' wezenlijk beneden het bascha
vingspeil van OIlS snhouwbul'gpubliek 7:0U 
achten. 

Ioderd.ad, zijn alle elementen v.n .het 
grotesk-komische. zooals dat zegevierde in 
~tflrl en land op al te vaak terugkeerellde 
feesten, vertegenwoordigd in de f\lucht~pelell 
van OIlzen tijd. Oe klucht rlaalt nog, in da 
laatste jaran: zU daaH lot het obscrene an 
men juicht daal:om, men beloont de . schrij~ 

ver;; die .. durven. en de tooneelspelers . die 
• willen .. met uitbllndig gejubel. 

Van een"oudig dwaas dool' da sltuahes, 
ia de modern~ klucilt ill gauw .wreed . ge~ 

worden Er i:! er bijna :geen oLmen JiaJi er 
wat heel tragisch in zien Gespat ward t m~t 
llchaamsgebl'ekcll en dun bulderen en bal.ken 
van p1eizierdezclfde achtellswaardige .men· 
sehen, die hun kindel'en streng: zaudon 
straffun iudien ze eeu ollg~lukkige ~p_ btraat 

uiljollwdcu. AMu:). verlaa,gt de Iducht. 
Gesp')t wordt met den echtgeuoot, dit~ 

verblind is \'001' de gelJrel{en zijller Vl'OUW ; 

goedig gelachcn wordt ,Olll' vraalzucht, on· 
tl'OUW, gierigheitl, logonaclHiglwid .... want 
dc ItlucM mag niet hel\Clen en verzachl 
aldns da gebr,)ken. 

Maar, tk. wH hier niet moraliseeren. 'Va 
kUIll)en geru3t wat dieper gaan. Eu .dan zien 
we dat in onze mClderne kluchten al mindcr 
en minder wordt gestreeld naar karaktcr
charge eu al meel' Cll mecr hct komischo 
wordt gezocht in het onzinuige, gl'oteske en 
het obscoone. \Ve z~in 1l0g wut'verdcr na.'u· 
ben eden dml de middeleeu \Vsehe liluchten~ 
makel', want ollze lovcr01llciers missen da 
na'iveteit hUlln~r oude VOQrgangers en OllS 
publiek lacht niet meer om het zuivel' pIntte, 
doch orn 't gemerne. 

Een Tahn.rill,om Hiet HOg vCl'der ,tcrug 
te gaan en gee!l mtchlcleeuwsche oudhedcn 
op 1e gravf' 11 , een 'fab:1rin verma.akte met 
zijn vuile gri\ppCll h~t \'olk,llat die herhtlalde 
01 sams inspirecrde in zijn huizen .De toe
schol1\vers waren niet beschnarderdan hun 
geniale nar. Maar geen mensch -, viodt zieb 



meer 'den gelijko van ren Tabarin en toch ! Ioofslaa.n en publieeeren het hißt" uitsillitelld ' Eleehts (wn ual wij ons in staat ge"oeldcll 
lacbt me~l om aaI'dighedeo, die pr~cies eveu- , om een der beeren van den Ra.ad in d ~ gß~ ~e volgen :" lr et dorllo Ilamelijk. E!I hoe dili.
veel falsoenlijIior · zUn) als ccnsuur en WCl- legenbeid testel1en bet in ons blad tegen l_e_ wijl~, na jarell tle:l' uillg fll onderviwlillg, 
ge ver dat eischen. In geell huiskamer, zou spreken. Misschien vernemen Ollze Irzers klampen wij OJIS nog aHn die l"edplank. 'vnst! 
men de situaties willen toelichten, die mon dan meteen wat naders omtrent de plaunen .. ZOlldel'iill:':- fP'coc'g : in d'~ze tij ll en van 
zoo dol ll.ardig vond inde komedie. Huiehe- der vroede menschen , die ongetwijrclu wel "ukoudcrricht op allc'l-:ei W'bied, \"!Ln " oeren
larij? Zonder twijrel: maardia huichelarij wat beters verzinnen 7.UlIcn. ' lo_"'scll tot in het Iwoger ollderwijs, is ('I' 

"';~)tdt.alleen bedr8ven omdat mell zieh ver- Men kun toch H. M. ni<.'t noodigl'll op eell geell schuvl YOor uilcrlijli.c welspl'~'kclldheiJ 
laagd gevoelt door de toegejuicht~ klncht en (lpgewarmtle-klicl\j es~mnal! Uitspraali, stellJhuig ing , geuill'cn, vorlllcrt 
mon zieh, met een door zenuwachtig lachen Goed Nieuws. ~n wendingeil. dgcn· /.:J1l Iwt gespl'(.k"ll 
verw!'ongen gelaat, heeft latcn beleedigen in &>n onzer llIeest bekende let[CI'kundi~en, wooru t-'ll die 7.00\'eel bijdmljcll tot d(~ over-
den ~~ho~wburg, een toolieelschrUver van gloote v~l"diellste l'i, redingskri.lcltt , ile Ilondige zelfbclwcrschillg, 

En die wee-makende slaapknmer·toonee- is uitgcnoodigd om voor bet kroningsrees~ tc Dm zijn IciJ ~ ll'aatl uil ... t tu \'erlic7.cu, de 
len en al meer en meer \'oorkomCllde out- 's Graveuhage cen historisch toolleclstuli. te inwendige blik op zijll eigen gedaclltcllgang 
kleedpartijen up het tooncell \Vat zijn die sehrijven. Het a:m'od is dOllr uedoeldlln - het wOl'llt allc ~ on.~l'gehlell :l:l.n hct 
andcr(dan middelen-orri te speculeercn op tocyal " 
den maar haltnog sluimereudf-n aapmensch heer gelukkig aangenomen eu daul'om zal Zoodrnkto zieh ~I r J,.u Van Rijswijckuit, 

men in de residentie althans wat ~oed~ 
inßen:model'non schouwburgbezoekor .t krijgen. Voo!' prachtige tableaux zullen de . in d? l'ede\'Oerinj; ~lool' lIem uitge"pl·ol .. en ~p 

• kunst<.maaT3 vnn het enootschap Puleh"; he~Jllb~lft:cs t \"all de Vluamscho Confereutl ll 
De klucbt, da hierboven ·gokeuscbetst.c, Studio zargen. g i' dor bahe vl.~n AnlwrJ'pclI. ne s~,I·ekc.r h:\.\ 

grove~klucbt; werkt nict 'alleen nadeclig 'op' 1 het naluurhJk ovcr rl e lIoodzakdlJkbold vau 
demornal.'; maar .. evenzeer. op den smaali WeAr een Jubileum. hef -lJesta:m l'eller I\wceksehool. wanr da 
van het publiek ; mlsschien nog veel nadee- rn de afgeloopen wceli, was do beurl tl,'lIl'. lookomsUgo pleHI'l'tll~ua:lrs, de aalll\OmeIlJ(~ 
liger 'dan de drank. Want, ecn drank kan, mevrouw Nel1y de Heer ":ln uen Rottel'dam- advocnlen zieh wuden kunllen oufcnen eil 
voor toeschOuwer3 van zekere beschaviDg. sehen 'l'ivoli-sehouwbUl'g. Op denfeestavollu olltwildi.elen in de rnoeilijlie kuu~t deI' 
niet anders worden:gespeeld dan met eenige speelde men het tooneelstuk G1'ootmoeder, uitel'Jijko welslJl'ekl-'ndheid. 
matiging, met zekeren smaak ; terwijl de naar het ltaliaa nscb van Giandnto Gallion.' Zijna beschouwillöen over rlit belilngrijk 
klueht jaarentegen, orschoon wel te luid- en daarlla ScllOOltmama van Saruou. In Ire' ondel"werp zijll echter eyenzeel' toepa~st! lIjk 
ruchtig , niet of bij!la niet met te veel inlensi- eerste speelde zij de titelrol ; in het twred~ - a IUfliori - op dc tooncelspcdkulIsl, 
teit in het groteske kan worden opgevoerd. stuk was da J'lbilarisse mevrouw Noirt'l: ",aal'aan c1c I'pdenaar dan ook heel snetlig· 

Ik viod hat daarom zoo jammer dat onzo eerst; dus, stelde zij een oude, blinde VI'OUW cene ter zako diellendo vergclijking ont
beste Nederlandsche gezelschappen zieh niet voor en daarna een nog jonge schoonmoedtlr. leende, 
kunnen splitsen in)wee groepen, waarvan Na het eerste bedriJr vun Sc!tOonmama , Js eell oefcllsclJoollloooig yoor den jOllgen 
een voor he( kluchlqpel blijtt besternd, Dat ·kwamen al haar kunsthroe<lers- en luslcr$ rechtsgeleerde, om zich te bekw:Hncn in oe 
gedwongE.'In zoekeu naar grove effekten, dnt van Tivoli ophet tooneel en werd mevrouw kunst fan sprekeu, hoev{>el meer' is zij 
gedwongen nalaten van alles wat naar inner- de Heer gelukgewenscht. Het ontbl'ak ook: oumisbaar ,'oor den udspirant-tooncelkllll
lijk speIen gelijkt; .dat even gedwongen spe- ou weder niet aan -gescht'nken, blocmstuk- ~tellaar, eie moet ingewijd worden in de 
len .tegen ziju eigen'gezond verstand in, ziju keu en Iauwel'en. De heeren Frits ßouw... geheimen der kunst "an zeggen Cll speIen? 
grovtbgevaren voor ~den .tooneelspeler, die meester. WarmeJo en Ertman hieldcn toe..; Immers, wanr het bij den eer:o,te in hoofd-
nog niet muurvast in zijn schoenen staat. Hij spraken. z3ak aankomt op he/geen hij zegt, - zijne 
leert de middelljes, waarme8 bij zoo uiterst Waarom Pohll voordmcht is; om een beeld .an dezelfde 
gemakkelijk vat kan krijgen op het groote Tot Ollze verwandering verneinen wij dat toespraak van Mr Van RijSWijCK te olllloe-
publiek. Zai bij dia weten te versmaden als .. Het Nedertandsch Tooneel .. zal gaan oP-:- nen, een malltel gt' IJangen om de !'cbouders 
'biJ io·een ·blijspel optreedt1 Kan hij zieh niet voeren het Leeme1t Wagentie in de bewer- der lieva wnarheid. - daar ' let men bij den 
zeer·gemakkelijkeen.gebnar, een lrek nan , king van den Duitscher PohJ, nicttegen~ laalsle alleen op de wijze hoc hij het zegt. 
wennen,. die herillnert, zeer te on pas in staande d' Vogel, in aanteekeningen op zij~ Wat bij zegt. komt niet voor zijn rel\ening: 
fljpere stukken, aan den potsenmaker uit mooie vertaling, uitdrukkelijk daal'tege~ dat gaat uilsluitend dell dichter aan.De rede: 
de~kluchten' heert gcwaarsehuwd. De willekeul'ige _wijzfl, naar schept, d~ acteur her~cIJept. Noem het 

Nog langer ZOll ik kunnen voortgaan met waarop Pohl te "Vel'k gaat, blijkt reeds uit reprod.uceeren, nocm het inlerprtlteerell. om 
vragen. "" Doch. waartoe7 Wij zullen 't hiel'- de geheel onnoodige verandering van onkele hct even: het is wCl~l'gCYCti hetgeen hij 
OvBr wel aUen eells wezen dat bet opvoereo persoollnamen; da aardige diefstal~seell~ doet, wcergoven wat een auder gedacht, 
"an kluchten niet de goede manier t80m la..1.t hij gebeel ' weg en fabdceert zell een gevoeld Irecft. In dilt woel'gcvC1Q li);t zijn 
jonge tooneelspelers t"e ,·ormen. En weh ln-I Jiefdesgeschiedenis tusschen den Vidtlsbal;:a heele klln~t, maar jlJist daal'tlIU is die kunst 
ten oßze schouwburgdirecties hen vooral in 1 en Mandanikä. moeilijk, (>Ii bellOort zij met allo 1.0rg aange~ 
gro--re stukken optredell. Za worden blootge-, Het is nu maar te hopen out een ander leord te worden. 
steld aun de grootste gevaren zonder daar- fgezelschap ons bet ware Lecmelt Wageufje Men kau iels verg-even ann eell ongcoefelld 
tcgen anders·gewapp.ud te zijn dan door hun laI geven in oen goede toolle-clbewerking spreker, di~ wat goeJs of wat Ilultigs heeft 
nanleg, hun smaal\ ' cn hlln opleiding. Vol- naar de nederlandsthe vertaling. Nu wiJ te zeggen, aI.doet hij het ook gebrekkig. 
doenue kan dat hijn voor do allerbesten; die bezitteu, kUlmen wij het stuk genielen Voor den siechten ncteur loollt mell zieh te 
maarvoorhettalelltY&ll middelmatigcll mag beter dan de Fransehen en Duitschr.rs IH~t slrellger, naarmate hetgeGn · hij te zeggeu 
men bot loch minstells genomen wt'l wat zagen . Dat de ](olliukltjke Vereell igillg toch 01' to doen heeft schooner is, omd!lt hij OIlS 
heel weinig noemen .. maar lievcr naar een verknoeiden, vreemdtH.l het genoegell van di, schoone betlerft door 

.. En_ vroeger_dan, toen mell -vau. alles teilst het ~tuk 1aat op"oeren betreuren wij het onvolmaakte zijner vertolking. 
speelde en 't reizen llog zooveel bezwaarlij- om harclltwil in de eerste plaats i wallt ons Autwerpen . 
ker W3!.Y Ja.-Vroeger ... Maar hoeveel goede pUbliek zal 't betere zeker ook wd le gc:o ~ 
kunstenaars stonden destijds aan de l.ijde nieten l<rijgen. F. L. 

A. C. 

Van denzelfde aan denzelfde. 
.. - ---.-...._----

il1 de nnto vlm ons vermog-en en met' 11· 
oo~ ("IP du plaatselijkc . toes~alldcn . zoo gOI 
lJIo::;-clijk la Iwbhc:l g,'daaIl~ -'l'heodes kIll 
nen hed school1 klilll;,cn, doch in de practi.: 
moet mell ~oms arrekf'ueu md :luller 
fucloren clan dl1 phrases die op Congn' 
sen en l'ltlCI"S effect lIla!a'n. Dtl mindel'lw 
schijut zich ten Elotte hiervan aok rekt" 
schap tu hobben gegcrell, tlaar zij tot d, 
Zuid-Ncdrl'lnlldscilen Toolleclboud l.oe~ , 

tredell i~: allhalls lßet" den schrijvcr y : 

den tjrief \":111 lO i\'laart 18UG (tus.sch, 
haakjc3 gczegd, een onm!' beste eil aellte n 
wanrdigste vrieudcll) is dit het geval. 

Bedot'lde brief is OIiS ook door den IIf' l 

Vl"iesenJorp ter Illaalsillg torgesluurd ~ 
worden. Wij hebhen niet kunnen hesluit. 
tot het npuemen van dlt schrij\'en : 

1° danl' wij hel b<.'schou wden als Hiet I 

l.altn dieuende. " ' aar zou het loch hpCII~a: 1 
als hpt officiel Mgaallvan dl-'11" Bond fl!1 

ding macst malicn \';Ln alle uitpt'nloopCII 
zhHl~wij1.('n ZUIICt' Ilrzolltlel'lijk(~ leden 0\ 

Lic pumen <tau de da.;or!Jc l..ijner werkzaar 
heden, lli1ö"edrukt in p1.rticnliel'o corH 
pOlldeucies ? 

2° omdut wij ,·erlungden ten spoedig' 
el'n einrle te zlen stellen aau het f!t'1. t' 

ovcr crue nfgedane 7.:lak, WU:lr "oorshall 
niet is op tel'ug La komen. 

Het oogcnblik schijnt tc nadcl'en, wa:l!" 
dH gehui1cba1k gaat eindigen. Hol/al1t1 
zelf, dat tot driem:-w.l toe zijne gastn 
kololillilCIl heeft opellgcsteld VOOI' de (·ce . 
rniuaties van den heer Vriesendorp, "il l 
thans· .. de kwes lie niet belangrijk genol 
om (Ir vcrdere discussl e- o\'er tue le bteu . 

\Vij, "au Oll7.Cn kiUlt, belaren pieeh: 
ollze lezers mE:t tk7.' onvcrkwikkelijke 1.:1 

niet meer le zullen ia:s~jg: \alh"n. iuuicu \' 
dool' uitdaging er niet toe verphcht woral' 
'Vij hebbell erlJstigel' en tevens aangenal1l 
zaken te bes})l'eken. 

Antwerpen . A.C. 

Laroche (e Dordrecht. 
Laroche is ie DOl'drecht geweest, C'D 11<1 

de versingen der uagbladen te oordeeh 
heart hij eeu scbittOl'enden bij\'al behaald. 

\Vjj hebben voor ons liggen het DI' 
drechtsclz Nieu wsblad.Na p.elle beschou \\" i 
orel' het toollccl , zegt dit iJlad : 

.. Het et'I'sLe lIeel vall het programma-I ' 
deflig gCllootschap gar afllches uit - 11 
('cn frappanten kijk oft dc veelzijdighqitl ' 
de voorLreffelijk mirni~che kunst van t1t'Z 

VIÜ<'l.ms(,hen acteur, die hepl wat heeft 01 

nomeIl <lau da neiging tot spoUus,-. die (J~ 

Nnorderhroeders. wel eens -ten opztel 
on zer ~uidelijke tooß p.cllml'en bezielt. .. 

En vel'Jer : 
.. 'Vat heuben we niet gClloten "an I 

fragment uit zijn 1I1aire fall A ulwerp, 
van die kostplijk peuante figuul'. "an d i 
dichter van door hem zelf ldtgcvOlll! 
18·voetige verzen, die hij aan Napu!t 
wijdt en daal'om Napoleonijnen Ilocmt,oml vundie weinigen, die ,we thans llOg ten 

"'QlIe kunnen waardeeren ? En wat hebben 
die allerbesten uit de o,ude garde niet moeten 
bij werk.en om te komen waar ze DU zijn , -

De heer J. '~rj eselldl)rp, met ecno \'olhnr- deze gro0lel' was dan Alex:.lIlder. die ), 
Een Bondgenoot. ding eeuer ernstiger zaak volkomcll waardig. maar met A.lexa ntlrijnell moet doen. 

·dt!n Haag, 16 Januari. 
FRlTS LAPIOOTII. 

Uit Noord~Nederland. 
E~n mlslukte ·wedstrljd op den 

Parnassus. 
Naar_ mell weet, was door d~n Rand van 

.Beheet' " der JiolliDklijk ~ Vereenigillg H et 
Ncdl!rlalldsck. TooJlccl de som yap een 
duizcnd gulden uitgeloofd ,"oor h~t beste, 
.oorsprollkelijke. \"aderhmdsche drama, ge
schil,t Dm te worden opgevoerLi ter gelegen
heid \'an de krllni~)gsfeeslen en waardi~ 
gespet::lu te worden v oor H. M, de KOllingill 
op den dag van Bare lrool1sbestijging. 

Een dertig4.11 sl~lkken waren ingezondeu, 
maar goen enkel ward gCSchik t geoordeeld 
eil IneH zegt dal de leden der Jury eCtistem
mig a)thJs uitspru.ak hehlJell gedaan. 

\Vat mf~llllU zul docll, is ons niet bel,end ; 
maar het vel'luidL dat een oud gelegenheids
stuk !log el:ns met aanclaeht zal WOrd('ll 
gcle~ell eil, hetzij zoo als het is, lJelzij wat 
omgewerkt, maar weür eeus moet dienen .. 
Wo durveoecb,er aan dil praatje geen ge-

.. Watzoudt gij zeggen V<lt) den impresa:. gaat ollvel'dl'nlcn voort met "in Hollal1dia Wat ralclde hij in Zij:1 gt!zellig Vla:l 
rio" die eell aa.llkomcnd looneelisl met ren te zaniken over Vlamil1gen eu OltS TOO1Wcl sehen tongvnl door over die kaie FI'anso7.! 
rult te midden Vall het t.ooneel ZOll s1i:lgeren:, (nr van 29 Janui'lri). Hij publicccrL Jitmaal wat las hij in I:et cind niet komisch z: 
hem toeduwend: nu speel, wers natnurlijk, cen urief, hem toegestuurd ui~ Alltwerpen, dichtregelen op den voor 1\apoleon speIl 
meesleepend, versta uw rol,deel uw gewaar'- den 1 on M~nrt 1890, en waarvan da sciJrij- den pleisterkop van .... was het niet ( 
wordingen mede en breng de zaal in verroa. ver, destijds voorstullder der stichting alhier Apollo? 
ring. Heet dat lliet: iemand in het water van eene afdeeling van He~ Ncuerlundsch Eufln, 't was geestig an flju-komiesch, 11 

smijten om hem te leel't'1l zwemll en? Tooneelverbond, 7.ijllc . sl'ijt betuig:t dat, in ie!s "an Moliere er ill . 
• Helaus. wij heuben allen dit bcklagen~- de plaals daal' van, de ZlIid·Nedcrlandscho En '·061' dit had hij de idyl10 lVe 'Ci"" 

w:iarq~g lot onderga.&IJ . Zonder andere voo~ Tooneellwlld tot stand is gekomell. D~ze Marie "nil Emile Seypgens in Limburg::: 
bereiding" dan den duw in den rug~ "'ail· d',e ·l.Irirf drukt "ODe porso~Jllijkcrneelljllg uit, 'diaiect-voorg·edragen. Waar Mr Hu~relbrin 
hand van onzen patl'OOlJ, hebben wij o~s_ die wij nat:.udijl\ eC l"bicdig~ll, doch Waar~ het OIlS, zeCl' zangerig weliswaar,recitcer, 
verplaatst bevonden Haar heL tOOlleel onz~r <lall verJer gec); bijzondet' belang is to hoch- bceldde Laroche het nit in costuum, ( 
werlizaamheid. Het voetlicht schitterdo olis tell. De 0ycrgroote mcerderhcit\ det' uelang. typcereuu mut mooie onde-manneljes-be \\ 
blind ;dldzl':H.l oog·en die 0115 aankel-i:el;, steIlollden 111 du 7.<Lak van hd Ne~l{'rlalld sch J gingen en hoewtll in de laatstc couplet! 
naE:elden OIlS nan da jJlanken ; wij scilroli- Tooneel IlCeft gt'ed--Jevondcll eell onafhankc· lIIilll:lel' yoonmarn, toch in h;~el1.Un ßlim i 
keu "an onze eigl!u stern ils vall een ''fceOJ- lijken Toonef'lbonu voor Zuid· Nc.lerland op <.'11 slelllouigillg eCllig en wonrlerbaar , 
d(', want wij hoort!en haar voor de cerste le richten. weil\.o hand 7.i ch in hetrt·kldlll;. cOlllrast .voor wie moe~t aanll(;men, dat. 
maal ;" zeIrs de nielt wsgicl'ige bUk van tle:n steilcil eil Z(loveel mog-elij k cl'lIdrachtig sa· dczelfde Laroche was die zoo even Gril/go 
brandwacM tusschen de schermen - "an rnrnwerlwn ZOI IOd het ~etl J'1a!l,lsch TOD- had gt'specld an gezegd illzuiver H 

. den deurwaarder zoo gij wilt. - deed I}DS nedverbcnd, iiever dun et'llc afh'c:ing ' ·au landsch." 
verst~enen. \Vij wuen. als gemeduzeortl. laatstgrnoemd Verband tot SL:lIld te uren Ook zijn OI'~:Hln wOl'dt zeer gepl'ezen : 

M Ha I Hij is kostelijk. die Lnther, die L j.!'Cll. Hl't }.last niet ons, laitlkbbC']"s cu .. \Vij helJben hcwonucrd rlc sehakeel · 
daar beweert dat men de l1.nllsche l\UnsL ran ; v~rtei-=(>Jlwouruig-c l's uezrr mt'CI'oIl'dwid, JlI ~ t gen en lluancccl'i t'gcn ruheLgebruik ",llll' 
den redenaar al~ VQlgt kan samrllvat.tell: : genomen bc~lllit te cl'itis('el'eu. Duze taak OI".I!:!illl, dat alleen rceds hem tot een /lei, 
Tretjrisch auf, tIm 's Maul auf, hör' bald is het, in deli ziu .!et' gel,folfen bC.-ilissing slemrelt eo merr aall .. Scilonl. doet cl . 
att!! Van die drie voorschrilten wns cr te !landelen, en dH mceHen wij lot hicl'toe ken dan d~ stemmen onzer eigeu actcurs . 

I I 



Daarom wns ook da" stijging zoo mooi 
van het ballg-bedcesde in ziju lier..Je, rli.e tot 
uiLing moat komen en -zijn Richters-fierheid 
nls het mede ·1ijden met die duizenden olll
errden hem den zang van vrij heid cu I'ccht 
uit lle ziel (loet opwellen in een paroxisme 
VlUI begeesterin.;.{. " 

Het bind besluit zijn artikd met dl~ vol
gende "'leieurlo bcwoorJillgen : 

.. Onvergetelijk zal VOOl' OllS hlijyen, du 
j.!ronte dl'ulllntische zc,;gingskracht, ontwik
keld in Pol da Mom's valJ lt'veIldige zicning 
hlinkelhle vel'zell, die ans de kUl'a.ssiel's van 
Canrobert den storrneuden aall\',ll zien 
wagen, tot den laatstell man gemitl'aiIleerd. 

\Velk eoH rijkdom van stcmbuigen was 
hiel' te genielen, welk eell \'el'klanldng van 
den onlzettillg-wekkcl\lh!n storm uer dtm 
heuvel afrennende rossen, den donder hun
ner hoef:;lagen. den olloutkoombaren kreet: 
- E,z avan'i ! ... 

Zelden heb ik \'eel menschen Z')'J naar Mn 
stern zien luisteren, hun adern iiJhourle~ld, 
hun oogen gericht op wat een grQot acteur 
daar in r.ne kleuren en bello geluideu voor. 
beu opriep .• 

~ .. Ien ziethet,nietalleen binnen de enge mu
ren van zijn stad wordt L..'l.roche geprezen. 
De toejuichillgen uit den vrccmdo zijn dlÜlr 
om zijn graot talent geluigonis bij te zetten. 

Aotwerpen. H. M. 

I t :QC I 

Henry Krauss in den 
Cirkschouwburg. 

Het mag nanzien worJen als eell gel>eur
teilis, cu hij mag er ~ich op beroemen OIl1.e 
toolleelmenscbcn uit hunnen sluimer te heb· 
ben opgewekt. Hij moest komen, hij zou 
komen, en hij is gekomeu, Krauss, oC een 
Andert', 't zij gelijk w~e, als hij ma.-'lr da 
macht bezat van hen op te wekken uit den 
slnap der onvel'schilligheid. De macht bezit 
bij, dat is eeu feit, misschicn ook berust het 
feit in de macht, omdat hij V3.ll Brussel 
kNl1t, omdat men hem daar als een tooneel~ 

god heert aanbeden en bcwierookt, maar 
dat is v&.n minder belang. 

Het Alhambra scheen een lijkhuis gewor· 
den, waar een dikke, dulfu stoflucht_ hing, en 
dat de familie uit eel'bied voor den diepbe
treurden ovel'leJen gesloten hield tot de 
rouwlijd - die nooit 8(,iheen te eindigen -
uit was. Krauss he~ft dat lijkhuis geopend, 
deuren en venstel'S wagonwijd opellgezet, 
frissclJe lucht tioe;} billneu:Jtroomell, jeugd 
ellieven gebracht waar 't vroeger eenzaam, 
treurig, ledig was. 
. Wat wij bierboven annlJanlden vC\Qr he~ 

Alhallibra van ßrussel. is evenzeer toel'asse
lijk op Ollzen Cirkschouw\;lurg. Hier straomt 
het liU insgelijks elken avond. eil vel'dringt 
mel1 zieh - ten minste op de eerste plaatsen 
- 010 den loonc'elgod le huldigen. 

Zijn succes gaat van avond tot avond 
crescendo, f'n de tooneelmenschon, geheel 
wakker geSllhud, discuteeren over Krauss, 
eil over niets, of niemand anderd meer. 

Hoe vindt g'hem 1 Zljt g'hem gaun zien 1 
Puik lu!1 Koap nct~ur, niet wna.rfWaL stem, 
\\'at ...... 

Oe Alltwerpsche pers is hel volk omen 
eeos, lirauss is een groot adeur. Daal' 
kurlllen wij ons dan ook wd bij aansluitell. 
All(~ell, Hel Toouul is ef'1l vakblad en hee(t 
dus voor plieht een oc'etjtJ meer viel'kant zijn 
g(!daclIL te zeggen, vOOi'al wanncer hut een 
ul'Llesl belreft als Krauss, want' een at'tiest 
is hij, . dat heb ik nog door, geen mensch 
hoorel1 betwisten 

Voigens onze hIaden is hij nog erg Jong, 
slecht.~ 28 jaar, zegt men; als dat waar is 
dan llCeft hij het recds ver gebracht en slaan 
hcm - in ons land teil min~te - !log een 
heele boel succes-avonden te wachten. 

Kl'auss is een knap acteur, cen kranige 
vent, met een allerprachligsten toone~lkop, 
-lijkt spreliend op Willern V.n Zuylen. 
Een scboon gelaat, voL ..... uitdl'ukkiJlg, 
~chreef ik bijua, maar dat is het eigenllijk 
niet; beweging zou beter zLjn, want uit
dl'Ukken met zijn gelaat, doet Krlluss nieL 
erg veel, - vast niet als W. Van Zuylen. -
Hij beweegt zich heel sierlijk, vee), en ge
makkelijk, meL beel wat rOllfi"e. Hij be-

HET TOONEEL 

heerscht,lm zijne mede,pelers,llIl hel groole den toe,land beler begrepen, du. m~e ge
publiek, door de kracht van het wllol'd en , voeld, m6e geleden ·hebben. 
het gebaal .. Hij hestudeert zijlte rolle1\ in de i: Krauss muakte in die, de bijzond~rste 
PUlltjE'S,en vertolktdie heel pcrsoonlijk. is~ uf i sc~ne. op mij neL zooveel indruk als da acro
Leu minste hij vt'rtolkt zo op een mamer. I baat in cen Cirk lict doen zou i:.ij een gevaar
zooals wij ze Dooit zagen vortolken . Hij I lijkeu sprüng. \Vannccr ik \'r~csde daL de 
heeft een lichte,welluidcnde bary[ollstern, en cene 1100it op de vocten zou terecht kamen, 
eeh zeggingskra.cht die \'e rhaust. ZielJaar duchtt~ ik voor de stern vati den anderen, eil 
oon hcelt! bad kwalitAitell, wuarme1'3 BOg al , van beiden kreeg ik een hal'tsbeklemming 
iels te doen Vll.It. Wat lJij er ruee dOlt. dat die zeer Lleeu. 
is het wa.arover wij ee1'lijk onzo rnecnillg [{muss speeH dus komedie voor 't groot 
willen zeggcn, op gevn..'l.r af gcsteelligd te publiek, or voor den uil zooals wij zeggoJl , 
worden dool' zijne \'el'eerdcrd. wat niet beld dat hij sor.nmige toolleelen 

!{rauss is in do eel'.iLu pluals ecn schl'eeu~ hed bescbaaf.1 doct. Hij vaagt zijn hielt·u 
\\'er van belang, maar Cl'll lIlooil.l sclH'ecu· ann gl'oote kUliS!, dat is te betreuren, wanL 

wer, dat rooct gezegd; in du tweede plaats hij besehikl zooals wij hooger zegdell O\'el' 
feu Q\'erdrij'ier lijk er gecn tw('rde meer Lc al de ffilddclell om eon uiL .. tf'kend aeteur te 
vinden iso Alles wat ander() grooto artisten wordell, Joor heel de werald ,toegejuil.!ht. 
zeer intlus,' mot heet ved gevoel, met hcel Aniwerren. G. DELATTIN. 

Hel hart, mot veel gelaatsuildruk.king wB· 
len -doeu gevoelen, doen zioll,- doen hoor60. 
dat ~cl1rreuwt KralIss uit dat er de zaaf va;) 
dl't'unt,611 niet tevreden inet het zoo luM 
mogelijk uit t(1 roepen, tr.lppelt hiJ om ·zijne 
luidl'Uchtigheid nog le vergronten met de 
,"oeteil, bonst hij meL VUiSl€ll, en handen, 
op tafels, op muren, tot 'ztMs op den souf· 
tleuriJak.(Kean, voorlaatsle bcdrijr).Toonc.
len die eenvondig, met heel veel zorg moeteÜ' 
~e~peeld worden, overdrijft hij op alle mo
gelijke manieren, zoodnt et'll eenvowlig-o, 
ernstige seene,daardoor,ieLs slui tend·komieks 
krijgt, of geheel opgaat in woorden en 
ceharen, waarvan niets oVl!rblijrt. (ZeHde 
t)tuk: Grilne scene). 

Rij houdt geweldig van po~eeren; zie 
maar eellS in de taveerne alshij den bertogde 
Merville ~uiten wijst, en zegt: «EI,. maiute· 
nunt \'OUS }Jouvez vous retirer!. .. dan p05eert 
hij niet lJIeer als een mensch, maar als een 
gekke tooneelspeler vau voor 50 jaar, en 
dat wH nog al wat zeggen, 

Brussel. 
• Nog over «De Gasthuisnon.» 
Men viud t onze bcoorJeeling over lJe 

Gasthuisllo1l te streng, lliet g~grond . 
Ons verslag was oe samenvatting van den 

indru k dien wij bij de voorstelling opdedcu; 
wij aehttell 110t nuttdoo.:i in verdere btjzon· 
derheden te trl'd-en, gezit>n het gehalte van 
het· werk. Oa:lr mon er evenwel op aan~ 

dringt, willt.:n wij ouze zicnswijze uader 
uitleggen. 

We schreven: De GastlzuiS1to1Z is een 
ollwaarschijnlijk, roma.ntisch verhaal, met 
ollffiogelijke toestauden eil, op een na, ollna
tuurlijk.e karali.Lttr6; sommige t ·:oneclen, op 
zichzclf beschouwd. zijn oppervlakkig r06-
rend, niet zonder behelldigheiJ geleid, doch 
het gansche stuk is onnanneemlijk, valsch ... 

Mcn oordeele erover 
In de doodenkamer van een gasthuis, is 

eelle liefdezuster hare levensgeschiedenis 
aan 't verteilen aan den_ dokter V~ll het hos· 
ritual: zij was zestien Jaren oud, werkte· 
met · haar vader lJij een man, Da Meester 
gena...'\md ; deze had de oogen op haar ge
worpen , doch haar vader waaktC', sloeg Oe 
Meester half dood, werd wegens dien aan
slag tot vijrtiell jarel~ dwangarbeid veroor· 
deeld ;. haro moeder stierf vail verdriet; zij 
zelf Wou zich verdriukell. ward evenwel 
gered, eu, uit dankbaarhtdd voor God, die 
haar het leven behield, werd zij gasthuisnon. 
Tot daar he-t vtlrhaal de?er batste Op 't 
oogenblik dat die . vertelling einrligt, komt 
een man nankloppon ; hern wOl'dt geopcnd : 
he·t is Do Mcester, die in 't gasthuis eone 
schui1pla.~ts kl'mt zoeken; zijne fabrieken 
stan.n in laaie vlammeu, hij zelf wordt ach· 

Als men hem zoo hoort bulderen eil 
schreeuwen zou men gaan denken, dat hij 
het ernstig meent, maar dat is niet zoo. De 
hevigste gernoetlsaaudoeningen glijden langs 
zjjuen mantel weg, zoodat hij zelf el' niet 
m't millst is door aangedaan, want hij loopt 
over van de eene gemoedsaaudoening in rle 
andere,zonder dat hij het zelf weet, of voelt, 
(h. v, na de groote seime in r.ijne li>ge, als 
hij verneemt dat de vrouw dio hij liefheoit 
de maitresse is van den Prins van Wales.) 
Ik. heb nog groote artisten zieu speIen, en 
ik heb telkens opgemt'l'kt dat zij OJ. een 
hevige scime alle moeHe hadden om terug 
in hunnen normalon toestand te komen. Zij 
nemen een groute poos, trachten stilaan 
hunne bedflal'dhehl terug te winnen en zoo 
komen zU , uiet. zonder groote moeif.e, tot 
de kalmte w(~er; dat is heel n:ltuurlijk, en tervolgd door woedende werkliedeu. Oe doli.· 
mist zijn eflect nooit . Zie, daarmee heeft tel' en de zllster weten geene andere veilige 
Krauss geen de minste moeite, dat gant . schuilp!aats aaU ta duide? ~an het dooden
hem allemaal zoo gemakkelijk vall de band, bed. [)~ l\·leester legter Zieh 10 neer; de zus
dat men heel klau' r rTlf'rkt dat. .het hem niet I t~r kniel~ biddend aan zijne sponde. Werk
ern.:tig gemeelld, dat het maar kOrlJediL3 iSj lleden drll1gen met ge weid de doodenkamer 
hij vel'moeit zijne schreeuworgnnen, en hij binnen, blijveu op den dre~pel va.n de deur 
vermocH zijn pl1bliek. Onder de mcni .. .:.vul. staan.; da \'ader der. gasthUlsnon, dellzelfdcn 
dif16 .pl'achtige scenen uit Klan willen wij dag Ult het tuchLhUlS losgelaten, staat aan 
erDeen aallwijzell die hij dool' ziju overLollig 't hoold der op~er.uide werklieden ; hij zQ,ekt 
schreeuwon lotaal ongr.uietba'lr maakt: D6 Mecster, wli zlch op Iwm wreke~, hern 
(VoorJaatste bedrijf, als hij den Prills V:lll heL mes in de borst ploffen dat hij ter haud 
Wales in de logo bemerkt naast de Vff'lUW heart j da dokter poo~t vruchteloos dcn woe
die hij liefheeft.) Het was :Ilsof l'en orkano . denden wel'kman tot bedaren te· bl'ellgt'~ ; 
li)sbnrsUe, er kwam bc\Vcging in de 7.aal deze gaat Ilaar .het d0.odenbed toe; de kille
alsof du toeschouwcl's werden door elkanr lenc!e zustet rlcht Zieh op j de werk man 
gesliugerd; het pUbliek wf>r(l angstig 6n hel'kent zijLle dochter, laat zieb door hare 
gejaagd, eil 't seheen als >f de gasluchter woorJen vermurwcll, ziet af va.n zijne 
eerst ZOll uitgedoord worden en dan Baar wraak; Na zijn vertrek, bemerken de dokter 
beneden villlen, cn dus heel de zaal inhet cn de flon tia.t De Meester vall ,schrill' ·Is ge
donker zou gez~t w0rden dOJr de krach, . stor\'en. 
van het orli.aan. '1.66 tell mtuste deed hat Ziedaar den inhoud van ' t stuk, dicn wij 
op mij {'en indruk. Als hel orkaan over was ,omstn.ndig genoeg ~eb~en saarngevat,. om, 
ging het lluhHek nan 'l tocjuichen, alsof zij zonder verdere toehchtlllgen, tot bewIJs te 
het erg prettig \'onden dat hunne oorvliezen hebbeu geleverd \'an de stolfdijke ouwaar
zoo geleden hadtlen, of l;ij h,;!111 wilden dan-I schijnlij1theicl van het onderwerp en vau de 
ken voor den uitgestBUp.n ;'lngst. , -----

Zou er nIl van diB prachtige scime niet; • Bovenstaund artikel ontvingen wij,in het 
voel meer te recht komen,gespeeld zoo:lls een ' begin van de vorige week. met verzoek van 
Rossi. een Drip''isens, een Lo:lis Bouwmees- .,: onmiddelijko inlasschiug, vanwege ouzell 
ter dia speien zou"len, dat is tu zeggen, met BI'usselschclI correspondunt. Dm geen pen· 
,'~rkropto woode eil vel'heten jalouzie, met ne twist ta openen, meenden wij het artikel 
eell stern dOOl' teorn inrreloomd mtJer mct opzij te mogen leggrll. 
oogen- en gelaatsnitdrukliing. ~eel' met hct ' Daar M. J. Verbeeck e\'enwel nandringt, 
hart. ... Het publiek zou misschien niet zoo , laten wij het versdlijnen. 
verbluft hebben opgekeken, maar het zou J 

I 
DeRedactie. 

toestanden, die de schrijvor ten tooneele 
hrengt. 

\Vnt komen die dokter eo die zuster in 
eene doodeukamer verrichten, wau!' de tegen
w(lordighoid no<:h van den eerste noch van 
dc tweede eonige~Ulate geweltigd is 1 Is het, 
daarenuovcn, in de vorste verte aallnemelijk 
dat wel'kliedeo, Jaat ze dan nog zoo aan· 
gehitst · zijn, e n gaslhuis binncndringen t 
NCt'll: het volk ZOll het gastilUis eerbiedigell, 
want lIet is de geheiligde tempel waal' vele 
wel'kmanskinderen zorg en verpleging "'in
den; eene kerl\. ZOll heL volk misschien niet 
outzien, een gasthIlis zeker. De doktor weet 
zull\s wel, want hij steU den "luchtenden 
Ilijvcrflar gerust met de woordcll : Bedaar, 
hier hebt cij niets {e vreezen. Ecn lien lai 
rl1gels verder doet de scllrijver, wel is wanr, 
denzdfden dokter zeggen : ik keil in gallscll 
dit huisgec1Iplekje waar uw levln vciligis; 
maar dat is eene onmiskellbare tegcnstrij
digiliJid die dCll -schrijver klanrblijkelijk i~ 

ont",nap~. - Nemeh wij aan, niettegen
staaudl1 dil .1 dat het volk het gnsibuis 
bedreige; heert de bestuurcler dan gt'en 
enkel middel te ziJner beschikking om den 
aanv·ll aC te weren f ·Wa.-'l.rom telefonec'rt hij 
niet na.-'l.l' 't polieiebureel1 Waarom. blijft hij 
radeloos uitzien naar eene sehuilplaats voot' 
den vluchtendp.D [Je Meeswr 1 Om niets 
anders dan gelegenheitl le hebben dezen in 
heL doodenbed te ,·erbergen. 

In hoevel're zijn zlilke toestandell mo· 
gelijk, waarsehijulijk 1 Eu i8 dat al iets)neer 
dan eene aunecnschakeling van ver gezochte 
an met moeHe gevondtln tooneelen, tamelijk 
beliendig incengezot om te sluiten met hel 
romantis~h effekt van den dood van De 
Meester I 

Indien de personen die zieh in dien kader 
bewegen nu maar flichte menschen waren. 
dan ZOll het gebruk van constructie nog over 
het hoofd kUlmen worden gelien. 

Maar taal an dlaloog zijn eonventioneel, 
niet zelden kiuderacbtig, de karaktcl's, op 
een na, onaannemelijk voor al wie onder
scheid kau maken tus.;;chen wezelllijke,diepe 
aandoeniug en da oppcrvJakkige, zenuw
aehtige rilling welke een goed speier zelfs 
in onwaarschijnl~ke toestanden kan tewecg· 
brengen. 

Op cell- na, schreven we: het karakto!r 
vun de lietdezuster inderdaad. is juist ; het 
was ook niet moeilijk dat karakter vol to 
bouden: die vrouw is en bJijrt cene vrome 
ga5thuisnon. 

Maar hoe wordt de geneesheer er toe 
gebracht de bekentcnis "lm het levens· 
geheim ecner Iiefdezuster uil te lokken I 
Hoe Ii.all die onaangobrachte, niet uitgelegde 
vertelling b2lang !nboezemen ann dien ouden 
gi\SLhuisd('\kter, die Loch alJes behalve senti· 
mellteel van inborst mDet zijn 1 

Da gebrekkige bewerkingvan den persoon 
van den vader. is DOg veel meer in het oog 
l:Ipl'il!g(~nd. In de eerste plaats, is het niet 
Waul' dat die man tot vijftien jaren dwang. 
arbeid werd veroordeeld; een vader die da 
eer zijner doch tel' verdedigt wordt \'rijge
sproken of, hoogstP.ns. tot eenige ma.'loden 
gevangenis verWe7.en. Laat ons echter dien 
vijftienjarigen lij(dwang als mogdijk be~ 
schouwen; wij hQuden sta,an dat het karakter 
varJ den vader onjuist, onaaullemelijk iso 
\Velhoe I Oie man, die naar het bloed dorst 
va:! 110m door wien zijn laven wtrd vcr
nieligd, die man die ?ijn tamelijk bedenkelljk 
VOOfllcmen to kennen geeft van zijncn 
vijaud .. stuk voor stuk, Ult zijn Hchaam ~ 
snijden, en zieh te wtJntelen in zijn bloed ", 
die man, die lIiets ontziet, zelfs den bijzijlldeu 
dood niet, laat zieh ontwapencn door eenige 
zalvende woorden van de gasthuisnoll en 
vcrtrekt, g:msch voldaao, met de belofte dat 
hem, zoo hij zieh goed gedmagt, den vol
genden morgen hat graf zijner vrouw zal 
worden aangetoond. . 

Wat.meer iso bij zijn heen~aan, houdt riie 
ruwe werkm~n, plots b~ke~l'd, eelle roille 
philosophell-red"!voering, cn verkoudt .. dat 
't gansehe l'aarJsel Villl rIc mßIl'ichelljke lie~de 
is opgesloten in helpen en :Jteunen, minnen, 
en vergeten cu vergevell, .. 

Men ziet het : allS oJrJeel, 0(6C11000 kort~ 
bonJig uitgedrukt. was daarom niet min 
beredeneerd, gegroud. Iudien wij ' er thans 



, '-, 

op terug komcll,dan is het uit hoofde van de 
r~cds aangchullldn hewering, als ZOll ons 
verslag ougeweUigd stl'eug zijn, 

Men ziet hct eveneens: het is ons niat te 
doen de gedachten van den schrijver te. be
spreken noch le bctwistell,züne betrachtigin
gen op te sporen. Bij da beool'deeling van 
eeH stuk, wordt bU ons slechts Mn criterium 
waargenomen: wnarheid, natuurlijkheid. 
MOli bl'Pllge ten tooneele of bewijze wat Ilu.'n 
wil 01 I,an : IH't maatscbappclijkof wijsgee
rig dad dat (lc schl'ij rcr ml.'cM beoagen 
laten wij onhespl'okoll; het lwmt bij ons 
niet in aanrnerking om Ct111 tooneelspel te 
schatten; wij hlijvl!u enkel stann bij Je mid
(leIen die worden aangewend tot het bere:i
kcu V:1ll elat doe!. 

Boudewijn Hapken, vau Jsidool' Albert, 
is ('('11 goUtI g'('bllU\\,\! stuk, in <10:1 traut dor 
IIl\{lt~ gl~~ehiodkulldi~c wel'i,clI lIlet bevoegd~ 

heid PIl ttIOlleellt.ellni::; opgcvat, met veel 
afwisseling iu de tooneelcn eil I'echlzinlli;;e 
Leduclill;!f'1l in du tncstantlC'1I stlmengchracht. 

\'"U zulle:l OIlS niet. bl'zighoudcll mct het 
ondcl'\vl'l'P zt!lf, niet ollder7.0eken in hoe· 
VCITe (\0 le;elltle overeollkomt met de ge
sciliedenis, welke do sclH'ijvcr, oVf'rigens, 
VOOI' wat du details Letl'eft, tl1mclijk trouw 
is hijr;f'hl(~ren, a1 \"OI'openbaal't h~i, onrler 
aJH1"!'l', du yel'l'assende l'echt(~rlijke bijzon
delliehl V:ln het hl'stai'lIl van eCII wetLoek 
in hd tH~gill deI' l,,"aalfde eeuw. 

Wij willen 0115 mcer bepaaltlelijk bezig 
boudcn met tlc taal, \\'al1l'1loo1' het stuk 
teYl'IlS uitmunt en zonulgt. 

Boude'wijll Hapkeu werd met vcel 7.org i ;tJlf~' i\J}(J)f~~'l"~'t3!~Lrg 
opgevocrd. Oe vertolking was zeol' vol- 'I Blrj:-:p,·1 ia eell llllllt·ijf. 

doende; l\Ievl'. Julia. Cuypel's verdiont in Lle . :\Iijnhecl' Brth'kJll~\'..~ de hr p .. bussens . . I MCVI"O(LW ~lev. Lcmruens 
Borste plaats luf voor hare merliwaardJge Pypcn.~,Seh()Oll1..\·.Bl·Of!~·klHlns deh,\V.Jnnl'sens 
vflr~olkillg van da 1'01 van CloU/dis; zij Pyptln~,r:I()dltel' v. » lTI'~\·. Di!is 
wel'd zeer goed uijgestaan dool' >IM, A. \ Oe Gestoorde Bruilort 
Hendrikx (A rno/ci), en Myin {Robrecltt va1t ! Jan i\lathijs, mat!"OQS ue h\"o Lal'~ehe 

Oostenburcht}; dc overige rollen werden : ~~~~~~!een boc ~~'J~~I~!CIIS 
yerdienslelijk vervuld door .Mej. maUkcn-1 Jacq~(>lin me.v. Vel',;tmete.D. 
stein, Mevr. Rans. M.\!. Sprenger, Bolle en n.~oIllca meJ. Jonkel'S 

Verstraet... ELDORADO VAN ANTWERPEN. 

Clown Kikajo ;un • [1, De Mey, is oe 1 - Alle avonden Spectakel·Concert. 

g~voelvolle eereherstelling van den nade- .................. . 
r1gen, ffilSpl'eZan CIrcushallswarst, Clown 
Kikajo is cigenlijk, geen tOOlwdwerk; ue 
lange, sorns te lanj;e alleellspraken die er 
in vOOl'komen wijzen het veeleer eene plaats 
<lall onder.de 'declamaticstul\koll, maar,. in 

dit laatslo'vak, is het domleCllVOtHlig eOll 

mce.stcf'ge\Yl'ocht, zoo aangrijpeud is hot 
ollderwcrp,zoo stout wenl hot bewerkt, 
zoo dicp lIeert de schl'ij\'er het gorOt:l/l, gc· 
If'crd, dat enkl'le toestullllcll, v00ral Lij hct 
slot, in den vollen zin des w('ords trugisch 
mogen heeten. 

Clown ]Okajo werd vertolkt door l\lPj, 
ßlalll\ellsteiu I!n M. Jall Vanderlee, 

Hot speI val1 Mp,j. Blanl\cnstcill was ge
maakt, cODventioncel; haar toon was al tc 
u.eclamcerellcl. Handschoenen fabriek. M. Vanderlee, daarentegen, was p/'<1chtig 
in do rol van den geidealisee1't1en clown, eu, 
ha,lde hij iet of wut me<'r matigheid in zij Be 

uitgalming gelegd,dan ware zU ne vel'tolking 
alleszins volmaakt geweest. M, Vnnderlee 
gar wf':z6uiljkc kunst t.e genieten en vcropen

J)ic~.taal is "locieml, ,'nak dichterlijk, rijk bnardc zieh on der cene gedaante die wij bij 
aao WOol'l~~n. en bcl'1den, ,. ! llüm niet veronderstelden te bestaan, :mmc-

Handschocnen op maat op 3 uren - Koste
looze en omniddcllijke reparatieIl. - Opnieuw 
wassehen der Handschoencn zünder g-curcn.
HundschoeneninChevrcau, Sllcdc, Ca~tor,cnz., 
- Engels~he, Zijden, halve zijuen,garcll Hand
schoellen. - Grootekcus ,,'an Cruvaltell. 

;\I:la1' 7,1.1 18 h~\'l~IlS ol1uatuurilJk ('U gc· lijk die van treurspeler, De Iaatste scime 
ma:ll~t. sl1eplde hij met eene wanhoop,zoo waar, zoo 

J)t~ sC'hrijvcl' .wenl zichtbnm':gl'dl'cyen door wn<'l,nzinill~, zoo ijselijlt, d,ü eona lwude 
de hekolllllleL'IlIS (Im een trcurspel to maken; rilling de hardvochtirrste tocschouwers aan-
maar t!Ll dOO1' l1em gelcvel'de oramatisatie greep. 1:1 

vall B~lId?wijll Hapken':; legende berei,kt Volmondig ~'en~chen Wlj 11. Vanderlee 
geell~zllls ~de 1100ge \'~u~ht eoner tragedie, geluk met die gansch persoonlijke en uiterst 
noch dool' de Lewerlung van de karaltters, belangwekkende vertoI1\ing. 
noch dnor den aal'lI van du tuestalllIen, J. VERBEECIC 

Het is !lid yoldoCll,le, Olll een treut'spcl 
te scheppen, de optredendo personen eene 
ll1in or l1leer oyerdra.::htelijke taal in den 
monu tc' h'gge!1 ; de toes/al1den müeten echt 
tmgisciJ, hovcnllwIlschelijk grootseh zijn en, 
op zich zel! beschouwtl, eenen indIuk kun· 
lwn lc\Yccgbl'CllgCll die da gansehe ziel van 
het publiek als 't ware krampachtig sa.meu
wringt. 

Dat al zockt men te vergeefs in Boudewlj"1t 
!-laf!"cII; niet dat het onderwerp er zieh 
nid i(.e Iccllc; nieL rlat dc in botsing ko· 
mende kal'aktel"s niet v:übaill' zijn "oor cene 
tragische bcwcl'king; niet, zelfs. dat de 
sChl'ijvt)l' kal'rt.ktrrs Oll toestanden niet tl'a~ 

gisch hebile gedroomd, maar omdnt hij niet 
hij macht was en ltnrali.ters en toestanden 
tragisch Wl'el' te gevell. 

15, Albert heeCl zieh te g-oeder troIlw in
gcbrl'ld ('eH t1'Olll"Spel to sehl'ijvell i in die 
vcrkcel'de opyaHin/j "all de innerlijke 
waal'de van zijll andcl's verdienstf'lijk sLuk, 
ligt 1\0 o'!l"znak "an hel hoofdgebrek van 
13olldc.';'ü"lI Haplwll-: langdl'adigheitl, De 

h:ualelil1g' wUl'dt uuHeloos fteL'oklien, ver·· 
l:uud, (Iool' de eindclooze, cOIl"cntionneele, 
gc\'o:'h'J'i;!C' l"l'tlevoeringen welke du per· 
SOlW!I brudeling"s kOlllen uitspJ'eken. De 
vOOl'l,!ul"cl1de, alles ovcrheül'schende hekom
menüs om die personen de t~envoudigste 

llel~kl)eelilen met gezochte, ingewild\.elde, 
hongtll';\Ycmle bceldsprnak !e doen uittl.ruk~ 
I,ell, hecrt \'001' gcvolg rl:lt zelfs goed be
\\'cl'Ur tl'(HlCClt\ll, juisL gcnanalysL'€'rde toe
standl'll I'one gcwaarwoi'ding Vtlll zenuw
achlig ollgcllu\ot 11:1latel1. HeL is alldank en 
\YOOnll'II, - schoollt::: l\lank, welluitlende 
woorden, ja - maar holle Idank, ijdl'le 
~",ool'dcn die du halllleling vrrsmOOl'ell en 
de emotie dOt'1l stollen, 

lIadde da schl'ijver, in plaats van Boude-
1.\'1)"11 H npkC/l als {'Ine 800l't van epos in 
pl'oza lc \villen vO:TstelJen, zijn onderwel'p 
op ,!t'1I Im~~elHlen, naienm toon eener vlllks· 
Y('l,telling bowel'i .. t, dan zou het stul\ er een 
gell I' van Ilatuul'rl'iscliheid bebben bij op
gedaan, llie thans v('rlol'en gant in de kunst
matigc walmen waar dc legcnde achter ver
holen ligt. 

19iF!" 

Tooneelnieuws, 
Een gekozene des Volks, blijspel \'an 

Jan Bruylalltsj is tot het genot der staats
premie toegelatCll: Dit 1ituk zal misschien 
insgelijks.nog ,dezeIl wintel' \'el'toonrl wor~ 
den te AUlwerpen. 

-----

AN1'WßRPE~. - SChOllWbu\'g wEl Bard,)" -
Op Z,)lHbg 30 Junuari 18gB dool' de maat8chappij 
«De Klauwaerts>I "ertoolling "an Gaspard Hauser, 
dl'ama in 4 b~dr. dool' A. Bourgeois en Ad, Den· 
nery; Het omgevallen Zoutvat, hlijsp, in 1 bed\'. 
Daarna BaI. 

Nederlandsche Schouwburg, 

Oe Meester der Smeltovens 
Tooneel!>pel in 5 betldjven 

PhUippe Derblay hl" Lemmens 
MOlilinet, Larochc 
Bacl)f~!in, \lan l{eer 
Da hortag Ila B1igny, nilis 
He buron Je Pl'üfOllt, n.·j·tl'ijn 
Octaye, "\\'. Jansl;ens 
Da gellet'na!, D>;;)\"os, zoon 
O"bel't, Deyos 
J)OCt0I' Set'vun De!a Hayc 
De Prefekt, Vau Cuuter 
Dü POil tao. (Josar 
Een wet'kmau, UahUlliall 
Ren he,lieuue lJij Philippo 

DerlJlay. Leu!'!! 
GJail'e Je BI'uulieu, 
1)e l\Iurkieziv. de Beaulieu, 
Oe banmnes da Prefunt, 
Atlwnals, 

Mej. Elisa Jonkers 
Mev. Vel'stl'aete-L. 

SusanlHl, 
Brigitte. 
Eeu bcdicnde hij de mlll"kiezill 

dil Boaulicu, 

VCl'stl"sete.:.nr. 
DiJis 
Bel'trijn 
001'l11 

Bahllsiau 

Oe Verschrikelijke Oochter. 
ßlijspcl in Mn bcdrijf. 

Zena'lle Dumotdin :Mev. Lemmens 
AnalS Dumo!!lin B ... t,tdjn 
Jeanllcttc, kUlIllJllic\' Ool'ie 
Durol'hel' p, Jannssens 
Edgal',I, zijn won Van den Bosch 

Oe Fabriekbestuurder 
Nicuw toollcelspcl in 3 lie,lrijven, dOOf ß. Block 
Gruber,cabt'. in Illouhelpapier de h. "an neol' 
Eliza, "l.ijnc dochtel' Mev, BCI·tl"ijn 
BdllllnJ,hestuurder dtll' fitbl'iek de h,Hertrijn 
Vl'OUW Verhoe"e, Mev. Lemmens 
ElIliel, klerk der rabriek de 11, Cauwellbel'g 
Adutf, kl~l'k der fal.ll'iek DevGs 1,00n 

~~~I~tijk ~ wel"idietlen 6t~~1~~~l"t 
Pietel', knecht Babusiau 

VAN ßTEENKISTE 
oull Julis Berbigette, 

33, G R 0 E N P L A AT S, 33 

ANTWERPEN, 

PI A NOS. z~~~o/;~~;~) ~~~d::;'lij~~!~ 1~'~I~t~nL~~:~ 
JANSSENS, Kuns!lri, 14, Hoek va,l Ilopland, Gl'ooto 
keilS van allerhcs1e piano::! "an fr.575, 623,675, cn 
onveul jtbaar en yocr !O ;aar gewzarlorgd. 

VERHUIS WAGENS ;~~ ~;,;~;,:,~.o':'"o~:;it~ 
naar belleren tol· K moters 100, - eH, BAElE,1\Ieu
h'!lmakcr·Gal"nil~nlel', St. \\'itl,'hrod,;tl"allt. 22, 5~ 

wijJc AntW!?I'pen, - Oewaarhol'gcl "ervoel' en 
inpakking vun mcubden, pi nos cn CIJ!TI"c·ful"ts, 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan da Ooststatic. - ANTWERPEN. 
Het is voorwaal' in ':it groot s~hocnmaga:djll dat 

gij moat zijn om in yel'trouwen te wlwdcll bo,liend, 
alles '''onlt er 1Il lmh gemaakt dont' bek wame 
ga"ten olIflei' lwt oog lies mcc~tel''''. SChO;lflC kell~ 
van mans- cn Vl'O\lwboltiuen,slofjes yoor hnwcliik 
cC"emonnics en a\'onMc('st~n. Alle rCi tll'atlen 
worden aangcnon!('n en binllen Ile 12 uren arge
mrlukt oolt nl zijn dc sellOel\Cll cl':;ens Hrlders 
gekocht. SJleci~l!it( it \'an kindel'scho{'isels. 

~)y.~i®J" ~~~. ~'" 
FABlUEK VAN FI]NE BLOEMEN 

Huy,UJbtullu., Jloeml:anell 111 aUn uni, flll . • n, 

MlleL. LAMBOTTE 
Kronen voor Conoer!enenBegrafenissen 

ARTIEKiELS Vl'.!'J" PilRI..'O 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2·4, Antwerpen, 

W. Koopal & Co 
Agentscha.p voor a.ankondigingen 

64, Provinciestraat (noord), Antwerpen 

IN DEI,GIB, 1\{JI.I.HiIl I,:;>; [Jrn.';(;III.I\:,>,n 

---- IN 24 UREN:, . ___ _ 
- '!:...-=-..--:-,,-_.;/ .. - -' .• _---

IlmllIMtu \"QOHlu:uount;;>; I't.,\yr~(:.\ n: A,\')'\\[nl'[;>; 
.'·O{Jn_!lt;T._I\A~I'r.A"l\t::I' 

SCllllUYEN YAN~\\)HES;!::~-·~ 
op bandl!lI eu bril'li)lnsl~I~f'u ,"0')" : J. ... III'IUf']'f'll. 

- Olllkr hall(l dorn. -.......-'"-__ r.::"~=~~..,~.,...~_. =~ __ 
Aankondigingen 0ll Ycrhunng van 

muren, lh'aagborden en wagens 

G-u..s1;a.vo F'A ES 
25, B,dd,n,I,..I, 25. ANTWEllPEN. 

SnaariDIIt~menl!Dlnlllenaartl 
IIle\roll()JI1~~,llinpM,'n.,tm7.. 

lilcht.N,\pebchtill !'ralllch. 

SNARE'i 
lUUZIEKPAPTER. 

UII'I,ilelijke Verkn0o laD 

8naren instrumenten 
.1,nhn4I, 'ellu.rd!c4 "11 

!ICBlLlllil ". lIüSIILLI 

Abonnementen 
tot hei lezen un pa.rtitien. 

Collin Mhill nn Parijs 
X,n,not fall lI.!reeQllrt 

cnz. 

Geen kaIe hoofden meer. 
Door het A"ebruik ynn hel ecJlt Amerik.a:lmch Rosch. 

f:~li~.ln~;~;:I':)~;~~I;~'b~~:~~:I~;~li:('~J~dh~~iJ~'~~ill;,i:I~J:t~,~l~ 
I,ersonl'n dlC gnnsch het haar leru;l" bcl:.orlll'n hebbe". 

Te \"l'l"l:.!'ijgen; Oe neul, Anlwerjl(-,!I. I'ub. K .. lander 
planb, 1;"IIt. Vnn ~klkt'beke, ~Iee"eleu. Nol(, llerlem 
cu hij lie bij"londer~le :ll,othekers d ~ , lands 

F1es.~dleu "an 2.-, 3,:iO, (n 5.- fr. 
Eenigdepot; VAN GI\?e~)~!~'~l~~l;~elarl:.!, ~l, AntlHrpen 

nIits oll!e~ "an 40 eelltiemen, po,lrrij 'l bIll.!!! "oor 
gan~ch UelgiiJ. 

CAFE TIPO-TIP 
Ca rnot s traat, II , Antwerpen. 

No.bij de OOltltalle. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OE~1EE~TRSTRAA1', 51 

Schuins over de Zoologie. 
Ockend "OOl"zijlle Il'kk"rekoekell. briochen, enz 

""orslenhroorJ. . 
B~kroond mti de gouden medalie in de Were1dtentoonstelling 

VIII 1894. 

ElIXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1.895 

EEREKRUIS 
hoog.te belooning 

Medalje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door de hooge ju;y toegekend. 

CRIEE CENTRALE 
lluis gebroeders DE WYNGAER'!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tnss'."llen de Mille~ Colonncs eo da 3 Arcade" 

Dagelijks van 8 ure " oorgens tot 10 'lire', HO!lds 

Ved.(Jop Idj opbOII, 11")\'8118 
publil>JiC vel'koop Y31l I f lnvnlitcit, Ol'-s~n·. I{alrs

Schapen· eil YCI'kcn\-1cesch, aan P!'ijzen 
wolke alle cOllcurl'entie onmogelijk mlken. 

Antw. Drukk. CL. TIllBAUT Gratiekapelstr. 7-



Zaterdag, 12 Februar; 1898. Eerste Jaargang (Nieuwe reeks). N' 20. 
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers : voor N oord-N ederland; F. Lapidoth; voor Zuid-N ederland : A. Cornette. - Secretaris: H. Melis. 
Leden van het Ndderland.ch Tooneelver6ond en leden van den Zuid-Nederland.chen Tooneel6ond ontvangen dit Week61ad grati •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
- voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: Nederlandache Tooneelbond; ~ln· 
"'Memorlam, \Martc.llus Emantl); M. Van SOt· 
,en; Uft de Maautad, (Pavidus); Uit de Biblo· 
thec1c. (Vorn); Driejaarlijk..che Prijakamp 
van Toonccllltteratuur; Onl LYrisch Toonecl. 
,H. M.); Antwerpen,(F. V. L., Delattio cn In
terim); Gent, (GuBtaaf D'Hondt); Van kleine 
Menschen, (H. M.); Tooneelnlc,:,wlI. 

'I Laten wij hnpe-n l dat ~ltans zijn denl\":' Wa~ ik niet mag verzwijgen is, dat me- Fulvia, de moeder,gevlucht en deze heart 
beelden niet geheel cnal verioren2ulIetl ,nouwN. de Heer~ vmiTivoU,eenjubileum het kind met open armen onhangen. Voor,;." 
gaan eil dat de samenwerking, die hij zich 'vierde en dat mon het haal' aan huhleblijken taan zal haar leven alleen nano lie dachtel' 
dacht, er metterbijll tocl! 1106 zal kornen. niet liet outbrekell. Deze dame is voor Tivoli gewijd zijn. Maar de vader komt om h" ur 
Zeker zal dan zijn nuam in· do toekomst tl.)g een zeer' waardeerbare kracht an blijkens le haien en .. na een heftig onderhoud tus
vaak in het HoofdbestllUl' met lof w0rdon de huldigin).!; die haar ~e beurt viel, ook een schen da twee goscheiden ecbtgcnooten, 
genoemd, .terwijl wij in etllen gevülle ZÜtl zeer gewaardeerde. De keusvall'lw.ar beue- wordt er een comprornis :;es}oten. Oiulia. 
nagcdachtenis in eere zullen houden als die fiotsluk was niet zeer gelukkig, maar dat zal nid trouwen tegen haar ZiD, maar zij 
van eell crnstig en loyaal strijder voor' de gebeurt de besten. zal bij hnar' vader bJij"ven en da rnoeder 

Afdeellng Amsterdam van het 

Nederlandsch Tooneelverbond. 
Leden van da Afdeelin ~ Amsterdam van 

heL Nederlandsch 'J'oonee1 ver bond worden 
door de Propaganda Commissie beleefd her
innerd nan de hUD wegezonden circulaire, 
me~ verzoek alk voor een nieuw lid te willen 
zorgen. 

Binnen kon wordt de 2' voorsteHing ~vau 
de 5 .bcloofde) voor du lp.den "an de Afdt'o
lingo gege\'en cu hebben da nu nog toetre
dende leden daarbij op de ('erste rangen 
'"e-ratis toegang. 

Het verzoek wor<!t hierdoor lJernieu wd 
en levens verzoeht de aanvragen voor lid
maatschap tot den secretaris der Propaganda 
Commissie, den heer J. Willem Schreuder, 
Jur Cand. Frederiksplein iß, Amsterdam, te 
willen richten. 

J. W. SCHREUDER. 

In Memoriam 
M'W. G. F. A. Van Sorgen. 

Het boofdbesluur van het Tooneelv.rbond 
heaft een ernstig verlies geleden. Den 3den 

Februari 1.1. overleed te Ulrecht M' W. G. 
F. A. Van Sorgen. 

Hoewel reeds tal vanjaren een stennpilaar 
van d. U !recblsche Afdeeling was de Hecr 
Van Sorgen nog geE'n vol jaar Ud van. het 
Hoofdbestuur. 

Daa" bovendien de toestand van zUn ge
zondheid hern in de lantsle mannd~ het 
geregeld bijwonen der vergaderingen niet 
vergunde, ligt het voor da hand, dat er van 
zijn werkzaamheid als Hoofrlbestuurder 
niet veel valt te vormeJden.·Als ik toch meen 
zijn afs~erven een ernsLig YCrliHS te maeten 
noemen, dan grond ik deze bewering op de 
zeer bijzondere planuen, waarmee de Heer 
Van Sorgen in het Hoofdbestuur ziHing 
heeft genomen. Sinds lang koeslerde "hij da 
overtuiging, dat er tusschen Het Neder
landsch Tooneelvel'bond ~n de Koninklij'ke 
Vcreeniging .. Het Nedel'landsch Toollecl .. 
eeo "eel betere samonwerking kon en rooest 
bestaau. 

-A.ls wij (del{oninklJjke Vereeniging)han· 
delend optreden en hel Tooneelverbond ons 
daarbij zijn moreelen steun geeft ,,- zoo 
zeide hij-.dan zijn wij samen :,p dramatisch 
gebied zeer machtig .• 

Moudeling cn -tlchriftelijli. ht-'eft hij deze 
overtuiging berhaaldelijk te kennen gegevell 
enverdedigd, cn ongeh\:ijfeld had hij, die 
11U in beide vereenigingcn deel uitmaakte 
van het bestuur, veel kunnen doen om een 
samenwf;ll'king, welke inderdaad· goede 
vruchten voor ODze tooneelspeelkunst kan 
afwerpen, langzamerhand tot stand te 
brengtJ:l.Dat hij,ge/1warsboomd door allerlei 
omstaDdi~hedell, zeker niet 't miIlst door . 
zijn wankelende gezondheirl, nog gep.n noo
roenswaardig resultaat kon bereikell, deed 
hern veelleed. 

uelangen van de nationale kunst De voor.::;~el1ing van mevrouw Albrecht· slechts nu en dau eens karnen zion. 
den Haag 6 Fe\;ruari 1898. Engelman hier ter stede kan ik voorbijgaan; Eerst la~er kamt men tot het be-gl'ip, hoe 

MARCELLUS EMANTS. CI' va.J.t nieis bijzonders meer van to vermel- llatuurHjk en waar dat iso SIel u hot meisje, 
den. Het was er vol en er werd daverend tot haar twintigste jaar bij den vader opge

Mr Van Sorgen 
jWillem, Geol'ge, f,'rederik, Adriaau) werd 

to 7.uilen bij Utrecht geboren den 20 Mei 
1844. Hij stndecl'de to Utrech~ in da rechten 
eu vostigde zieh aldaal' als ul1vocaat. Behnlve 
noycJJon eil een rom:lll, s(!ht'ccf hij Dc Too
lleclspeclkullslill Ufrecht cu de Uh'cchtsclte 
Sclwltwb"rg es Gravt'lllingo 1885). 

Hij volgde Mt M. G. L. Van Loghem op 
als leLterkulldi;5 atlviseul' van den Rand vnn 
Behcer der Kouink1ijke Vereenigiug' Hel 
N cderlaudsch Tooueel en gaf in die betl'ek
King blijk "an grooten ijver. 

Bij de ter aarue uestelling te U trech t op 
Maandag, 7 Feorllari, was !Jet Hoofdb~'stuur 
van H cl N ederlalldsch Tooneelverbolld 
yertegenwoordig4 door den heer J. Post 
van den Burg. 

Volgens het vl-lrlangen van den overle
dene is er aan de groe\'e niet O\'('r hem 
gesproken; slechts richtte een prediliaut 
enkele woorden tot de zoons, en zijn cr 
geen kramen op het graf gelegd. Velen ge
voeldell zich noch tuns gedrongen dßll tijdens 
zijn gansehe leven VOOI' iedereen 700 welwil
lenden man, deu hartelijken vriend, dool' 
hunne aallwezi!{heid op het kerkhof een 
laatsto hulde te bewijzen. 

Onder dezen werdeu opgemerli t de ledeu 
vau den Raad van fleheer rem Het Neder-

gejuicht i voed, het mondaine leven leidend on daaraan 
Maar wol behodr ik eEmige regels te Leste .. , gewoon, plotseling over~oplaatst ia de stille 

den nan het benefiet van mevrouw Kerok- wouing der moedcr, eenzaam HU weliswaar, 
büven·Jonkers in De stetn vatI hel hart, het manr toeh een Vl'OUW die door de wereid 
tooneelspel van den Italiaan Mat'co Praga. geminncht wordt. Bijna onmogelijk niet 
Ook tan vorigen jura hai!. dögevierue tooned- waar 1 dat de stem "an het hart bij de 
speelster cen sLUk V:lU dezen schrijver geko- dochter zoo luid zal bli.Jvell gpl'ekell, dat 
zell.(Emt vroltw die lieflteejt).Ze geven haar zij hier haar geluk zal vimlcu, waar zij in 
hartstochtelijk spei zulk eCll voortl'cffelijke het oog der wereid t'lt cen gelijke positie 
gelegenheid om uit te kornei!. Het was dan als .haar moeder ZOll afdalen. DU zou wel 
ook ditmanl weer zeer mooi, wat mevrouw zeer melodramatisch ZijD; maar da maat· 
Kel'ckho\"en schonk en de hartelijk ovatien, schappelijke plaats van hel. meisje is nu 
die haar gebracht worden, 7.a.1 niemand baar eenmanl bij den vadar .. '\'at mlj niet helder 
misgunnen. wordt, is hoe Giulia zelve, die de stcllige 

Er is al heel wal gebeurd d. I we eigenlijk belone heeft argelegd bij haar moeder te 
weten moeten, v66r llet scherin' opgaut, blijven; die hot tOQneel tusschen de (mders 
maar dat ons gedurende het eerste bedrijf niet heeit bljgewoond, dit alles zoo eens· 
gemakkelijk. aan het verstand wordt g.- 1,Iaps begrijpt en gewillig met den vader 
~racm. F.derico capralba heeR door "Ijn m~egaat. Hel!s a1so( de schrijver, die 
losbandig leven zijn vrouw ongelukkig Oiulia vooral in het tweede bedrijf sterk op 
gemaak~. Toen hU de schande tot zeUsin hun den voorgrond beeft gezet, haar hier in 
huis bracht, !leeft zij toegegeven aan de I eens loslaat en zijn kraohten uitsluitend 
stcm van den mhlllaar en is met dezen wijdt aan. de twee ouders, wien het leven nu 
gevluoht, hnar beide dachter::! van lien en dwingt elkaar da haud te reiken en weer 
twaaU jaar achterlatende. C-apratba, wien uiteen te gaau, maar dan de Heide dor 
het ßrom te doen is schandaal te vßrmiJden, dachtel' to deelen. Nog eens - dat de moe
heeft haar nog een terugkeer voorgesteld der daat'van de noodzakelijkheid heaft leeren 
maar zij, hoeveel strijd he~ haar ook kostte inziell, begrijp ik; niet hoe l1e docht er, die 
om haar kinderen, heeft geweigerd. Nu leeft zclf tot da onldekking van het tnaie egoi'sme 
zij al acht jaar stil, vergeten, ingetogeu, met van den vader is gekomen, dezen weer 
haar minnaar en Leiden lijden onder llUn vrijwillig volgt naar zijn huis. 

landsch Tooneel, de heeren Louis BQuw- vel"houding. Giulia, de oudst. dochter, is Het gansehe stuk looplom Giulia, maar 
rneester. De Jong en Clous, artisten eIl. De verloofd en deze tijding heen de moeder, na. loch zijn de beide ouders de hoofdpersonen. 
Leur, regisseur van do Vereeniging, hat acht jaar scheiding·, sterk aangegrepen. 1s Mevrouw J{el'ckhoven, da moeder,is bewon
hestuur der U~rechtsche Schouwburg-?\faat- het toch wol goed geweest, wat zij godaan derenswa.ardig, ferst in haar stille droef
schappij, waarin da overledolle ook zitting heeft 1 heid, d~n in haar wilde blijdschap om het 
had,en deputatie:-.van de afUeeJingen Utrecht. Zie, eonsklaps, onverwilcht, kamt Giulia herwinnen van de dochter, in haar fellen 
"an het Ned. Tooneclvcrboud eil der Nedö tot haar. Zij is ongelukkig; zij zal den veel haat tegen den \'ader, uitbnrstend in het 

Vereeniging tot beschermiuJ van dieren; 
waarvan I ij vele jaren vON'zitter is geweest; 

Namens de fnmielje werd den aanwezigen 
voor deze laatste hulde dank betuigd. 

MI' Vafl Sorgen wordt als lettel'kundig 
ndviseur nnn de Kl)uinklijke Vt:l'eenigillg 
Hel Nederlalldscil Tooueel definilief opge
volgd door MI' M. G. L. van Loghem, die 
deze belrekking voor het optreden van Me 
van Sürgen ook reeds had vervuld. 

._~~.~-------

Uit de Maasstad. 
He! Q!jerlam, Scltnonmatna, De Kies~ 

vereenz'gi11g vall Sfellel1diJk (nienwe bezetJ: 
ting),' wnarmee ouze sciJouwbnrguezoekers 
zieh in do laalste weken tevrt'den hobberl 
ffi')eten stellen" hebben mij, bij de dl'ukkc 
bezig-heden die hd hart je V3n den winter 
VüOl' bijna iedere~m meebrengt, eenig-en tijd 
van welkome rust gelalen. Mon kau o\'or 
die stukken urLtuurlijk wel iets lee:$baal's 
schrij\"ell, maar hot hilldert·toch (lok nie. 
mand als er ovel' gezwegen wordt. 

ouderen mau, met wien zij verloofJ is, laatsle bedrijr en hern de- vernederillg en 
trouwen om haa.r vader genoegen te tl,oen. vel'3chting vao al dejaren, aan de scheiding 
Die vader! Na het vertrek der vJ'ouw lJeoft voorafgegaan, voor de voeten werpend on 
hij alles gedaan om het schandaal, dat zijn dan in de doodsche berusting, waarmee zij 
huis getroffen heeft, uit te wisschen; althans het moisje weer met hem Inat vertrekken. 
om de ma.atschappelijke moening te houden Maar ook De Vos was pl'achtig als Capralba, 
op zijn hand.' Hij heert zijn dochtors opgo- die zijn Idnderen lier heort uit egoismo, en 
voed zonderooit van'demoedcl' tespreken; in den strijd om du Hefde ,an Giulla to 
een M gocde vriend .. heert ze zoowat inge- behouden tegen geon middelen opziet om 'le 
licht. llij eiseht nu de geheeie lieftle dier moeller to bolaster.n •. Hoe schreeuwt hij 
dochters yoor zich. Hij zllI Giulia laten tI'OU· . het reine, teere kind,· haar de handen van 
wen met den rijken mall, die haar ondanks de ooren wegl ukken.d, de schande der moe· 
de repufatie der JIloedel' heblJen wil en dc der toe J Eu luter in de scene met de moeder', 
familie in staat zal stellen deu stand op te hoe arrogant is hij eerst, dan plotseliug 
houden, dien zij door den achternitgang bang, dan brutaal en eindelijk. ook hij, 
harer geldmiddelcn bezig is te verliezeu. bel'usteud. De ·Vas geeft dat alles meesterlijk. 

Ma.ar Giulia is ongclnkkig en zij gaa.t lyfejuffl'ouw Klein schiLtert in het tweede 
naa.r haar moedcr. Eil zoo begint dan de bedrijf, in da toolleelen met den vauer, dien 
stt'ijd om dc Herde van het moisje tusschen zij in zijn ware gedaallte lccrt-zien en tegen
~e twee, al ,ja:en gescheiden, fel hatende over wien zij lie rechten en de Hefde det' 
ouders. Met ftjne trrkkeu, modern-drama- moeder verdedigt. Ook in haar speI met het 
ti~ch is die strijd geteekcnd; alL) grove jongerE' zusje, dat "'el'bitlerd is cn van de 
middelen zijn verzuimd. Het eifld is zelfs moeder die wegliep, niets hooren wil, is zij 
niet sterk genoeg uitgebeeld, zoodat hct den zeer goed. Maar men moet haar niet. naast 
toeschouwer onduidelijk is ('11 h\i pas later, me:vl'OUW Kerckhoven zieu. In het cerste 
nadenkl"lld, op hot spoor komt..Giulia is l1a hedrijfhinderde het bopaald, hoe (Je dochter 
een vreeselijk tooneel mE't haar vader, naat' daar stand met de armen stijr Cll recht en 



78 HET'TOONEEL 
, 

hat scheen haast dwaas, zooals mevrouw . aangaat, ziehier aen keils van geschl'i(ten, . Di~lemans. G. Ee1t Gewichtige 5taft, 
I\:erckhoven NaD ~alle .kanten ,op ha.ar 8ao- ' waaruit de begilloeling on. ,zelrs (je meer cr)tnedie-blijlilprl in ~ bNlrijren. 

Ons Lyrisch Tooneel. 

Yloog 8Q. haar kuste an omhelsde on maar gevorderde n1licllt veel znl kUDlwn puUe,Il, Gitlcns, F. Van, Blek ill :1 jaar 30,drama Vl'ecsden wij nog, efnige, dagen gelcdm 
niets van .b~ar bruisenden 'hartstucht aau da' hem sto'C t(lt nudenken. OYE'l'wcgeu ,en (115 'be,lrij;;cu; Me/lusilla, lyrisch drallla dat dc verwikkeliugf'n dieEi~h hadden ,yoOI 
het jongeJtneisje ~heen ,tl' 'k.unnen mede- vill'gelijk.en aallbiedt:Jl kau: in 4 bt'dI'UvclI. g€dn.1n in het Bestuur vun .ous Lyris<: 
deelen. DeschulJIagaan mejuffrouwKlein, J.M.Lnl·ive,DekullstvaHDeclamenm,nanr Haller, Dr .I.~ ;L, Rollo vaJl Mocrland, 'Tooneel, zouden sc.haden Rau de insteiiin;.' 
vPorßQover hat hat :fiaar altbang,.verwet.en hot Fransch door G. 'r. N, Suriug-ar. (LeelI ':: toolll'elspel in5.1.){.!Jl'ij\'oll. titans heuben we, gelukkiglijk. meert~d(' 
mag worden dat zij meer tO'Orn dan Hefde" warden, SUl'ingar); Uaug:cll. J. De Pleitersziekte, drama in dan ooHom 'tevl'eden lc·!ijn Ovar dc schi! 
meer kracht, dan,teer.heid, meer herscn- dan Ha,zdbatk voor praktische Tooltee/speel- 5 beJrijven. king, in heL belang dE'cr zaakgetroflen, 
hart-aaudoening 'Weet te ·geven. kunst. Vl'ij beal'beid ,naar het HoogJuilseh Jaeou.-:, H. ,"Je Bcrstspdd, :blijsl't!l in 1 De heer Heury FOlltnille h1~ll ,'erklaard 11' 

Eeo moc..ie voorstelling. zeer belangwtlk- van August LewnJd, door C. J. Roohol bcdl~ijf, BesLuUl' van lIet LYl'hch Tooneellliet m01 
kend.-Er volgde een aardig (lastukJe. vatt (.ünsterdam, ThE'od. Dom j IC~f\'ijll dc \'olkaer;oilJekC"', (Oar"n) en Vall in gnlßctlllschnp ·md den hcer .Keut'Vcls , 
Dumas: De man der we.duwe, vlng ,en DeaeslheUsc{le voordr~c1tl, ·l)nnr hd DriLwlII, JL Des/olclt TÜd• urama in 5 kunneo aan\'tlarJ.cn. Redell00 vah bestuul 
lustig gespeeld dool' den heer eD mevrouw HO(lgduitsch van Roderich Bencdix. voor bedrij,·e:l. lijken mu'd waren er oorzaak \'an. Zu 
Van Eysden-Vink, Tarto.ud, en de dumas 'NederlanJ bewel'kt dOOl' J, H, Ankcl'smit J\int:.-:, P. De Pla,7gvau den Da!?, blijspcl oordeelde dehef:'r FOlltaiIle het volstrel; 
Klein en Haspels. (Oevellter, Tel' Gunne) ; ill I b~'df'ijf. noodig dat er ren oppel'hoofd slechts de I,f 

Dezen: winter mogen we teneden ziju. De kUltst der mOlldcli.Jke voordl'aclzt of LieveHotlw~Coopman, Hlodwig eil Clo~ SlisSClldestelfl in vrlege"allen heblJenmocll' 
:In den Grooten ,Schouwburg :schljnt eon fd/erlyke welsprekclIdheid door wijlcn 'M' tMldis, IYl'idClJ sluk in 5 bedl'ijvcn; De llaar hel '~el's('hU "all ,meening lussrhl' 
,nieuw leven gevaren j da heer Si mons uit B. H. Lult,fs, opnieuw .uitgege\'en door ur JVnre ScImIdigeIl, comedie in 13 beJrij\'ell; Iwee bestuurdcr:i "eel,,} de !it,'emmilll; v:-t 
LoDden. die klangde da.1 or hier zoo weillig J, Van Violen (Amsterdam. Brink,"au) ; Hel ,Huis i" de Pep<rstraot. blijsl'el 111 I gj)<!d werk ,"I'o"rlank"', 
te~doen was, heert het o.llp.c1l mam' sIecht De schoollheidslter dts tOO1teelspeiers bedrijr. VUJI zijll~n kanL vClklaarde de heer }\t'1I 1 

getroffen in ZijD kerstvacaHlie. Thans wcer door Martin KaUf (Hanrlem, da GraafI). Mathij.s, K Ecu H aas/ig Woord, blijspel vels uat hij de bl'zwal'en VIIII don hl'l' 

da tijding dat we Edmond Rostnnd's Cyrallo Vargeten wij niet hier ook mcltJiug te fn 1 bedrur. li'mwtino uiet deeh.le • . eu eiat bij de \'erb!'. 
de Bergerac, 't welk zoo'n end'rmen opgang malten van De Lees/ooll eil het leesonder-' Pcorellbo~m, L~ 3S Jt.lillards, blijspel in king Y:ln hunne CI\'el'eeukomst graag 1.0 ' 

maakte te Parijs, door de Vereenigde Too~ wijs met het oog op de beschaaJde voor- 3 bedrijven. vool'komeu. 
nt:!elisten zullen zien opvoeren en dat nng drachl, door C. vall der Zeytle (AmsterJam, Rsmbollx, 1\1. Goals, eell Held t:all I798, Dc heer FOlltainc hleef echter bij zij 
wel in de vertaling van ,oen VRn NederIand's DUo), waarin uitstekende wenken worden tooneebl'el in 3 b(~rijven. besluit, en het Beschermingseornileit \'a 
p.el'sle dichters: 'Villem Kloos. Dit is stout gegAven, - en, in eeno gehcd antlel'e ol'de Rocland. E. H cl J(erscllhoj, loo11eelspel hct Lj'l'i"Ch T,)oneel wel'd hijCt!ngeroel'c ' 
gedul'fd van hat gezelschap PO ik w~nscb vnn gedachten, De Hygiene dtr sttJilorga- in 3 beJrijv. n; Mijnheer de Verlegeltwoor- om 'lilar dc hestomiJ~Jclell uit te-.zien-orn de ' 
van beeler harte dat hot er gcluk mee moge Ileu, eene handleiding voor zangers en rede· diger, blijspel in ::s bedrijvcn. toe~tnnd te \'erhelpen. 
hcbhen. WillE'm van Zuylen is or gant naar n;tars, door sir Morell Maekenz;le. nual' den Vau Assehe, P. Hedwig. speI in 5 bedrij- MCl1 was het {ÖIlS om het heengaan \'lI' 

Parijs om Coquelio 'a1ne te bestudeeren als 511 Engelsehen druk bewerkt dool' ur Cuhen yen, een der Uestuurdel's als tell uiterste nadeeli : 
eyrano. 'l;ervaert (Haarlem, Erve.p Bohn). Van den Bossehe, Broederliefde, tooneel- voor cle zaal;, te beschouwen, daar het mocJl 

Eo Tivoli zal DOg met Werkstaking vnn Met het oog op de uitdrukking der go- speI in 1 bedrijf. stib:wijgenn bepaald heete-n, ..tat. ·met Jll' 
,ßrandt van lJoorne komen, het stuk dnt moedsbewegingen dool' houding, gebnur en Van de Wiele, M, en Jek:<, L, De Erjvlek. ont~lag Ilcmt'u uH het Bestuurschap, oo ! 

vordere ml'dewerking aan de ins~lIing, \'er 
lla vuurproefvan ons Leescomiw doorstaau gelaatstr6kkeu, is van het allerhoogste tooneelslilk in 5 bcdrijven. uondell ~checn. 
heeft. belang: H et ttitdrukkelt .der gemocdsaan- Van Goethem, E. Door Oomett Opgevocd, 

Klagen zou dus ondankbaarder zijn dan dotningell. biJ dm mensch eil de dieren.,door bliJspel in g 'bedrij"en, Oe hc",r Fonlaine is een gelleft.1 zange!' 
ooH I Charles Darwin, Nederlandsche bewcrk.ing Vanhaute, D. A rk van Noi, tooneelspeJ gewettms"ol ].;,nnslenaar, wiells medp.wel 

7 Fobruari. PAVIDUS. van ,Dr Hartogh Heys van Zouteveell (I), in 5 bedrij'Ven. king bezwaarlijl\ Ji.:1l1 :;c'::ist worden. D, 
In hat Fransch en het Hoogduitsch out- Van Laer, F. De Filis/ijnen, blijspel in heer KeurveJs daal'entegen, als uitsteken' 

eee 

Uit de Bibllotheek. 
In nr 18 van Hel ToolJtel plnatste.een 

·onzer medewerkers eene beknopte·aankondi
.ging van het werk V8n ,Maurits Jos.qon en 
Joh.n Xe.ler. De leer der Nederlalldscht 
spraakgeluiden. Indien wij er heden op 
terugkQmell., is~het niet om i.eta arie dingen 
van den 10r, aldaar aan dil boek Ioege
zwaaid: integendeeJ, zoo de ruimte van onl 
.. blad hel.toeliet. zouden wij .volgnarlle breed
voeriger uitgeweid bebben over een werk, 
zoo nutUg als .hel hier .genoemde •. en dal 
wezenlijk beler nog verdient dau eene 
.banale aanbeveling, Voor~ne doorglUlDde 
,erlliek. wij herbaleD het, besehikken wij. 
bij den overvloed van stor, niet over de ,ver· 
eischte plaals. 

Maar welliehl Ju .. het zljn nut heb.bton, 
hier rens: in 't voorbijgaan .te wijzen op 
eenige werken. die, naast hei voornoemde, 
Tao groolen ~diellst kuollen zijl1 aan wie 
.zieh toeleggeD op de kunst der ullerlijke 
vourdl'acht or het tooneelspel. Velc" wett'n 

'mogelijk Diet welke rijk. litte .. !uur onze 
,iaal in dit opzicht bezit, zoowel &an oor
spronkelijke als aan v.r\aalde geschrlflen, 

. Vooreerst, wat de zuivere uitspraak be
treft,durven wij nauweliJks melding maken 
.van Dekliltkers CIl 11ledekli1zkers)" de Ne~ 
.derlmldsche laal, door D' W, L. van Helten 
,(Rollerdam. OltO .Petri). noch van De phy. 
siologie der.spraakk/a1lke1t,i1z het bi;zo71der 
.va" die der Nederlandsclte taal, .geschebt 
door F, C, .Donders (Utrechl. van der Posi). 
·twee zeor geleenle. werken, maar waarvan 
pe weLenschnppelijke inkleeding den kUllst

~beoef"naar misscbie(l earder atschrikken.dan 
aantrekkenzal. ,Daart'll,tegeu zouden .wlj 
.gerust de U itspraakleer der N ederlandsche 
,Jaal, door K. L, 'fernest{Gellt"Jul. Vuyl
stake) dUI'Vf;l1l llanbev~len, indien dit prac-
1i!ichu werkjo nolg eenige annbeveling noodig 
had; he~ beleeflle reeds drie uitga\'en) en 
prij~t dus zieh zclven. 

Hoogslverdienstelijkis evelleens Sprcken 
,tI/ Zillg<1I. in verba1ld gebracht met de 
Nrderlatldsche taal. dOll!' A, M, Eld.r 
(Ticl. 1>. Mijs),. tc meer dn.ar hier, Ilaust de 
regels, ook lalrijke oefellingeu\"oorkomen, 
die !lau llt't workle erue eigenaardige waarde 
·bijlettcn. 

Wilt IlU wrllrr • .in hoogorf>n l.iu, dekuns~ 
v.andcn decl'!Illltor en den toonooisveler 

breckt het evenmin aan geschrif~n van 4 bedrijven. orkestmeestel' en gebildet man, oefent {'ei 

allen aard overalles wat betrekkillg hecH Verhulst, R. Vorst en Volk, drama in5 onmisbaroll in\'lqed uit op de gokuischttwid 
opde'kullst des tooneelspolers: uilspraak, bedrijven; Be Lauwerkroo1t, zangdicht in de geschooldheid der opvoeriugen. 
dictie, mimiek, costl1meering, enz. 3 bedrijven. De keuze was .dus moeilijk, en die ·Gor· 

Hier o'ok maar da uijzonderste dezer. Versl!hcuren, E., Eell Ridder geboren, diaansrhe knool' (pardoll !) ware niet dool 
vreom4e . werken op te sornmen, is een on- blijspel in 1 bedrijr. te hnkken geweest, indien een man,waal' 
docnlijke arbeid. De Nedty'landscho toolleel· Verschueren, J. Look in dm Marsch, aan de kunst te Antwerpcn zooveel reeds t· 

dankenhet:ft, ,de heel' Karel Van~\Valle, 
speIer of diJett~nt, die zieh theoretisch .. op blijspel in 1 bedrUf. . I nIet mel lofwaardl en 0 offerin 
de hoogte van zyn valt wi! b!'engen. kl'W.\; I Versnaeyell. K, BI} dm Kolollel. bliJspel g p gsgeesl d, 
in elk geval uit bovenstaande regelen het in 1 bedrijf, ,opdracht Imd aanvaar..t, wnar.m~ ,het Burzee l 
overtuigt'nd bawijs dat hern in eigen tanl de \Vytynck, J: On:e Nuj Sixtus,blijspel vau het De~ehermjl1gscomiteit zieh bij heUl 
noodige hulpmiddelen daartoe niet Ollt- in 1 bedrijt. aanbood, namclijk : dat bij het lfcstuur 1',lI: 
breken. Ben stuk"in dl'ij bedl'ijvell, gctitelJ : Door bet lyrisch toonee! op zieh zou nemen. 

Antw. VORAX. Spei eil Drank. en ·ver).le7.eld van een geslo- Dr heeren Foutaine en Keurvels verklaar· 

Driejaarlijksche Prijskamp der 

Nederlandsche TooneelIlteratuur 
Oe 'Minister van Binnenlandsehe Zaken 

,on OpenbaarOnderwij' maakl kenoaar dat ' 
de volgende handschriften van tooncelwer
ken aan zijn oordeel zijn Onderworpell YOOI' 

het toekennen van d.en driejaarlijkschen 
prijs van Tooneelletterkunde. 

Albert, 1. Germanicus, treurspel in 5 
bedrijven; De Wlilpsche Vro1tw, comedie 
jn 3 bedrij\"en. 
Bauwen~, ()r I. Twee Tiigerinnen oj teil 

Vroltwenstrijd 0111 de Heerscllappii. Ireu!'
spei in 5 bcdrijvell. 

Billiel. p, De Rechte Weg. tooneelspel in 
3 bedrijl'en. 

Dandois. A, De Wraak,dramldll 5 bellrij
ven; Hrlweli.Jksslri.Jd, toolleelsp~l in 
boo"ijr, 

De Cnl'u{h, R. Eell Kru"isu.'eg. drama ,in 
. 4 bedrijv.en. 

Oe Kinder, C. De Abe1tceragen.drama 
in 4 bedrij\"ou ; Hi/da, lyrisch drama in 4 
bedrij\'en, 
. Oe Kinder, C. en Malschaart, J. AlltOOU' 
t'au Di}C'k, %angspel in 4 bedrij\"cn. 

DeMeij(~l'l-", V, GU1,[al1gell He/ga, drama 
in 3 bedrij\'cn, 

Oe Stobbelecl'e. T. De gevo/gen ,valt eCIl 

Schab. blijspel 111 I bedrijf. 
De Titl,e. N, Pielje. eomedie in I bedrijf. 
De Visseh .. e. C, De Zwarte KOlli7lg, 

'blijspel in Ibedrijf. 

tell briefjl', is ml1rte illgtlkomen.De scllrijvel' de-n .zich aan deze ·keuze te onderwerpen, ja. 
wordl verzoeht, met naam en woonplaals haa,' als eene gelukkige uitkulIlsUe begroe, 
en verklaring dat hij Belg is, lieh te doen ten De heer Van \Valle, als voorzitt.er Vall 
kennen in hot 1Iinistel'ie van Dinnenlandscho het Beschermings('omitdtmet den gang deI 
Zaken en Openbanr Onderwijs. A.nders 'kal} insteUing verlrouwd, .zou het hoogetoezicht 
dU stuk niet mededingen. over de zaak o:p zieh llem~ll. cn \'oornoerndt 

Dok de volgende gcdrukte tooneel wl!rkon heeren zouden zicb aan zijne.besluitell ond~l"· 
werdon ingezollden om aan dejury ollde!'- werpe!\. 
wcrpen te worden: Een feit, zonder '\'oorgaande misssp.hicll in 

Albert,1. De Lüjdezuster, comedie in 3 Qnze k.ull~tbeweging, mag bij dt'7.c ,gelegen· 
bedrijven. hcid niet onvel'lr.clJ ,blijve-n. Als.eenige,\'t)or· 

2 :.~~tv::;, M aartsche Buien. blijspel in ~~:;:;ed:!O~!e: ~~~a\~~I~::v~natzt'ijZ:~~I~~ 
Block,B. De Fabri~kbestuurder, Loone! I. znak goeno ,ho~gennamdo geldelijko willst 

.~uu . tl'ekken, ·eu dl\~, .zoo .de ondlH'neming 
spel in 3 bedrijvell. een halig slot mocht aauwljzen, bij da winst 

De MOllt, P. Prillses . ZOll1leschijn, spei III de Cludcrstaupskns van de ,kullstenaa.ars 
.in 3 bedrijven. 

Da Visschere, C. Tallte Plick eltNollkel 
Plak, comedio-blij'pel in 2 bedrijl'en, 

Do CatillOIl, L. LieJdt'bloc1Il, spf:'l in {i 

bedrijven. 
HegenseheiJt, A, Slarkadt, dl'ama. in 5 

bedrijven . 
Hendrikx.A . Pier Lala. blij8pel in 3 

bedrijveri, 
Lievevrollw"'Coopman. Blocdvi.;mldel1, 

drama in 4 bedr~lvelJ; lJe GasthuislIoll, 
drama in 1 bedrijf, 

Melis, H. J(olliug Hagen, treurl5pel in 
5 bedrijven, 

Ramboux, M. Godelicve, muziekdrama in 
3 bedrijvcn . 

Roeland. E. Een Broedt:r,comedie in 2 
bedrijven, 

Sloppaerl, J ,M art/.a 0/ Laster _n 011-
schuld, looneelspel in4 bedl'ijven ; Moder 
Rika. blljs!,el in I bedrijL 

zou stortel), 
f{oezeerook d~ leden van .het Bescher

miUe(scomiteitbeLuigdell 'zoo!ieel ;belnog. 
loosheid en opofff'ring niet ·te mogen jnwil
ligen, moe . .,ten zij loegevel\ toen 'deh~el' 
Van Walle ·er eene voorwn~rde -sille qua 
11011 \'an m;lakte. 

Onzelezers zullcl~ waarschijnlijk tell volle 
met ons.insternmen , wnnlJe~r wO·,hier .oPltll-
lijk hulde breng-en aao den heer Van,Walle, 

Hopen wU ·nu het:be~le ,voor de toekomst! 
Rell glansl"ijke uitkomst belooneden :woar
dig:en werker 1 

Antwerpen, !luaoRT MEUS 

Antwerpen. 

Overzlcht der week 

(I) Ook ve.rdic?t nanbevolen t.~ worden het Suctens,~\V. Vergden, toonoelspel in 2 

;:;z~ivatad~~I~!~!~a:,~:;h;n l~:~~~::;;~~a~IA~:~~: \ nrt.lcelin~en, 
Alhoewel de ,'erlooning vnn Zondag ·11. 

ons niets nieuws voor het 006 bf'dCbt. ,mag 
do herlleming rall Le MaUre des Forges 
niet. zonder nallSlippen voorbijgMII, QbU.ls· 
tooneelwerk blijfl nog zcer genietb.ar. on. 

menU, waanan on, ,weJ eeoe }o'rnosche, doch' Val! Cuyck, F, De Killdcrfll Btscltikkel1, 
.8eono Nederl.nd.che yert.ling bekend is, jlOOnCelspel in 4 bedrijl'en, 



danks tl~ onmogelijke koclhoid van Philippe 
D.\I'blay en Clail'r du B~auliell. die gcon van 
beiden ~Ilijnen to w~tcn up welke wijze te 
verzoeneu ... 

N"af\r, 8UOD, het stllk.is al 1a rlikwijJs 
besprokeu co bevat te veol gocLle tOOllcelen 
Qm 0(1 deze kleiuigheid (zolldt'r dewelke het 
sluk echtel' cmmogolijk worllt). teruS' te ko
men. \Vollsehcn wij snkel de artiestengoluk 
over hUlloeonblll'ispelUke .vertQlk,ir.g cn in 
de .cru'äle plau.ts , . de lwoo hoofdtlgnrt:D. 
mejufier E. JOllckers endeilheer W . . Lem· 
mens. 

Maaptlag, 7, eerste opvoerioJ van De 
Fabriekbesttturde.r, uifluw ' tooneelspel in 
drij bedrij\'eil, vall B. Elan!<, eorvol.\'crmchl 
in den laatsten tOOlH~elwcustl'ijd, uitgc~chre
ven door da stad Antw('rpen. 

Wa('e da heer B. Block eon beginlleling. 
wij zouden hern nanl'adell zieh tc oefenen, 
de ,kalls voorspip.gelend dathij. met veel 
oefening en studie. wellicht ben goed .100-

neelschrijver zou kunnen wordt'o. Wij hell
ben echter vocr ons andere papieren: de 
heer B. Dlock werd geboren toen ,~r lIog 
geeu spraak was de Nederlandcn te verdee
leu, eu wellicht levort hij on~ tha.ns, (wij 
bopen het voor bem), zijn zwanonz~ng. 

Wat het oudet'werp ClI je be",crking 
bdreft, die ~ijll heel ver van -modern te 
wczen. Zoobij~·. hebben wij in hel cerste 
bedrijf, tweede tafcr~cJ, ·het umwoord van 
Eduard, den Jabriekbe:stuurder, aml .t\Vce 
zijner klerkeu, antwool'd rlut wel tJevallen 
k(lll op een heel gewone kicsvergadel'ing, 
doch hoegenaamd niet mc~r te huis IlOort 
in aen hedendaagsch toooeeiwerk. Hiel'op 
vulgt een alleenspraak vun 's minstens twee 
bladzijden tekst. wllllrin dezelIde J):.luard 
ztebzelven zijne heele leve!lsgescbiedenis, van 
zijne geboort~ ,tot nu, verhaalt, en uiterst 
w,allhopig en schier ontrooslbaar is dat hiJ 

, z~ne "udsr. niet gekend hesft. - Kamt d .. 
• bllllS der fabrlek (ziju vader, wien. dooht .. 
hlj bemint). Zclfdc Iheorisch~ eil wijs,..:-e('rigo 
bedenkingen als daar z006\'en, ook weer 
wat uiUeg' O\'er Elluards' geboorle. Nadien 
zal Eduard met de werklieden onderhande
I~I) die meer.' lonn verlangen, daar de, baas 
denkt niet bedaard genoeg te zullen blijven. 
Eduard herbaalt dus voor d. derde maal en 
voorzeker utet beknol'ter. aan de werklie
dAn ho. biJ d ... ken tcgrijpt onz. enz .. 

Onlloodig, denken WUt vtlrder uitweidillg 
te,makeß; voegen wij "rslechts bij dat in het 
BQhecle wc:rk, geenQnkel tooueel vQorkomt 
dat bolaßgrijk gellOeg schijnt om. zelfs bij 
(len zeeronbpschaaCd th6Aterliubliek,indruk 
te verw{'~ii.t'ln . 

Om te bewij7.0D rlat wij ons hoegenaamd 
niet aan overdrijvin~ schuldig muken, mei
den wij dat geen ellkel der lokale dagbladen~ 
(die anders uochtans de minste gcbeurtellis 
op tooueclgubied ann~tippen),zich gowanr
digd heen versln" te lo.\'creu \'an dit eervol 
ve.r.meld tooneelspol. 

.Da ,heer Be:rtrijn (Bduard) .in de eerslß 
plan~. lrft'\I;ro,\lWetl DCl'trijn .en Le,nmens, 
al:Jook de heer Van Kef:.r, verdienen allen lof 
vtlor de W.Ü~ waarop zij hunne ondllnkbare 
taali hebhen ,·olbracht. 

In Mtm eerste Bahflat WtJensdllg vooraf~ 
ging, ~k..wamijp Mej, .E;lisa Joockers en heer 
J. Jhlis hup gewaon succes .. 

Tilly, comedie in vier bedrijvao ,dat vroe· 
g~r l'~eds ~breo,lvo'!t;ig Ibcsproken wOl'd, 
gCIlO()t eveneep3 ·, oeu zeer prijsbarevcl'tol· 
klnb. "Mevrouwen M~rie Veriltraete, Dilis, 
Beersrnans en Mev. Bel'trijn, ' alscok de 
hoeren 'H . r."oehe. -Hortrijn en de beeren 
W. ,en P • . J~~lls\verworven _veol bijval.· 

Maandag, " aal;slaaude, v.ierde opvoel'ing 
van Nora. lJit feit mag teu on~ent wel als 
een -.wonder YQI·meld \Vol·den. gezien den 
aard van het stuk. Het is dan ook decls ann 
het pracbtige werk, deels aan het intens 
sp.l le dap.ken. da t Ib .. n·s "IQrk zooveel 
opvour.ingHn ,poleeft. Wij twijfelen er niet 
Dan of de zaal.zal, cvenals den vorigen keer. 
te .klein wezen. 

F. L. V. 

_-.r ... ~":::il...a...>-_. 

HE'}' TOONEEL 

Feestavond Mevr.· M. Vel'stI·aete. I MÜD o;.;"<Ieoi over bet3tuU Mijß God I op 
, , I hel loonedbt-':-taa~ coll\·NlIie. cbtis Jlll eellS 

N DE TUi:~ ROZ(lI~ of de grajJulders I en vuoral uitgl'maali.t Schrij\'ers als H:lUpt
~er Grlj.!e ft10mkken znl deze tlI'~ I mann, .SudermlLllll, Mat:;terlinck, Mirbeau, 
tl5te op~reden. voor haar benefi~t 11ellien er hun toevlucht toe. Overil?ens, Zoln 
v8r:oonmg.~evr. Verstrae~ getllet zelt haert ergeus g~schl'e\'('n: •. •. .lcs COlt. 

)n h(logo mate ~e gUllst ~·a\l. h~t ventions s'imposeJlt; il fhut accepter des 
An1wer~sch ,pubhek; eu . ~s.dll! 1Il illusions plus ou moins partaites, A la place 
alle OII7.I~\ltcn wanrdlg. ZIJ IS eene des l'ealites. • 1 

zeer vordienstelijke tooll~elspcelster, die Ik zal an niet beweeren etat ' de heer 
mCHlige ,r01 yan bc.teekepis op _haar repBr- Lievovrouw d:llll .vnn niet i'uimschoots ga
tuü·c hef-n. Zij kan;als zij wH, gocti wt'rk bruik heLbe gelriaakt i mallr dal sluit, mijns 
leve1'e1l, bewijztlu dnarvan do .eer~Le opvoe· era~lItcns, de ll6trekkelijke wuarde van zijn 
ring vall Heilltat, v.el'll'dQH jn;lr, waaro.ver dramatische schets: niet uit . want., nog oens, . 
\Vij haar hal'telijk gefelicitf'lerd 'be,b\.len. Wij het stulije is maar 'n schds, meer nict. 
kUllnl~l niet genoE'g ouze :lezol's , annz~tten Of moet men de oorzaak van den bihal die 
deze vertooning hij to wanen Zij moet hot hier der Gastll.llis1101l ten deol viel, zoek.en 
veropmon uit een opgoprople zaal, dat mon in da. zoo illtens- 'wel'kelijke \'ertolking van 
haar talr-ut naar waarde weet te 'schaUt'n, 't s tukje 1 \Vallt Mevr. Smits-Oradel' was 
ell .heL.moge hanr aansporen om hare. kunsL 'eene non .vau hoog"vCl'heven opvattIog, de 
Hefte hehben, en roee te werken u,it al ba.re heer Van Hnvorrnaete had vnn de rol vaI\ 
kl'arhten o~ de kun~twurken waariu·zij den werkman eene di~p aangrijpende Cl'eatie 
optreedt te dop.o geluk:ken. gamaakt, de. heer Corneli:s was in zijn volle 

Op voorhand, Mevrotlw, pell welgemeenrl temperament als .. de Mcester" en de heer 
('n hartelijk pl'oficiat! '.. Oe Neef eell dokter van waardige, llUtuur-

G. DELATT1N. Iijke sobel"heiJ. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
Dt! eer:-:te opvoering van de K onillgin 'l:an 

Saba,door ons Lyrisch TooJleel, hecft eell 
oVf'fweldigenden indruk nagelaten. Het is 
een grootsch werk, wl-larin en tekst enmu~ 
,muziek wedijvoren in edelheid en vluoht. 

\Vij zullen ons beperken voor deze weck 
·met in bovenstaande woorden .. o:nzenalge~ 
meOl1ell indruk we~r te geven, OllS "oorbe· 
:houdcnd toekomende week het wer k n:~der 

:te bespreken, danr wij .vooraf . nog eene of 
,twep. opvoeringen van Goldmarck's wel'k 
wenschen te volgen. 

ZAggen wij alleen dat da KOllillgi1z va1Z 
Saba wordt opgevoerd met een buitengewo
·nen luister van schermen pn kleedijen,en Jat 
,de verlolkcl's, de g ,H. Leyscn. dt~ze vooral, 
,Piens, Judels, Tokkie, en de' dames liu.l'se, 
Van Elsäcker An Kamphuyzen een groo~n 
;bijval ·bdlaalden 

IN~ERn;[. 

Jacq. De VOS 

E opvoeringen van Sylvaua, Lika 
8n De Koningill van Saba, met 
regie van Jacq. ))e Vas, hebben 
OIlS in· da gelegenheid fcsteld d~:l 
kunstvollen smaak en da beslageu . 
heid van den heer Jacq. Oe Vos, 
regisseur bij ons Autwerpsch Ly~ 

risch Tooneel. te schatten. 
Oe taak ,\'3n T(!gisseul' bij eene k~llstin

.stelling als da lyrische Is gecn lichte, en ,les 
to gl'ooter ,is dus dt1 ,vel.>di~nste:wann(ler men 
die tank begrijpt op eene wijze, die ton volle 
de g"oedkf>uring aller lieChebbers wegdl aagt. 

De heer Jacq. De Vos is een sympaLhiek 
an gelicfJ kUllsten:tar, f'n da woorllcn die 
wij hier ,schrijven dif:l1e~l ,dap ,ook ,tlls 
eene annbeveling om f1en v~rdienstfllijken 

man te getlellken op lien ft:eslav·)nd. _dien 
men hern Dins11ag aallstaande laI aanhio,lcll. 

Men zal opvoerell De Konillgi1t 71an Saba. 
het groolsch gcwrocht, dat een ongehoor
den lIijval. bel(omt bij OIIS LYI'isch '1'oo.ncel. 

H. M. 

I UCi I 

Gent. 

Overigens, dat binnellstormen van .. de 
Meester" in het gasthuj.~ is nitlt banna!, 
alhoewel zijl1 smeeken daar wat kort er kon 
Zijll . en het slot, die man geston'ell van 
schrik, is ·kagisch-llatuurlijl(, eel'der dan 
,romantisch. 

. Het waS, dien · .dag oClk . de beneficie-ver
tooning v_an Mon. euM, Smits-Orad~r . De 
belletlcianlen hudden nls sLu\ gekozell Eell 
Misdadige, van Nestor de Tiere. Er is reeds 
zooveel en zoo vaak geschreven en gestred61l 
ovel'dit sobel' boerondrama, dit'-p aangrijpend 
van rea1iteit, met zijn brutale, slijfkoppige, 
sterk-ikzuchtige pel'sonns{!es, dat ik me ge
rust de IDneitemag besparen er nogmaals 
op terug le komon . Ik wH slechts dit doen 
Clpmert<.en : datook de Tiere, wiens ollbe
twistbare knaph~id men eells te meer in dit 
stuk moet rocmt'Il, hior niet geanrzeM heert 
het • cOllven1ionneele • duchtig aan te 
sprekcll, vooral in zijn laatste beJrijf, dat 
zoo ·vreemd ufste.ekt bij de drie vorige. 

Ee1Z Misdadige mag J)8schotiwd worden 
als' het~igenli.Jke eet'Ste optreden van ~ On2:8 
hoofdJ"oJ, Mevr. Smits·Oruder. Wat 'n diep'~ 

ingl"ijpemic sCherpillg wist zij te maken vUß 
die brulaal· eerlijke type van Bello! ·Eon 
echte boerenmt!id, • kort-af .. in .htlt eerste 
bedrijf; val! een ongemeene kracht in hot 
tweede, wanneer zij 'Edward en Judhh de 
dMur uitwel'pt en hUH ,al hare veraclitin~ 
in 't gehlat ~pu wt eil 00k een · weinig later, 
wanneel' zij ·hare eel'lijkheid plaatst tegen~ 
over de brutaal .. domme ikzucht .van haren 
vader j - van eene dramatische soJxorhcid 
bij dell anm·ang' van het derde bedJ'ijf en 
dan klimmend ,tot eene woeste uhl':l.l·SLing 
in he~ toolle~hler heete kOQrls ; ___ uHmun-
tend in het laatsteb~dI'ijf. ~ 

De heer Van flavermaele heeft zijn gan
sclle ziel ~estor~ in den PHSOOU van boer 
Jalls,den dl'onknard, waan'un hij een indruk
wekliendfigullr maal\te; de heer Corne1is 
was, '1\,ls mulder· Cntl'i<'s, uitmuntcnd van 
nnt llUl'lijklu' id en wuarheid: do mooist.e 
crealie 111!~ ik van horn zag, Zeer vp-rdie!lste· 
lijk wa~ de heer Oe Neer (Edwul'd l\!ooncs) ; 
ik had hem nochtalls liefst minder er!lstig'. 
milllier opv!iegelld ge7.ien, vOOl'al bij de 
lWPOlle vCI'loouing. De heer Smits was 
btlVfedigelld als veldwachtcr Gits, ~ hij 
hoede zieh nocqttlllS voor het decl!\ma~ 
toriSQl1e - Oll d~ iheer Stevens ·eco guitige 
Pa·nv. 

Dat men mijn arl.ikel van heden uict d~1l ; Ul'suul, vrollw Ca.tries. vond in Mevr. Dc 
schiJIl geve rener i\uti-critiek • . Mell ·znl Sommn ·eene geweicllSVölltl "ertolkster; zij 
begrijpen, mecn ik,d:lt , verplicht hier ook te speehle vooral zeer goed Iwt tafereelder 
spreken over de opvoel'ing •. in OIlZO stad, vnn sufheiJ, wilj}nour zij Hello in ,hare hu.t 
Dt Gastlmisnoll, dl'amalisclw schets "ati b('zockt. VUli LiMltet, ,da vroedvrouw, had 
onzen stadgenoot L. Lieve\"l'ouw·Coopmau, Movr. Coelingh-Vorderman a]wt'er eene ver~ 
rnijne tank eeoigszins kiesch wordt, vooral rassende crea.lie gemaakt, uitgepluisd tot 
na da zeer gestrenge .critiek wutlrV1\II- ·het in du 'tljlls1e bijzonderheuen eil uitstekend 
stukjc bier, in deze kolommen, het "oor· \'olgehüuJen tOL het eiurfe toe. Mevf. KiDS~ 
warp was. hergen oo\'icl zeer goa,J als CilIe, de meid . 

'ren onzent heart Je scluls ..,..... iJt druk op De h~!eren Du .somme en Cackenbergh 
het woord - bevallcn, dat Is onbetwi~tbanl j k w('ten zieh goed van hun klein rollet je. 
zij Iwen zeUs een mooien bijvnl helmahl hij De vel'tonning was een succes. Oe ver. 
het dinsdll.s-:publiek, eenpubliek ."fm gQlou~ loikers ;werden herh:~alJt!lijkf onier luid~ 
terdeu smaak. 'De inJ.ruk dien het heeft I ruch1igeto~ijuichingen teflJ.ggeroepen. 
teweeggebracht, was grout. 'Men, eu M. Smits-Grader waren daaren~ 
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boven het voorwerp rener vleiendo tlll zeer 
symp<lthieke betoClgillg. BJoelllen en ge-' 
schellken werden hUII in groot getal a:\ Jl 

gebouen. Vool'zeker zllll~n zij van dien 
nvond ,eene aangename heriuuerillg be. ... 
waren. Gl'STAAF D'HoNDT. 

Van kleine Menschen. 
op het laatste oogenhllk· verllemetl wij dat 

de solisten van het LyriSCh T(loneel aen~ver
zock~hrirt hebben grlzondcll aan den -heer 
Foutiline, hern vrflg'end tlat hij hel be5tuur
se.lmp '·all het Lyrisch TooJleel VQor toe
korne nd jaar zou nau nagen. 

De heeren solisten wisten allen zeer wel 
dat er eene schikking getroffen was met hct 
Besch6l'mIngso~miteit, Oll hunne halldel
wijze is dus eelle recbtstreuksche illt.lrui~ 
schiog tegen da -besluiten vao dat Comiteit 
eu fEme ondankhare en laak':oare d~ad legen
Over den heer Edward !{eurvels. 

Ondankhaar is zij in 'hooge male omdat 
die dames eu heeren zieh op dit gepast 
oogenblik niet weten te herillucreu dat 
bijaldien zij van Keurvels al ' eens een Ilard 
WOOI'tl kl'el:en, zoo bij al niet immel' Ilet 
~'oorbeeld vtln zachlmocdigheid mocht heeten. 
zij desllieLtemin aall hern voor en.n grool 

. gedcelte hunne artislieke opleiding te 
danken hebben. 

\Vat komen hier in vl'cdesnaam kleine 
geschiIJen van i-'crsoontjes dOOll, wanneor ze 
staan v66r eun grootsch werk als de illstel
liug waaraan zij meewerkell 1 

00 handttl wijze der heeren 611 dames so~ 
listen is ook verre vall el'kentelijk tegello\"cl' 
het Beschermingscomitolt, \'001' welks he
sluitell -ziJ wel WtLt meer . eerbied mochten 
toonen. De mellscboJn die nooit geprutteld 
beb ben wanne.'r het · Beschermingscomiteit 
door zijn toedoen hUllne weddeu verzekerde. 
mochten thans wat minder het hoofd opqte-
keu, dnar gezegd comiteit zülle ing-evin; 
om te handelen slechts zoekt in zeer grootll 
belallgslelIing voor de zank. 

De brief waal'van spraak komt ontijdig. 
De heer Fontaine heert eeno verbintenis 
aangcgaan, ·die hij ' niet: brcken mag of kau . 
Daarbij, na zesjaar opotfering van Keunels, 
is 'het thans niet -het oogen blik' om hem te 
.trachten te vel'wijdel'en, ou er spraak is 
vali, dO(lr ecn nieuwen schouwburg, de za.ak 
voor goed to vestigcn. H. M. 

A;ntwcrpen. 

-~-----
Tooneelnieuws. 

Oe feestavond yal: het Antwerpsch 
lyl"isch -toollt'ei. ter eere van Mevl'ouw Pede
Bads is, onder kunstopzicht, ten zeerst.e 
gelnkt. Geschenken en toejllichillgen wel'
den der wa.ardige Kllusteuares niet gospaat'd. 
\Vij hopen dat zij nog lang moge bijblijyen. 

De heer Jef Judels heert verleden Zater .. 
dag op puike wijze de rol van den hel'aut uit 
Lohengri1z gezongen. 

Werkstaking, een drnrna.in 3 bedrijveu 
vall den hoer Brand· Van Ooo1'ne is aan . den 
heer F. Van Doeselaer aangeboden. 

Verschi11ende personen, d~e Werkstaki1tg 
lazen, ,hellben het aau oozen bestunrder teu 
zeerste aanbevolen. 

Bet is dan onk een werk van groote vel'~ 
dienste, dat ongetwijfeld geroepen is -om 
veel bijval te hebbell. 

WiJ hopen het dit jaar misschien nog le 
Antwel'pen tu kunnen toejuichen. 

B~J den Antwerpschen ScholIwburg zijn 
d(\ repetitieeu begollnen van ECll Kouillklij
ke111taam, door C. Oe KÜhier en Joz. Mal· 
schaert. Dus uogrnnals een oorspronkelijk 
werk, dat. wij hopen het, bijval znl villueu . 

Emma, drama in 6 bedrijveu van G. De. 
lattin zal binnen kOl·t heropgevoel'd worden 
bij den Antwcrpschen Schouwburg. 

De ZuidneuerlanJsche tooueelbl)nd zal 
binnen kort zijlle vCI'tooning aankondig(,Il, 
te gevon .door de Vereenigde arliestcn "an 
Rotterdam, waarin denk~lijk. zullen optre~ 
den de dall1:CS C ßedrsmans en Ph. Joncker:J, 
De ledenvan den bond zullen vrijeu toegang 
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bebben; alhoewel zij siechis recht hadden op ! 
eeue verloonini krijgen zij er twee. 

Een brief voor· Vondc1. - Aall den 
stadschouwburg ·te Amsterdam is aen '.' on
bes\elbare,. brief ontvaogeu, gericht aan 
Monsieur Joosl van den Vondei. A nleur 
dramatiqul, Gra1td Thiälre, A msterdam. 

De inhoud bleek te hevatten een uitkllip- : 
seI uit hat kunstblad Era, te Londen, beheI
zende een Engelsclie beoordeeling van da 
Gijsbreghl-opvoel'ing. 

Het uitknipsel wel'd 'gezonden doo!' ~en 
Courrier de la Presse, van M. OaIlois ta 
Londen. 

M. Gallois hoopte zeer waarschijnlijk 
vader Vondei tOI klant van zijn bureei t. 
krijgen. 

Ongehlkkig is er nirmand wien da kritiek 
meer. koud • laal dan VondeI. 

(Amsi. Gr!.) 

Het gemeentebestuur van Gent is 
voorllcmens een prijskamp_ uit te schrijven 
voor een tooneelwerk, op te voeren ter gele
genheid van de opening van den nieuwen 
sChouwburg.In een flin1" geschreven artikel. 
in het Volksbelattg verschenen. geleekend 
P(ol) A(nri). Haagl stelleI' of het niel wen
sehelUker ware Ben als goed erkend sluk te 
kiezen iustoo van zich-bloot te stellen nan de 
govaren en soms onaangellame verrassingen 
van een prijskamp: 

---~ 

BRUSSEL, -Koninklijke Vlaamsche Schouw· 
burg Maatsch8l'pjj • Oe I(unstvrlenden ... Op 
Dijnsdag 15 Febl'uari 1898, Oe verboden Vrucht, 
lust8pel in drie bedl'ijven door August Hendrikx 
en -Het blinde Kind, drama in Mn bel'ijr door 
Mev. Slimbroeck-De Peuter. 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

De Kruiwagen van Vader Martin 
Groot drama in 3 bedrijven. 

Mnrtin, kruiel' da lll' Larocbe 
Geueviev8, ziju vrouw mev. Veratraete-L. 
Armaud, hun zoon de br Lemmens 
Amelie, bun dochtel' mej. Jonkers 
Eelicien,vriend vanArmaml de hl' W. Janaaen. 
Chara.n~on P. Jamtsens 
Dubolll'g DeTos 

gfy~u~·fa~raaf mev. ~~:~raete.D. 
Oriselda 001'16 
JuUa Wagemans 
Een tuinman, de hr Babusiau 
Epn matroo3 Thees 
Een loods DelahaY6 

Blijspel in 3 bedrÜ,ven door All"red Hennequin. 

Ysenboot rentenier 
Frank, mu;dekmeester 
AdoU da Pooter 
Paul Vel'vliet 
Jozet, hniskof\cht 
IsabelIcI, mavl'ouw Y:<enboot 
Mari!., hare clochter 
Lot je, dienstmeid 

de hr Laroc.he 
P. Jao8sens 
Berlrijn 
W. Janlle::s 
Van den Bt'IICh 

mev. Verstraete·L. 
Dilis 
Oorte 

NORA 
TooneelsJlel in 3 bedrijven, van H. 1bsen. 

Robert Hellmel', Advocaat de br Dilis 
Nora, zijn vrouw mev. Dillll 
EI·win. I IlUn jonge hr. DelI. Hale 

~~~y, t kinderen jongejuff. Gor1: 
Dokter lank de 111' Bertrijn 
Mev. Linden mev. M. Verstraete 
Günther, de br Laroche 
Mnrianml, kinderjllft"rouw mev. GorM 
Helene, dienstmeisje mej. Wage!llans 
Een be.teller, (le hr. Babulll::Lu 

H ET KOSTH UIS SCHOLLER 
Kluchtspel in 3 bedrijven van earl Laub. 

Philip Klaproth, r(>nten'er de!lr Laroche 
Ulrikn, zijne zustel· mev. V.r.trat'te·L. 
IrIa, haar dochl.el· Dilis 
Mev. Pleiffer, schoonzuster 

vall Kbproth Lemmens 
Fredcrika, haar dochtei' Bertrijn 
Alfred neof van Khtproth de hr DilJ.s 
Franciska,nicht van Klaproth mej. Van d.Heyden 
Bel"nardi, Afrikaau.che 

raizigpl' da hr P. J aussene 
Schölier, muziekdirecteul" Van Cautsr 
Rumpel, neer nn'Klaproth Bel'trijn 
Majoor Gröber D6t'08 
Josephine KrAgcr,schrij(:;!Eu' mev. M. Veratraete 
KislinA', sdlilder debr W. Janssens 
Een Hellne.. Antoona 
l ' Gast Theee 
2' " Dela Hare 

HET TOONEEL 

TIK-TAK .......... a •• , •• '). G-u.s1;ave FAE E 
BJijllpcI in Mn bedrijf. 

Jet Dl·oogmans, hotelhouder da IIr P. :ansseos 
Anna, zijo Vl'OUW mt:v. Gorl~ 
Lena, hllll dochter Bp.r!rijn 
Jules, horlogiemakel' de br \V. Janssens 
Sp:lIlnentrap, docter Van Rijn 

B1ijspel in Mn hedrijf. 
Mijnheel· BroPkm·ar:s de br p. Janssens 
Mavl"ouw. Mev. Lemmens 
p) pen',schoonz. v. Broet kmans deh. W. J 8'll>SenS 
Pypens,dochter v. • mev. uiIis 

DE TWEE ROOZEN 
Richard IlI, de hr. Van Keer, 
Raoul da Fulke. ooder den 

naam van Scroop, Lemmens. 
Hug Hawkin., alcbimist, Larocho. 
Richmond, Bl'rtrijn 
Rutlllnd,vertrouwde nn Richal·d Vari Caufer. 
JobnSlanger, moordenaars, W. Janssens. 
Dighton, P •• Jam":sens. 
Forrest, Van den Bosch. 
William.leel'iing '·an 

Hawk,inll, 
Weberby, dokter 
Montllgu 
Leimery 
Patrick 

Mev. Diiis. 
rle hr Delahaye 

nevos, . zoon 
Devos 
Antoons 

Da koningin moedf·r weduwe 
·van Eduard IV Mev. :\-1. Verstt·aote 
Lady Elisabeth Mej. E. Jonkers 

DP.h:!~O~~~:~dYork, moedM'ev. Lemmens 

NeUYt dochter 'TaO Hawkins BeI1rijo 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

DE KONINGIN VAN SABA 
Zangspel in 4 baal'ijtan, door von Mosenthal, 

metrisch ovel·getet doo\- HUBERT MELIS. 

Koning Salomo 
De hoogeprie~tel" 
Assad 
Ba.al I1anan 
Een tempelwachter 
Sulamith, zijne dochter 
De Koningin van Sabe. 
Att"iroth, hare elavio 

de hr Pieoi"l 
Judele 
Leyseo 
Tokkie 
Van Elsacker 

Mej. Duyze 
Van Elsacker 
Kamphu)'sen 

ELDORADO VAN ANTWERPEN. 
- Alle avonden Spectakel~Concert. 

W. Koopal & Co 
Agentlcup TODr a&l1kondigil1len 

64, Provinoiestl'&&t (noord), Antwerpen 
.1.lIlPL!UlftG EI' UITDEE~tNG VAlf DRUI;WEUEI' 

IM JEL'II, BOLLAl'ID Elf DUITSCHLAffD 
____ IN 24 UREN. ----

UOffD&lD VOOftBEHOtlDEN PLAATliEN TE ANTWEftPEH 
VOOII SET A.lHPLAUEN 

SCQRIJVEN VAN ADRESSEN 
op banden cn bJiefomslagen yoor alle beroepcll. 

- Onder band doen. -

Aaukondigingen op 
muren. 

Verbunn< van 
draagborden en wagens 

_ .. _ .... -._ ..... 
Handschoenen fabriek. 

Handschocnon op mnn.t op 3 uren - Koste· 
looze enonmiddellijke reparatii!n. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zonde.r geuren.
HandschoeneninChevreau, Suede, CastQr,enz., 
- Engelsehe, Zijden, halve·zijden,garen Hand· 
schoenen. - Groote keus van era vatten. 

VAN 8TEENKISTE 
oud l1Uls Derbigette. 

33, G R 0 E N P L A A T S. 3 3 

ANTWERPEN. 

............................. 
PI A N OS. zt~:~l~e~~ ~~:~:ij~:~~~~p~nL~~~ 
J ANSSENS, Kunsllei, 74, Hoek van Hopland. Groote 
keus van allerbeste pianos van Ir.575, 625,675, en 
onvenlljlbaar en yoor 10 jaar gewaartorgd. 

VERHUIS WAGENS ;~~ ~:e;~;':;~.o.:.2o~~o·if~ 
naar belj(~ven tot 8 meters too. - eH. BAELE,Mou· 
bp-lrnaket'·Garnif'crdm·. St. Wilh-hl"otlstl'aat, 22, 5ft 

wijk. Antwerpen. - Gewaarbol'gd vel'\,oel' en 
inp~kkjng van mCllbelen, pi ,nos en cofl'ro·{ul"ts. 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Hetill voorwaar in,lit groot s~hoenmaga:r.ijn dat 

gij moct zijn om in \"ertrouwen te WOI'den bediend, 
alles UTonH er III huh! gemaakt door bekwame 
gasten oLlde!" het oog de" meo~ters. SchoClne kens 
van mans- an vrollwbo!tinen,slofjes voo!" hu welijk 
cet'emonnies ru avondr"et'sten. Alle repsl·atiön 
worden aangenomen eil hinnen de 12 ni·en afge
maakt ook aJ zijn de IIchoenen ergenll anders 
geko('Jlt. Specialiteit van kinderschoeisels. 

~~~~" ~~, @$'" 
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

luw'lljuttlll'l, !Icemkoml 11 aU'laud, '11, '11. 

MlleL. LAMBOTTE 
Xronen voor ConcertenenBegrafBnissen 

ARTIEKELS VAN PARIJS 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoonverpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

~~~~~J,@$.h 

:aXJ 

LodewijkJanssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

door 

Hubert MELIS. 

Prijs der volksuitgave : Fr. 1.25. 

Mlts toezendlng van deze som wordt het werk dadeljjk opgezonden 

25. D.dd •• slr •• I. 25. AN:r'iVEIU'EN. 

* ]Y-[UZIEK * 
SnaarlDllrOm!lleDID~lenlard 
ltJelrOllom"",!)inpIlS_ nJ,enz. 

"klltfNap.bcll.'lIlraUlollt 

UlUlulielilke Verkoop lar 
Snareninstrumentr 

SNARE'I 
ltIUZIEKPAP.JER 

Abonnementen 

,Ir"hudle nm,ari5!l:d ,~. 

IICJIELIlI n. IiIAJS'EILL: 

lot hel Iezen Vln putiden. 
Collin lUzili Tan Parij' 
Hall,u.ct,,,KlrtcD'II:t 

enz 

-, 
Geen kaJe hoofden meer. . 

D.oor het Rebruit. van het eeht .\mertkumcb Bo~ch· ! 
~:~I~a~a~tr~:~~~:t;~:~~'~~i;e~~~dg~~·i~~~I~·jh~i,'~~t~ ! 
penODf'n die gansch het baar !trug hekomen lIebbcn. ! 
p!~~~~eGk:~jr.ev~nDßi;::~~~k!,n\i::t~'~·n:W~if, KII~r~~~~ 1 
en blJ t1e blJ"l:onderste apothekers de~ lands \ 

Flesschen \"ID ':1.-. 3.50, ('n !S.- fr. \ 
EenigtleJlot: VAN Gn8e~~fr~i~'r:::r:ark', 21, Aßl\wrpen ! 

lIIils opleA" fan .w cenliemen, poshrij ·lll.i! \"001' I 
gansch Belgi;:!. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotst r aat, II, Antwerpen . 

NabiJ de Oost'l3.tic. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GE~tEE~TESTRAAT. 5\ 

Schuins over de Zoologie. 
G.ekend VOOl"zijne kkk ... rekoeken, briochen, enz 

"'orstenbrood. 
Btlkroond mti de gonden ~:!all;J:'de WereltUeatoonstelling 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM t895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Meda,lje H.M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door de hoo" jury toegekel1d. 

CRIEE CENTRAlE 
Huis gBbroeders DE WYNGAEB~ 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

TUS8cben de MiJ/es ColonnCII en de 3 Arcsde", 

Dare1ijks TIn 8 ure '8 morgens tot 10 uu "lTond. 
Verkoop hij opborl, tevens 

publieke verkoop van l' kwaliteit, Os!öen·, Kalfs· 
Scbapen- en Vel"ken\"leesch, aan ll!"ijzen 

welke alle concurrenlia onmogelijk mlken. 

Antw, Drukk. CL. TJIIBAUT Gratiekapelstr. 7. 
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HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandsc~en Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor N oord-N ederland; F. Lapidoth voor Zuid-N ederland : A. Cornette. - Secretaris: H. Melis. 
L.den ,on 11" N.d.rlond.cll Toon •• I"r6ond In I.d.n ,on d,,, Zuid-N.d.rlond.cll.n Toon •• /6ond onl,ong.n diJ WHk6/od grati •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland t~ zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 

voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOONEEL ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

INHOUD: Wecs.trlj.e.~-tPrU. · ·Lapldotb); De 
Vuurprod van bet Leeacomltf, (M.reellua 
Emantalj Ontlleht, (P. L.J; WltlelD Vaa Zuy· 
Itn tt Antwerpen; Antwerpen, (Hubert Mdll); 
Oent, (O"atad D'Hondt'i Kortrljk, {Al •• ruJi 
Kerr Repertorium; Toontelnieu ••. 

Wedstrljden. 

Naar aanleiding van ons kort woord . .. Een 
misillkte wedslrijd op deli Parnassus". voor
korn ende in numero 1!J van Hel Tool1eel, 
hadden wij het vllorreehl een partieulier 
schrijvcD te ontvangon van een on zer zeer 
goede vrienden, tevens een groot vriend van 
de Koninklijke Vereelligillg Hel Neder
lanJsc!J Toolleel. Tot ons leedwezen. magen 
wij dien bl'ief, noch doo naam van den 
'schrijver openbaar mnken. ZeJf~ uit . hot 
sebrijven wat aao te haien is OIlS niet ver .. 
gund. Daarom kUOIlen wij er alleen van zeg
gen dal het bevatte een pro lest tegen ouze 
.. spottende, sarcastischa uitdrukktng ". 

Een misluk\e wedstrijd O[l den Pal'nassusl 
Door dat te zoggen wierpen wij al een blaam 
op rle K. V. die hOl loch wezenlijk niat hel
pen kon dat er gE'en betere slukk~1l waren 
ingekomen. 

Nu zien wij, tot ons gelloegen, dat in het 
Volksbela1/g werd g~waarsehuwd legen hel 
uilsehrijven va. een dergeliJken prijskamp 
"oor een tooneelwerk, uit 1e voeren ter 
gelegellheid van deopening V811 den nieuwen 
tlehouwburg te Gent.De heer Pol Allri vnagt 
of hel niel we.schelijker ware oon als goed 
crkend stuk te kiezen, insle6 van zieh bloOL 
te stellen &an de gavaren en soms onaange
name verrassingen van ePll prijskamp. 

Op onze beurt, vragen wij of de K. V. 
niet veel beter gedaan hau door eeu bake nd 
Nederlandsch letterkundige, van wien Le 
verwachten viel dat hij met iets goeds voor 
den dag zou komen of zieh onbok waam vel·· 
klart:n, uil tc noodigen bet verlangdehis\o
riestuk te scbrijveu. Nederland is niet groot 
en de hetrekkingen der leden V8n den Raad 
van Beheer strekken zieh ver uit. Men weet 
wel zoo ongeveer of er iemand is, die een 
zeker tooneelstuk ZOll willen schrijven of 
daaraan missc.·hien bezig is 01 vroeger wel 
eens wal dergelijks heeCl gern"akt. Hel ver
luidt al heel gauw of er al nan niet kans op 
Lestaat van den een of den "oder wat goeds 
le krijge •. Weel men zeker dat geen der 
mannen van naam zoo iets wB of kan tIoen, 
eerst dAn - dunkt ons - en indien men 
bepaald een historiestuk of oon gelogellheids
.Iuk IIIO,t hebben, eerst dan is men verant
woord ,I. men zijn toevlucht neernt tol het 
wanhopig middel : bel uitschrij vell van een 
wedstrijd. . 

Wa.hopig, noeme. wij het, en daarhij 
glad verkeerd in zlj. sevolgen. 

Men bereikt er niets mAe, in ons land. 
Immers, hel is niet ,an te nemen dat op de 
uitnoodiging der K. V. i1/ casu 01 vau welke 
vereeniging ook, zelfs niet op die van den 
Staat, een ODzer zeer enkele dramaturgen 
zieh zal gaan zetten rum 't sehrijven' vall een 
gelegenheidstuk. Heeft hij or een, welllll, 
dan weet hij zeer goed dat hij door alle \00· 
neelbesturen met open armen zaI worden 
oulvangen, zoodm hij hel mocht willen 
laten lezen. HeeCL hiJ er geen, dan denkt hij 
over wat anders en biJ zal geen w~rk, 

waarvoor hij iets gevoert, laten liggen om, 
in medediDging met vele anderen, wat te 

maken;-.raaronr-bij eertt·l!\OOI.-I>fogioHeI I ~6.Ja.illpslalcl_ b18'PMnd,1Do 
lIa te denken ßI. hij den wedslrijd ullge- neelschrijvero bij te .!&an mel oen onparlij
schra,en liet. Dll8.renboveo, met nl zijn eer- dig : oordeeJ, met raad, al. beL .tuk ,oor 
bied 'foor de Jury Jedeo,kau hiJ vinden dat de verbeLeriog' valbaar Is, met tusacheokomat 
meerdrrheid n;e! w •• rschynlijk jui.1 zijne bij Iooneeldirec:i .. , indien hel opgevoerd 
opvalling en liJne beband.lin~ der .Iof goed worden .a. I 
01 keuren. Er kunDen redenen zijn \\'harom Dat Wtrkslaki"K - Brnndl van Dool'oe'. 
hij cerder van het tegenovergesteldc over- eersteling op dramatisch gebit'd. ~ reeds 
tuigd iso Ofwel hij denkt o"er wedslrijden aan llOoge eische. k8. voldoen, is ongelwij
zooals wij en onthoudt zieh \'<lU mededin- feld aeo gelukkig " 'erschijnsel; maar daat' 
ging "nit beginsel. leide men nie' uit a(, dat men steeds hooge 

Maar 7.ij, die niets beteekonCD, niets hoe- eischen zal magen of maeten stellen aall da 
genaamd aait heL ben geloverd, lezen da stukken door het Leescomit~ aen vertooning 
uilnoodigiug met eell geheel ander oog. Ze , waardig geaebl, 
zien er in zoo iets als e~n :aallgoboden I Het tegendeel is waar. 
lotcriJ-bricfje. Het kost maar wat moeiLe. MARCElLUSEKANTS. 

Het kan 118am on geld .. aanbrengen. Zo heb· Er' SilL :5 iMC (E z.1I: '"iI 

bell geen vaag vermoedell van tot moeilijk 
werk, dat van ben -wardt verlangd. Een 
beet je Jht.eratuur doet hell verondcrst8llen 
dal zij ook wel ee. toepasselijk historiestuk 

Overzlcht 
(NOORD-NEDERLAND). 

kunneu maken. Je" neemt maar ecn episode Werkstaking. 
uit de Vaderlandscho gesehiedcnis en, in Ongelukkig, ben ik door reue lichte onge-
plant, van zelf te verteilen wat er gHbeurde, stoldbeid verhinderd geworden zelf de eel'ste 
laat jt;"l'~ de handelende personell zOAgeu. : voors~elling van dit oorspronkolijk Neder~ 
ZOO DU eil dan een gevcebt,oon ge,·allgen-ne· lalldsch drnma ;te ga.an bijwonen: Met onge
rning ... en vooral een paar vaderlallds vor- duld vorbeidden alle bela'Jgstellenden in (Ins 
heerlijkendo phrazC'n doe je zien en hoor!,n, uationaal Tooueel de cerste dagblad-berich
Op goed geluk nf, zet je 'L stuk in elkallr te. en met groole vreugde vernamen wij dal 
eu ... wie weet i Slaag le niet, dan . kraail ~r zijgunstig luidden; Wel werd het sluk onder 
gean.haan uonr •. \leen. meuseb b""rt ooit da! :voorllehoud.geprezOll.;' dnebhat.. sncces.moet 
Je hebt me6gedongen. De jury mag het beslist geweesl z'jn. 
a!sehriflgerusl houden. Ni,uws en Tdegraa] co.statoorden dito 

Het pleil wezenlijk voor de zelfkennis van Hel H andelsblad "an Amslerdam sehrijft : 
ooze tallooze schrijveude landgonooten dal' • In Tivoli had Zondagavond De Werk
er maar zel'eu-en-twintig stukken zijn inge- slaking van C. P. Brandt van Doorne, eeo 
zonde •. 't Hadden er best hondord·vijftig schiLterend succes, dank het uilmunlend 
kUDuen zijn. Oe jury is er goed afgekoroell! speI vooral van Frits Bouwrneester. Drie-, 
En het aUerverwonderlijkste is uog dat er viermaal moesl hel scbe,'m .a elk bedr\jf 
een vrij goed stuk bij was. Nanr wij verne- omhoog. Het stuK zi~ zeer goed in elknuder, 
men, gt~tuigde dat, zoo niet van dl'uma~iseh, doch da grond:dag is eenigszins ziekelijk. 
dan toch van echt diehterlijk talent I Oe Een workman, die niet aan een werksta
auteur weet bepaa.ld zelf niet \Vat er in hem king heert medegedaao, wordt nI. door zijn 
steekt. patroon opgeoff.rd,en geeu uilkomst ziende, 

Wat de K. V. llU zal doen is llOg niet be
kendo Ons wH zij 't niet zeggen. Daar zuHen 
zeker gegronde I'edenen ,"oor bestaall. Wlj 
hOI~n dat zij en anderen door de ondervln
ding wijzer geworden zij n. Laat d€l GeutscHe 
Gemeenternad zich aan haar spiegf!len. 

Een wedstrijd kiln onverwachls een lalent 
'doen ontdekken in cen zeer groot land, waar 
prachtige speelbare stukken misscbien slui· 
lßeren in de kasten van tooneeldireeties 'en 
men zeer moeilijk, zonder mlohtige bescher
mers en een flink gevulde beurs, een ep.rste 
proove vau dramatische kanst kan opgs" 
vOßrd krijgell. Maar in Nederland, ""aar wp 
een leescomite hebben, waar all(direkties 
hunkeren ßI\3r een goed, nicuw.tooneol! 
werk, .. dASr zijn geen sluimerende talenielI; 
die gewokt moeten worden door eell , pri~ 
vraag en ~een onbr.kend,e genieen, ,die ,zieh 
ineens openbaren ... In een gelegenheidsstuk 
nog wel. 

den Ha:>g, \0 febr. '98. 
FRITS ·LAPlDOTH. 

De Vuurproef van het Leescomltß 
(ODder:-taalld artikeHje in antwoortl op den 

brief Uil deMaasstad vnn Pavidus, in-Hel 
Tooneel - van 12 Febr. 1.1.) 

0, Pavidus, moet ik ook u er op wijzen 
dat bat ~eseolllite de ingezondefl slukkeu 
nif't sau eeIl .. vuurproeC .. onderwerpt 1 

Moet ik ook u er aan herinneren, dat het 

schiet hlj eel'st zijn dochter , voor wier eel" 
hlj bedueht iS, e. daarna zicbzelf duod. Die 
laatste scäne was zoo aangrijpclld, dat een 
der toeschouwsters bet op de Z6uuwen 
kreeg .. : 

Maar nu komI de N.R.C. onze blijdscbap 
temperen. Oe heer Johan de Meester is met 
het stuk niet ingenomen. In een (euilleton, 
geheel aau Werkstaking gewijd, beweerl 
doze inv!oedriJke beoordeelaar dal er wel 
enkele goede tooDcelen in zijn, maar ovk 
veel Oll waarsehijnlijke en sleebl voorberelde 
godeelten. Hij besluit : 

• In eeu tooneelstuk de w0rkslnkingswoe· 
Iing le willen geven, ollpartijdig; iszeker 
ee. verdlen.lelijk streven, bocwel eon .Ierk
soclalislisch of een sterk-anti-socinlistisch 
tQoneelsluk toeil ook heel mooi zou kunnen 
ZtJu. Da heer Brandt van Doorne echter 
heeIt zijn stuk Werkstaking ged66pl, maar 
een zonderling geval van gemeene-behande
Iing bebändeld, waarbij we van dien ons 
allen zoo bekenden, ous allen zoo interessee~ 
renden, zoo nabij Iiggendcn grooten strijd 
dezcr dagen Lijlla niets te zien krijgen. Alleen 
het slot van het eerste en het begin van he~ 
tweede bedriJf kunnen meoooen. De rest is 
sentimenteel en zwartgallig verzinsel van 
den heer Brandt vnn Doorne, theatrale omu,
teur - Murink's pes~imisme in het derde 
bedl'ijfl - van iemand, die zoo heerlijk. 
natuurlijk heeCl weten te blijven in vele 
fraaie. roman-Lafreelen, maar die~ zieh zet
tende lot!'en looneelsluk, Mn het o~bl.zen 

u~~ij .. iIma!ilie .. r!llOtt.n ;, iegaan, waar 
toen m_tal wind ull "warn. 

Hel ,Iuk wontt gneJ gespeeld De heer 
Fritz Bouwmeest.er maakt ... an MuriDk. waL 
heel moois; hoe &.'\rdig de verdere werk
mll.natypen waren, zelden we nl. Oe vertoo
nlng Uep ftl.k en gema.kelijk. 

Waar dil hel eerste oorspronkelijke stuk 
van den winter ia, nog wel c goe<lgekeurd » 
door hel leeseomilA van hel Toonoelvel'bolld, 
dal verbazende prullen !er beoordeellng 
schijnl le krijgen (dll toeh was verreweg 
hel beste, nog onder . de ooge. der heeren 
gekomen), daar had men van deze stad, die 
immel's zoo'o bloeiende 'afdepJing van het 
'l'ooneelverbond Is, Mnlge b,'langslelling bij 
de premiere mogen verwaehtell. Doch neon: 
beneden was de komedie leeg. 

Boven was ze des te beler bezel. Hel stuk 
sloeg dan ook bUjkbaar na •.• 

Storm. 
TA Amslerdam ging, in den Hollandschen 

SChouwbul'g, (Neder!. Too.eelvereeniging) 
hel tooneelspel Storm, in vier bedrijven van 
Frledrieh Jacobsen. Verlaling v.n M. Ter
nooy Ap<ll. Arlistleke loider was de heer 
Henri van Kuyek In De Telegyaa] wordl 
er als volgt verslag vall gegeven : 

Op een eiland, wo.r 't voorldurend 
stormt, woonl le midden van de klei.e ge
..... n1& iIomi ..... Ma<tin p..w...n. eeu nogal 
onaangenaam en aanmatigend heerschap, 
die, na eerstvan het leven genoten te hebben, 
nu zijn koe~ea op dit eiland op het drooge 
heeft gehaald. 

Op 't droge is eene verkeerde uitdruk
king. 

I.tegendeel, hel eiland loopt no e. da. 
onder, enelk oogenblik la er g.cvanr voor 
de bewoners vnn te verdrinken. Oe domioee 
voelt zieh erg lekker op zijn eiland; hij is 
gehuwd met eeDe Jooge vrouw, Inavr. Anna 
Paulsen, die, hoewel eenigszins excentriek 
van aanleg, geen plei.ier heert op hel afgele
geu, eenzame eiland' ZiJ leeft met hanr 
man of liever naast haa.r mali in verveliug 
en koelheid en kor I zieb den lijd met hel 
kijken naar de zo., welke het echte,' ook .1 
vervelend op 't etJanä vindt en er z~ch alleen 
bij dramatische oogeublikken vertoont. Oe 
zon speelt in dil.luk nie, de onverotandigsle 
rol. Op 't oiland woont ook nog een oud·zee
kapitein Brook als ik nu llOg jutfr. Merten, 
de dien.tbode van • domenie - noem, beb Ik 
het adrebboek van de notabeleu van 't eiland 
hier overgeschreven . 

Nu komt het dramatische Van 'I geval, Op 
een dag komen dr. Evers en du heer Olaf 
Harden, du laatste ecn zeer nuver jong
mensch zondO!' bekend beroep, uil Hamburg 
naar hel eiland overwa:>len, Dr. Evers komI 
den domlnoo oon beroop naar Hnmhurg nan
bieden, 't welk door dezen gewelgerd wordl, 
daar· hij zijll rust en zijn gemoonlenaren te 
lief heen. 

Ol.f Harden heerl andere voornemens. Bij 
is met mevrouw Anno. Paulsen, de zieh 'ver
velende jonge echtgenoote van den dominee, 
verloofd geweest. Beiden hebben mnlkaar 
bemind. lIe vcrloving i. verbNken omdat de 
papa van mevrouw door een liamenloop van 
omstandigheden arm was geworden. Olaf 
Harden beefl echler nooil opgehouden Anna 
met.1 bet vuur der cersIe liefde te beminnen. 

Het geval doet ziclluu voor, dat OlaC loges
ren moe~ wn huize van ' Dominee. Dominee 
gast naat e~n ander eillu~d om daar .zijn 
herderlijken .pltehl te ~ervnllen. 



rn zijn n.fwezigheid korut hct tot eene ver
klarin~ tns~chen de beiden, wier oude liefde 
geeu-:;zins geroest is. Evcnwel hct kornL niet 
dan tot l \Yt'e hallden en CCn kus. ·Doch de 
dicnstbode, jnffr. Merten, heeft het gemerkt~ 
brengt het ovcr nan Brook, den oud-zoeku
pitein. 

Onrlcr ,\· ijl steekt ef:'n storm op, de hoot 
w.:w.nncJe dc doriiin'€e gewooulijk nUar rle 
andere eilamlen -vaart, wordt ledig aa.n 't 
Sfl'and g"C\l'orpen en rncvr. Pa11lscn vermaellt 
dat haar man .tOcid is. 

Vreesolijke gowctenswroegingen vanwege 
de t wee haollen en de kus lumgen aau haar 
boozem en zij staat er op dut haar minn:J.ar 
oogt~nblikulljl;; weer naar Harnburg terng
tecrt. Z1j gcvodt do.t :r.ij meer van den saaicm 
cgo'islischen predikant heeft gcbouden dan 
zij wel mecnde. 

Te middcm van den storm wordt geltlopt 
aa11 ha~u· dcur; haar man, de preJikant. 
slaa~ in leYcntle Jijve voor haar. Hij is gered, 
\Vijl hij met cen anderebootden ovcrtocht 
gemaah.t hl'cft. De ouU-zeckapHein verspreekt 
r.ich en vertelt den domint-'e van c!en ltus en 
de handjes gegeven aan den minnaar. De 
storm steekt op buiten op zee - ma<ll' ook 
in 't hart drs dominee..;. Hij dwingt alle 
gasteu cn de dienstbade het huis tc verlat,~n 
('n \Vil nllecn met zijne vrouw bUjven, ten 
eiwle samcn allarchristeJijkst bij opkomenden 
vloetl te nrdrinken. In dat geraarlijk uurtje 
bekent zijne vrouw hem bare eerste liefde, 
verkln.arl dat het haar ePnig~te niet is, dat 
hij, ilaar tegenwool'dige cchtgenoot, werl\e
lijk nu do gcliefde van haar hart is, waarop 
de storm huiten bedaal't, de zon verschijnt 
en het schcrm zakt ... 

nrze spottende toon S('.bijnt gewr-Uigd te 
wrzen; n.l1llnns de Pers oordeelde over 't 
nlgemcen niP.t gunstig over dit st11k, .. pen 
dicr duitschc quasi-stcmmlng-stukkcn,welke 
nu'n nu wcl spocrlig mct cen machine zallee-

HET TOONEEL 

drijvcm, naar het Duit:wh vau Luc\wig Fulda. 
Het we-rd cn ward t mct ved succes opge
voerd doo1' H et N ederlandsch To011cel rn 
is dour onze dagblat!pcrs vrij gunstig ont
vangen. 

HeL intrigetje doet denken aan ecn pas 
versehenen humorixlischen roman: Jodocus 
Poggeman, door W. P. E.ops. \'iei· jongc lui 
hcbben elknar gezworen nooit te :wllen tron

vei·.IIU 'JCzit !:'CJJ groolc uiterlijke ;:;P.osligheir\ 
en g'CV:Hlw:rl, Zljll pC[ ~oncn zQn" sch\agfer~ 
tig "· In hct zettcu \':1.\J kleine tud-:je:) is hij 
ee11 .mccster. 

Voor de vcrt ~lking- l!elJ ik niets tlrrn lof. 
Geduren(lc dit I!C~I!c(•le seiz11en heb ik geen 
vertotmhg gczicn "\Vaar iet.ler spclvr· en 
s1wel tcr mrt zop g!'oot uu:estersdmv · zijn 
rol uitbocltlde. 

\Ycn cn ZiJ llouden woord .•. totdtü zij cen Zdfs e1•ne plot:;C'lltlgo onge.:otcldhci~\ 1lie 
meisje onLmoeten waa!'op zij verliev~ ll. ~en m~vr. Tenwi•y-Ap6l \'l.!t'llindenlc op le t t•edm 
hunnel' houdt ]Jet lang-er vul Jan Je anderm!. nrmocht hcl gelt~el uiet. tc V('fll!'okt:ll. 
Maar hij krijgt een mannenhaatstcr tot ~lev. Fa~ssen- BrT.akcu"'iC'k sprang iu cu 
secrctaresse. Ofschoon hij die Qame als specldc lwrw hnkvischjf's rol glan:-;rijk, 
• mencer-• tor.sprr.ekt, eimligt hij toch rneL lk zie de lijstdet' HttnHm na en \'inJ het 
onJer den invloet1 hut·cr bekoril:g te geraken schier onOt~selteidcn et'tl ll{'r sp(J\ers. te 
eu ook numcro vier spriugt- meer dan hij priJzen eu andere uiet te uuemun. Dus Ureng
stapt- op ll.en huwelijkstandcm. tk voor allc-n cen woor1l vau oprechte hulde 

Ik zug het vrooli.Jl.;.o sLLJ\I:je niet zonder a~\11 Jeu lwur lleuri van 1\.uyck, den :u t.IS

genoegen in den Haag. Het \vcrd Z!!cr goeU · ticken leider . ., 
gespceld. De ondnnkbare rollt!n van ue·n 
luicu ctr liruno Marlens cn dc mauneuhaat

De Kiesvereeniging van Stellendijk 

ster Dora Lenz werden uitmuul('lld tllt haar wet·d ons ool\ nog: een'l vel'loond in (\en Hn.:'g 
recht gebracht door Cht•ispijn en mevr. (d(IOI' de Rottcrdammel\"') en viel hiPr 1.1~f't' 
H.ös;ing-SaLiair<~llcs. Vooral do laalste ver- in den srn:ln.k. De hccr van Nonlmys vcrtc1t 

in hct \'adalaud omlt'1:nt !Jet ont:::.taan vau 
dient cen \Voord wm hulde. 7.ij maakle l1ct ditsluk de \'(llgende nnccJotc: 
onwaar·schijnlrjke zoo do(IJccrtvoudig en hct .. Het ~eschiedCJlisjc, (lat icts bijgcdragen 
oumogelijke zoo hcel nn.tunrlijl~. Een mooio hcelt tot Ue WOI'drng, i::. onllccnrJ aan een 

creatio vauliaal', rl!e Dom! klein ltaliaausclt Ulijspel. Dt~ hecr ~Iulder 
Kn haar moeten de da.mcs cn hecren gel!j- u:un op zijn reir-en door 1taliC wcl eens zijn 

kelrjk worden ßl·prezcn. ~lcj. Sophie (]c irw·ek iu eenlogl•ment, "\vaar·van de kaste
Vries was naar Lien eiscli oriverJragelijk en Iein t~vens Iiteratur en blijspelse.hrij•er \Vlls, 

gcdistingeerd j mevr. V an Ollefeu doed hcel eu tegelijk ecn vurig polrticus; wd dc tt~
komiek en mej. Rudy Sehetier was- gelijk geuhaugel' van Steekamp dus I Yu!l dczcn 
ze dan ook muest wczcn - ecu ,, snoozig ~~ ouLving hij een paar pulitieke blij.:>pd~.:n ten 
onbeduillend verliefd llriHinouwLje vau gescheuke, en in een daarvan. getitcld Puri-

mcn ook te zien; wanLPamela Spt>elt in l: 
(lirectoil'e-tijrlvall.. Veel aan1loening moet • 
toe~f'hou Wl'l' niet omiN\·1nJen en. uicl u~g··· 
:-ln.:mde l1et uit\'üel·ig rt'<lii-;mo d('r misc-( 
sehre, moeten Cl' nog al onwdarschijnlijkl~< 
den v:.~llen op te merkPn. 

V an clt~ vcrtolkC'rs hobaalUe voora1 R&jaL 
veel succes. 

Nouveau Jeu. 
Catluriuc \'an Henri r.a\'l'llal! Yülth~(· 

maar rnn.tig. Z1jn J.Votn·cau Jeu, comedie 1 
YJur hcdrJJVf'll (J,.aric'kt;J moet 'cel mee!' I' 

den smaak zijn g.~valleu vau het parijsclt 
pui.Jliek. 't Is nlwecr geen stuk tbt IHl' 

ernst1g mo~·t opucmrn. 
Lrt\'edau he~ft tollwofdpersoon uitgr\'oJJ 

den eeuzekeren Paul Costard, die alle di11 

gcwoontcn Uit. voorsehrijven lu een lo~~ 

van lle Fulies-BcrgCres zitH luj juifruu\'. 
.\lico Labor~c en bt•s!utt 1lau oogPnblili.kciiiL 

haar hanJ tc Hagen. \Veldra volg:t e~'i 
echlsdteidiu;.: hu1lcn deu wetgeVt•r om. Ted\'; 
gaat ziJU eigeu weg, tot ze er Leiden gCt•oe.c. 
vau z.ull• n helJbon eu, mlg1~ns ltet viwx Jfl' 
weer samen l.:.omcn. Hct stul;:_ moet zeer J!Oed 

worJcn 8~spcl'ld door de darncs JpamH 
l~raniPr, Carolll'll DtCierlc; de heeren Hras
Sl.'Ur, DwudoJUu\ DumCry t)L\lilher. 

La Pocharde 
ls eeu Urama in vijt IJednjrcn \an Juh·:-: 

Mary, clat in 'l AmUzgu uog al gocd \\"e1'1! 

outmugen d()Ol' lwt publiek, Er komt ee11 
guilloliue-toone1'l in roor, dat memgeeu te 
kras vond. ,\Jevrouw Te:;sn.uJier werd tve-
gejuicht. F. L. 

~cc~~~~:~nw~r~~:~!:i~.ul~~~c~~~~:ct~~t.b~~~:~~l~ ta11i e Cavaliai, komt een vadel' voor, die 
\Vcusma waren heel goed. IIet lma~sclw t~genover zijn docltter out redeneu van poli- Willem V an Zuylen te Antwerpen. 
publick vermaakte zieh wat gt1ed bij Ue jrc- Lieken aard ongevcer dezeMde houding aan- Het is reeds eeu gr'rnim('!l trjJ gPic1len 
miire hiel' (1 FeUruari) en llij eeu Jatere voor- neer~t als Marksteen teg:e!lovcr zijn ni.cht dut de An~wervenarcu nog in de geltigen
stellin evenze~r. t l..oulse. ~aar mag da den autenr der Ktes- !Jeill ·wel'den gc.stdd Willem mn Zuylcn, 

LJe 1leel'tlll del' Dagblarlpen oonleelcn ~ vereentß.lllg cenige stof /erscha_ft lwhOcn dt'n uilmuut.mtlt·u loorwelspeler, binw•n 

I ·11 d H V d 1 d 1 . I voor de mtt'lge - de hoo.ilzaak lrgt eldcr:-. 1 b ren vervaardigen .. , zegt Ca11tcr, cn de versc 11 en • et a er a11 was OU\VtJeS; .. JUllliO mureil te czltten cn hern in z1jue 
Amsterdamsclle correspondent der 1-l.R.Crt het Nieuws is entllou.siast: ParlJS. flll)rkwaardigc creatms toe te juichen. 
schrijft ook a\ in dien geest: .. Een paar goede uren vermaaltt men · Tu Parijs ging,, i~l du eers.te .dagen vnn Ouze Ant\Verp~ClJC lezcr.s zulleu dttn ool;; 

.. Er worden in de Germaansche landen zieh kostclijk bij :stuk cn spei. Fobrun.n, de comellw vuu Maunce l>ormay ougc~wijfeld rnet onvcnleelrl gennegen ver-
den lantsteu tijd_ vele stukken gcrnaakt van Een oogenUiil;. kan 1hen vreczcu dc zwaro L 'a.O'ranchie ~drlu .~eUrlj\·en) in dc Rcn,lis- uemen, dat zij <~rrstdaag-s het voorrccht 
rlitzclfde kalibcr. Dit geschiedt ondcr den . Duitsc!Je gt·appen te moeten sl1kken. J)it sancc. Men 18 vrJJ algerneen van oordeel zullen helJlwu den verJienslelljken kllnste
invloed vnn Ibsen, De schrUvers gevcn gecn : duurt gt..oen ougm1blik, !Siecht~ ecn oogr.n- dat lwt stuk. loulel' uit grestigheid b<:"sta~t uaar alllier te zien optl'(•dcn, en \\~el tiitruaal 
kuust, die uit eigen gemoetl ont~pringt, gecn i blikje. Dan wol'dt alles goedc gccst van ende dramatische pet·sonen geea oogP-ublrl;" als m mologt~n .. egg-er. Het is toch ger10eg 
zelf doorleefde kunst- zL~te~.dnn in de goeden Luize. Ka.n 't "·"el ant.le1 s b1j Fulda 1.. aau lwn eigen wcrkelt.il-..hl'id ~chi~!H:Hl te_ge- bdiend J.ut vau luylcn zieh uo!;. in tlit vak 
fantasic 1loorleefJ- mnn.r ecn rcproductie Hij de beslc veL·tale•· in hct Duitsch der looven. CaLulle Mendes bcslu\t ZlJH al'ltkel rnet de buslen uiL lwt btliLenlanrl kan meLen: 
van hctgren dc studie of lectuur van Ibsens we~keu van MoliCro, ltecft natuurlijk iu Le Journal van fi FeiJt·um·i n!clus : •<Jll~is ook voor ans is hij in dit opztcllt frt>eÜ 
drnma's in hcn heeft achtcr·gelatcn. Het is duchtig leeren ondcrscheiJcn geesteil YOOJ'- tout de m€me, je 110 puis tnn tPnit• de dn·c onbekeude, domr wrj hcm jaren geleden in 
nnrnaak en lijkt allet'n m tlo uiterlijltheden naarnl.Jeüi. van muppigheiden a ledaag;.;c!J- qn'il ~f'ral ~ dt:solant tle VOH' 1111 lalcnL td quc dcu Cercle Artistique mct overgi'Ooten bij · 
op het Y01lrbeehl. Dat in Storm de symboliel\ heid, Ja, Fulda is IJij MoliElre ter school le sic~n, ravalC jnsqu'aux amu~elles d'une va1 eeu deel van zijn Hitgebrcid rcp~~toire 
niet is \'ergcteu on allerlei gez+'gden,d dou- gegaan. Z1jn grhcclo stuk, bovenal de 1Jouw b\ague d'aillcnrs Ült'gaute, par l'imbCClle et lworll.en voordragen. 
Me clef voorkomrn

1 
,r;:.prr.ckt van zdf. Als bijwljsL het. Als bij :.Moliere de gehecle J.EltE'$table ironic." Ilt-'t optreJen van Willrrn van Zuylen zal 

hijv. in Annn. dt• storm an.n bot opkomeu is, couu3dio zedensehildering, - atwczigheid. Het groote feiL is, echter, de opvocriug plaats hebben op \Voeusdag1 \1 .\laart aan· 
zc:-;t tlominc:o Paulsen, hcelemaalniet we- van gekunsteldeintrigue. Eu dat n.l, :r.ouder van Sardou's nien\vc stuk staaude tcn 8 1/~ uren des avouds, in de 
tcwle, \Yat er hij ziJn vrouw aan hei wo1len opJringerigheill o! prediken yan moraal. Pameia. Schouwb1trgzn.al EI Bardo, St. Jacol>~-
is- ·• kirHl, de lmrometct• stant gelukkig Gepredd'i..t wvrdt er nitlL in Boe.zcmvrie.ndeu, Vcrwondel'lijk mag het heden Jal Sarilau mad-i.t. 
mooi vnndaag .. en dan antwoorat Anna met \Vel stee~r..t er eeu goede l\ern mo!'aal in..... er in hcrft toegesterml eea Premic're van Deze vertooning worill gt-'geven ten voor-
bedoeling: .. on::e barometer 1 ., En Pauben Men ga Boezemvrimden zieu, nwt zijne zijn werkte gcveu juisL in de da . ..;en vau deele der N,_•Jerlalll1sche Veroenig:ing tot 
the de beccekenis van dat vu::e uiet vat, en geheele lamilie l ruept du lwer ltti:-siug. spanning, vei'Oorza;Lkt door lwt proCe"' Zola. liulpbcto, 1n to .-\u: werpJn, cene zecr· nnltige 
het oog heeft up een glazen c.ling met J.;, wik Precies hel omgek.eerde zegt de heer Caut(jr Hl"'t puhliek maakt zieh nu llit-'t half zoo ins~elliug, Wt!lke jaar\ijks duizenden franks 
gevuld, aiJtwoordt: " natuurlijl\ onze 1 • in" De 'l'elegraaf., die het ~tuk (l!l7.otielijk wrrm over hetaloude ldstorisehevrrlngstuk, bcsteedt ten voonleele vau hulpbehoeveude 
Maar "\Vij, toehoo!'ders, weten wel beter. dn onfrisch vin:it. Hij gaat wuzen op hct dat nu weller ecns door den dramawrg aan Nellerlawlel'::i, il~lzij te ..lntwcr pcn \"erblij
Anna bcdoel1l de barometer van haar ge- .. ongure .. van het gcure. dc or•ll~ geUrachl wortlt in .ziju u Pamila, vctHle,hetzij als reizig-ci's d.,or dcze stacl trek
mordslen:n I! De Amstt~nlau!Sdte correspondent der 1V. marclw11de de fn~rolili>·, fiie'ce en quatre kendr.. Uct l!eft1adigheitisfee.-;t van 9 .Maart, 

Storm wonlt tloor.hct gezelschap do Ne- R. Crt. bes1uit alllos zijn arLtkel: actes et stfi! tableau:r n, voor heL PCI'$t op· hetwdk in dc sleeds J.i.lirnmP.nde bflhoefLen 
derlamlschr. ·TomH'clverteniging met \"Ct>l "Daar is iets van den geest va!l Moli€ra g'1~voerd in lwt Jmrijscht: 11!1ltdevillc-tlwater, Yan genQ('/TII\e .Vere.•niging moel helpen 
toe\Yijding vrrtoond. Dit is ook het oordcd in l!et llerde b1·ddjf overge!-{aan, een geest, den 11 Fehruari l.L mel ~Iev. H.C,jaue in Lle Vllnt'zinn, ~njpt plaats ondcr de Ueschermiug 
van Canter. Het ernsLi!jstc stuk zou niet waarmede Lud\•lg Fulda wel vertrouwJ rol van PamP.Ia en verder: j Yan Ile liolland~che Club en van UeuZuill-
nH~el' kunneu n~dangen. 1\lerkwaardi~ is de moet zljn, want Duilschlan 1J dankt h.em ee 11 e de heeren: Ba!'r,JS, Hugucud.~ ItodH·r.ole, , N(~dcrlaucL-chen Tooneelbuud, wdke l.>~iJe 
gruote ePuvoud 'an spei en sprE'ker. der uitmuutcwle vertaling van Molierr's wer- .\fayrr. - <"Jarency, G1'rt1HL- Bcrgm·in, ' rnantsr-happijeu hat•e krachten ·vereeni:;d. 
nwcslc lrdcn vnn dit gezelscllap, de onsten- kt>n. El'll groottllleugtl vau ßoczemvrie 11 de.n Magnier.- Phq.;110l,Peutat.- Uomguigrwn, hebhen om de mensch!JevewJe ondernerning 
tctlis van ~em~aktlleit.l, Yalseh pathos enz. is,daLhetdebelaug::.Ldhngntetalleenonder- jlaugin,- Gomin, Chthttat·d. - Bnllntt. te ducn'gulukl.;en. 
Alleea' hebbf'u sommigen hunuer te wnken houtl.t, nHwr haar stijgen tlol't en dan !lecft Gild&.s.- La. Vtlldlcut·noy, J-t'r{•dal. - Car- H~t kan ni\"t Uetw~feld worden of alle ta 
tcg€u.t·erw _natuudijl\IJeid. die den dialoog hct uog dit v66r, dat er ge n onYertPgen fon, Dauvillicr. -- ,lasnlin, Gougt~t. - De Autwerpeu wonende welstellon•le Necler-
onveJ:->Laanba;~r maa.kt. Het IS gocd dat men woord in gcsproken wordt.. Fl'inville, Ibmhcrt.. - lle Brig<>, LrlinC.- lawier~ on zeRr vele Vlamiugen zulleu h•1n~ 
niet op Jwt publiel~ speelt - maar todl Daguin, H. Fif:nry rn 11e darnv~: Mrulamo nen str~nn vedemwn aan dlt liefd.a !ig werk, 
inocl meu niel verg-<>tt·n d:1t lJl' publick is! Onder doktors banden Atkins, AniL- Jost'~philw, llrunzcr. ____: dat terrn' in· hoogo matc ecn artisLiek 

Vo\>ral t.le hcer Ternooy-Apl·l, Oie tot de is alw6er een blijspd;ahv9er uit het Duitsch ~l<tdame TallicJJ, Ailr.&o Martbl. - Le Dan- karak\er zal dragt:tl. 
vL·nliensteiÜkste kden va1; ltet gezr\f:('hn.p en in Ul'ie bedrijvcn. De auteur is M:tx phiu, la PeLitcLucycnno.- La :\1nntansirr, Veq.reten wij niet le melt.len dat, JJ<l.a!lt 
behoort,drijftde natunl'i!JUteiii Yan .. gewoou Dreyer; de verlaler tÜtJtr.anll minder dan Jenuy Rose. -1\la.Jf"Lm(' Vandl~lb('q;h, Diek- Wlllem Yan Znylcn, HD6 zullen optreden 
~prcJ;,en, alsor je m j(: eigen l;,arncr ::.wp.d ., _jlr J Kalf Jr. Arti~tiek lehl•·l' de hrer· van. son. - 1\Iadarne Chiltl•a11- Reyn:nrltr AuJJ'nl. \tejufTnJHW Kamphuysen en de h1lOI' Toltl->ie, 
- tc rt>r. \'an hcrn gnnn so_ms lteelD clausen Kuyck, \vuaruiL ge dadelijk hebt be~repen, - _jlac\ame Flinguerlut, De Cen1y. bci~lenartJsten vanhct.:fl'del'lnndsch Lyrisch 
wrloreu. .. daL het stuk wcrd op,.;evoe"d doo1· dt> T8 uordecl~11 11aal' (h kri1id->cn, die er van '1\.JOIH.'el, C(l .\IejuiTI'ouw n.~lden, pianiste, 

V an t..'l'll an der ge,·oehm is Dc Telcgraa/, 1.\l cderla 11 dsclte Tooueclt•erceuigi11g. l>e in de parij--chP daghla1le"n wcnlrn gc;eYcn, welke alle t.lrie rnet de gro.Jt.;;to h!~rerdwil-
dio 'J'1•1·nouy-ApGI juist. I:et beste vin 1lt. Hij heer! ·anter oordee t: knmPn er in dit :<tnk weJcr aarJige too- liglleitl ltunnn medewerking hel.>b~n tot~ge
i'l co 11 sc rnlieu;.:, hij heelt he~chavin~ en is .. Het stuk lijdt aan halfhr:id wat str\"k- neeltJes \'OOI' cn vcnh'cmt tneu ccn schat ~ zegd. t\let zulke elernetJleu kan zmder 
\,.an <'('!1 bcminncnswaarJigo heschcidenheid. king en karaktoli~tiek aaugaat. Tnch is het van mf:lcr of mind.cl' bcl:..cmll auecJown. 1 ecnige moeite ee!l pu!k prngra1nm·l op~e-

Boezemvrienden. boeiend tot het ein.L Maar dit vindt zi,in Mnoie kostuums en ern mcuigtc Z1~er wrinig j steht wonlcn, dat een \Vezculijk kuns·genot 

L>it is eru zoogenaamd blijspel in vier bo- oorzaak in de • Mutterwitz • van den schrij- bekleede vrouwen in franie decors krijgt ll!elooft. 



Dit prog'·amm3 hopf'n wij in (Ins votgend 
nümmer te kUllßeo medp.deelon . Maar ook 
reeds bij voorbaat meenen wij het liefoladig' 
heidsfeest van 9 :h.Jaart gerus.t in tie gunst 
onzer sLadgenooten te mogen nanbevelen, 
daar hier ware kUlllit en oubaatzuchtige 
mt'nscblievendheid elkander de hand zullen 
reiken. 

De prijzen der plnatsen zijn gesleld als 
volgt: voorbehouden plaat~eu, 3 (r, j errste, 
2 fr. ; twe(>d/~,(benedt'ngalcrijf'n) , 1 rr. ; IlerdPJ 

{bovellgalerijen). 0,50 rr . 
Kaarteu zijn "an heden af Le bekomen in 

den Nederlundschell Boekhan:Jel, S, Jacobs· 
markt. 

____ .s~ .... ~_· 

Antwerpen. 

Nederlandsch Lyrisch TooneeJ. 
De Kouillgtll vall .'":~aba, 

zang/lpcl in '-Ur bedrijven , fluor wm i\losenthul, 
mllziek van Goldmarck. 

Zonder uil te muntt-n door honge vinding, 
is 'het sceuario van da Konill1!in van Snba 
aen verdienstelijk werk, zoozeer do,)!' de 
taill, die zieh boven de gewollc teksttaal 
verhert. nls door de scenisehe vaardigheid 
waarmbe het den componist in da hand 

werkt. 
Assnd. veldheer en verlrollweling van 

k.oning Saloll1o, is verJoofd mat Sulainith. 
Salomo heeft Assad gelast, zieh naar het 
koninkl'ijk van Saba te he~even om de 
koningin uit te noodigen heIß een bezoek te 
brengeu, 

Op zeketeu avond, vermoehl in een ceJer
bosch ronddwalend, zette hlJ .zicb aan dtm 
board eener beek neder om te rusten,tocll hij 
eensklaps da gestalte eoner bekollrlijke 
V['OUW voor hem zag vt!rschijnen, Oe \·er
\ehlelij ke schoone lladerdo aß omslreugeldc 
zlj" hals. rlrukte hcm aan haar borSI en 
averlaaddo zijn lipp<'u met harstochtdijke 
kussen, toen plotseling8 eeu klein geritsel in 
het g:ebli\de~le gp.boord werd e~ de ua.cble~ 
IJjk.e nymphe. zoo suel di·ed ycrdwijnen als 
ie gekoIDl!n was. 

Assad komt · !erug aan '\ hof vau SalolDo. 
Hij k,oJldig~ de aankomst van d,' kouiDgin 

V8n Saba aan en is vol vertwijfeling. omdat 
~lj Sulamith niet meer als vroeger bemint. 

Sntomo, zijn verlegeuheid zlende, vl'aagt 
hern wat gdbeurd iso 

Assad vertelt hern alles. 
Korb daurna worlit de kooillgiu van 

Saba md groote praal binnen gebracht . zij 
i~ zooaJs altijd overrlekt met haar sluier en 
als' zij dtlzen . oplicht om hall I' aangezicht 
door den kooillg te laten aanschouwen, 
ont8taat in Assad t!en diepe ontroering; hti 
heeft zij" nachtelijke verleidster herkend, 
~chiet vooruit, roepeude: .. Zij is 't, zij is 't I 

De l\oniugiu echter ontkent, en een vrCl\~ 
selijke strljd volgt ",oor Assad. Hij denkt 
echter ZUn waan overwonnen, en zal met 
Sulamith, ziju verloofde tell altanJ' treden. 
Hij staat gere::ed om htlur deo ring aan den 
rillger te sehuiven, maar plots bemerkt hij 
,je KOllingin "an Suba, die nantreedt om bet 
i(ln~e paar eeD bruidsgeschenk aan te biellen. 
.\~sad twijfelt niet meer JlU tJ ij haar nog· 
I IJaats aansehouwd hef!ft": zij is het wel, die 
.Ie onrust iu zijn hart hceft outstoken. Hoea 
'.cer t!c hoogcpriester cn ziju hruid. hern ook 
lrachten to wcerhouden. bij verli •• t allo 
ll'daardhcid,loo(1\ oll de Koningin toe, eil 
'litbeiligt Diet alleen rloor het oflvlammeu 
' ijuel' drift, maar ook door eene vreeselijke 
0Jslastering. den tempel. 

Het volk, bijeengeroepen. verwijst Assad 
'Jt den dood, maar Salomo, uit deernis met 

· ~nj(,)I)gon held, verzacht hot vonnis en legt 
l'm, als büete, een Verrell tocht ap. 
Assad neemt dankbaar het vonnis aan, 

i ·lal' op zijn tocht .wordt hij opgewaeht 
101' de Koningin van Saba, die thaus zijne 
Ade bem verklanTt, ja zieh smrj·kend vel'
~dert, maar Assads besluH is onwrikbaar. 
ij smeekt d~n Hemel gellade voor Sulamith 
I zal danr. in de .woestijn, Illet de gedachte 

11 zijn reim, bruid. sten'en. 
lIij vnlt uitgeput net'r llnder een olijfboom 
daar gahut een hemelsch gezang hem in 
ooren. Hel zijn da maagden die Sulamilb 
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lot bruidmeisjes :n<YI$t~.n dienen, en die hnar wu tot hiel'foe bcvnid f.('ebleven, an we zou· goed. Da heeren De Sammet Van Havfr
thans naal' het ht'jlig OOf'd g,..leideu wanr zij den er wf.Ozenlljli kwaad am worden indien mnete, Van den Heuvel, SttllV80S eu M~yr. 
bcsloten htelt hare dagen 10 afzollderlng het Vl'rl~den van den heer D& Groodtn!ctdaar Kinsl 'ergen waren uitl.llulltelld. 
door te brenO'eu I was om OIlS gerJst te stellen nopens da Dmsdag laatst, 15 dezer, badden WI.) eeUl! 

ZIJ herke;t Assad. swrvende onder den vrees dat ons Gemeentebestuur uall zijne gala-vool'steHmg, met medewerking "'nil 
oltJfboom, eil. hanstoehtehjk liJo n·ll'l.m uit- handen de toekomst van ans Lyrisch 1.'00- Mevr. Theo. Hrondgeest-B(1UWrneester "lJl 

roepend, valt zij l\Mast hcm noor... . I neol zou tCtwerLr(lUWell. de J{ODlllkltjke VereeDigiDg • Het Nedcl'-
Mag hel de-n dlehttw als een cer aangel'e- Wlj moelen alltleu w1Jzen op da protest~ Ianrlseh Tooneol " van Amsterdam. Mcu 

kend worden dat Illj In dt'n SUjllS gebleven kreten, dIe lJl N. N. opglllgen, toen de heer 1 &pep.lde Flora Tosca, drama in 5 bedrij\Cll, 
van ZIJIl ondl'!'wul·p . ook den cOlHpoll1sl Oe Groodt daar vt!l'1eden jaar voor delI dag Ol\al' hel Fl'an .. ch van Vlctorleu S.lrdou. 
moct Ifezp \'erJiensle, en iu zee!' hc'OfW mate kwam met ZIJIl ralupzallg voornemeu om Oe vertooning IS voor de blj onze Noordl'l'
worden nalL..!;I·r.~kelld. Zt.() is het bl..odriJf in 1t'gcllover de bestnande insteBing van dt'll bl'Oedors zoo te recbt gevierde nCLrice, cen 
dt'n tempel tWJ1 meesttH'lijl1,ti greep als PHSti- heer Van dC'r Linllen een nieuwe opera te triOlnf gewcest. Na het groot tooueel uit heL 
che vall da Hebrecuwschc godsdicllstige sLlchteu, eil ~oo I'oekeloos ellgngemeuten dCI ·d~ bedrijf - in da villa Cn~arüdossi
muziek. aanging met kunstena.c.lrs, tegfmOV8l' welke werd Mev. Brolldgeest. onder geestdrilti;; 

ne orchcstratie V~1l het w~rk is vo l, ge· hij geen zekel'heid had zieh van ZijUR ver- haudgokJap teruggeroep~n . Da gal)sche z:1<I1 
spierd. Oe grootste technische moeilijkheden bin Icnissen La kunneu k wijten. stond rccht en bJ acht haar eelle hartelij 1\0 
zjjn OVerwonncn. Oe rr:elos ZijD edel, alho~- Terecht vroeg tnen het Weekblad vooy ovatio, tel'wijl heturllcst het JViell Neer-
wel niet alLijd gl!louterJ zUlver. ~l!u.Eiek in welke nOCldwendiglJeden de lands bloed speelde Maar ook wat 'u be· 

Beschikf d.e componi:<L over eene C'J'oote h~er Degl'oodl. k warn voorzien. NieL door het koorhjke kunstenares I De losse zwicl' dei' 
macht, dnn schijnt toch zijne gl'lwlstf> ~ll.vt! le\'ereu nm kunstwerk ging hij zieh oudt'r· bewt'giugen, hct harwouieuse der movie 
niet te li.:ßclI in !Jet N't>l.'/·geven \·all o1·f>r. selIeHen I Ilaal'vau g .. tuigden maar tll te stern, het sprckeude spei dei' OOgl\U, alles 
weldigl!1lI1o harlstor.htclI. III<l/Jr wel in het wtli d e coutracten die hij zijnCJl kunstf>uu!\l"S :smelt 8a.Ulan tot een bewonderellSWaal'Jig 
l>cschl'ijveu van iutclIso gevoelens, Hi,i voo rl~l, waal'van de Nool'd-Neder1andsche geheei vall natuurlijkheid ell"Van eCllvoud . 
.schijut meel' lyrisch dan episch. Zoo trol juHst, Mr H. J, Biederlack getuigde: .. dat Het crescendo der stern, s\ijgoud vaJl he~ 
mij het tn0est het tlguur '·au tJe Nllle, lief· hij zelden eeu zoo Jammerlijk pl'ul als dat zacht-ua·ie\"e totde uitbarsting vanjaloersch~ 
devolle SuJamith, en dn3l'1la aat van den contract had gczien. " heid of toorn, is vel'ruli.keud. Het toollcel 
weift'lendell, doch eddhartigen Assad. . De inzichten van den heer De Groodt kun~ van den moord 01' den policieregent Scal·pia. 

Nog meer sehijnl dat uiL Lij h~t v('rHe' nf'1l thalls zoo goed Zijll als hij geliert VOOI' was bÜ haar zoo ·reallstisch sober, dat eene 
lijkefl van Je wuarde der I.Icdl'Üveu. HeL ttl gC\'ell. Wij vI'agen ons echter ar wie zoo rilliug door de zaalliep. 
tweolle en het lantste beddjf, de minsl we- roekeloos zou dUl'ven wel.en ons lyrisch DllS tooneelgczelscllUp stoad haar Hiut 
reldsche, schljnen mij het me~st gevoeld·, tooncel aan het gevaar bloot te stellen van terzljde. De beeren De ~\eef(Cavarado:)Si) en 
het mCfst gelllspireerJ. Da de twred ft maand te springen, en hel Col'llelis (Senrpia) verdielll:Jll allen Ivf. Doli. 

Het. ballet mocht men geru.it achlerwege zoo voor immer allen wanrbnrg V81l ver- de miudere roilen dedeu hun best. Mevrouw 
laten, ·zonder dat het iets schaden ZOll aan trau wen te olltuemen. HUDERT MELIS . Coolingh-Vordermun was eene koniIlgin 
den hooilen duuk dien wij van den compo- Maria Caroliua van buih:ngemeeue distillCtiC. 
nist hebben. We zUn geen tegeustrev~rs vau Bericht. Toolleelschikkiug tm costurnes waren 
het ballot. inregendeel j zelts kUllueu wij pl'ach~vol. Ue be:stuul'dtlr Waunyn dieut. ge~ 
het bewondercn maar ook dall alleen, wall- Nederlr.n4sch L1rlach Toouel 'YIn Antwerpen, luk gewensc:IiL om zoo 'Il arthniekcll avoua. 
neel' bel rum de ei.;cbeu ael' cstethiek vol~ Het bestullY is opelt VOOf lief llaaste Naar wij verJJemeu kOlUt da talcntyoJle 
doc, en niet in t-eu spl'iugpartij outaardt seizne1t. hoJJaudsche tooneeJspeclster wl'ug in het 

De vel'tolking van het werk dt'oeg \'etil Het Ln.stkohi~r wOl'dt rum de belangheb~ begiu deI' aallstallnde waaud. ZiJ zou optre-
· bij tot den sehitLerundell bijvll1. Mt'Julfcr beuden gezolldtm op aanvraag aan den ßllr· den iu Margareta Gautier, van Dumas, 
f\uyse in eerste ploats. de reille ~ovoelvolle gemeester. lk vergat lIog to zeggen dat, buhen \'a~l 
prie::ttsl'sdochter; dan da heer ·Leysen, met Oti bestuuraanvr:lgp.ll moeten inkomen bekeDdeßglirell uil de kuust· ell leLterwercld, 

:eeu mooie opvaLting vall zijn 1'01, inctruk~. v60r den L'ersten Maar, 1898. de vertooniug oijgewooud werd door burge-
wekkcnd in het verhaal van den droorn, vol ____ ~ meester Braun en de schepenen Hruneel, 

· tempefilmeut in het toolled in den temIlel;. Gent. dtl Vigne, Boddaen;5eu Bacrtsoen. 
de hool' Piens, misschioll wat weinig koniuk· GUSTAAF P'HONIJT. 
liJk, maul' zeer voJdoende; Mejuffar Van Bij gelegenhoid zijner beneficie·vool'stel .. 

· Elsacker, :..ewetensvol als altijd, maßr deze !in,..: had de hrer A. L, Vaa den Heuve], een 
1'01 nid tot hare beste makenll; de heel' onzcl' degehjksie p,n gewetensyolsle artisten 
Judels, statig ell indrukwekkend : de heet' en tevclls regisseur, een cornedie in drie be
Tokkie zedr correct. drijvcn ~ekozell : De Z~llde der Ouders .... , 

De tOJJ\eelschikking is prnchtig en strekt wnarvan hij da schrijvar iso In eeu alhier 
tot eer van deu heer ,Taeq, Oe· Vos. Het vtH':-eilijllelJd ma,uuJschrif, lIad de hP.t'r Van 
anacht'ouisma in het paleis van Salomo den Heu"el zieh reeds bekend gemnakt als 
dielide guweerdj da kleddijun zijn zwiurig ep.Jl niet i'llverdienstelijk ~ehrijver, 
tin kostbaar. HeL ::,luk heeft een mooi~n bijval bekomen. 

Wij Zijll ovel'tuigd · dat het werk veel 
op\'oerillgen beleveu zal, dank MU da vllor.' 
treffelijke vCI·tolking . 

H . M. 

En niet ten olireeM~. want De ZOllde der 
Ouders ... . is vool'zeker niet van verdiensten 
onLbloot. Het ep.rste bedl'ijf is ongclukkigJijk 
verre weg het zwakste. Er is lan:;dratHg. 
heid in, hier en daar; een tooneel mal! ge .. 

.• rust doorgehaald worden .daar het ,'oISLl'ekt 
Het Bestuurschap van het LYrISch 'l'ooneel.l ·nutteloos blijkt; aen ander mag ingekort 

'Vij ,'ernl'mcn dat, buHen door (leu heer worden omdaL. het herhalingen oovat die 
Van Walle, Wit:1D hunne medewel'king door l"ermociend voor den toeschouwer kunueJl 
de lJef>r~ n Fonta.ine en Keurvels werd toege· zijn. Maar de t.wee overlge beorijven zijn 
zegd, het Be<>lul:/r van het Lyrisch Tooncel I olleindig heter : het tweede leVE'lldig t'1l vol 
nog wordt aangevraagd door da heeren Do bewaginb, getuigend van veel tooueelkennis; 
Groool en Baets.de "erste gewezeo ilestuul'- het laatste leer SOiH!r en kalm,mot 0011 dood· 
rler V!ln het HlJllandsch Opera te Amsl.erdnm, stil, docII uitcrst roerend slot. Het stuk is 
de tweede Hud·me1IehehcCI·der van het Ne· (lvcrigells in een ml)()ie laal geschreven en 
derlandsch LY"isch 'fooueel Le AntwerpcJl. do dialoog' is pittig eu geestig. 

Deze aallvraag DU geb~UI·t in de meest Oe vertolkilltr liot in niets te wellschell 
beVl'ccmdende omstalldigh den . In zijne, over; alleen de hen,·fleiant was een weinigje. 
Inatst.e zitLing hall de looneeli'aad l>esloten I koel eu te ernstig. Maar gezien de o omstan~ 
aan den gernecntel'aail ee!) verhooging van : diglmdcm zal niemand hem dit als een fout 
toeh~ge vall 100 0 frank naß te vrag'en ten : aauwl'ij\'en. De heer He Sorr.me was een 
voordeele van lwt LYJ'i~ch Tooueel; dnar dl! gelukkig getypei'J'de majoor Breedveld en 
groote verHezen van dit jaul' llitwezon dat Mevr, De f'o:ommo eene ).!Oede kwAtong (Mevr. 
de tocluge van 3~OOO fr. onvohtOtlnde was. Bn!edveld.) Oe heer Van Havermaete was 
Oe tegemoetkomi~lg van stadswege was dus zeer sober eil ernstig zooals het bchoorde, 
gebracht op 45000 frallk, en alle kuustlief- ae heer Col'Delis een naar de natuur gt'knipte 
hebbers waren IJet eens om !Iet oosluit van notat'is. Mevr. Kinsbel'gen was uitstekend. 
den l.Ooneell-and tOI~ tejniehen. HeL zeer lieve toollE'oI uil het tweedo bedrijC 

Wal. geheurt er llU 1 De h~el·en Dc Groodt "oud in Ilaaren Mevr, VOIIS twee verrukke~ 
en Barts, in hun llf>:;ocie·geest waarschijn- lijlie vertrlkslers. Mevr. Coelingh·Volder
lijk rieukend dat da .schouwburg van Arlt~ mim was. zooals gewoonlijk, vau een bui~ 
werpen een markt is waa:' het .. gf'tuk ~ aan lcngew(\lIe Jistinctte; Mevr. Smils·Gradel· 
't laagste bod wor It gp.gerCII, vOrlden niet van ß(·'ne groote slIberhcid, het IHwmerk 
beter dan ,iI~nduizenrl frank lager te bicd/;n, dez~r talonh'olle tooneelspct-'Ister. . 
bopende alzoo zekerder te zijn van dc OY6f- Men spre!de ooli. Po[itiez.akelJ, een stuk 
winnillg.. dat op eelle hartelijke, onopboudt:nde lach-

Van zulke sjachelerij in zake kunst waren bui werdonthaald. De verlolking was zeer I . 

._~---

Kortrijk. 
Op 2.1 Januari 1. 1. gaf K1I"sl .,. Yvey

::ucht eene verLoolling op Stadsschouwburg 
tell voordeeJe van .. .Eell Leeuw 01' Uroe
niJJghe -. Al wio voor,:,taaßder is v;m het 
werk was er natuurl'.Jk aunwezig .... behalve 
de hattren leLien zelve vall dat .• .. Leeuwen-
IJesluur Ik vraag of het aannuIflclijk is : 
Eelle ma.atsehappij geeft zieh" dc Inoeite eene 
verloolJing In te richten, vraagt zeUs Bl'us'
selsehe liufhebbers ter hulp, en als nalllIloe
dig-illg •... schittert:1u door.JJUJJDO afwezigheid 
juist die mannen deal makende van het ba· 
stuut Leu voordeele van wien het feest is 
iugcrichll1 

Hegrepen die heeren beter hunne plicht 
ze zonden teD mioste eeu afgevaardigde, 
(de kleiulite was voldocnde),al was hcL eukel 
0111 zieh jegens de illricllters van huone 
schuld van dankbaarheid Le kwijten I 

Dcsnicuegenstaaude liep de vert.oouin;:: 
goed van stap~J. Et'1l wclvel'dieude bljval 
viel Kunsl C1t YreyzucJ,1 \e bcurl;- hel zij 
11011 eelle klf;lille vel'gocdiug voor da mocHe, 
ai. ze zich op deu hols landden !II 

's Zaudags rlaarno, dus 30 Januari, gaf de 
Koninklijke Maatschappij De K rltisbroedcrs 
hare derde willterveJ'tooiling. Programma: 
Dt Siraf emcr Vrotlw, dramo in 3 beJrij
ven, eil Siska Va" Roosemael, blijspel in 2 
bc!dl'ijven. Beifte stukken vcrwoJ'Ven veel 
bijl'al. Ondel'scheidden zieh bijzollderlijk ill 
het dram'" : Mevrouw JeHnne Steven (mev .• 
Dumant) en d. heer Alberl De Yrcese (Mr 
Dumallt). Hel tweede bedrijf, 01' macbligo 
wijze v')org dragcn, verwierf buiteugowoon 
veel \)ijval. 1\'a heL valleu des doeks werden 
de spelt'rs luiJruchtig toegeJuicltt en m€er~ 
ma;\Js terllg~ero~peH. Mt-jutfur Rostl. Van 
Trappe, in mevl'ouw LII'CCY, was ill:"g~lijks 

. uitmuntelld. 
fnSi.ska VaJl Soosemaell>ekwilm mf'juf· 

(er V~n Travpe lwt gl'Ootste deel van den 
bijval. Zij beert ons een prachtige vortolliinli 



van de zoo moeilijke rol van Siska gegeven. 
Menouw Jeanne SLeven gafons eene uitne· 
mende Thdre'st. Typeering en spe1 waren 
uitmuntend. V an echte bewondering was zij 
het voorwerp. 

De mannenrollen waren over 't algemeen 
goed begrepen: de heeren Byltiaux (Jan V an 
Roosemael), V, De Bnckere (D' Pclmam) en 
C. Masure (Pieter) gaven ons goede typen. 

Kortom, pr-achtige avond l 
Plakkaten kondigen aan voor der Kruis~ 

broeders volgende vertooniug (13 Maar\ aan
staaude): V aderflicht van Jan Bruylauls, 
De Licllttorm van H. Peeters en H et por
tret va11 de meid insgelijks van Jan Bruy
hmts. 

'k Had verloden Maandag 'I genoegen de 
vertooning bij te wonen van da vriendeu· 
maatschappij K1111Simi111te11de Broeders te 
Mecnen. Het programma hestond uit Elza 
en De W achter verliest. Eene puike ver· 
tooning, waardig de moeilijksten te bevre-
digen. Mejutler Rosa V an Trappe gaf ons 
nogmaals een staaltje van haar groot talent. 
Mejuffer Caroliua Roman verwierf een wel· 
verdienden bijval. 

De mannanrollen over 't algemeen waren 
goed. Eene bijzondere meldiog dient ge
maakt voor den heer Karel Deleu die ons 
een Liboor Ram voorstelde zooals hem de 
schrijver wezenlijk zal gedroomd bebben. 

Zooals ik booger zegde: puike vertooning. 
ALVAREZ 

Een Repertorium. 
Zij die denken zooden dat de kunslenaars 

van den Nederlandschcn Schouwburg van 
Antwerpan hun brood in ledigheid eten, 
gelieven eventjes tlit lij~tje na te gaan van 
de stukkon, die sedert Zondag 30 januari tot 
nu toe ge.:peeld zijn 1 en tot den 24•n dezer 
aangekondigd zijn. 

Een Misdadige, de I4' aan Tafel, De 
twee V erstooteli11ge11, M argaretha · Gau-· 
tlzier, De Harmo11ie van Duffe!, De twee 
Wapens, D< scho01ze Buffetjuffer, Mijn 
Papa 'I Kamer/id, De Meester der Smelt
llovens, Em verschrikkelijke Dochter, De 
Fabriekbestrmrder, De Borstspeld, De ge
stoorde Brttilott, Tilly, De Borstspeld, 
Muurbloempjes, DeBedelaresvanSt. Sul
Pice,De Voddmraper ,M aartm de Kruier, 
.'Je drie Hoeden, Nora, Tik-Tak, Oom 
Braesig, De twee Rozett, De Bedelares van 
St. Su/pice, lie H armotzie van Duffe I, De 
Borstpeld, De Schoolmeester, Robert en 
Bertrarrd, Pietje, Onze Don Jualls. 

Dal maakt, op 24 dagen tijds, 20 vertoo
ningen en 31 stukken, waarvan er een vijnal 
twee en driemaal werden gespeeld.De gevolg
trekkingen Jaten wij den Jezer over. 

Tooneelnieuws. 
Wij roepen de aaodacbt op den reest

a'fond van Mev. Verstraetc-Driessens, op 
Donderdag aanstaande. Men zal spelen 01tze 
Don Juam, het geestigo blijspo1, dat waar
scbUnlijk een volle zaallokken zal. 

CIRK·SCHOUWBURG. · 

zaterdag 19, Zondag 20, Maandag 21 en 
Dinsdag 22 Februari 

GROOTE BALS 
in de verunlgd• ulen V&!l d&n Schouwburg. 

ELDORADO. 

Zondag 20, Manndag 21, Dinsdag 22 en 
~.ondag 27 Februari, om. 7 uur 's avonds 

GROOTE BALS 
in de vereenlgde zalen. 

ELECTRISCH VERLICHT. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

D:ß 'i"OO'lTl!!:'IU'LOl'f 
Zangspel in drij bedrijven, 15 tar~:~reelen 

Sa1•astro heer H. Font.aine 
Tamino K. Berckmans 
Papagene B. Tokkle 

HET TOONEEL 

Mono!liato!l F. v. t1 Stapptm 
Koningin van dennacht mej. A. Ketnitz 
Pamina B. K~mphtlyzen 
Papagena J. Velde•·s 
Eerste dame A. V an Elsacket• 
Tweede dame A. Per~oons 
Derd<! dame mv. Ped~-Baet!l 
Eerste kna.ap Mej. M. vn.n Eggelpoel 
TwPede knr.ap B. un den Berg 
Derde knaap A. Kenms 
Spreker -Eerste liriester de h. H. Jef Judela 
Tweede pti,eater- Eerate 

geharnaste man H. G. van Elsacke1' 
Tweede geltarnaste man H. 't'&D Aerachot 

Zanlfl!pelm3bedrijven(' t.arllreelen) vanNestor De Tiere 
Muziek van Jan Bloch 

DluLs 
Rit!, ziJnedochter 
Katelijn 

~:r~:i~e.hh:~:o;r~~~0:e~:t:rtt r 
Marcu~. Merlyn's vrlend, toondichter 
Ja.nR1bo 

hr. B,Tolüie 
Mej. Kernitz 

Mev. B. PedC ß1th 
hr L. LeJlsea 
Me~1~ ~f:ns lsacker 

II. Fontaine 
3 zu!!len na Rita M!j .. J'Ve~Jf~lloel 

• A.Kf!mle!! 
Eenheet 

~~~ ~u"J~eboer 
Eenjongebotr 

hr llrouwers 
V an Ee1:khoven 
VanEisader 
VanEeek.hoven 

:t.IK.I\ 
Oot•!;pronkeliJk zangspel in 2 ta.fereelen. 

K. De Haen. Burgerneester de h1· Van d. Stappen 
Berthold, 1.ijn zoon Berckmans 
J&n Debho, kommls!arill 

der Republiek Pien!l 

Nand, veldwachtet• 
gen boer 
Lika, Bertholds' verliefde 
Godelieve, Lika.'a moeder 
Een ho>erin 

Judel!! 
V. Eeck.hoven 

mej, Kampnuyzen 
mev. P~de-Baets 
mej, Van Eggelpoel 

Nederlandsche Schouwburg. 
DE HARMONIE VAN DUFFEL 

blijspel in' bedrij,en, rloorC De Kinderen P. Eysden. 

d· brLaroel1e 
me,·. Vernraete·L 

Dilis 
er dehrW.Jans:<tns 

'~~~tl{e1;~~r Har,m. Maat. ~:rlr~~uter 
nlenicr 11.Janssens 

Yan den Bosd1 
in b. lohal d. Harmonie Antoons 

me'f". Verstr3ele~D. 

DF IUUIS'i'SP:«Ct.D 
Blij11pel in Mn bedrijf. 

Mijnheet• Broekmaos de hr p. Janssens 
Mevrouw • Mev .. Lemmens 
P) pen!l,achoonz.v.Broeckmans deh. W. J &'lssens 
Pypent~,dochtet• T, • mev. Dilis 

DE SCHOOLMEESTER 
B!Uspel metzank in een bedrijr • 

Kras, onderwijzer 
Van Breman, wethouder 
Van Buren, statenUd 
Hans. bakkersgast 
Pieter Dis!lel 
Lotje dochter van Kt·a!! 
Otto, zoon va.n V an Bremen 
Vrouw Springer 
Jo1ef Kwast 
Steven M uach 
Ev•ll'l Brand 
Jurrie Stt>en 

de hr Laroche 
Devos 
Hogguer 
W. Janss~ns 
P. Janssens 

mev. Dilh 
Bertrijn 
Oorle 

mej. Wagemaus 
Talboom 
Ohlcns 
Meeuwissen 

~~~!~~i~f~rd jongejuff. Barbiera 
" hr Jules 

Lammart Zwaan Eugöne 

MOBl!!:H'i' 1:11 D:l!':H'i''HiU!!ID 
oj: DELUSTIGE VAGEBONDEN 
Kluchtspel in !:1 bedrijven, naar het Duilsch van RADER 

Eerate bedrijf: DE BEVRIJDING. 

Robe11 dehr P. J•nssens 
Laroehe 
V:m Keer 
V an den Bosch 
Y1nden Broek 
Slootmakers 

Tweede bedrijf: DE BRUILOFT, 
Robert 
ßertnnd 
Medmeijer 
~liehe\ 
Hans 
14 p;endarm 
~· J~;endarm 

~~~j~. ~J:r:ne~~~~f~erster 

dehrP. Ja.nssenS 
Laror.he 
Anthoons 
Van denDo eh 
ß:abUSI:l.ll 
Hogituer 
Bertrijn 

mev. G<1rle 
Dli~ 

Derde bed.rijt: HET GEMASKBRD BAL. 
Roberlnnderd~n num vanprinsl..to de hr P. Janssens 
Bertrand cnrier den naam van Capricini Lnoehe 
Baron vsn Kraleoberg de hr Dt.vos 
DoklerCorduan W.JanS!ens 
bt•rlus Bandheim Ce~ar 
Ja11k·, hrdiende De,os. t&oon] 
~[n. Forcheimer mev, Ltmmeos 
hidora, doehter"an KralenberiJ Hertrijn 

Vierde bedrijf: MOEDER EN DOCHTER. 
Roberl als Pau\ine M•1ller (mOI'der) de hr P. Jan~sen! 
Bertram!, als Pauline Muller {doehter) La1·oche 
Str~mbaeh V an Keer 
~liehe! V an dPn ßo!ch 
Roosje me,, Dilis 
Vrouw Lips Go.rh\ 

Vljfde bedrijf: DE GEVANGENNEMING. 
Robert 
Dtrlrand 
Si1amb~eh 
)ll·eltnll'lijer 
Roosje 
VrouwUp• 

de hrP. Janssent 
L3roche 
VanKeer 
Anloons 

me'f". Dilis 
Gort.e 

IK TROUW MET MIINE DOGHTER I Q.u..s'tave F".A..ElS 
Blijspel in I hedt·ijf van ~I. voo.Trockan. 26, Bedd&nstraat, 26. ANTWEBPEN. 

De bal·onues van Sassen mev. Lemmcm; I! * :M.UZIE::K: ~ ~ 
Otto van Sa~seu, haar zoon, !I 

ritmeestet· d,~ hr Bertrijn 
Alice van L11ssen . mev. Bertt·ijr. 
Johan, tediende mn den 

ritmees1e1· 
Een boodschaploopcr 

r 

tle hr P .• Jall9sens 

snaarln!lrumenlellnallena8!11 
Metronomes,llisptllloll8,enz. 
Bcht.lhpllulu u J'n.-ucb 

SN ARE~ 
MUZIEKPA.PJER 

Abonnementen 

Ull!lnllelllke Yerioop un 
Snaren instrumen(en 
llrn.l!ali!.ltntn•~4lc4tu 

IICEJLKI. nu lUlBIILLI 

ONZE DON J U A N S to' h6t louo. nn pa.rtHien. 
Collin :letinvanP&rijs 
Ka.Drtncl t.u. illre~nrt 

,, Blijspel iu 4 hedl'ijven, naa1· 't Duitsch 

Hugo Zwaluw, juwelier de hr Lamelle 
Kl&al'tje, J mej. l>uboscq 
Grietje, zijn dochters, Wttgemans 
Truitje, mev. Bertrijn 
I· ritz Zwaluw, zijn neef de hr Bel'h'J.'n 
Wt!nzel N.:~.vratil, koopman V an I<eCl' 
K.anthinkn, zijn dochter rr:ev. Dilil'l 
Nicolaas Koek de h1• P. Jam;.sens 
P.-.ul Hiller, Afrika reiziger \\.'. Jans~ens 
Van Molr I Devo!l 
Van."Pol, vrienden van Zwa.luw Cauwenherg 
V an Fo~o V an den Bosch 
.(.;ena Bekkers, huishoud!lter bij 

Zwaluw mev. \'erst1·aete·D. 
Tante Lotjc, bloedvcrwante Q"rJe 
Karel,Jeerling bij Zwaluw Ue hr Anto-mo> 
Augusta, , . mej • .Mt>euwilosen 
The1·ese, ~ : Plasmans 
Agnee, ~fugge Brahants 
Bertha, 'falbQom 
St?phie, Ohlens 

·········~····--......... ~ .. 
Handschoenen fabriek. 

( Handschoenen op maat op 3 uren - Koste• 
~Öoze en onmiddellijke reparatien. - Opnieuw 
VJ~sschen der Handschoenen zender geuren.
liandschoi:meninChevreau, Suede, Castor,enz., 
..:.. Engelsr.he, Zijden, halve·zijden,garen Hand
schoenen.- Groote keus van Cravatten. 

,VAN STEENKISTE 
oud httls Berblgette. 

8 8, G R 0 E NP LA AT S, 8 8 

ANTWERPEN. -· ... - ............... . 
PI AN Q S. zt~v~~~ed~ ~~~;:iJ~:~~ ~~~p~L~a:~ 
JANSSENS, Kunstlti, 74, Hoek van Hopland. Oroote 
keus van allerbeste pianoi!l va.n lr.575, 625,675, en 
onversliJtbaar en voor 10 jaar gewaarborgd. 

VERHUISWAGENS ;~~ ~.'!:~~.~0.:20~;o';,~ 
naar beheven tot 8 meters toe. - CH. BAEt.E Meu· 
b~~make.-.Garni~n~der. St. Will••hrotlstt·aat, 22, s~ 
WIJk. Antwerpen. - Oewuarborgd vel·voer en 
inpakkmg van meubden, pl .no~ en cofTre·forts. 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
:.aan de Ooststatie.- ANTWERPEN. 
'· Het ia voorwaar in •lit groot s.:hoenmagnzijn da/ 

gij moet zijn om in vel•trou\Ven te wo1·den bcdiend, 
~lies wordt er m huia gemaakt door bekwame 
gastenonder het oog des mee~ters. Scho 'ne ketls 
l~n mans• en nouwbottinen,slofjes voor llll 1\'Cl.ijk 
c,eremonnies en awndreesten, Alle rCi•SI"atiön 
worden aangenomen en binnen de 12 u1•en afge~ 
!llaakt ook · al zijn de echoeneo ergens anders 
gekocht, Specialiteit van kinderschociaels. 

~k~~4@~"~''-
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

DuwtUJhhlln,lllnlltcnollll alltri ur4,eu. eu, 

' MueL. LAMBOTTE 
Xronen voor Concerl&nenBegrafenissen 

ARTIEKELS VAN PARIJS 
I 
Bijzonderheid van fijne Planten en 

Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 
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Geen kale hoofden meer. 
O.oor het jl'eLruik van het echt Amer1han~ch DBsch· 

kruulnn D•Jollki<'\'Onf<'ilbaarmiddellc"rnhetuitnl
kn 1·an hrt haar cn ba~rd, duizr~odl' br.wi~~('luif1rn nn 
persoul'ndie g~nsch hc~ h .. rteru~t hl'komen hebbeo1. 

pi!1~~"Gt~:!r\·~n °)ie~;:~~k!,11 ~i::~~~~~~~~~ir KAi1:~x~~ 
eubiJdebijzonden;teapothekendMiands ' 

Fll'ssehen Utl2.-,3.ti0, ~n 5.-rr. 
Eenigdcpot: YAN GROOTEL,\"13smarkt, 21 Antu·l'rpen 

Gebre,clr~rd. ' 
Mits opleg nn 40 eentiemen, po~hrij 'l h11is ''oor 

gansch ßelgiC. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, 1 1, Antwerpen. 

N• bij d• OoJ.l.at.t.tie. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OE:"IJEE~TESTRAAT, 5l 

Schuins over de Zoologie. 
Gekend TOOI' zijne lt·kk<:"re koeken, briochen, enz 

\\"orstenbrood. 

Btk.roond m~t de gonden ~:~'~8J4.de Wenldhnloonslelling 

ELIXIR D'ANVERS 
FIJNE LIKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje H.M. de Koningin 

BORDEAUX t895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

aoor •• hoogo jucy tcogektnO. 

CRIEE CENTRALE 
ltuis gebrceders DE WYNGAEI\T 

. VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tus11chen dc Milles Colonnes eo de 3 Arcaded 
Da.gelijkl va.n 8 ure 's morseus tol10 ure's nonds 

Vel'ltoop hij opbod, lcvens 
publieke verkoop van l• kwalitcit, Ossen·, Kalrs· 

Schapen· en Verken\"lcesch, aan prijzen 
welke a.lle concurrenUe onmogelijk m1ken. 

Antw. Drukk.. c~.. TmBAVT Gratiekapelstr. '1· 



Zaterdag, 26 Februarf:ll98, Eerate Jurgana, (Nleuwe reake), N' 22, 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor N oord-N ederland ': F , Lapidoth; yoor Zuid-N ederland : A, Cornette, - Secretaris: H, Melis, 
hden ran hst Ndd.rland.ch TDonHI .. rbond sn I.den ran d.n Zuid-N.d.rlandsch.n Toon .. lbond ontrang.n, dit W .. k6lad gratis , 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat, 49 te 's Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van 'I H ET TOON EE L ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen_ 

INKOUD: De Rnue, (amt.); U,h de M .... t.d. 
(P.vidu.,; A.nvullinliN.I.Icbrift.;F,L. ) Ovcr
siebt, tFrJts L.pidotb); Wed.trijdcn. {Frans 
Va~ Cuyck); Dc Sebouwbur, cen Goudmijn. 
(H.T.d.V.)j Fcestavond Wilicm Van Zuylcn; 
Tooncelnleuwl, 

De "Revue,. , 

l 
W""mce levens gez.gd Is da! pell gocdO onderzoek loegepast, Alleen Is 'hierill .. dert weIgert, ondanks het boslriit \'liD de werk

revue te schrijv61l DU juist niet zoo maar ten onzent de eerste revues ver-toond werden liedenvergudering, mee ta ' doen: Hlj werkt 
iedp.l's werk iso Eell eigenaardige 'plooi, eoo zek.ere keßlering gekomen i toen Waren " er doOl: ~n 'laadt den aJge'meenen baat dar mak· 
heel apart karakter misschien i'~ ur toe p.oo- overigens-zeer':'intelligenLe . l>eo'ordeelaars. kers ~op zieh. Eind'elij"-,.door bonger gedre
dig om achtel' het traditionecle aangezicht die zieh vall eI~e bespr~king .. als benederi ven,'moaten deze· hun eisclie'n laien vallen i 
deI' dingon dat' aridere te zlen, d.t 'i11 de hun waal'dig'heid onlhielden, 't6tdal zy 'door' maar <ien steUen zij thans: Hein Murlok 
revue kan w'orden vel'toond. ' het onbetwistbaar en onmiskenbaar succes moet eruit. En de patrO')llS geven toe en 

Dtlarwe is humor vereischt; UlMr huwor zieh 'wei l genoopt voelden tach ook iets 1e sturen ' den trouw' ge~leven werkman weg. 
vall een l1eel bepaald gehalte; onmisbaar is zeggen Vun een v~rtooning, ' die stceds meer Hein's geheeIe ziel 'kbm't in opstand en hij 
ook dat ,vie tot een revue zieh zet vrijwal en stceds beter publiek trok. Eil llU bat suc- weiger r. alle aangeboden hulp'. Eilende na':' 
boven alles plaueert. zieh losmakentl 'van ces der revue zich in ons 1311(\ zoo goed als dert '~oorbem en zijn dochter~ : Nel'g(ms kau 

Do revue iseen len oll,ent welnigbcoerenrl He' pe,;soonIQke beschou wI"ge" di. "iet toL pprmanenl vel'klaard heert,' ", U, Ar ee, n: over,-, 'I hij plaalsing viuden i oveml zouden d~ man
kUllstg'enre. oe gaat IH~t eigelllijk heelt'maal het 'aigemeene, \6t · ht!r inuerlijk lIwe7.en talrijk . publiek blijkt te best8hll. dal nen beengaan als hij erill k warn. De ontdek
niet aan, haar in verband met kunst te noe- (l'10i'dringeD: Io,'s van ' dOll ' satjrricus :mobt in telken j~re opliieuw ziel) al spitst op king, dat er een (onschuldige) lit'fdeshistorle 
men en past het eer h<1ar a1ft een soort .lower hem zijn; iets 001\. "an don chroiliqueuf, wal. ~r .Du· weer h~ g~ni~t~n z8.J. val- bestaal. tUSBchen den zoon van een der pa
art. tö beschouwen 1 lk geloof van niet. die hij nllt's eeu ;prau~jf/ VilJlZU!"l ' vcr'u'uft lell, 'nu hecft · da kritil\k ·wel' begrepp.n troons an zijn Dinalbr~ngt hem tot. wanhoop 
Zoo man over da a rtistieke beteekenis \'nu wod te gevcn om ,'daahnee' ook 'heL ollbt'~ dat ze met dit .feit rekening had teholtd~n, Hij schiet zijn dochter dood en daarna zich 
cen klucbt mag spreken. zie ik niet in ",aar· langrijk·schijnende te kruiden _ 'Nög' moet maar ze' doet dito nie(dan 8cl!oorvoetend 'en' zelf. 
om meu veel lager ZOll ne{~rziell Oll de revue, hij, zoo alt halls sUCCes lIem niet o,l~·crschil':' zegt er niqt meer , vSn dan. ~bepaald· ~oOdig 'Ost doodschieten van zijn killd achter de 
die met de kludIt veel punteJl vau 0"·61'eel1· Hg is, wal heel goe(l zijn vollije, zijll is, Zie ik de 'zaak wrl in, dan"is zij ilOg niet schermen ~n van zic~ze,[f op het too~leell ,vii 
koms~ aanlJicdt. }IU blick kennen om te wetell wat hel. slikt gekomfHl tot !Jet bese(dat; gelijk U1l beau mij al niE!t behagen: Inlusscheii ~ als dan 

De revue is een kind van franschen bodciU; f'n wat hct al'wijst, hoerer hij gaan kau Iscmllet V~ttt hieu ~ln tallg patine, Mn go~d maar', dadeJijk het' scherm ' viel. 'Maar zie, 
als _ I'evue de On d'aunee _ .tij :! Parijsehe zonder ·le kwetseu cn wanr de grenzen Zijll ' bedrijf : vati e~1l vlottö ieyue 'n heel blijspel daar gaat da deur open' en 'komen 'binnen .~ 
tooneelschrijver$ begonnen Inct al het mtlIßC- vati hot genre. En he~ g:ebeel dat hom zoo van weet-ik·welke Duitsche tJrma waard 18': d 'e patrooDS, de Z{lon an heL koor - ik meen 
I'abele, da! in een jaar gobeuru wns, op de vaor Ol!ll ' geest kamt te st.aan, moet· dan .7.ooveel menschenkenllis,· 'zoovcel · · tobrieej~ de ' werklü~den, Zij ,slaken klachten en ' da 
planken t.e , breugen in een doorloopeuJe gcslokell worden in het b': lIlte harJekijusp~k kelllJis, zoovee! bum'or, zooveel ' in' 'Mh \ ?:oon houdt ' een revolutionaire Bpe8ch~ 
reeks van tafereelen meL zaug en dans., Uaar dat da sehare de tent doet biunenstroomen i woorn' der 'meest onmi~b~u'e elgenschap:pon waarin hij, wailhopig oyer den dood van het 
tiJ niet enkel personen, maar ook. ilJsleJlin· 'sprckclld. en pakkeild moet ,dat alles, zjju; ,van dun b1ijspeldichter zijn er Iloodig om d~ me'isj(', aUes zegt wat hU ··in het tweede 
gen en toestnnden zoo aanschouwelijk moge;- verrriali.elijk en vl'oolijk; luchLig eillosjes:; (~stcn vau het'jaar te grdepeeran en te be- bedrij( bad moeten zeggen. 
Iijk wilden voorstellell. zijll ze er toc geko-: grnppig, du}, werl{ell tot eengoede revue. ' Qat difbesef Zoo 'r: stuk als 'WerkSlaki11g is wel uit 
meu rondweg zutke iuslellingen en toeslau· Gaat het aau· v(>or werk, dat dezen stern· langzaam, maar zeker zal:doordringen;' mag lIet tegtmwoordige/-Ieven : gegrepaD ~ da 
den als persollen La doen ' optl'edell, een pel d'rt\agt., veel waard(lering te verw41chten intusschen' vel'~acbt wOI'den, ua.nrmaLe ook gegevens 'alth:ms: 'Maar om -inij' \'oor die 
eigeuaardigheid die aan de Jt:vendig-hdd ,der bij ons hollaudsch publiek 1 Oppel'vi:ikkig vall hetbesohaafderpubliek steeds meerderen -neergedru.kttl ' en 'dan ,vifd ' uitbarstende 
handeling ten goede kwnm. Mna·r ook verder zou mf.n zeggen : oeen; wij zijn uittt'l'aard met meer genot vao ditgoure kennis nemen. 'sociale . kmchten , bala:ng in tel boezemen 0; 
stond bun fantaisie voor niets. VÖOl' alles eer'wat zw~r enlog, wat massier en ern~ SMT hel ioollec:lJ nioet nien zemij'woester ' Ja:t8n 
wilden zij ,\'ermakcn; hek.elen als het zijn stig, breedpmtig en deftig, ' Maar ik, ben ~ zien, machliger dan hier of wreea'er getemd. 
kon, ' Iacho"de de waarheid zegge,,( tOI in wel ge"eigd t. geloov"" dal ons volk meor Uit de Maasstad. Voorzoover Ik kou nag.mi, heer! Octave 
het onzinnige overdrij ven j caricaturen ver- die eigenschappeu vertoollt.dan dat lh~t die Mirbeau dat 'bereikt met zijn on]angs in db 
toonen; de- pubJieke opinie nu eells in het werkelijk ·beziL. HOß heuben ouze voorvada. ~Vcrkstaki1tg heet het stuk van den schij~ , Renaissance te Pal'ijs get-pee!lle : Lts mau.-
ge\'lei komeu, dau weer ,in haar ZWlik (as. ren zieh vermaakt ·met dp. . lduchtsH va)} ver, die Qnd.er.den llaam . C. P. Braodt van :vais bergcys.' De weJ'kliedell in ' ~Veykslakillg 
teu. alles en nog wat desnoods bij 'de harcn Bl'eeroo an anJeren I' En, ' tOO hct nl <waar Düorne ~e romans Twijfcl en Huiselik Lud :I~~.n mij ' o~ve\~ehill,~g, :erger~n ~ij zelfs 
0V het tooneel siepeIl ; als in een cale'idos· was dat , inderdaad dA ondcrgrond van. uns in het Heht gezQnden heeft. Uit ,den stl'OOnl met hun domme" machteloosheid. Behalve 
coop bet heele j aal', ,ma;lr door lum bril volkskat'aktbr stemmight:id lis,' hoa raken van tooneelstukk:eu"die bat door hetNederl. 'Hein 'Murink. Hij is eeli dramatische an een 
bezieu, voor de oogclI der geepateerde toe':' dan hier ook da uilersten' 'elkaar en hoe gul Toooeelvcrbond ingestelde Leescomit6 'Ql.er~ tragi8chb ftguui .. die tot ·Zijri . voUe recht 
SCbOUW61"S laten . voorbijlrtlkkall ; . . , duch zijn we met, onze bewonilering YOOI~ vrl'em~ stelpt, i .. dit werk . hehouden ~n ter . aanbe'iie~ 'kwam in ' het waarlijk voortreffelijke speI 
\'oor en boveu alles amusant zijn. Meer nog den esprit, Boveudien , wat een humor ling waal'dig gekeurd. Ter aanbeveling - vall den baer ' Frits Bouwmeester. Hij is 
dan ergens eJders geldt hier dat olles s·eoor· sehuilt er niet an in do taal EH! ' in de opyar~ eil tet' bevOl'del'iDg · van da opvoering - slachtoffer va'n aen noodJot , Oe fabriek, die 
loofd is; uitgoDomeu het verveten~e, tingen ,der zoogenanmd :. 'lugere. · volks~ hierop' vaUe de naclruk. Het Le'escomH6 hij bijoa alleen ;lall het werk houdt, zal 

Het is niet. te voorzien of de • naueef .. , klassen wanr de ' llaliollale cigenschai1peil ueemt met haar goedkcurioJ:' geenzins een 'te gronde gaUD. 'a ls hij ulijrt. Oe patrooDS 
wanneei' hij zieh eens rekenschap zal gaan het zuivel'st bewanrd blijven,.'l'rouwens da deel vall des schl'ijvers verant~oordelijkheid moeten kiezen' tu'sscrl'en 'hem en da rabriek', 
jeven vau ollze eigennardige bescha,vlllg, ervaring leer t etat 'de hollandsche revue. ovel'. Het"verleant alleeu zijll :raad, en zijn die tovells ' d~ broodwin'nfng va,n tal van 
laarbi.j ook "an de re·vues als evenvecl on· scbrijver ~ ik hel" Reyding,! den auteur van bemiddeliug en hulp om het ' opgevoerd ie gezionen is , Het' is eell 'Cgo'i~tische en tegelijk 
.Ilisbare kenhronnen zal gebruik maken ._ Doo/pot, ' Maalldaghouders 'en Luilekker. - krijgen, omdat ; hel stuk dat naar. zijn mee~ maat8chappelijke nOOdzakelijkheid, dat zij 
Wel is dat Le hopen, zoo voor OIlS als voor lalld op hetoog' - zoo al \V~l . vaD da ziJde ning waal'd . i~ . (I) de fabriek kiozen.I· ·l>e ' brave, 'alleenstaande 
(lern. Voor aus, omdal hij dan zien zal dat dei' kritiek. dan tor.h niet van den kaut der Zoo zou nu Werkslaki".g te Amsterdam werkmall wordt het slacluotrer . 
.vij niet blind waren voor eigen gebreken, schQuwburgul'Zop.keDde menigte ·over gernis en te Rotterdam gespeeld worden, eil de I\laar dttn ?' Da' Hein alle Itulp van zlju 
lat wij den moed badden te l,lchen om dgen aan wfl<\l'dem'illg tu klagen heeft_ Zijn "OOl't~ .Maasstad hedl het 'l eerst.gezieu, in 'fivoH. patroolls weigert, ' kali ik miJ' voorstelleri :, 
Iwonsbeden, tUe in het otltcieele laven als. bl'ellgseleu gcnieten een popularileit, wnal'~ Om eCl'lijk te zijn, moe~ ik znggeo, daL ·hoewenk' mij tevcllS \'oorsteJ,dat het« weg .. 
!eftigheid eu respectabiliteit o(lgeld dcdcn, bij op tooueelgebicd ten onzent '«eeil andel'e heL stuk mij bij da aanschouwiilg niet is ' zenden ~ 'heel 'wat' mindel' wreed bad'kun
tat wij niet zoo wanlwpig versUllgOl'd waren h.u\lt. In Amstordam is nu reeds tweehon- ~neegevallen. Dij lezing bevie~ ~.et l~.ij beter. i nen gebeUl'en dan 00$ 'hier wordt voorge... 
,an den strakken ernst, als sommigen onzer' derdmaal Pietje Plick ,in Rr.yding 's lantste Ik heb ook toen bez~aren blJ mlJ voelen 'steld en ode' pätrooos zich 'veöl" meer' iDoeit:e 
ijdgenoot.eo zichzelven en ans wel gelieven werk Je held van den dag, l'ijzell ,tegen het slot,. ma.'\r ,' dat .. deze · zo6 hadden k Ullßen geven om· Hein van·1e · n66ä
; jjs te makell. En meergemelde oaneer zelf A-Iilal' da kritiek tell onzent gaut ' daa!' niet zouden Iliu~eren bad ,ik t.ocll ~ieL .gedac~lt. 'I zakeJijkheid ervan te overtuigcn. Dan ware 
:ll bij da studie onzer ferues willtl~m een in rnce. Zij plcegt de revue eigenlijk niet als Het stuk IS zeer oo?voudlg" Flen krachltge. bun hulp mis:ichieil niot zoo smade1ijk afge~ 
dster kijk op de belrekkelijk.e wn.arde van een sel'ieus tooneclwerk op te vatten en zoo werliman; reeds 01' Jaren, weduwnaar, met I wazen. Maal' dat Hein onder het volk dat 
.. at ons gesIacht verklaarde te willen cn na zij al begrijpt dat ZB toch niet zwijgen kan ,een volwassen do~~ter. Hij heeft Zij,tl kam~- hern verrader sehcldt an ltet':leven' onU:oge
: streven i een bilJijkcr waardeering vall nl 'vau wat twee honderd maal acbtereen 'met raden ~eholpen btJ een werk.stakl~~. dle lijk maakt, 'blijrt wonon eo dagelijks ·zoeke.n 
at dezen tijd beweegt; esn ve~lzijl1iger succes \vordt ,,'ertootld, beschnuwt zij rlat gclukt ts. Ma~r kort daarna wl~len ~IJ weel' gaat naar plaatsiog in een andere fabriek., 
iik op 81 ons gedoe. meer als een soort spectacl~-collcert-werk s1a~en, ~ebrU\k mak~llde van,tljll~hJke .ve~~ waar meu hern natuUI'1ijk niet nemen kan,; 
\Vant dit is van een goode re"'uc WAl hoL 'in vijf bedrijven dan nls eigenlijk gczegd legen held van da patroous, NO. vlOdt HelO , on)' dezellJo ' reden als waarom hij eldel'::l is 

lIjvellde da, ze van al wat eeu jaat' lang de • tonu('el _. 15 de erWak in die opvatling Murink den strijd lliet 'rechlva:lrdig en weggestuurd - iieda:u'·: jets, wat ik mij 
lblieke opiDle heert bezig g~houdeo, CCH het besclu~lIfdol'e pllb1iek voorgegaall of ge- (1) lk ve:'zoek de !eZ6t'S t~ gc)OO\'''o dat llit reed. mind~r gemnkkelijl\ verklaar. Evenmin, 
'ei !'peciaal beeld geer" dat er Ruders uit- volgd' Mij dllukt, dl1ar "uze tUODf'Glreeeu· A:cschl'evt'tl was, 'vo"r het . ·ukie van deo hep-r dnt de per~ zieh, in d~zen tijd I om "zijo 
Jt dan hat otllcieele en conveutioueele. senten uit dicuzelfdt'Jl kring yoortkomeni :Emants in het yorige nummet'· miJ ondcr, de oogen ,lrop.vig eil ollrecht\'u<lI'(ti~ lot gehoei niet 
aar dat in haar be3potting dei' overeenga.· . 'hebbeu zij eenvoudig hun oorspr,)okelijke , kwam: Het w~~1'4 • "uur,p~ .. h,r~ dal ik . noege.: hekommoft. Hcili is OIlS te 'ver.:itandig voor-

k I'Jkh 'd ' b I "k ' It' t I t' I d ~ebl'ulkte. wal niet G,eluk klg ~eko'ZE'D. Ik. :tal mlJ I, I Id bl' d I' 'h t Imen wer ' BI . el zoo n eaßgrlJ en opva iIIg·over wa wc en wa lI\e a " m'1&reJ:cu ~eerenmet~eactlieclo uit.dt'ukkiug 'uil gese 010 zoo , 111 tlu.lgsuen on~er eg~-

·rn van waarheid, bevatl <Jat het.Juist, daaF-~ mooite eeller,el'J.lslige' besp!'ekilll:r ~.'anrd ' is , het pt'ocea' Zola:- L'uiressio. :4 'du diptJsser IIiG '" I' moet ,te 1.00pen, ·zoekcude -wnar· blj ,oorUlt 
,or de toeschouwers treft. ook ton aaulien der revue zondet'nader ;en$u. weet Diet te kunlleo vinden , 



Er zij n goee. \ooneelon, vooral in bet 
twoode bedrijr: de patroons in bun g..,prek
ken met Hein Murink. Bn da ontmngst der 
werklieden-depulaUe, die bun wreeden elseh 
komen ,IelIen Ook In het derde: de onldek· 
king van den vader,dat Dlen\je den pMroons
zoon lielbeertJ 'ijD angst eeusklaps en dan 
d. Iroost, dat dit vreeselijke locb niet waar 
iso Muar bot gebetlle stuk brengt e80 wreve .. 
liga 'lemming leweeg.omdat mon gOVOtllt, 
dat alles zoo loch 11101 bad behoeven to 100-

pen. In onzen lUd is het eInd van werk Heden 
als Hoin Murlnk niel ' ecn rsvoherscbol ult 
eigen hand. 

Er zoudon meer opmerkillgon te maken 
zUn en zeer steUig zou danrbij ook de Ior 
niet ontbreken, bv. vO<lr oenlgo bijffg"ren 
on vQOr zekere ~esprekk.n . .Maar ik wH bet 
hierbij laten. 

Er wer J vrij goed gespeeld ; alleen door 
Frils Bouwmeester btJzonder, !Je figuranteu 
lieten wel eeus wat te wenschell ov~r; 

maar in kleine .cbouwburgen als Tivoli 
binderen zij eer, omd.! a:ell zoo dlchtblj zll, 
Mejllffrouw S'lSbBch wos goed als hel doch· 
tenje von Mnrlnk, 

Algemeene iodruk: een stnk van iemalld 
mel t:llent: boven da middenmaat, maar 
niet om ovar te roepen. 

20 Februarl 

Aanvulling, 

?.lVIPUS. 

HEl' TOONEEL 

moet Vr'orden gehonden hoag boven de lot· 
gevalJen vaD" teD stuk , e~n schl'ijver en een 
gezelscbap. ' , 

F. L, 

Overzicht 

(NOORO-NEDERLAND), 

Vasantasenä. 

derd I WaL da kostuums belrert,do beide regE'ls 01' Llz. ] " zijn niet bij Sophocl<'s IC 
bayaJert'S ware~l l'ijli gdi.lt:ed eil da damt's "iuden: .. de viu).!er OOds .. en • die oVE'rtui· 
Broudgoost en Holtrop pt'TSf'lIith:erJen , de ' gin~ dringt zieh krachtlg hij mij op • (16)1 
hetucreß, Vasantasell3. cu Mandanika, op .. Wat valt hier voor' Wat wilt :;ij mnnuen1 
b~koorlijke ' .... ijze. 001, in ~l'el cn v(loruracht , Zoekt gij nll,I1 (21); de beide rt'i!els VßIl 
gaven zij reel scholJu:s. Oe eerste 'wuuueu- Antigone's r<>de op bJz:. 14 zouden rni .. schien 
rollen waren in hand~ll vall de heOl'en Clous beter aldu:! luidell : • indit'll 't u voorkOlnt 
eu D(-~jong: Vooral eerstgenoemde Wns om dat ik rlwaas gehalldeld heh, Me dunkt dan 
zijn gOt'de di':'lie te roemell. Vall den hCOl' b('Jl ik dwaa~ in de nogen van een dwaas.
Bouwmeeslcr du!'f ik niet zeggeu, daL bij in jeder geval klinkt de lrultste regel bij Van 
Zijll part ij scrieus o)l\'aue,}>. w, z. \Vij Leeu W(JU te algem~en~sclJtentieus, '" Te 
gelooven wcl Jut (;1' een kOluisclw kauL aan tooicil met het masker vao de deugd. (25), 
de rol , is, De ouuekellde lruJische schl'ij\'er .. God verhoede .. (26), '" 0 God .. (28), den 
durfde dezen prills tcdi.llueu als eeu schoelje vierdeo , regt'l v, 0 , \'an welke biz. ik lliet 

' tb m'ouie kleeren, elm wellustehug die het begrijp)," de uitvt'rkool'nezijns harten .. 
Metdeopvoeringvallditbeerlijke Intli~he \ ~ ~ouiugshuis tell vel'tltJ'\'e VO{~I'L, alseen ,,'er· (32),,, bij 1"0 hemel die mij honrt! .. (;i:3), 

drama, docr deli heer St'ydel vertaald uiL ,{!e l' ~ 'fatim, dom cl'e,ltuul'. .. zijtge aan hal'1en zou arm, gij stad mijller 
leer Qnvolkomen bewerking vall -den heer ' ( ~~l , d~mme, vcrWatl;!llC I1U kiln ko~iscb yaadr~1I1 (4:i); blz. 53'reg(!) a eu 4 V. 0 zijn 
'POhl, hettf~ het Nederlalldsch To.o.nal ~~ll . , \1ferken. Mnal' BOllWIßp.Hslaf sclleen lIl~t Lo niet. alte bf'g\'ijpt'lijk vftr;;l'll;!ken met vs,IOj~ 

" onbetwidt succes behaald, Daar ik door on';' • beseffen, dat er ook itt1 s hui"el'iugwekkellds v'an het oorsprolikelJjk j .'/0 god, 0 god - (62 
Kes~ldheld, ook ~as ,'erhiIlde~ ' ze~r 4~ " !annde flgunr ~s, datf!r een tU ~~tlr~latuur in en 64), IHl een eil auder moge ,'oldot!nde 
opvoering van dit ,tuk bij te woneu, moet ' ~ezo welluste,~lIlg WlIout, tla~ hlJ IIlet, ullo,en zijll om aau t(l looueu, wall l' do vel'L3ling te 
l~ .mij er toe bepalen eenige uiu.reksels uit eeu hespo\ldlJke btooduard IS, maar In %Ijll liOrl schiet, 'eu het zo'J uiet moeilijk zijll 
da dagbladen m~ te deelen. ' bl'eldelloozen ha"lstocht vrouwe~ wlJr,~t I nog meer vOOl'beelden hierl'an te gevc>n, De 

Oe heer Rössing oordedde ongunstiJ!' in ßouwrneestel' maakto er cen hlnd~~,ltJke Nededantl!'che Anligo,It staat ovel' 'r gf.'heel 
hp.t Nieuws; mkar dl'ukt in h~t nommer kluchtspelftguur "an eil sclJ~en lUet ZIJIl rol up eell Jagt.!r plan dan dlJ Grieksche tragt'die, 
van 21 ·Februl1ri een briet Yan ew.n ontte-- pen ~~pje te nemen. "gl'ootendeels een gt·vuJg ,'an te groote vrij-
noomtlsll opslell~r aC waarin word' beweerd HlJ had zel(s gerneend de VIS comJ~ te beid eil te veelilloderuisecren, 
dnt h~t stuk wel d&.'~lijk als bllj~pel moe' moel.Cn _zoeken iu een aallgcplalaen neu~ ! Oe koren zijll hier eil d:tar mooi van 
worden vertoond. 0 Als de heer Bouwmt~es{el' kUli goetlviudell behandt'lillg, voot'al het eer~te PD het is ivd 

De beoordeelaar van het Utrechtsch Dag- ~ijn rol niet aan bespottil1g prijs tu gevell, merkwaardig, dat de \\'cdel'gave van deze 
blad (J. H. MiglJon) die zich Jehaem ,teekent, z~.u d~ yel'tooning in baut', gehe~l e~, zeker zoo mOcilijke gedt:'elten der lragedie meel' 
sChrijrto. a. het volgflnde: , blJ .wlDll~n, eelle vertooIlluK, die WiJ VOOI' maleu betrekkelijk gmrollwer is san het 

• Het voortdurend Shakespeare's werken het overlge zeer belaDgWek~elld vonden, .. origincel dan die van den dialoog, 
vertolken,schijntvan lovlned tezij~geweest , De,Telegraaj oordeehJe ,me, be(luald ou- KR. 
op de opva1tin~pn der vertolkara. Hat 'was ~uns~l.g over stuk en ~p~oerlng, . Dr M. B, Mendcs de Costa vindt dat Kloos 
alles al. in d. geesUge Twelj/h Nigh/ or wa/' Wij bopen nu spnedlll 111 de gelegenhe,,' le zich een puzzle heert opgegeven door An/i. 

Ter a.1.nvulliog op ans ovorzicht der vorige yo will, Muck ado about nothIng sn een ... zlJn zele te oordeelen en komen dall nog eens gOlle zoo Le willen "brtalen dat tle overzet-
weck nog deze zin~ueden uit eeu nrtikel vau deel der Mid-Summer Nights dream (pen I op de hewerkillg eu het speI lerug. tiug ht-ltzelrde aautal vprzrm, jn zPI1'1 JeUer-
deIl heerM. Horn V(lor Het Nieuws. dant. van het eerste). greppn Ileeft als heL oUI'~vrC'J.I;.ehjk.e. \Vij 

Met eon enkel woord heb ik reMs mede- Mon heeft ge.chaterd .an tUd 101 tyd om 1.lell hoOt hteronder let woord : 
gedeeld, dat Werkstaking bij de eente Tourniail'e, Clouseußouwmeesterj de Vries, r • Want het is zich een pm:zla opge\'en. 
'voorgtelling een groot succes lIeeft,verwor- als 'aanvoerder der gerechtsdienaren, had .:' wau neer men zegt: .. Kijk, ik zal DU eells 
'ven; bij de tweede, gisteravond, i. het nle\ zleb als de kosteliJk.vermakelijko Dogberrij: Twee Antlgone-vertalingen een kuoslwerk van een wereld.arliest gaB" 
mind.r gowee.t: na elk bedrijr berb.alde van Sbak .. peare een enOt'men buik gem.akt! besproken. verlaien en dal doen niet alleen in dezelfde 
\eruil1>eitlogen. Oe g'uns\ige iudruk, bij h~t en waggelde als aeu Lounetje~rond over lIet . maat, maar ook in hetzelfde aalltal verzen ; 
leztlil verkregeo, is door de vertoooing nag tooneel. " . , I :ßeD paar belangwekkeude opslellen over ja sterker llOg in lietzelfde aautal let\er-
aanmerkel1Jk vt·rstorkt. Overigeos, men' heefi van Vasantesalui da; Antigone vertaliugen door prof, dr Van ge'epen,. 

Of de schl'iJver aanwezig is geweest, Is een. klJ~t'tu~ ge~naakt, m~t, zoo. prachtig.a ~er~:w~~.,,~~l,de.J}~ hcc~~ WHlOlIl 1~1t?()sgeven • Schill~r zal toch wel cen dichtl'r mogen 
zells da dil'ooüe onbeuud,' want ook zU decurs, 'met een ZOO "aligstvallig ver1.orgell Jn:! deze week da N ederlalldsche Specrator' worden gHlioemd, en zeer' zeker Shelley, 
weet niet. wie zieh onder den naRm vau · . van alle hulpmiddeien. lIIel een onweers- . e 'nhel groene WeekbJud in de norumel'S vall althans de heer Kloos aehL hern allf zOod,tnig 
Brandt vall DO.Jfue verbergt. Da onderhan- . passage , en eeD maanlichtetl'ec, na dt!D do'n· ' 19 Ftlbru3,'i. zeer hoag, maar dio Wal't111 verstalldiger. Zij 
dtllingen zijn namens het Leescomit6 van der, .met de . ooste~he gezicht..·n, on \'oor ~ Bei ePl'stgenoemde stuk is alleen O1c>t k01.en voor het vCI'talen vnn lphillenia in 
htlt Toolleelverbond door Dr Meudes dat sen eerste uitvoering g~r~geld Oguratie van' initialen KR olJder:etlkend; het tweede is Aulis eil van den r.ycloop de VtlrSUIaal die 
'C;;sta gevoerd. Als hiJ deo \'el'toooiug gezieu zller vele ptlr/JOnen, van Ben heer d r Mendes da eOSin, hUH bel geschiktst vool'kwam, nl. voor den 
beeft, zal hij er zeker 11168 ingenOlßSD zjjn Wat ik rnij niet h~d kunnen denken heeft ' Uit ht .. t alJel'(~er.st volgeude Spectator~ar· dialoog. de vijfvuetlge jamben en \'001' de 
gewtlest, want zij was zeer, leer goed. he~ Nederlandsr.h Toonet:'l gt"lIIaakl vau dit llkal latell wij de aanllahngen uit het koren een rijmend metrum; niet alzoo 

Deu heer F. Bouwmeester mijne dankbare pracbLige-dramader tludheid - een toover- grieksch weg we~elJs leehoische moeilijk- Kloos, nuch Van LeAuwell, di'_! beiden wilden 
,"hulde voor zijne vsrtolking der boordro!. sluk mel ' schitterrnd. e/focten, en telk.no Iieden. Hot zij genoeg hier te vermaldon da ,l zoo dtcht mogdiJk bij het onropronkelijke 
Nu eerst waut Ik, wat die &Cleur klo: lot dwaalde'~ Gog nur het IlU verlaten orehost, de beool'd,eelaar een cituat uit het {.orspl'on- bl1jven 60 helol.tEm gezegd; .. Sophokles 
DU -toe wist ik. ',niet. ZJjn Hein M ",rink omdat het gabed. oodttr:-ochrangd door kelijke actJLer elk voorbeold vJaalst. sr.hreef deu dinlol,g iu l.esvoetig(' J.tmhen, ik 
staat verrti beven alles, wat lk &0\ heden muziek, zeker nog meer zoo winnen, Kr, zegt dan : do~ dat ook ; ~uphuklt.!s gebruikle VOOl' de 
gezion hdb; die vertolklog, br, ed van Me, Vasantasenti. zal llet wel gann al~ - Indien heL den heer van I~etluwell ~r koren en lyrische p:,rtrjen anapae~len ue 
opvattingf'D kraaig ,an uilvoering, gar den met Antigone, gaandeweg belarigs.lolling {,mte doen is geweest sen mlsr den tl'i4Ut choriamben, or dochmien, ik doe dat ook, • 
'pe~oon van den achriJver, zoowel hi ZUD wekkende. der antieken opvoeruaar Nederlallrl~eh luO- - Mi.al' hetot gij heiden el' dun nng nooit 
gevoel V3n recht als io zijn lijden en ziJne Zöb gemollteerd moet het indruk ,maken, neelstuk Le yerv~ardigenJ dan kan zUn werk Over gedacht; dat een Vers 'vau SophokJes 
'wimboop, geheei weer; het was prachtig. mUs gespeeld te Amsterdam of dJ.Ar wl.lar ' de lof niet ollthouden wort!('n "an vloeierld voor Gl'leksdw oOl'en heel jets allders is dan 

Zeergoed waren ook MeJ. Sasbach (Dhlb.), tooverscboondl!coratlvlt\ngroo~llflifiKllratie te zijn en onze toonedspelers niet te \'(~~1 UWzl!svoetige jamben voor onze Ooren' 
'de beeren Morrlän on Holk.er:l (de bcide kunnen he1pen om lu.ot , sluk uit t~ voeren,' mo('iJijkhedell in de dictie to b~rok.kt.·lIell . Ge We{'t imruel's evcn goed :Jls ik, dat noch 
lcompagnOll:5) en VIlO Warmelo (de hoofd~ zooals mett op h· t Leidsche plein heen g~ IlßlTlerS, de door prof Van L~euweu gde- gij . noch ik, noch iemand met zek.orheid 
tuinvoordar der werklieden). Oe heer meend 't lEl moeten OpvAtlen. ' v,erdA overzetting van Suphoclcs' A Jlligolle k<.lll %eg-gen w,:ar de üriekell in proza. in elk 
Morrien ia miJ als de oude Van !.ent %eer Maar •• .' in Rllt l buseheid~nheid geloof ik ' (Leiden, A. W. SUthotl·) is meer cen gemo- woord afzonderlijk deli klemtuon Jegden; 
meegevalleu; ik wist nitlt. dat hlJ tot zoo dat niet apn de 'waarheld "(Ul hat stllk volle derniseertle varaphra~e dan cen zoo gdrouw rum andere woorden of ze dat dedeu leuend 
iets in staat was. recht Is geMchied, dat deze uitbeeldillg fr m')gelijke. yerlbliug, waarin menige uit- I op het Hceeut of op de leugte der lett~r-

Van de arbeiders-groepen was door de eene is Iiaast did welke Vogel's v61'Ialiug drukk.illg niet vrU Le pll'itell is Van zt:kere ! grepen. Eil als wij dat niet weten, dan kurt
~ regie veel werk gt>IDaHk'; zij gaven een ei.!'cht _ maar toch, dat nlf!mand mag lIuIJ." bunaliteit, aen bewijs dllt sophoclcs' 1ragodle lIen \Ve hDlnt:rs 7.el1:, niet bij benadering 
.'goed beeld van belgeen ooder da werksta- teD het prachtig etrect\"olle tooverdrama te l1ie~ ka,n gemaakt worden . !Je b~werking uiLmaken hoc die verzen in 'de GI'Jeksche 
kers o-mging. 'Als geheel dus eene mooie gaan sien en om de DankJeeding en om het vao den hoo .. ,Jeemar Is matter, kJellrloozel', ooren klilukeu . Wilt ge een tJewiJs; waut 

-vo'ors'iel/iug -va" , Im goed oorpronkeliJk vermakelijk-cynrsche waAS 'dat ovei' aller mh~~el; , k.rachLig "dan het ofl"!$p~onl\.; Iijke ik da u al ongeloo\'ig heL booftl schudden' 
sluk :- alS dllt met tTtkt, da" ka1l hel Too- ' opvauhig hangt en heel de handeling wik- Urieksche ~tuk, Dit. in exknso ua le ga,lU is Goed, ik znl er u een gevell, tl at ieder leek. 
neelverband wel opdoeken. kelt al~ In een ragOjn sJuierkleed van g.u;lS, oudoenlijk; vrrgelijk alleen maar het ~ \'er- kau begl'iJpcll. lJe ht IJin yan het door u 

en oostersohe geuren s"reid' - lurhtig 'en haal van den wuchter op blz. 22 met vSiI. ueitlen \'el'taalde stuk. heet voJgens u Anti
vluchtig - waar men nogmeer dip.pgevoeld~ . 407. - 440 blj Soph()cle~. Als uitdrukkingrJl, gone met deli klemtoou op ti; voigens ande
pnäzie had ,'('rwacht.- die öC ,te modern zijn 6f niet in den oor- ren spruken de Griekcn in proza dien DRain 

Nasehrltt. 

Wat de heer M, H, bedoeU met de lantste, 
door ons geeursiveerde zin~nede, kao ons 
maar niet ~uidelijk worden. Hel rechl 'an 
bestann VAn on. Tooneelverbo"d staat or 
valt loch nlol met hel 811001>1 van ceu stok, 
zoli. indien dat isgnedgpkeurd door bet 
LP.escllmitö en ril\ar Werkstaking. IlHUI' uit 
ons vol'l1'ok I onparLijdig sameng •• leltl 
Ovel:zicht blUkt, zeer ver""hillend wnrdt 
beonrrlr.eld, Zfm eell madg succes nOjl niet 
eens pleiten tegOtl het Netlerlandsch srhouw· 
bnrgpnbliek, aet Toolleelverbl>lld staat en 

Da: Am~tel'dam8Cbe cOl'responficnt der spronkeiijk~:m tekst vootkomell, m,)eten ge· uit Antig6ne me, klemtnon go; een derde 
N. R. C. gt'uft ons weoreen geheeie andere wraakt wortlrn: .. den koclell schoot der geval wordt door niemhnd mogelijli. gencht 
meening: nartle -, .. a.l$lliepbetl'eul'de dierl/re doode.. Welnu, als SOl,hokles v(!rzeo hafi gema<lkt 

• Er7.ijn nan de mnnteerinu bij hel Ned . ,(blz. 4 - de laalste zogswij'c hJitikt .dver· op gelijke wijze klinkend als die Yan , u 
Tooneel gc6n geringe kosten _tresteed - . tClItie-nchtig)," aen gruwzaillTl eindc" en I heiden, dan zou bij lIem de naam- der hp.ldin 
wilrd naar- 'aa1l1~idiug dt>r prem~ere in dit .. iu des lavcDs leute· (blz, 5) .• , SCIIOOIl ()ok 1 ör Antigont> of Auti:,:olle hebben geluid, ten 
bind getuigd. Neen, maar het doot gl'ooto 't hUT'Le OIlS breken mnclH ", blz, 6) • Gode i miuste zoo zou man 1.eggen; ma Ir neen, 
schade aan den tndl'uk der mmtee'rin:.t. dat welbehaaglijk" en .. dc!\ ht>rnl'l.. heil'gen een Grieksch trt'ul':.:peldiehter IUlIl, om de 
de decors zoorammelen. Hier i:H en z~iseherrn wil. (ibid), .. steeds oHverzettelijk, nog in : wetton vaIi d~ vel'slß:tat, den n(lam Anti
uit IIe bruiue, dRar een luchtdoek uit da 'L voorportua! des dnods .. - (1,lz. 7) .. de gOlJe uitlt anders gelJruiksll dan dOflr hcm 
groene,ginds seil ilchlerscherlll in daarmede ,\ pijltw:>o \'all mljn Lroon .. (11), .. in. 't !litor uie te sJll't'ken aUli,.. ollo, dus Ißel kle!D of 
volkomeu disharmbnieerende kleur geschil~ ; der alJedaagscbhp.id. (l2r; de eerste drie stemverbetDng op an en 01' ne. 

I 



Hieruit ,'olgt ton eersle: .. da klemtoon 
In da Grif'ksche vprzt'n houdt zoo wpillill' 
rektmin8 me~ d~1I klemtoon vun du wnordall 
'l fzondel'lijk, d3L zeH'" elgennamPD in die 
\'erzen and~rs worden betoonl"i als in gewooD 
proza • en ten tweede : .. terwijlgij beweert 
ju~lzelfde metrum le gebruiken als Sophoe 

kies, g"bruikt ge er zulk eell waarin het u 
uiet aens DlngeUjk is den naam der heidin, 
naar wie lelfs het stuk heet, z66 te hetoonan, 
:L15 hij doet wiens wt'rk gij vertaalt . • 

Geenszinll Intusschen heb ik op zichzelf 
lH"'zwaar r.egeu het gebruik 'van zesvoetigu 
jamben. Integondee'. Met het oog op die 
passages ~aar de pt'l'soneu voortdlu'·end nm 
t:ß om een h~el vers zpggen, itt h .. t zelTIi 
~ewenschler deze versmuat te gebruik~n,_ 
Jan da korlere vijrvoalige Jamben, Mits m.n 
!.ich nie, verbeelde dat men 1111 ook. dez6Ifd~ . 
maat geuruikt ab Sophokles. Mnar geheel 
,," al verJerftijk Is het· om het in preeles 
,!venveel "erzen le willen verlaten als er 
In he~ ollrspronkelijke staüJ. Ik weet wel, 
lut Sophokles, die en die wnordcn iu ' cell 
vers zette, t~mdat ZC naar zijn gevoet zd6 
I)ijeen hooren, maar de volgorde de,' WOOre 
Jen in h~t Grit'ksch Is Jiu eenmaal een 
:mdere eil een heet vrijere dau bij ans. Vos· 
ioae,' beeiL inderlijd iD ziJn Homerus·verlae 

iing eell dergelljk kunstje beproeld .n .. ja 
"'olvoerd, maar 1I0e t De morluis nil nisi 
{lene •• 

De heer Mondes verwijt aau Kloo.<: 
• I. Het menig.uldig gebruik .an stop· 

lappen, 
2. het misbruik van moderne en (u.miliar .. , 

ja platte uitdl'ukkingen, 
3, het hel'haaldelijk onverstaanbare ,taal 

.. chrijveo, 
4. bei aC en toe voor verzen oprlis:o:chen 

mn regels met zeer gebrekkig of gebt!t',l 
'JIlh('rkenbaar metrum, van regels die Di~t 
Le zeggen zijn, of vao regels die niet anders 
~ ij~ . dan gewooll proza .• 

. Wedstrijden. 
Men veroorlcwe on8, te verklaren, dat 

wij o"er de wedelriJ,len niet Ie eenemnal 
het ge",el .. u deelen .an den heer Frils Lapl· 
,IOLb. uilgedrukt in ' t vorig nummer. 

8teIHg, om e.n goed gelegenbeidstuk te 
bekomen, hoofl er geell wedSlrijd ullge
~chreven te wOl'den, want honderdtegen 
;,ell zullen ,lecht. de onbekende dl'amallsche 
:;cllieen ol'dagc-n om naar den uitgf:looCden 
pfljS te dingen, e~ de jury ~al ~r k'l~urgee 
~leld m.·e blijv~n zitten. ' 

Oaargelutt'o dit enkel ~eval, kunnen wiJ 
" p eeD wedstrijd gt:euszills zoo uit ~ ~ e hoogte 
lI(erzicu. 

Hel is wel waar, dllt deelnemers, die pas 
np een oudurwerp beginnen te pt!inzen, .als 
de kamp open verklaard is, g8ßn meestefStuk 
I;ullnen inzendpn, want iUl!eviug cn bezieling 
worden niet tlpgelegd. Uoch ~r ~tuan er 
lJok anllere, uamt'lijk. de truge eD weirelend~ 
talenlen, soms 81 maan,ten «tu jaren meL 
oJeU8 uitmullLende fabel in boofd en gemoed 
l'ourlloopend, af en toe een t'oone~l of een 
IJedl'ijl op papifw brongend, zoo maar VOOI· 
:dgen volduening. le zedig om met iemand 
over hUD werk te sprekeo, 

TOHvnllig vernemen zij bet in .. tellen van 
"en wedstrijd. 

A hl waarom zouden zij oen& niet meedoool 
Zij wngen er Immers · niets blj, l .... wUI de 
willst da.arentegen van aar~ is om de klein· 
moedlgeu te lok'kell CD huu ijver en stout-
heid tu t .. boezemeu. Op die wijle veJ"beeldeu 
wij 00.5, uat som~ boogst verdienstelljke 
~'t.!wrochten in 'L levt-o worden ge,'oepeD. De 
loome geesten voelen zieh krachtig genoeg 
, eprikkeld om uit bunoe slulmering op te 
,priligen ; haU voltooide scpeppingen wach· 
ten niet zelden op zoo 'n stooLje om hun 
beslag te krij~en; 'D~st~ weggeborgen 
lIIaliuscripten trt'den ult ttunne ~chuilhoeken 
in 't liebt der critipk, 

Ik weet oiet, ho. 't in Noord-Nederland 
toegaat, doch in Vlaum~ch~lie)gie tOullen da 
:)chouwburHbesluurdul'8 zieb vol:;trekt zuo 
uereidwllUg niet tot het 0pvooI'en vao 001" 

liET TOONEEL 

spronkelijke stukkon. Met de vre('mde j~ 
meer geld te wil1llon. Reeds ko!ti het een 
sebrijver het'1 wat OIodte tim zijn werk .t.e 
dOE'D lezeo, en wat hot spcl .. n betreCt, '_zie t 
in da moeste j!evaHen Is dit een droom~eeld, 
hetwelk men zieh uit hat hoord moet zetten, 
tenzij men iets' voortgebracht heert" dat · 

·beV •• 1d geliJkt op allerlei a"dere tooneel
dingen, welke bij het lIewoon publiek veel 
hijval ontmocten. 

Een sLuk, dut . een prijs of eene8t:lrvolle 
melding verwierf in eeu ern$Ugen wetlstrijd, 
wordt ech1er .gaarne opgevoerd, an, mocht 
het voetlJcbt er al gebreken in Jaten ont· 
rtekken. welke aan hPt oog vall den keul'· 
raud ontsllapleu, de scbl'ijver heert er 'eer 
en faarn mec ingelt>~d tn eeu zl~JrVel'tf'ouweri 
gewollnen, dat misschioD nag rijpe vruchten 
ka • .!elen. 

Naar ODZO innige overtuiging dus -leverl. 
oon wedslrijd hoogellaftmd geen k waad op 
0'" sUebt hij doorga:l/Is nut, weze het ook 
onrechk;treeks. WiJ beschouwen hem als " 
e~DO aanrnoedi~iDg voor de al1~LvaJligf'nt 
als cene belooning tcvCll5 voor hen, llie blij~ 
keo gavell VOll ech~ laient. Maar - de jury 
1U0et uit bt,vuegdc per:;onen bestaan. . 

Antwerpell. F1uNs V"" CUYCK. 

I~I 

De Schouwburg een Goudmijn, 

Het mog. vreemd schijn.n dat Ik hoden 
terugkom op een artikel. versl'henön . In 
Hel Tooneel van 4 DO<'ember 1897 (11; 
mijlle veroD\8Chuldiging ligge in deze over,· 
weging dat het hier eene buspreking geldt, 
welke niet _,.an de gebcurlenissen vau deo 
rlag of vande week verboneeD is, en' die 
bijgevolg nogwel Jaren lang znl kUOllen 
ger~kend wurden te behooren tot de ondere 
wer~D vaD actualiteH. 
,no" heer TRCO de Buar had het toen .over 

den zieke, den teringlijder, dien Illt"D 
scbo\1wburg noemt • en, de oorzaken en de ' 
verschijnsele" der zlekte bespl-ekend, be· 
n'evens de' verkeerde behaDdeling welk~ 
sommige doltters den pbtieDt willen doen 
ondeJ'g •• n, st..Ide schrijver deze diagnose 
voorop: 
. .. Eerst een drintai leiten. 

• I' De DoolPol beleerde in oen Jnar drie 
hond<rd .oorstelllogen, Gysbrechl van 
A .nslel is 260 jaar <>ud en heelt in .1 dien 
tiJd geen drie honderd .oorstellingell ' be
leerd. 

• 2' Luilekkerland heen ± 70 vClorstellin· 
gen geh.d (lOt · hede,,) (21, en iu dlt s.lsoen 
hrengt'n Shak68l'eare. Moliere en alle Neder": 
laudsche ßllteurs samen het niet tot zeventig 
.oorstellingen. 

.. 3° Alle schouwburgen te AlTIsterdarn 
zijn noodlijdend, maar het Cap chanlalll en 
het specialiteitentheater blo~ien on makpn 
rUke winsten Zie bOy. den groel en de ull
ureiding van den Ijillgelljangel in da Amslel· 
straat . • 

Tot zoover de beschrijviDg der tHring~ 

symptomen. De het>r d~ Beer gaat '·OOI't : 
.. Uit die drie feit~ll hHjkt, dat du toooeel· 

dOKters ongelijk hadden, die howeerd.n : 
• 1- dat men SllUkespeare en ' Moliere 

moest speien, 
• 2' dat men VondeI, Breeroo, L.ngendijk 

en dorgelijk. moest spei(\!], 
• 3' dat m8U stukken Van de allermodern- . 

sie modernlteit moest speIen. 
Voor du ver~tpru uit~nzetLing dezer drie 

punten moet ik verwljzeu llaar het lIommer 
van 4 HecelJllwr 1897, waaruit ik allE!t>1I het. 
allerno(odzakelijkste .aoha,,1 om des le,ers 
gebellgen op te lri.scheu en des heeren de 
Beers ideeä~ OVer de zaHk zoo getrouw mo
gelijkiIr'h.ar verband weer te gel·en. 

Rn DU de ollrzn.ken : 
.. De oorzaken waardoor de schouwburgt>D 

geen zaken 'makell eil bij gebrek .an geld 
allerlei proeCnl'miugen doen, die ook alweer 
mi~lukk8n, zijn driterlei : 

• J' De prUzen zljn te hoo~.... Tookomende wook zullen wij het volledig 
. ' Da s'Lu'kken zljn niet,lIaurden smaak 'v8n progr:unn;a van d\ ~.ien zeer iutel'rrssanlell 

' lEl pulllick... . I:I.vuud meedeeJen. 
3° Ollze' nationale opvoedipg is de messt Men kan ,nn heden af plaatsen VOOl'be· 

lIf'weldige viJand van het goede tooneel.. .. " holiden in den Nederlandschen Boekhondel, 
Hoe du toestand behoort verbeterd !e St J.cobsmarkt. 

·Worden. da" heer Taco da Beerzf-'gt het niet I 

\l!)luU; hij raat het den lezer gissen. Op de 
gls al dus besluit ik uithet . artikel, hetwelk 
qierhoven in zijn~ hoordgedachten wordt 
gerttsumeerd .. : 

Ac Walm ... niet moel doen • Tooneelnieuws. 
.1. Men moot geen stukken van Shakes· W" d d h ' d f 

}leHre en Moliär~ ~pel~n i IJ ro~pcn. e aan Be tIn op en eest-
2. Men !Doet de tötukken oour klas:'liek,eo, a\'O~ld. die znterdng. 26 d(~zer, Clp het 

fOllde!" Brcdoi''':': lluugendijk enz., niet' Lyrlsch Toon!~l aan~ebodell wordt nan 
eleo'." 'Mejuffrouw Celme Dtlysp, de ~eweten:-,·olle . 

sp 3. Men moet de nleuwste stukken van ' eerste. znngeres. Me.tl ZHI opvoer~~ lIet werJi 
Ibsen en vlm allerlei FrunS<lhemodernen' dat blJ elke ~e.looOlOg zooveel blJ.nl haalt : 

,niet spel~n, d&llr zlj sleedshebbell gedeeld Dt Konl1lpnva"Saha, 
io het ·Iot der HoUandsche klassleken. 

·B.' Wal men wel moel dO ... 1 

i. Men moet de Nyzen der plaatsen vor
I~gen i 

~. Man speIe stukken nn..1.r den smaak van 
bet pUbliek (Dooipol, Luilekkerland, Ma· 
4a1lle San~·G'"e, Levende Brug, Don 
'esar de, Bazan) ; 

3. De natiooale opv"'<!din! worde sewU' 
z,lgd in dien zin, dat-zij ophoude du' meest 
fiewelttig~ vijand van het goede toonf:el te 
I,ijn : min'der examens, mill uitgehreide pro~ 
gramma'..an onderwUs, opdat de ovtr
.pa.m ... g."st niet ultsluitend trachte naar 
ontspanning'door vers~rl}Qiing en vermuk, 
endus nlct'afkeerig blijl'e van ernstige kunst 
waarvan hpt- genot inspan",ng vati denk· 
vermogt'n v9tdert. 
i Zbö SLei ' ik miJ de geneesmiddelen voor, 

die de beer de Boor den teringlijder .oor
""brijven wH ' 010 bem de ondermijnde 
gezondh~id ierug te schenken G .. I Ik1e 
niet', juis[ weer, men wijte het, hetzij aau 
du bekuoptheid zijner elgt:11 uiteenzettiDg, 
hetzij aab my'n g.b .... k &an begrlp, In geen 
geval un k wade trou w vao mijnentwp.ge 

Nu weosch ik slechts eveoin', voorbijgaan 
je aallmerkillg ' lucht te gevell, dat de hulp· 
midd~len. sub 2 en 3 hitlrboveo vermeid, miJ 
weleen!gszins too.cbijnenelkander teg.n te 
sprekan. Wel is het mij bekend, dat men een 
duor ziekte verzwokte" ·Iijder niet spijzen 
kan met het krachtige- ·v""dsel dal e.ne 
.gezollde maag pasl, 

Muar de vraag ia of het mag aanbevolen 
worden,een ziuk organisme DOg meer te ver· 
git~i~&n,den kanker Dogdieperte laten invre-, 
tim, met. toe ta "even aan de k wade IUlten 
,all den patient' In and81'e woorc!eu, h 

Bij den Brusselschen Schouwburg 
,ijn de repetitle. begonnen vnn Hel TeekeIl 
des Kruises, ht>t stuk dat te Autwt'rptoß 
verladen jaar zooveel opvoel'ingen bel~elde. 

De inlichtin,en over den hee,' Ile Groot 
die het Res-juur ~an het Lyrisch Tooneel te 
Ant'lVerpen aanvraugt. gegeven, zijlJ niet. 
vaD aard om hem de sympathie noch "an 
het Stedelijk Bestour, ilOCb .an de kunst
liefhebbers te ver"'erV~D. 

Maandar -aanstaande zlll te 'AntwerpeD 
\'oor de eersle lllaal doorgaan : Een Losbo.l, 
V81l den lleer Vnll Kf!r~bergell, uit den Haag, 
in den laatsten prij:!!kamp, uitgeschrevt"D 
door de stad Autwerpeo, met e{ln tweedeIl 
prij s uekroond. 

Het Bcschermingscomitcit van het 
lyrisch Toollepl hflflft nan het Hemet·utehe
stuur vun Antwerpen ~ell 8chrijven treZolitieu 
um te "ragen dut de door den 'I'ooneell-;Iud 
voofge8telde. vel'hooging ·ian·· subsidie tell 
bedrage .an 10.000 frank zou tllegestaan 
worden. 

De herhalingen voor De V roolijke 
Vrouwtjes ,van Windsor zijo volop aan 
gang biJ het lyrisch Tooneel. Het werk zal 
weldra doorgaan. 

De Antwerpsche bladen bevatte" ftillke 
nrUkels um te proteStee.rt>u teget. de (IDIlClem· 
lijke halltf~lwijzo van den heer He Urool, di~ 
zoo hij kans h.d,le ~ehad orn '" gelukken, 

h.t wensclienswoard, sao het publiek de 
geleg-euheid te ontbouden om -ernsUge kunst 
t~ leeren keDu~n en genieten' Zal _ men, 
Ihet het goede nC te sebatf'ell, h~m dell weg 
naar het goede hol.deeren keonen I 

Doch, rlit daarge.laten, _ hot 18 'slecbts al1D ons lyl'i~ch Tooneel 8tone toelage vnn 
aene bijzaak. 10.000 fr. ZOU onttrokken bebben. 

Wat voOr mlj in de.e hooldzaak is, wH ik 
hier "p miju hou!'t In 'I kort uiteendoen. 

Ik zal lnij daaruiJ oULhouden vall • jere
rpittdt'S' • en • toatium ., waarawn de heer 
de Boer het lalld heel" en du. blijven op 
tien geh~~l 'praetisch eu pusitief Itandpu,Dt. 

(Wordl vervolgd.) 

Antwerpen. H.T.,d.V. 

.. •.• _'fIlZ .. 

Feestavond Willem Van Zuylen 

Hiel'onder volgen de ·verschU1ende stuk. 
ken die de heer Willern Vau Zuylen zal 
voordragen in het lokaal EI Bardo op woons
deg 9 Maart. 

l. a) Ude SludentJea ) 
b, Lit'fdeodraak ) . 

r. Ben lastig genl, 
Vertäliog van 

3. De dupe der t:1i torlt' 
~. Eelle eel:sle Herde. 
". Oudste Willlpie 
6. f!:en blok aan 'I been 

Piet Paatjea; 

BoontJp. 
Fabiea. 

Het volgend henetlet op onzen. Neder· 
landschell Schouwbur~ zal · deo ht'er regis
seur gevalJ~ll. Rij he~ft gekozen : Korpo
raa,. Snnons, wat. weleen 'volle zaal zal 
uitlokken. 

Brievenbus. 
Men "rnagt ons Inliehtingen over een 

blijspel'l Spookl in Ruis, vun F. Roelauts . 
Kan een ouzer Iezers on~ daarover' nieUW8 
.gevell.t Waar he~ te verkrljgell is, o{ wie 
het bezit I 

ELDORADO. 

'l'oon- tu l'oOD •• lmA&tlchapp~ ~"Dt Kor,eD4ltar" 

Op Zaterdal\' .6 Februari 1898 

om 10 uur 's avolld.:t 

GROOT BAl 
(I) De Goudmijn onzer Schouwburg'en, door . i , BlI.ulLbl'euk 

Taco 1:1 da Bf'litr (Amatlitrdam . I" 8. Brut' omhtlog 

Mllrrell\}sEmants. ! 
Rfll;ier "·aallien. 
Piel'rot. 
Stokvis; 

In de vereenlgde zaIen. 

E. Laurillard. (2) Heta.rtikella geda"teekend 15 No".' 1897, ~,·Paarden8'ang I ELECTRISCH VERLICHT. ._--------
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Nederlandsche Schlluwburg. 

De . Wraak der Corsicaansche. 
Drama in 6 tafersclen, naar het Engelsch 

Danell •• 001"81c. edelmaß da hr 'Bertrijn 
TomassoMonaldini.oude vertrouwde 

der Paoli', "ran Keer 
Antonio PROU, Fa', i'eeolUcier 'W. Janssens 

g:~~~' Anst~"ther, z::!~~~~~:n j DHis 
Cha.'He Philips Vatl den Bosch 
M. Ba.rnel!! Lemlll~ms 
DebelIoc. kapit der jagsl'l1 Devos 
Xarino Paoli mev. M. Verstraete 
Enid Anstruther mej. Jonkers 
Lady Charteris mev, Lemmens 
~taud,: haar dQchter Bertrijn 
Marie Matteo GOl'l~ 
Hen bediende Rasqllin 

EEN MAN IN LEENING 
Blijllpd in 3.bedriJven. 

An!ltole Van den Hril, oog· 
me~8tcr da hr W. ]anssem'l 

lIartmnn. gewezen leeman P ]an!lsen~ 
Manl'ils Bartei., gew, onder"mcier Van ,len Busch 
Vlasllaal-d, herbel'gier lJe,ol, vR(ler 
1\Iev. Sarraan meT, Lemmens 
Adele, haar dochter Bertrijn 
Aga.thA, vrouw Tan Van den Bril Oorle 
Pieter, knM.'ht de hr Babuaiau 
Katrien, meid mej, W~geman!5 
Een COßll'lcteur de bl' Leltr.! 

~:~ ~:~~ende bij Ha· tmnll ~:~~I~:ye 

EEN LOssOt 
Toonceh.pel inS bo;:rl! ij\'cn. 

GI·aar Rynauvfl dc hr ßertrijn 
GranfGeorges\"Ilß Wnldheim Vun ,I{eer 
Baron Armaud, zijn \leer \V. JanS!cns 
Jilß"en, hankim' en koopm 11 Van eallter 
Henri. zijo zoon Lemmens 
Jaß Welten, metse,aut' Vlill Hijn 
}\:ees VOI'lI~ers, metsehLar Laroche 

'\\"orman, kllmerdieollar P. JaßAsens 
Da Plak.'ker, student De'fOs, zoon 
't Oootje, stlldent Van den Boseh 
Janus. knecht Clsuwaer; 
Ben kotHjhui!!bediende Antooßa 

t~~t~:W~f~~~ va.n Wald heim mev·~:~~traete~L. 
Marie. haar dochter meJ. Jonkel'S 

Mj~:: .mey._ ~~~:mana 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

DE KONINGIN VAN SABA 
Zangspel in 4 berlI'iJ~en. door von MosenthaJ. 

metri!lch ovel'gazet dOOl' HUBERT MELIS. 

Koning Salomo 
DA hoogel'rielltel' 
Al<Ia.d 
Bl\lJ! Hanan 
Een teml'elwachttr 
Sulamith, zijp.e dochtel' 

~tt.~~~l~~';:r~al~a~~:a 

da hr PieD'I 
Jude1s 

~~{~i~ 
Van Elsacker 

Mej. Du)'!.! 
Vlln EIMoCkcr 
Kamphunyae 

Zangspe:11Q3bedrijven(4 tafcreelen) vanNeslor De Ti~re 

llulielt1vanJIn Bloeb: 

Blut.. 
Ril", ziJne doeilter 
K:ltt'lijn 
~Ierlijn. hallr zoon,toondicht. r 
Ueinilde, bare pr.e~doehler 
~IaI'('U~. Mertyn's niend, loondiehteL' 
JAU R~bo 

hl'. B. ToHie 
lIej, K 

Mev, B 
hr L. 

Mej. V 
hr Fitns 

H. FontllinfJ 
)('j. Van E'1gelllOel 

:i zuslers un Rit. • J. Vrlder.l 
• A. Keßl\l'lI 
hl' ßrOIl\\'tf3 

Van Eeckhovtn 
V,II EI~a{'ker 
V.nEectho\·ell 

:ß.C>:n:l. 1; 1;0 versol::l.1Jn.en. 

BIJ 

Lodewijk Janssens & Zonen 
TE ANTWERPEN 

Bekroond treurspel in vijf bedrijven 

door 

Hubert MELIS. 

Prijs der volksuitgave Fr. 1.25. 

Mtts toezendlng van deze som wordt het werk dadelijk opgezonden 

DrukkerijCl. THIBAl1T 
7, GRATlEKAPELSTRAAT 

Telephoon 1489. ANTWERPEN. Telephoon 1489' 

Overzicht van eenige prijzen 
.00 fijne Visietkaarten, ..... . :. • . . . • . 

IOD met 5dEnveloppen~banden 

iOOO Enveloppen met firma, te beginnen :van· 

1000 Briefhoofden of Factuurs (8') 

1000 (4') 

tO '10 vermindering per 10 duizend exemplaren. 

Alle soorten van Registers. 

Fr 1.00 

» .,25 

• 2.50 

• 5.00 

• 7.00 

KOPIJ BOEKEN, BESTE HOEDANIGHEID, 500 BLAD: FR. 1.75 EN 2.00 

Inpakpapieren, Winkel papier, enz. enz. 

I G-'Us1;ave F"AE S 

I as, Boddenslra.l, as. ANTWllll1'EN. 

I * M:UZIEK ~ ~ 
1 S,all'ln1l1lmBRteD lnalle, 1111 

Joletro110mel,Diapt.!Onl.enl, 
ZelawlCap.bou •• rUllOU 

SNAREN 
MUZIEKPAPJER 

Abonnernenten 

OIlII'lIelllle Verk~p ,an 
Snaren instrumenten 

W. Koopal & Co 
Ago.llChap Tm ""ondlal.g.n 

64,Prol'inoiestl'&&t (noord), Antwerpen 
UKPLAliKllIG EI{ IflTOttLHrIG VAN ORtlkWERKEM 

1ft BI'.I..cdt 1I0LLAMD y.1'f DUiTt.CILI,A"D 

---- IN 24 UREN. ----

AlnltondigingcD. op I 
muren. 

Verhunng V:ln 
dl"aagborden en wlLgens 

................... 

.......................... , .. 
Handschoenen fabriek. 

Handschoenen op maut op 3 uren - Koste· 
looze en onm.iddellijke reparaticll. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zonder geuren.
Handschoenen in Chevreau., Suede. Castor ,enz., 
-.Engelsche. Zijden. halve zijden,garcn Hand~ 
schoenen. - Groote keus van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud bui8 Berbigette, 

33, GROENPLAATS. 33 

ANTWERPEN. -_._ .. _-
PI A N OS. z!~vi~e~~ ~~:~:ijri:~ ~~~p~nL~a:~ 
JAHSSENS, KURallel, 14, Hoek 'lan Hopland. Oroote 
keu8 van allerbeste pianos van fr.575, 625, 615, en 
onversbjtbaar tn voor 10 jaar gewiartorgd. 

VERHUIS WAGENS ;~o ~,~~;,;;,~.O.:.2b~.~oi,~ 
naar believen tot 8 meters toe. - eH. BAELE. Mell
belrtHl.ket··Garniel'del'. St. WiIl4·hrodsh'aat 22 5" 
wijk. Antwel'pen. - Gew.II.at'borgd ver~oel: an 
inpakking va.n meubclen, pi ,nos en coffre·fo!·ts, 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
.. an de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
,He·t'ie v~orwaa:l"in .Iit groot s..::ho'enmngHzijn U:l'. 

giJ moet zlJn om IR vertrouwen te WOI',len hediend 
alles wordt er -In huis gemaakt door bekwam; 
gasten ond!!' het oog des mee\ters. Scho 'oe keilS' 
van mans· en vrouwhottinen,dofjes VOOI' 1111 welijk 
eeremonnies pn a.'1ondreE'sten, Alle rOi'sratien 
worden aangenomen en binnen (Ie 12 Ul'<!ß arge
maakt ook al zUn de schoenen ergens nnders 
geko('ht. Speciulitt'it van kinderschocii'lels. 

~.~~~> 4@1@!!"~'> 
'FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

lu"W,llJu\uUtI, Ilo_ton.at, aUtI aaril .... '11. 

MlleL. LAMBOTTE 
Eronen voor Ooncerten en Belll'afenissen 

ARTIEKELSVAN PAn1.:3 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoorwerp~n. 

Lombaardstraat,24, Antwerpen. 

~~~~~ 

101 hetlul. vau partitieD, 

dlH.h&ull.tc Tt"II:iU~ t&1I 
KIIJUL.I 'llI lI.unn.LZ 

Collin lUliD. 1'I.D ParijB 
)!I&UI'UO\ UI Klrto~un 

CAFE TIPO-TIP 
Carnots traa t , II , Antwerpen . 

Nabij de Ooslstatio. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

GEMEENTESTRAAl'.5\ 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend vool'zijne It>kkt'rekoeken, brlochen. enz 

Worslenbrood. . 
Bekroond mti de roden medali. in d, WereldlenfooDStelling 

1'&n 1894, 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTBRDAM 189~ 

EEREKRUIS 
haagste beloanlng 

Medalje H.M. da Koningin 

BORDEAUX 1895 

G.OUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door do hoogo jury Io.g.ko.d, 

CRlfE CENTRALE 
Huls gebroedera DE WYNGAElI'!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tusl5!'hen de MiIJe~ Colonnes en de 3 Ar('ade" 

n"elijb 1'&11 8 ure 'a mor,en. tot 10 In " nond. 
Verk oop bij 'op bod. tevell8 

publieke verkoop_van I' kwaliteit1 OsseR-, Kalfs· 
S~hapen~ en Verken,·leesch, .an D!'ijzen 

welke alle concurrentie Qomogelijk mlken. 

Äntw. Drukk. CL. TJU"VT Grati.kap.lIlr. 7. 



Zaterdag, 5 Maart 1898, Eerste Jaargang, (Nieuwe reeks). N' 23. 

HET TOONEEL 
Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers : voor N oord-N ederland; F. Lapidoth voor Zuid-N ederland : A. Cornette. - Secretaris: H. Melis. 
Leden Yan het N.der/andsch Toonee/yerbond en Jeden fan du Zuid-N.der/andschen Toonee/bond ontfangen dit W.ekblad gratis. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland te zenden Borneostraat,49 te '5 Gravenhage, 

- voor Zuid-Nederland ten bureeie van " H ET TOON EE L ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

lNHOUD: Dan &an het Tooneelverbcind wel · J -neelcrltiek: lJaarmee !t01idl zieh "et "Ver- I 'Rest dllS voor het Tooneelverbond te doen Naschrift. 
~r;!~;:":~; ~~~~:n~;r::~:~~~~~~~~~:~E:,~:~;; bOll~ lliet oft, uue poging va" de" heer c." Het, bCVOl'deren van oorspronkelijko 
Onder dolr.ten handen, (N. R . Ct. l ; Tooneelwed. Vruseudorp, om deze zank door !tel Ver- tooneellitteratuur _. Langen tUd heart het Oliar hpt mijn pian was - cn vermoede
.trijd i Oe eandldatuur Oe Oroot; Tooneelavond b01ld te doeu aaupakke,~, lad sclüpbreuk. Verbond dp.araan weinig of niets gellaau,(,) lijk blijven znl - ovrr het gezegde vnn d~n 
WiI1em Vaa Zuylen; Antwerpen, (G. DeIaUin en h. De taak van hot Neder1andsch tool1cel maar eindalijk begon hat zieh daarmee hc. heer Horn,in ,'erband met het antwoord van 
Hubert Melis); Gent, 'Gu.taaf O'Hondt) i Too- in Noord en Zuid bij de regeering voor te zig te houJen en richtte het een Lees-Comile den heer Lapldoth, op de aanstaande Alge· 
nednieuws. staan. Voor ons land heeft dat gee1le waar· op, waarvan niemand minder dan de Voor. meene Vergadering miju persoonlijke mee· 

Dan kan het Tooneelverbond wel 
opdoeken. 

In mijne beool'deeliug V&1l Werkstakil1g 
in Hel Nieuws schraef ik : het stuk is goud, 
lwt spei uitstcltcnd; als dat niet trekt, dan 
kau hat Tooneel "CI'bOHrt wel opdoekell. Oe 
Rednctie vun ait blad heert dez~ woorden in 
het vorige nummer gecursiveerd aangehaald 
Oll er bij gazegd, dat haar dezß wool'den 
niet duhlelijk Zijll_ \\'cluu t dun zal ik dui· 
delijker, dan 1111 ik zeer dllidellik ziju J al 
spijt hat mij. dnt ik. in oos orgaau niet uit
sluitend tot dc leden \'an het Nederlandseh 
TooneelverboDd kan spl'eken en onzen 
.. Unge !\ale .. -mi -en famUle .. kan wassehen. 

Volgens rie statuten van ons Tooneelver· 
bond steU het Verbond zieh ten doe11\0 yor
b~tering van het Tooncel in Noord- en Zuid
NlJderland. Dit doel tracht het te bc\'ol'der~n 
door: n 

tI.. Oe opriehLtng cn instandhouding van 
eene Tooneelschool te A1ßsterdam.Daaröver 
amlstonds_ 

b. Oe aanmoedigiog van \'crJienste1ijke 
toolleelkunstenaars cn tooneelkunstellarcs
SOll. H iermedc IlOltdt zi,;" het Verbond 
legeuwoordig niet anders op dan door eeu 
kralls of ruiker biJ feesleli;ke gelegel/heden 
le schenken. 

c. Het bevorderen van OOrSl)ronkelljke 
toolleellitteratuur. Daarover aallstollds. 

d. Het uitgo\'cn van een tijdschrift, go
wijd ann da algemeeno belangen van .het 
Nederlnndsoh tooneel. Eett Iydsehrijt heb
bell wij niet meer, zelJs "iet eeus meer teil 

eigm cotlraut, wiJ hebbe" met den Zuid
Nederlandsclten Toolletlbolld hel blad, dat 
mij tltalls gastvrijhtid schellkt en waarvatl 
ik daarom 11iets anders zeggell zal dan dat 
het in geell enkel opziclzt de 1.'1:rbeteri1tg va" 
het loolleel in alls land bevordcrt. 

e. Het houden van voorltraclilell, bijeen· 
komsten en opellbnl"e vergaderingell eIl het 
doen geven van vool"dtellingen door per~ollen 
llie tot de bestaande schouwburgen behoa
ren of tot toolleelku!lstenaars worden 0Prie
leid. V mt helgun hier wordl opgesomd. 
gebeurt niets anders meer dan dat ewige 
afdeeU"gelt hare leden een 01 m~er gral1's
t1oors/ellingcu clkjattr aallbieden of door 
toollecl-directies la/ett aanbieden, terwi;l 
ook fell enkel maalleerlil1gell der Tooneel- \ 
sehool ilt de ewe of andere afdeeUng oplre
den. 

/. net oereneu 'an invloed op tooneeldi
rectien, t.en cinde in gemeentell. waar geen 
toonee1 is gcvestigd J vall tijd tot tijd voo\"
,t.Uingen 10 doell ge .. ell. 0/ hel VerbolId 
dal ooU gedda11 }ueft wat ik niet, ::eker is 
hel. dal hel ilt geclt jar", gebeJtrd is elt ook 
1Iiel be//Oeftle gebertreJI. 

g. De bevordering van eeue degelijkc too-

de; al heeft Thorbccke ook niet gezegd, dat ziLtert de heer EmaDts en eeu van zijno ning uit te spreken, 7.al ik voor het oogen· 
kUlIst guue regeerillgszaak is , Duze regeer· eminentste leden, de heer Dr Mendes da hlik mij beparken tot het geven \'an eenige 
dets houden zieh als zoodal1;g mct het Costs, ook lid van het hoofdbestuur,de leden kantteekeningt'n op boven"taand artikel. 
looneellliet op. . .. waren . DU Comite heeft ten dupl onrspron-, ,~. De,~eer Horn zegt ni~t op ,:.elke alldere 

Van de acht mul.lelen,dle het Toancelver· kelijke stukkeD. die het worden t(legezon~ wl.,,:e hlJ mecnt, dat verdlcnstellJke tooneel· 
bond hee-ft, om hct in da Stalutt'D ncerga- den, te lezen, daarover cen onpartijdig oor- kUllsteu.aars eil kunstenaressen kunnen aan· 
l~gde dael te bevorJcrell, blijVf'1l" er dus deel te geveu, den schrijvers bij te staan met gemoedlgd worden. 
slcchts twre ovel', die zij workelijk in tue- raad, als het stuk voor vel"betering vatbaar Misschien hooren wij dit eens van hem pp 
passing' bre1lgt, nnmelijk a, de illstandhou· iSt met tusschCDkomst bij tooneeldirceties, een Aigemeene Vergadering. In \'erbantl. 
llillg v:m eene Toolleelsehool en c. hat 11lJien het Clpgevoerd kan worden. Na velo met hetgoen hij verder beweert omtrent de 
Ucvorucren \'tm oOl'spl'onkelijkc toouecllit· stukken lo hcbben gelezon en te hebben diensten, welke de schoal zou kunucu bewij
tel'ntuur. afgekeurd, kl'ijgt het C0mitc eindelijk ecn zen indien Z'ij Ware ingericht lan behoeve 

De Toollcelseho'JI. Ha.'u' beslann, ?Ooals stuk. Wel'kstakil1g van Bmndt van Doorne, van perdonen, die reeds a..'\n een t"Joneelge· 
zij ClP. 'lit oogenblik ·werkt, i!J mij een waarvan heide hebren getnigdeu, ·dat het zelschap v~rbonden zijn, is 't missohien niet 
c]OOl'!l m het oog. En waarom? Omdat zlj groote verdiensten had, dat het een zeel' gewaagd Ilier te veroudel'3lalleu, dat hij met 
manr altijd voortgaat jongelui voor het"1 goed en speelbnar stuk was. Dnt stuk DU genoemd .. aanmoedigcn .. bedoclt het voort· 
tooneel op te .. leiden, ~erwUI de Bestuurders wordt nan een gezelschap ler vertoolling ge- helpen. van re:ds-als-tooueellisten:werk: 
weten, dat dIe jonglul eene toekomst van de geven, het wordt uitstekend ten tooneele zame, Jonge arhesteD. Welnu, ArtIkel 35 
billerste leleurslelliog Ic gemoet gnan. Wij gebracht (dill word! .elf, crkend door hon, \ van het Reglement op de sohool zogt: • Oe 
hebben op dit oogenblik een schrikbarcn.den die bezwaren tagen hot stuk hebben) cn wat Commissie, den Directeur gehoord, kao too
o\"el'vloed van tooneelspelers. Zeer verdlen- blijkt nu 1 Dat de leden val} het Tooneelver- ßetVspelers van Leroep op bun venoek toe· 
stelijke" actcUI"S eil actriccs) waaronder bond de voors1elling niet komen zien, Een laten tot het bijw,men van enkele lessen. 
ou.~:leer1ingell dcrTooneelschool met .~.iVlo: • .. oDl'sprank.1ijk Neder1. ,tuk, door het 1'00- Een zoodanig verlOek werd pa. eenmaal 
mll, hobbeu ge~ll of ce? zeer sIecht engage· neelverhond meer ofminderollderzijnehoede gedaan door ee~ t~?J"leelspaJeres, die de les· 
ment, van de mmtens tzen t.ooneelgezelschap- genomen, uitstekend vortoond men zou sen ... haast 1l00lt blJwoont. 
pen, die in ons land elkander het dagelijksch zoo zeggen, dat, wanueer het V;rbond ook 1s dit te verwondercll1' VoJstrekt niet. 
brood betwisten, zijn er nog ma~u' twu, die mn.ar iets in zijn meer dan 25jarig bestaan De heer Horn zal ook wel weten, dat tao· 
gage betalen, de anderen lenD Viln da hand had gcdaau 1 om zijne leden lust en Hefde neelspelers van beroep in ons land niet ge· 
in den wnd , verdienen zij wat, dun ilebbeu voor hel ,'ader!. toolleel in te boezemen noeg vrijen tijd hebben 001 DOg onderriebt 
zij wat; verdienen zij niets, dan hebben zij althans da eerste voorstellingen in een~ "an eenige beteek~nis te kunnen nemeD. 
niet.:-, soms weken achlel'een .moeten zjj het stad, wanr het Verbtmd een 500tal leden Een school ingerichl voor dergelijke leer~ 
met een klein deel van hunne gage of soms hcert, hadden moeten gespeeld zijn voor liogen ZOll dan ook al heel gauw kunnen ..• 
met h('c1emaa1 niets doel}. En hoe meer uitverkochte zaleu, omdat men zich als lid opdockeo. 
ge7.elschappcn er komen, des te erger wordt van het Tooneel\'Crbond 'zedelijk verplicht d. O"er ons tijdschrirt, dat volgens den 
da C'oneurrentie. Eerlijl\ gezegd: op dit zou hebben gevocld deze voorstelliug bij te heer Horn nu een blad is geworden en zelfs 
oogenblik. nbg meer jongelui dd wereid in te wonen op straffe van 1e wordeu gohouden geen eigen courant meer mag heeten, hebben 
zenden met eeu diploma Tooneehichool, is voor iemand, dat lidmnatschap ollwaardig. de meeningen allijd uiteen geloopen en is 
bijna cena misdaad, 1e eenler, OIndat het Als het Tooneelverbond in staat was. de bijna voortdurend geklnagd. np de Jongste 
Tooneelverbond het niet beletten kan, dnl oorspl'ollkelijke tooneellHterntuur t6 bevor- AJg. Verg. was men er voor de banJen met 
het Sl'ootste deel der openkomendo plnatsen deren .. , dan had het nu zeker moeten blij- de Vlamil::gen ook door middel van dat tijd~ 
wordt ingenomen door kinderen of familie- ken. En walls gebleken? Dat vau de 500 schrift nauwer aan te haIen. Met het nieuwc 
leden vau tooneelspelers, zonder dat zij du ledcn der Rotterd. afd. van het Tooneelver- blad is dus een proef genomen en op de val· 
Tooneelschool betocht hebben, En dezeziju bond geen tieude deel het stuk is gaan zien. gende Aig. Verg., zullell wij vernemen in 
waarlijk de slechtslen uiet, ik noem ma.al' Wanneer ik daarbij DU nog "oeg, dat da hoeverre die proee is geslaagd. 
Mej. Rikn Haspels, Mevr. Tel'nooy-Apel, oor~proukelijke ,tukken, die er dau nog gc- Hier zij slechts opgemerkt, dat de verhin
Faa"sen, A. Faassenjr., Sophio de Vriesjr' l komen zijn, ik noem Eerloos, H et Goud. lenis mf't de Vlamingen voor onze Noord· 
Movr. v.d. Horst-v .d . . Lugt Melscl't ellz. enz, vischje, Fatsoeu, Lotos, het woneel hebben Nederlandsche critici geen beletsel heeU 
ik noem maar eenigen, die mij zoo dC'ldelijlt betreden zonder dat het 'fooneelverbond er kUlmen zijn om de verbetering "an ons too
invaUen en zQnder hen, die ik niet 110em, zieh mee bemoeid heert, dat TVerkstakil1g neel door hun stukken Le bevordel'en. Als zij 
dnt\rom minder to achten. Waar zijn daar~n· eigenlijk het eerste oorspronkelijke stukis, dit hebben vcrzuimd dan is 't hun schuld j 
legen ehr. Slans en 'feune geble,,'eu, die in hetwelk min of meer door hot Tooneelver~ dus ook yoor een deel de schuld van den 
den laatsten tijdde toonee1sehool metuiploma bond op de l'lanken is gekomen, dan blijkt, heer Horn. 
verlalen heb ben ? Als zij er~ens ecn engage· dat het strevell van Ilet Verbond zoo weinig e. Oe Afdeelingen konden en moesten onge
ment gekregeo hebben, dan dOCH zij tliets in ans land is doorgedrongen na een ltestann twijfd etm veel grooter werkzaamheid Ollt
vau beteokenis, want ik beb hunne namen van 27 jarcn, dat bet zeUs geen vat heart op wikkelen. Oe beer flom vel'gee~ echter te 
nog nooit in toonee1verslagen gczi~u_ Oe zijn eigon leden eil men derhalve met gerust-\ ~ermcldeu hat optre~en vnn den heer Laroclle 
Tooneelschool heeft zondel' twijrel nut ge- heid mag cODstateeren,dat het Verbond niets 10 het afgeloopen SE'llzoen. 
sticht eu kan, ingericht uitsluitelld ten doen kan, om da oOl'spronkelijke tooneellit.! J. Als de heer Horn even wil naslaan da 
behocve van ,per~on8n, die reeds aan een tcratuur te bevorderen. M~t twee middelen begrootingeu van 1896-1897 en J8P7~1898 
iooneelgezelsohap verbolIden zijnj nog goede van do acht, die in da Statuten omscbreven dan zal hlj zien, dat daarop te1kens een post 
dienslen bewijzim, maat als aoteul's-fokkerij Zijll, om hot doel vau het '1'ooneelveruond is uitgetl'okken voor voarstellingen door de 
is zij onder de tegenwoordig-e omstafldig- te bcvordel'en, haudt het zieh bezig, het Afdeeling to organlseeren; ~ie post is klein. 
heden f!eß olldiug, en omdat zij personen eene m~g hot niet doon, hl't andere kau het Bezat het Verbond meer ~lddc1en, dan zou 
voor hel tooneel opleidt met do wctenschnp, uiet doen, dus .... knn het 'l'ooneelverbond de post grooter kunnen ZIJß en dan konden 
dat die in geen Jaren een behoot"lijk ."slnan wel opdoeken. er ook geldelI worden uilgelrokken 'oor 

n Ik ci'eer de Statut!!n van 1885. ers!aat mij zullen vinden, tenzij zij zeer, zur buiteuge· Schiedam, 27 Februari 1898. plaatsen J wanr lIog geen Afdealingen zijn 
W3.t voor den geE'st, dat dl'l:lrin fatel' eenige VerJD- WOOU zijn, en omdat deze personell de op gevestigd, 
llering gebracht i., maar ik kan die op ht::t oogen- . dU oOJenblik aau tooneelgezelschapp·u ver. M. HORN. g. Daar\'oor houdt het Verbond het blad 
blik niet "inden, trouwens voor müß betoogdoe't 
het nief!! ter aake, want in de beide ect'ste fu.tike* bondenen orzonder engagement rondlClopen- (') De mislukte prijsvt'aag zlll ik maar buHen open. Als nu de heeren critici maar willen 
len rooge in den ",orm wat ver.,ndel'd zUn, dc den kornea concurrocren en dus dez~n voor be.pleking laten, zij befestigt intuIJ6chen, wat ik werken ... voor nletsj want voor honoraria 
beteekeni. h deztllrdegcbleven. een deal het broOd uit den mond neinen: hier zeg. olltbreken do gelden. 
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~. InqDzon tijil, hebben in Nederland nr.ch beeld vöor den dag k warn, werden nagcllOcg 
de Inndsrogcering,noch eell"stedelijk b(\stuur. a~lp. Groningsche schuuden opgchaald . 
Doch zelfs da Maatsclwppij Tot ~u, van ' t Oroote goden I wal een wilagstuk. Lid
Aigemeen ~~f'r een .open oog voor de belan- hebbel'eu in een ,opera! Hud m('o "all al de 
gen \'nn de kunst. 't Is ergerlljk; maar wat lienlCUbt'rij·"omedies OI17.er redcdjkcrsl:'ß:
daartegcn,tcdocnt mers nog: niet gcnoeg? Moest nu 1)01\. dA 

i. Dat eeo"Toonec)schoo} voor nankornen- muziek er aau gelooven 'I 
de nrtiesten ·onmisLaar is, heb ik al meer Maar fil dat schouder-upha.len Het de IH~l'r 
dan ' ecns beweerd I 'D is naar 't mij voor- Van Kruijs rum anderen ove". Hij gebl'uikte 
kOHlt, ook door anderen voldoende bewezen, zijne schoullers voor iels beters: hij zeLte zo 
Dat wij ~treng moeten zijn in ouze eischen er ondcr, Spocrlig vond hij ijverige h~lp('r.:;, 
vao toelating, WOI'<lt b\i elk eXamen weer op in een schilder, eell tlau<Jmeester, direclcurcn 
den voorgrolld gepluatst, VCl'dol' klllluen wij van zallgy~reeellig,jngfHl . cell rl?'gis~e\lr, die 
e .... cm .... t .. llliet gaall, Van O\lllers, ,'oogden cu nOl'ger ill 't orkc:o;t 1e mriningen gcspcdd 
leerlingen ze-lven mng men vOl'waclllcu , dat had,ell mecr llogj weldl'a had hij- 0 tdomf! . 
zij de voor- en naJt!elen kennen •. veru(lil- ...:... ook de eertamc Grolliugsche mama'~ 
den nan do loopbaan welke zij Idezell. Het (lp zijll hiUld, t.lit~ er gceu bczwul\1' in lwddeu 
wu al te-mal wordl·n; illdien wU -eell sebool om hnn doehtertjes ,in ll~teldool\scbe rol,;je.:l 
llielden en legelijkertijd den 1'~lau gaven die , - inits eAn be-hoorlijlie.lengtB - in hi!t _lml 
school niet te ht'zoeken. let van den WaJIJurglsuarht Le latcn op- . 

DlI~ er nog a.ltijd artiestf'1l aal! bflt WOllt'el tl'eden. 
komen, dieJde school:nit't hebberl hezocht, is Het beZE~tten der k()rcn was niflt moeielijk: 
te betrellrell; maar aau die ;lrtie~ten,oDdall"'s rlri~zangvereenigingcn Ject,ldell hun krach
\'eler taleut, ollk (0 ... bespeul'l"ll. t~ n. Twee van de solisten waren Hall-

Wat eh. St.'1asan.np.aat, die heefe ter:,tond gcwezeu: eenjonge dama die recds vrocger, 
ecn verhintenis gck~egen ua het verlaten in Duitschland, de rol van Marguerite harl 
van de schonl; maar haar ~n zOlldheid heert ingestudeerd, CIl een zangleeram' die met 
haar genoodr.lUtl,t dezf' vel'billtellis weer te de stern on de ges /alte van Mt!Osto hededd 
"erbrekeu . ~:,Thans is;):ij opllieuw zocl\ende. was, Een utlYOkaal die O\'l:r eCIl fra.'\i, wiver 
WiLzijn nu echter middt!1l in eeu slJeelsei- Lt'lIorgll!uid beschikt, zou nls Faust opll't!-
zoen. o~~21, een jong geleerd natunrkundigc "oor 

Vele leerlingen VUD de sehool krijgnn \'er~ Valentiju, eu cen bm'allig, flink gebouwd 
b1ntenissen lIog eer zU het eiud·diplotni.\ heb- onderwijzeresje ZOll, hr')opte men, lieh hd 
ben gehaahl. Dit is te bejammeren \'001' die traYf'stiekostuullI 't'an Siebel wf>1 laten wel
leerlingen,; maar is dit 11lt!t in tegen!'praak gevallen. dat ze. zei lllf'n zonder \TeeS, \'oor 
met . de. bewering van den heer HOM1, dat da kriLiek kau dl'agen. 
die ~chuol een proletariaat zou Itweeken1 En zoo hebhelJ we dan nu d(J. vool'slelling 

Van het Leescomile sprekt'lld:schijnt de r gehad, twce mnlen, eerst op Zaterdag 19, 
heer Horn zieh lliE~ t meer le hel'inneren, dat ,j toell op Maanda:x 2l Februari. 
dil Leescornit,; Jjel opvoeren • Da mantel der I Eil ze is voorlre(!'elijk gelukt. Niet 
nristocl'iltie .. en wcet da heer Horn ooli. niet, omdat al het Iie(hebbel'~achtige er ar was 
dat het Leescomit6 van enkele schrijvers CD alle zangcrs en C\pelers ,'olmaakt Wilrcn ; 
dankbetuigingon olltving voor den vcrstrek- maar orndat da geheeie opvoering beheer~cht 
tell. rand. wordtdoor een artistiekc bedoeli1tg rlic door 

Over hetgeen da hcp-r Horn vertJel' a..'\I1Voel't a~le medewerkers wel'd begrepen en gevoeld, 
1l3ar aanleiding van rie bevordering der loo- . en waaraan iedereeu u'achtte zoove~l mOA"e. 
neellelterkullde, zal ik op c1a Aig. Verg., &en I Iijk le be.ulwoorden . Naluurlijk zorgd" cl. 
enkel wool'd zeggen. I heer Vall 't Kruijs er voor, ,dal dit .. zoo 

MARCi-:LLusEMANTS. goed mogelijk • oak wezenlijk .. yoldoendc" 
8.8 _ ~ was. 

• De zalJg~r('s (11e l1e red van Marguerita -
Gounod's "Faust" te Gromngen . ofeil;elllijk" Mnrgucl·,Lha ", wallt lrel .,Luk 

lk g~loolf niet dat ik buttelJ het eigenlijke werd. ja:nmer :!enoeg, O(~ChOllll 't nie, 
terrein ,van ons ' bluadJe treed wnnne('r ik anders kOll , in het Duitsch gl'gcvel1 - ver
hier eell paar woordtm neerschrijf ovel' de vutde, was,ook in haar spel, \'ooral in de 
zeer merkwaal'dige opvoering van Oounod's gfi!\'angenis~scene, wozenlijk uitnemelld, 
Faust die wij onlangl!! te zien gebad hebbell. Mephisto qraaide en zwaaide CII gl'cin~do 
\Vunt, al is Faust eell opera en al staat die alsor hij zoo regell'erht uil. de wt'l'eld Iier 
ollvoering van een opera. dichter bij een duiveleu was SckoHlen; en 'al was Faust wel 
.. uitvoerillg ~ lan bij aen .. vertoouiIlS,. dlt - eens W1Ü onlmndi~ in zijne be\Yt'gillgen, 
maal stonden de znken wel wat anders . De "bat sctlwärlllen" in de manens(~hjjn ging 
groote vraag toch. die het publiek OIiS !!telde, hem tuch gqed ar. Ook Valtmtijn Wil.:t lßet 
sommigen alleen met nieuwsgierighehl, gemak en met gratie te vcchwu eil te 
anderen ook met' ougerustheid, was ditmaal stel'vell. 
niet ZQD7.eer! '" hne zullen 1.8 Zi1tge11?" als Maar buttengewoon al'LislieK was \'OOl'al 
wel .. hoc zullen zo actcerell?" aß betrof min· de schikking, en '\loogst ualuurlijk het spei 
der het orkest :lan· wel de toollcelschikking der koriatPll, Mt>n zpgL dat de Ir.arsch, in 't 
en het dccoratipf. vierde bedrijf, wel zestig maal gerept.'ti'el'lI 

De dirt'cteur van het Hal'monic-orkesL, iS geworden . 't Was dan ook verbD.zend, 1.00 
de hcer Van 't i{ruijs, die nog guen jru\l' te goed al:; 'i krijKsvolk, er.et 7ijn lnuziekkol'p3 
Groniugcll woout, is er reeds een nlucht- vOOrolt, op' dat klein tonllool wist te mauoou
hcbbt:'r eu eBU kraeht·onlplooier geword.en neeren, a1 moest de pas wat hoel dili.wijhi 
Vlln de allerstel'kste soort. Ik zal hier nie t • gcmnrquet!rd - worJen. Hot ba.llot wa~ wal 
al der .. wel'ken .. 0lllloamen dit' de heft!' Van wat bed simpel voor een Walp,urgisnacht , 
't Kl'uijs op hot gchied zijuer kunst en van cn Faust zal er zonder al te veol emotie lJaar 
zjjn val;. roerJ~ hecft tut stand gebracht; het gekl'k~n hebbcl1. ~'I'l."r dt! pf.sje~ cn du fl~u: 
zijn er vast wal reeds twaall~ zooals in da ren drr zestig, of -lacht.ig,jl1fter~jes werlien 
gcschieJcuis Hm Herkuies. zeer correct Oll met v(.~l gradt! ell crnst uit-

Maiu' 't ;dlcflllerkwaar'digsle' h! zeker w"l gevocrd-: .I l W:1S eenheel,aardig '!lbal b'lallcrl< 
ZUII laalste ~t\rk gewcest, De heer Van 't lk houd het er ... nor d<it de heer 'Van 't 
Kl'uijs hiul j.::ez\\'oren dat hij te Groningen Kr'Uij~, lhe de bewo~deriflg der Groningers 
iets tot stun4 zou hn'ngcn wut nog in geen voor ziju bhm-:. en .zijll. energie /~eells lau:; 
eukole Nedel'iandsche stad. vertoonJ. (was gowOUlwll hee.'"t, nu ook (l~ lzarte1t vän jrJug 
geworden, 'eu wut dan 601\ alleen mo..:clijk 1 eil oud heell \\'illen Willl1dll l10llr lI1el zuin'r 
is in cello stad die niet vlak in de buurt ligt tll'olJingsclw deluelltPIl eerl hecle Fallst~OJl' 
Vllll AmsterdalIl . Rotlertlam of d~m Haag. vOt'ring tot :o;lanu LI:! bl'engen. Eil lJij heelt 

Hij wilde meL ziju eigen ol'kest een opera die harll'l1 YCI'overd. 1'ot du~ ve-rre kOIl h ij 
0lrvoel'cn, eell eclJtl! opera ~erin, eil alle reeds alles dot! u Wat hij zt!lL ·~ilde . Yool'lnun 
rrledt'spders CII medowel'kers: da slJlisten, z..1.1 al wat hij doet dUal' heal Grollwgcu ge
do kol'isten, dc .. balle~~dallsel'es~en, rle wild zijn'. 
k(')~tuulfl~tllt"l,ellaar, de dt!col'atiesehUtlcl' Waar iemand vall zooveel talent._ zoovcel 
eil de regisseur, 7.t! zoulloll. binnen da !'illgel·, wilsli.l'acht en zo(.,'veel slßRak de leidlJl~ der 
grachten \'ua Url)uin6ell, in ;10 schaduw van zaken in h:(r,den ueernt, dllar is o~ kUlIsrge
tlcu ~Jal'ljll\'i-lare !:fllVUlldcll moeteo WOI'· bictl'heel vlloi te verwachteu, Nil, hoe 
deli. vreemd hot klinken muge. ik gelnol te 11IO~ell 

To,,,, de heer Van 't Kruijs met dil· denk- : zaggendal de heer Van '1 Kruijs door deze 

dille.ltanten-opvoering • van Faust aan het 
~iTIettantisme: dat hi<'r op toollcclg:eui~d 

soms zop ,'rel'sclijk Illii~houJt, eell ge\'oel/ge 
deuk zal gt'gc\'en hc_bbt!ll, \Vallt da r.lierheb
bel'~" helJlJen door lIem bq;I'cpen, gevoeld, 
~etast, wat kuust l,etec\';clIl eil Wal de kuust 
vat1 hen eiseht. 

GL'ouillgt'll, 25 Fclnu:ll'i. 
A. Li-, V AN HAMEL. 

Onder dokters handen 
Men schl'Uf~ 0115 uit Amstet'Jam' : 
Mt:l11 moet er niet 10 dicp illdriug:cn, want 

dl! J\i!ru van het sluk is uiet hf'('louHlal gaal 
-- maul' bescllOuwJ. als eCIl speI tot \.ijtlpas
e:eeJ'ing,- kau ht:ll er best mee door en uicdt 
he~ hucl.~· ut . anrdig:s, ' 11c~ pUbliek hL~ft zieh 
mel de_vool'stclling giswren avoud dan ook 
best ge,u,lluset:'l'd, . 

In het eerst heefL hut ei, vaD, als wilded~ 
auteur, Max 1)l'eyeJ'j in zijn blijspel de laffu 
eonventie kastljd.eu (castigare mores) die 
iets onwehCiegt-'lijks ziet in het reit, dat een 
meisje vuu falsuenlijke ouder:>t IU de medi
cijueu slUdeert en - duk ter gewllrden - in 
ertlst de pl'ucLijk wH uitocrt'uen. Hij 1eekcut 
Ous LieslJeth W ~izcl als et!u kor date meid, 
,vast boslolcn den strijd tegen het YOOrool'
.oecl aan ttl bind{!ll , al staat zij - \'an ieder 
vel'laten - bloot nan allerlei vel'da~htma~ 

.king. Maar I'eeds in heL tweede bedrijf h'gt 
zij haa.r wapenrustin~ af en I\luit zij zclve 
.met tle convcutip. Ben cIllTlpromJs. 

ZLj ouderwerpt lieh aan den we:stullds
.eiseh van cell!Luwelijk. - ziJ hd in den aUll
"ang ook een s('hijuhuwelijk - om aao 
patienten 1e komen 1 Wij lleHlen haar dat 
niet k walijk - C~ll meus!;}l moet eten I .:...
maar tonstateeren all~en het feit. flet pi
kaute 1111 vall de zaak is, dat da dnclores 
zODdt!I' pati~uLell zieh "orlJilldt mel t'(m doc
,tor zonder pl'3.cUjk eil dat zij zoodoende voor 
he' oug der wel'eld elk.anders positie t'ege~ 

len. Want ltlcefbij Liesbeth de spreekkamer 

deren hunne harten. Die harmoniea ja in di l 
gc".: look daurom beler pa...,send daß: hllrj) 
geLokkel of ,'ogt>leng-I"ßuit of ee1l8 mi.u;iek 
als_ in hd park vllor Portia.'~ woning. omdal 
er in dc bctrekkillg tusscl/fw Berthold ~'I J 

Liesbetll geen spmke kau 'wezen van vet'l 
selltimbllteels, \Vij ,gelooven niet, d<lt bun 
h'.I\velijk er minder gelukkig om 7.u"n zal. 

(N:R.C.) 

Tooneelwedstrijd. 
Voor den wedslrijd valldo tooneclvel'eeni~ 

ging A. D. Ui. N. D. O. zijn tol jllrylede" 
benoemd de heel'en : S. J. Doubcrg \Vilson, 
Louis Bouwmel!slcr, C. P. T. Bigot. dr'. E. 
Po.ser eil J, VriesPDdol'p. 

De dedm'mcndo verl'Cmigingen zijn : 
30_April. -1.' -Excclsior ., AmslP.rdam, 

m~t AI amiS de Sllordcr; 2, .. F'..ellsgezind
heid .. , Weesp, met 't ScllCepje; ~. " Oerenillg 
bann Kunst ... IJen Hiwg,met TllIIisgeblevel1, 

7 Mei. - 1. .. Amstels W",rkman _, Am
sterdarn, met Vergif/ellis; 2 .. Kuns't eIL 
Genoegen ... Amsterdam, meL Fritz ; 3, .. Thil~ 
!ia en Melpomene-, Den Bosch, met Vadcr. 

14 Md - t, .. Ons Geno_egen .. o Ams(er~ 
dam, met Zij was moeder; 2 ... ~eclamatie
club ", Rot1cl'dHm, met ~lfarce(j 3 ... 0001' 

Vriendsehap bijeeng~bracl)\. .. , :, msterda,rn, 
mel De Litlrograaf 

2l Mei. --:. !. .. \'ondel .. , Zaandam, met 
De viool va" Crtmolla : 2 ... Handwerkers 
EC'ndracht ", Am~t(.'rdRm. met Ee1t party 
piquel;:1. "Excel,ior", Zwolle. meL Ik tel 
bl)' miill motder. 

21 Mei lIa heL oplr('den d'..'r };IatlSte ver
eenigilrg uit!'pl'uak rler Jury, 

28 Mei: Eere·WIJlI:)U'LjJ lUJo:sdwu ue vijf 
bekroollde vel'eenigillgeß, waärva/I 2 op den 
dag en 3 bij avont! zullen optreden, 

Na, den eere~wedstrijd zal de uitreikinfJ' 
deI' prijzen p1:lats heltwil. I:) 

I.eg, omdat man eene ongehuwde vrouw De Candidatuur De Groot. 
DU eeumaal nit!t o\'er allerlei imieme ouge- " . 
makkeu oonsulleat, BörUlold Wiesener kan;. WIJ treff'elllll eon N. N. bIad, De COIl(ro~ 
door de dames niet als huisdocter worden. leur, het Y~lgende aal) bl'trekkclijk de can· 
.geacc"pteerd, omdat hLj het inconvenient ~ didatuur van den heer Oe Groot : 
!ia.J \'an .iollggez~1 te' zijn . Alleen de JOllgu ledt'r, rlie eenigszins van nabiJ met de ex~ 
meisjesul.en op den on:;ehuwden eseulaap. ploiten van den hcc!' de Groot bekend is 
ipt.:l\vut lJem wel aa:!gellaulII is, maar nie' voelL dadellJk welke toeleg hier in 't spei i~ 
\11 uelel' duetl urellgt, ls het huwdijk, dat en hae hij trl:lcht zieh meester ce mnken van 
ßCJrthold eil Licsbeth sluiten, aannlnkeJijk eeu inslellillg. waarvan 't lot - kennende 
niet aOIH.'r:s uan ceno cOiupaguieschap, \ mallS kUllstasjJiraticll, - mocht ze in zijn 
waal'bij ieder zijn eigeu patil:"ll'eu behaudelt haliden "allen, gelilakkeHjk valt te V('Ol'

en vau t!ell gemt!ellschappelijke slaal hamer speHI'n. Weihoe, de heer da Ol'Oot, voor wien 
gdell sprake iS I ook deze po~itie wordt op kUlist nooit aoders is gewel~st dan een dult· 
den duur toch . onboudbuar. In Il(~t dertle beltjeszaak, zou een onderneming gaan ex· 
bedl'ijf komt een moment, dat tle lucht zoo ploiteeren. bij de wetenschap dat le Jaarlijks 
zwoel wortlt en in den slillen ar'oIld de cen finaulieel verlics ople"ert I \Vie dat 
nachtegaal zijn trillers slaat.. .. kOl'tom, het gplooft, mag 't zeggen. 01" geloo!t de hear de 
wordl den lteiden ftnuauten te marbtig I Groot, tlie als vrf>crndeling, komt op een 

Den voJgcntlen morgen is iHm huwelijk gt'heel hem ollbekand tcl'feill, dat hij dllal' 
geechl I handiger en kllapl'er kau explOltrere!l dan 

Zoo is in korte Lr~kken de 100\1 van het de hesluurJers van thans in die verloopell 
1 blijspel, waarin dc.autt.:ur aJlerlei vermake- zes jaren bij crval'iug beb ben geleerd, Le 
Ujke lJijfiguren heeft 1.e pas gebracht, waur- kunnt!u 1 

. ran sornllJigeo heol aal'di~ gele<'kend ziju, Wij zoudtm 't bclreuren zoo men er s.e~ 
euleuke dillgeu Le zeggun krijgell Hat sLuk loof aan slorS' te Anlwt'rpen - hetreuren 
wordt dool' het ge~elsc~ap deI' Ned Tootleel. voor de zaak . zehe en voo!' de slachtotTe .. s, 
vercenigillg .- zuoals biJ dit gezel ... chap van die van deze proefueming weel' noodwendig 
.societaireti dool'gnans het geval 1S - vlug de dupe zuuden wordl'n, Unt dit laatste I~en 
eil vl01 vertoolld • .In de gespl'ükken tu:!~chelJ heer da Groot volli.omen kfJud kan Ia.ten. 
~cl'tllOld (L. M. SmiLh) en LiesbeLh (mev . waten wij Iluecnmnal. Hij zal trouwens wcI 
~, v. d. Ho!'st) en tusseholl In:lLsf-gelloemde zorgen eon parapluie bij 11e hand Le hebbcn 
~D fluar vroeger-en 'minllaar (A, Fa<l.~sell Jl',) om · I!roog te kuuneo blijven als 't beginE te 
sieeIlt nimmer het tempo en al is de <liuJoog nogencll. Doch zoo hij in we.rkcliJ.l\heid nog 
uu niet z6ö gl:estig, dat men van een schil- ePIl greilltje schaamtcgevoel hezit, 10U hij 
ter~lld ,'uul'wcl'k kau spl'ekcll, mcn dr nU bij de heriuDering aan Zijll berucht exil uit 
er to-:-II hij aan zevi'nli.lappers.Danis nan L. 't Paleis voor Volks1-!li}t, en hij de ht'winne
val} Weslerhoven IJe rol tocbotleeld' vun aell ring aan de tallool.e sJachtutTel's. die door 
ouden ~chE'('psk:lpileill, die hij met dp-n UOll~ ' zijn hCl'haalde d6bacl~s tot brvodeluoslwid 
digcn humor speeH en ook do o\'el'igen werden gedracht, zieh wel tweemaa.l heden
\'efvullcil COIl amore hun ta,ak, kl'lI nog eer opnieuw te besluitcn toL een 

lets bijzorders is nog, dat d~ IJaI,tij VHll immoreele daad, 
QCIl uac.lrtcga.al, die door zi,in hl'RI<'lschen Geloof OIlS, mijuheer de Gl'oot, u handell 
,~ang rlo lidde wekt uij r .. ieslJetl! NI ilerthold, verkeel'd U is afgctakeld - u hebt afgedann. 
in· dlt lJlij..:pol ~ßz.e t i:! VOOI' lIal'Lllolltl~il. 01> Blijf op 't terrein, waarop gif U lhans he
den be\VlISleli ilVOIHJ, d<tt (le 11llwdijJisl·aud weegt - duar zijt giJ thllis: niemand
,Voof go(:d geslotcll word1; li.1iIlJ;;en uit de wij' nllerminst. zullen u daar kamen lastig 
verle dp weelfltlt·Jige eil w€'l el!IlS ~cheeve mllen, lIlual' I'tcck nooit de schendende h:lIld 
harmohieeu vau e~n harlOonica ..IOOI' tot de meel' uit, Baar wat OOS dierbuar is als kunS\. 

. karner vall da twce doektorcu eil ver tee , Dat "erbieden wij u I 



= 
Tooneelavond Willem Van Zuylen 

Wij ,.rwilligen onu le.... dat hot 
woellsdag a. s. \) 11 ... r i. ,dat de beroemde 
WilJefll.Vnll Zuylen ml I'ptredeo' h1 het 
lok.al EI. BARDO St Jacobamarkt .. llete 
arlist kiln vel'goleken wonten uan den beer 
COQUELIN voor wM1betren hel monologen 
zeggen. 

Waar d. heer Couqelin scherp geeslig, 
kon zijn I. Willou Va" 7.uylen waar, gomoe
doliJi<, eU beiden h.bben e.·o gemak van 
.eggen dat aan hel ongolouflijl<.e g,·.nsl_ 
Het eenvoudigste looIl6eILJe,. door WiHpm 
yoorgedr'Ugeo, met zJjne luivere klaukriJke 
stern, zijn gm.'8tiJJ, blijmoedtg JovifLnl Inlaut, 
verkrljgt t:ene bulteogowone. waarde. Het 
I. reeds ,.10 Jllren grledco .ind. \'an Zuyt.n 
bier bij OllS nog oplrad. hmt. ous dus vall de' 
goleg<'/lheld ,proftteerun"M dlUlrmM nogOOll 
goed wer":doen, want bet 1 ... 1 heen pl.a .. 
.oor het Nederlandsch lIulpbe,oon. 

Prij.en der plaatseo 3, 2, 1 frank en ~o 
centiemeo. 

e •• 

Antwerpen_ 
Ovemcht der week 

De dw.,. carnavaldagen Zijll 01 we.r voor
bIJ.Coof.ttls 00 serpentln""Un W8j!geworpen 
en liggen .oeteo dill. vortrapIon tot mod,ler 
gekneed, of In IluHon .ertang •• aon ,001 
koens eo ,tra.tUanlaarns,tol ~roo,e ergfruii 
der diensl".iden en der l.mlaarnollul,kera. 
lIet Ilwuc slraatrumocr h~'Eln yce,.Uen 
dagen lanll olle> overh.'rochl. cndell gnll~ 
naar don sch()uwburg bel"t nan leder die 
daar tmcht lei. te don dal .. n kunat geUjkl. 
Rohtrls ... Berlrands bebben on. volk doen 
schaterlacheo, deo achouwbUt"g doen '·01· 
loopen en da beura van den ßesluurdt>r ge ... 
veelig verdik.t. Dol i. nlwe6r .""rblj voor 
een jMr, en God dank wlj hobbe. er geOtl 
SpUIOOl. 

Ile .. dus die diogen achter, denrng, 
mochl er w('er ean iell d~gelijks gedacht 
wordAu %66" voor den gewonen tooneelbe 
zookor. als voor de meer IngewlJde loolleel
kenne ... 

De ,ertoonlng van Zoudag De fDraak 
der Corsicaansche en Een man in IftllitlC 
IU lIeo wij ons mur veroorlo.en nlel 'ernsUg 
te vlnden. Mon I. ahl.Jd ~enogen lIaDr derge
lijke ml .... lijkhedell le gnan kijken. en men 
is er altiJd nall 'Y~)r een heale bodl ergernis 
an verveling, want hOlis dan nag lany ni,·t 
,oldoeade dal zoo 'n zondags>luk niet. be
teekunl. daar komt dan DIlg altijd dal ongo
lukkig publJ.i< bij, dat in den regel nog 
meer te wensctlen laat. Dat rocpt, en gilt, 
en prnal.en babbelt, .n kost hoorbaar de 
speiers All, bet zlogt, hel fluit en juiclJt toe, 
nl nur gelang da tnpstanden op hot tooneel, 
door hunne ongevmngde medewerking.k.un
nen ,verstarkt worden. Eil da polide laat 
ßlHar begaan ; z.ij is onmachtig, zegt rr.eD. 
Dat IDen hlUlr dnn verstcrke ! L'lat z'er eens 
eenige van die ßauwe plezauten die gewoon. 
Iijk den truter ullhangen. 811 hel spelleke. 
nan j.!'ang zeUen, buiten smij~n, het lai wal 
~pot'dig gedaan zijn. Het notenkraken mocht 
man oClk slreng verbieden, want dut i8 
WeT.6Ilhjk een oefening om el"n gevJeJig 
acteur ki~rijl1 te bezOrgOIl. Dat moos! zoo 
maaref'n enkt!le maal ~f>bel11-en in den 
Royal, gij .oudl die engelen lien vliegell 
oll bet pnrodij •• 

llaar genoe~ oysr die oilen en ander hooS'
zillende vogel •• Keeren wij n.ar de loagte 
weer, en kiJken wiJ mut aaadacht na.r dien 
lang,erwachten Loshol, die zoo Iriomfnnt .. 
lijk mel lauweren .n vi,ilfraukslnkken bt>
kroond, uiL den I,rijskamp kwam .. en trotsch 
mach, nrerzitm op esn baele rij min be~un~ 
stigde sukkel:tnrs. Ann hern ia al onze aan· 
dtlcht. ovar hem' willon wij, welgemeend, 
OIlS gedach t zeggen. 

Toen wij hoogor staande regelen achreven 
waren wij Tao phm een uUgehreid vorslng 
te maken OVtlr hei s1.uk dat in dell laatsten 
toon ... lprij.kamp als hel beste werd ultg.
roepen. wel overLuigd dat er van dertig of 
veertig ingezonden tooneelspelen waarnit 
dlt he$ besto was, wel ltits 10U ZijD tererht 
Bekomen, de moelte waard om beoordeeld 

HE'\' TOONEEL 

worden. H.I ..... 00'1\ fta.<eo lieb Ik nog 
llooit bijgewoolld I Ik hub al .. eI mi.bakse'
zien. verL00n8D.. maar de· Losbol overtreft 
ze pUik, onde" aUe opzichte •. 

!Je intrigue i. nlot te volgen; ik beb ver
schillende menschen ondervraagd over·· den 
Inhoud, wat hel zoo 01 beleekellde, die Los· 
hol. Oeen ollkele bad het begrepen on dut I. 
DU precies niet erg verwondcrlijk, Dis mau 
weel dal de artiswn zelf hun eigen rol niet 
begre",n. Kotakte ... , dnar I. geo" 'schij. 
van, oC .1icver daar 15· te,\'eel schijn . vau, 
want f'Jke perS()Qu verandert ,vao· knrll,kter 
nieL alleen VUIl bedrijf tot brdl'ijf.nuwr zflHs 
van looneel tot (OOlleol. ne onmogelljkst. 
dingen zfot men danrhl gebetIren. nat in· en 
lIitloopen zoool. ill het derde hodl'ijrls wel. 
heLzotatewatik ooit fne",n komcdte Q't.'zien 
heb. Zonder de minsle reden, aUe.n O/n 3M 

anderen ~elegonh.ldte geven Iinn woordje 
te zf!!!'gen.loopen die menochen mli8r gedu
rig deur in, denr uiL.1ot zelfs· de naai!iLer 
van de bruid 'en die, zoo het schijnt, bet 
Uef 18 Tun den Losbol locpl metl Ik .eg 
scbiJllt.want man weet of hoort daRr .. niets 
van. En da! Ho .. 1 J.n ... n .en Lo.bol was, 
dat zou g.on inensch VaQ hem gedacht heb
ben, wanl hij Is de braM.te mensch V.II he.1 
zijn omgeving,·en niet . alleen da· b,.,..lrstl·, 
maar ook d. ,e .. tandl~s,e, de mee.! berede
neerdo~ 

Hel oerote bedriJf 100ni orts .. n melse .. -
buisgezin tnet een doebter OIe bet hoofd le 
hl\Oi wH vereUen, di. an"'n droomt vlm 
groate sladslneht. moole klel'ren eil· plezl .. 
makt'n. Earl eeDvlJudige wp.I'kman dio ·,·er
Iiem ophaar 11, ,gooft ha .. den raad loch 
nit·t 'an 't dorp heen te gaan,· mßDr zij lufs .. 
lert niet naar, heIß en ~n.1 I<K'h In hel 
tweede bedrijfvlndt men haul' terng in een 
verliehten tuto in Carnaval~k()stoum met 
nIlder gemaslterden,' sn men verneemt later 
dat zU dil prachtig kosluum gekregen heerl 
vaneen kne:cht. van 'nen rljken rnenheer. 

Die knecht, .eker GO IMr oud, i. ,e.llefd 
op haar, maAr dan komt Heori Jausen. een 
rljke . oonkler en .... gt om met beur le 
Ieyen in vrije liefde. Oe werkmao, hanr 
,riJer ull hel .... Ie· bedrljf; komI daar ook 
met een 8wartllemaakl celaal on lraehl 
huar te weerilouden, maar te vergeets. 

1I0t .olgenole bedrijt trouwt HenM 
Jausen met eon rijke Jutrer en dun is Mal'ie, 
da naaistef of kamo:'rlulfer vall da bruid, eil 
wat er dan v81'der gebeurt, UBen, het is niet 
t8 vel'lellt>n, llet·is uiet uit 18 leilten. 

Alreen wH Ik nog zegg"n dal in hel.lcrde 
bedrijf ZIJno Exoeli"ntio Gruol Waldheilll, 
minister vaD hare Majesteit de Koniugin dur 
Nederlnnden, om zoo La zcggen ann de 
lioninklijk. familie verwant, de Illtimltcil 
met zijne knecht ZOOvar drijn dnt hij betn 
vertelt datJ zijoe z'uster is gestDrven, en Itij 
l1U weer heel rijk ts geworden, eu dat zijue 
dochtervanbaar man moet sch~idell,wallt 
dat hij t8 gemeen 15 voor haar. eß dat man 
daar desiloods \\"el20 dutzend gUl08U ma Q' 

aao b~LedeD um de vr. egere minunres Vlln 
zljn sehoon~ooDf de httkenteuis nt ta" d wrn
gen dut Eij eOD kind beeft van dezen luatlten. 
Wat denkt men wel van zoo'n s"rrul( \'UD 

Wuldhcim, $laar.sministcr ! 
Do personen kumen ovel"t ·algemeon zieh 

zt'lf presellteerell, zeggeu wal Z~ zijn, waar 
1.ohe(~n guao1o( wal Z8 \'an planzijn,le doeu. 
ZOO Marle· b.j haar illlrede ( .... te badrijt 
mel de ",oorden •• Nu beQ Ik reed. 21 j88,·I .. 
euz •.• 

In doll' ,Oud-Alltwerjlfehen r'oeaJeneilen
kelder ghill dal 001<, zoo. • Ik ben de(il) 
hellige{n) llIller SI Frapei,cu •• sprnk danr 
die heilige man. om Eeker te ziJn dn.t mon 
h~m voor gceu anderon zou g~nomell hebw 
beu. Voegt nu bij al die duugonieLerijell, cen 
valsch~D unmogelijktJR .. cOllversatio~toon, 
dan kuut gij. u etJll gt,>daeht mnken, lliet 
alleen Yan het c;tllk Een losbol, manr ook 
van d. licblzinnlge wijze wllar0i> de lurij 
is te work gegaan,met nAn dit stuk con 
2-11 prijs.l.ijnde 300 Ir. toe ttJ kennen. 

Woel!odng ging Een K oketle eil h.t Z all
ger~ree$t. 

Hel cers'" werd onberhpelijk gos"eeld, 
al. ultljd. Wal hel Za"g.rs/~st bell'Cft, 
dal heb ben wij Dooh inslechter voorwaarden 

gellen. 0.. • verdeeling sebeen ons .asl niet Er dient hier bijge'eegd, dat de candida-
zooni ••• zljn moest. tuur .an den heer Van der Linden hier op 
M.~Van Rijn is uog veel te JODg om een sympnthieke wijze Is ollthaald geworden, 

Prae/man' u,\ speien; men vergete het niet: en daL yool'aJ, daar men zijne ridderJijkheid 
Pruelmall is du· pikOlitsie rol nll hel SInk, op prij. steIL. [Jat hiJe.hter kan< zon heb
on ,oonl. M. Von RiJn die speel<!. blijft ur I bell te selnkken .alt le betwijfden, da.r op 
:van al dit pil\aßL~niets over,dan een eento- I den imam V81l den heer "an \Valle aller 
nige rammelanr. Men u,.,eft dezen jongen iustemrning zieh sehijnt te vereenigen. 
acteur een sl~ehtcli dienst bewezeu niet hem Eil 't mOlg geen wonder heeten. 
die moeiJijke rot toe te vortrou\Veo, want Eel':itcns hebooo de heeren [lomaine en 
om haal' behoorHJk te apo,en moet men een I\curvels YtrkJaard ooder Zijll behear I en 
zeggingskracht bezitten van belang; het is onder dat van geeo alldoren bestuurder, &eD 
ill 't geheei nid voldoollde 6JU woorden· cllg';lgcmellt to willen leekenell; tweadcns, 
atroo'm ~oo maar snel te laten aftoollflU; elke zar Ufttuul'JiJIi het ßa:fcharmingscorr;iteit het 
phl'itSC hoetiuel ook uit.gebrnohtmoet nntuur- leverlg:sL steunen deu candidaat door dat 
lijt,' moet gekJeul'd ziJn. Oit snu) spreken comiteit vooruitgelat uD derdens zullen da 
mqe~ gepClartl gaan met snell(~ bewegiugen g~wone be1.0ekel'i het lIlee:st houden aau 
:rnp, bundon, hoord." oogcn en gelant, heel hern die tot hiertoe me~ zoove,,1 wewijding 
da Iildividt. motst mbewcrktm ' om dellratne an ook gauseh, belangloos een gedt'che van 
11*"0": tu .olm.ken. Uat alles liet bU den de vet'alltwoorllelijkheid heen gedrllgell. 
h~r Van Riju veel to wenschell,en daardoor \Vat vooral verblijdelld mag beeten is dat 
kwaUi er vag, die succesrol blj uitnemend- al da candidaten eeu credo atloggen Oll 
heid, sc:hier niets tot ziJn recht. Dat men kUDstgebieil. Men Is dus wel overtuigd dat 
ollze jonb"S Mtaurs, vooruit helpc, wij zijn de VlafJlingen hun lyrisch toaueel als eene 
de'eerOiten om dit gocd te keuren, maar hun kuustonderneming lJeschouwen, dat het hun 
rollen geven boven hun krachten, dnt heert weinig aangaat welke mouheer ot welke 
a,ltijd een verkoorde uitwerking. Onzes mevrouw zullon geeng'.tgecru" worden, zoo zij 
inziens had Larocho Praelmall mooten IdecJJts waardige medüwerkers zijo voor de 
b(l~deutcn dan ball ~iet Janssens misschieu zaak, eil ook laten zij er weillig aan gelegen 
gelegenheid gthad OIß vanraadsheer Bolsenu ot er ja dan rteen oen bai Jet I'.al ziju, uit 
cer. goedtl crentie te rnaken. hooveel sujecten dat best&lm zal, ellz" enz. 

M. Bertr\jn wa •• venmln gelukkig als Boordzaak i.: welke '01 de riehllng zijn up 
HariWig. dl~ rol is 81 van r.elfbuitensporig kUllst~ebi~t.I, an zal het go~de sleeblS gOl'd 
dwan. eil dan Itooft er licel veel toet om bin- genoog zijnl 
Den dc pul1m Le blijven, en alle overtlrijving \'oor ous ia 't een o\o'erwiuning dat 0.1 da 
is schadtllljk. \Vij hebben "Hartwig Dlaar cu.nllidawn \"ermOOllen daaromtrent hunne iu" 
~nlßtl.al iu. de perfectiezien tlpelclI, hot was zieh tell to llloeten doen blijken. 't 15 te 
door don heer Henrl Von Kuyck, CD het zul hopen, en we twijfelen er dan ook niot uau, 
beel JßoeiliJk vallcn dezen arti:st uit H et dat de keuze zal valleu op born, die, tot het 
ZaufersJeesl weg te cijleren. bevretligen vall ouzen kllnSLsmaak, het 

Oe heer Luruche was lJeter 'in toon, en meeste wanrbc)I'gen oplevert, ja, zielt daar 
mag aanspl'uak makon op eßn weinig lof. 6t1ß levenslaak Vall maken wH. 
Niet te veel, want wlj Eijn veelbeter van HUBERT MELIS. 
hem gewoon. Mevrouw Verstraet8~Laequet 
als altijd weer erg natuurlijk, Oll wij zou~ 

den biJna vau MaYr. VerstlaeteeDriessens 
helz.lfde kUllllen geluigen ,als zij zieh de 
moeite wilde gev.n wal dUidolijker ull le 
$p~ek.n.M.vr. ßerU'ijn en Willem Jans
lienS hecl verdiensteHjk, M. Oe V03, vader, 
buitell het gebrtlk wa,al'aan Mevr, Vtorfltraete· 
IJl'ie.sens lijdL zoo er ook 1I0g'al dool'S'eloo· 
pen hebbl·n. Vergdcll wij M. Lemmens niet, 
dia wol wat nl 10 1.10 den advokaat ScheQer 
speelllc, waarJßoe wij kunnen besluilen. dat 
da vC"LOOnillg ver benet1~n dia vau de vorige 
Jarell bleef. 

Aulwerpcu. G. DEI.ATTIN. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

Gent. 
Verleden week kregen wij hier een niel 

onaardig blijspel te zielI, nl. Ti/ly, een 
sluk in vier ~drij vell naar bet duitsch van 
l')Luhl. Mevr. COeliligheVorderman, wier 
bencflet het dien avund was, bad dit Ituk te 
du~r guJegenheid geli.Ozen. Het bevat overi ... 
gens velo mooie toe~tandenl is hier en daar 
pittig cn geestig en bee:fL veel geuoegen 
gedaun. Ue vertolkiug er vuu was bevredi ... 
gend, Da heer Vao Havermaete - met een 
pracht vau eeD kop - was uitstekeud in 
de baukierlrolj de hel'ren De Neer on van 
den Hem'el bevielen uitmuntond sn bekwn ... 
llIen vcel bijval ; de heer Stevens was geluk ... 

Ren paar NoordeNetlel'Jaudsche Maden. kig in da rol V'U! den huisknecht, alhoewlll 
nhmeliJk. H lt 'tieuws vmz deli Dag eil het dezA jonge actcur eenigb'Zins neiging heeft 
.Alfemeell Halldelsblad hebben gcmeld dal lot overdrijven. Va. ~e zijde der dames zal 
het Gemeentebcstuur van Antwerpl!D het ik maHr eerst Mevr. Cotllingh·Vorderman 
h~9hHJI'sehalJ van ons Lyrisch Toonet.l rum noemen. niterst gpdistingeerd in lIare rol, 
lien hear Van der Linden iou hcbben aau'"' nlettegenstal1llde een zekere aandOt'Djug die 
gebnd.n, jet wat haar spei belemm>rde. Op eell dag 

Dnt ilieuwsje heeft alleen d~ze verdienste. van beneOet mag men dil eener zoo gewe ... 
dat hat (lOS een 1I00:.\'t'11 dUllk kun geven vUß tI'nsvolle actriee als Mevr. CO(!)jngh-Vor .. 
de verbocldiug sommigel' daghJudschrijvel's, dormau nit"t ais eeo (out aanwrijven. Mevr. 
want v~I'beelding i! er toe noodig om iet)! Hon,"' was heel lief in de tUelrol en Mevr. 
uH lC ba1.lIiuan dnt zelfs den schijll niet heert I{in~borgen deedveel genoegen alhoewel 
vnll waarheld, zij een weinigj. kool bleek. AI. eit'cusrijd<ler 

Pe !aak titt14t zod daL de canrlhlllluur vall was Mevr. SehnuwvJieghe uitmulltenJ in 
flen heol' Vnn dOl' Linden wal i8 Wuar g(.,>- haar element. 
s'eld W.'.muur dOOf hem .. If, wa.t'S('bijlllijk Er w .. eeue .ivolle zoal dien dng en de 
na Ip.%ing val} het' oel"icht dat da dil'ectie open heer- -burgeml'ester vereerde do v~rtoouing 
was verklftRrd. met zijne tegenwoordigheid. Van wege het 

Hot moet gelegd dat de heer Van der puldiek was Mevr. Coelingh ... Vorocrman bet 
Linden IOJaut. met open vizicr. zieh haert vonrwcrp ooner vleiende hetooging. Bekend 
anngl!lJJehl, want niet zoodra lIad hij verllO'- mtlt hare lief.le voor bloeuwu. had men 
nieu dat het aanvragen vlln het beslulir. h iar ook eene mcnigte blof'mtuilen en p:ilm· 
schap naß de vool'waardell wuarllp de heer lukken an verseheidene lieve )!'e8~henken 
De Grnot hot a:lII\Toog e.lle d".d W/l5 die aangeboden. In de hartelijke huldebelooging 
n'iE·t correct mag heeten, or hij heeft het V3n dien avond heert hd puik van ons 
ridderHjk geilehL zijne medekllßstenaal's, de gewoon schouwhurgpubliek aan die liel'e 
Irecren }i'onl"ine en f\eurvels to verwilligen , tooneelspeelster, skeds zoo bijzoDder oudel'-
drit ·zijll 0pll'edell als kalldidallt uiat macht ~cht'j(fen Hn oDveranderlijk geweteusvol tot 
Y6"g"U\nkkelijkl zijn door eenig .1 t.licht I in hllre nloug<te rnll.tJcs, 01 .iju .ympathie 
Lo verkrijgeu v04lrl'eeht op zijlle meJekan-1 willen bewljzen" Ik wensch baat' dan ook 
d8.L(>11. Daaruit mHg' dus lll,t geyolg worden gf'luk dall.I'Ol·er. te mef'r daar wij baar niet 
getrokk~n da! do heel' Van dur Linden niet al \e vecl te den kregen dttjaar. 
wist dut. 11001' zijn opLl'ooen, da toegelegde j GU:JTAAJ' D'HoND'f. 

,ehooglng vau loolnge zou gevaar loopc'n. I 
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Tooneelnleuws. 
Op het 6ogenblik, d"t ons blad verschij

nen gant, wordt H erbergprinses vao Ollzen 
vriend Jan Blockx te Gent opgevoerd .•.. met 
de Fransehe ver~\ling. Ropen wij dat de tijd 
niet ver meer af zij dat ook in de Artevelde
stad eigen kunst in 't Nederlandsch op da 
planken korne. 

De stad Gent schrijft een prijskamp uit 
voor een tooneelspt'l (comedie), prijs 500 
fr., en voor een kluchtspel, 31)0 Cr. Du wer
ken moeten Toor 30 December ingezonden 
worden aan het Stedelijk nestuur je Gent. 
Verdere inliclltingen zullen wij later me~ 
deelen. 

De Nederlandsche Schouwburg van 
AnLwerpen kondigt aan als in studie: Een 
KOlli"kIV·ke N aam, ,·an de heeren Mal-
5('.lIaert en Oe Kinder. 

Op verzoek van den schl'yver zclf, zal 
het b1ijspol Mr de V'erlegetlwoordiger, van 
den heer Jall Bruylallts, eerst tookomend 
jaar doorgaan. 

Het Antwerpsch Lyrisch Tooneel zal 
OllS dit jaar nog vergasten op Richilde. van 
Ern. Matthieu, bestuurd~r van de Muziek· 
school van Leuven. 

Nnederladsch tooneel van Antwerpen 

DE TWEE VERSTDOTELINGEN 
Drama in 2 ar1leeHngen en 8 taferrelen door 

Piel'1'6 DecourceJle. 
Geol'ges de Kt'll'lor MM. L~mmens 
HO!JCI'd'Alboizc, kapitein Dilis 
Brarl'liu, bijgenaamd de Stak Lamehe 
llrisquPI, OPPlI;l'I!;t}r van een kap. Bel·trijn 
Mr deS!. HYJ'leux "an KE.>el· 
!\1ulllt 1'. Jans;;Ci.s 
Fadart Van den I oscll 
Paul Humbert 'V.Jan!~sens 
Boisdl'u DCV08 vadt'r 

g~~~:~~ernier ~~~oC~~tel' 
Do bestnul'del' vun hat hospilaal Devoe zoon 
Een zicke Babusiau 
Hen kosler Thees 
Hell veldwacht~r Cauwenber,,:: 
1<;&U polilie agont Delahaye 
Belcoe dc Kcdor Me .... M. Vel'stl'aete 
Cal'mendeSt. H,·riex, Mtj. E.Jonkers 
Claudinct,' Me ... Bartrijn 
Fanran. DiHs 
Zephyrinf', Vel'!!traete-L. 
Zustcr Simplice, Lemmens 
Marianne Ooguelll, GorM 
Da kleine Fanran, 5jaar oud, j. hr Delahaye 

Het Treurspel der Smeden 

ln 5 bedrijven, dool' NESTOR DETIERE. 

Matheus Dil'ix, smid eß 
Inmlbouwer de hr Van Cauter 

Cornelia, zijn VI'OUW Me'. Lemmens 
Jncllb, bun zoonlemeden de hr P. Janssens 

~~~~:~d, : \ landbouwer r:~~~:I~eo. 
Roze l(ate Mpj E. Jooker3 
Cl/rncHus Dirix, oom van 
Matheus,landl"Juwer dehr Hogguer 
Jan Meerlo. smid Van Keer 
Bert Meerlo I zijn broedere, Theas 
Rik Meerlo smedao Slootmakers 
Katl'ien meid Mev. Bertrijn 
Heilltje Wimpelo. 

gel'cehtsbode de hlO Laroche 
Neeltje, zijn !JI'oer r)wtol'ijker Antoons 
Fransen, wc-thnisknecht Dein Haije 
'Valkiel's, smit1 Dertrijn 
Eerste smid Van den Bosch 
T\\eedesmid Babusiau 
De \'oorzittelo deI" schepen 

o! rechtbank 
De Ammnn. maallOCl" 

or rechtelscher 
Eerste gehuur 
Twecde gelJUur 
Em·ste ,'olksman 
Tw('c,le volk!'man 
Eell herbel'giel' 

Devo,~ 

Devo~ rzoun) 
Van den Brce~ 
J. DeO~oodt 
Leurs 
Brl'dius 
Sijs 

Nederlandsch lyrisch Tooneel. 

De lustige Vrouwtjes van Windsor. 
Zangspel in 3 bedrijvcn 

~l~e~oVrn!talbtl\fr J~:~~e 
Heer Rijk Pi8nl 
Fenton Berckman8 
Jonker Zielig Y' d. Stappen 
Dotter Cajua Y. Aenehot 
De Waard van • De Koulleband. DIlYTewaerdt 
De kneeht van • De Kouseband. Putmlns 
Eente burgar KrlckJ: 
Twepde burger Ceu1emanl 
Derde burger Arrien. 
Vierde hurger Brollwen 
Vrouw Vloed Mei.Kamphuyzeu 
Tro\l'W RijIt Persoon,. 
Anna Rijk Kel'Dltz 

Danseresacn : Mej. SaMs en Parizzi 

HET TOONEEL 

verlicläcn gek eeno poets le speIen. Juist I hand 7..,"1 5("holll,01l.Om het h'iweli~k lerstond I G-us1;ave F AEl S 
op dat oogenbllk komI jufvrouw RIJk le doelll'lauts \Jobben, rerlangt 7.IJ dal Anna 1& B dd Ir I 1& ANTWERI'EN 
"oor den dilg, en daar het nu blijkt dat deze ziL.h dien nacht als ecno roode elf zal ver- ' e ens aa, . , 
V:1ll denzeHde persoon ook zullt. een brief' kleeden, terwijl zij dan wol zal zorgen daL ~ ~ ~ UZIE::K :I::E \\ 

heeft ontvangen, zijn lle beide vrienrlinnen Cajus haar in dat gewand herKrllt t'll naar de, 'I - .. 
het dadelijk eens, om • den dikkon zotskop. kapel wegvoerl, alw.ar een priester gerecd SnaarmllrDmlllenloall11l13lt Ullllnlleldke VerlOop lan 
eens aardig bij denneus te hebben. znl slaan om het echlvcrbond iu tc 1.cg-ellen. lIlelrollOmf",Viap3l1nnll,en7:. Snaren instrumenten 

Nadat zij zieh nu heblJcn verwijdel'd om Eeu oogenblik later komt Rijk, sprcc!\t haar Zckulfap.l.cutlrraucbt .1,nUIll1i'uIYlulfl:hll 

~~~,e~;~:~sh~~!ee~~t:e~~iti;nZ.U~~~ j~~l~:; ~~:~iZ:t ~~~~Y;J~ VI~~~O;:l~:~~IC!!~~1l ~~~~~ MUZ~~~~!~YER ,ICKILKI UD lIoUSlILU 

Zielig eil doctor CaJus aanstappPß, Zielig i!il alleen met dit olldel'scheid dat zij in eell groen AbonnemE/nten C~!~,.~.~I:::~~:~~! 
verliefd op Rijk's dochter, Anna. Rijk is clfe!lkleeJ moet verschij:.cn.Anna steml zoo~ to\ hettezn TIn partilieIl. 
bijzonder daarmc~ ingenomeH, tot groote wel in da af.')praak harer morder als in die ~==~="",,~===;;:==~'" 
ergenis van CaJlIs, die insgclijks om dat haars vaders too,maar ~chrijft in hanst alles 
·meisje aanzoek dacht te doen. 'l'erwijl do lluar Fenton ; zij"zendt tev€'ns den eenen pre
arme docter ov<'r die teJeurstelling vuur eil tsnd{mt hel I'oode ell clan IlIHlel' lwt groeno 
vlam spuwt, komt Fouton zieh evellzeer als kleed. Het doel hiervau is OIll te maken dat 
mededinger naar Anna's hand bij Rijlt aan- Cajus . en Zielig, door tle kleeding misleid 
meldell,Dit geeftoverenweer eeniggehaspel. elknndoL' schaken, terwi,i! zij zieh stil met 

lnmiddels hebben de bLide buurvrouwtjes FenLon uit de vooLen maakt. 
de uoodige afspruak geroaakt. Jufvrouw ln het park 1e Windsor \l'or,lt dit plan 
Vloed znl FaIlstnff tot het door hern verJang~ ten uitvoer gebracht.Anna komt als Fenton's 
de tMe~A-tete afwachten eil te gelijk met Vl'OUW to vool'schiJll en 11U de zank toch een
hern ookhaar jaloerschen eclltgenootfoppen manl zoo is, verwerft zi.i volledigH vel'gilfenis 
lien poosjc laI .. · komt Fallstaffopdagen. Juf- vanllare oudel·s, tel·wijl Fallstaff door dc 
vrouw Vlocd laat hem al spoedig blijk.cll, dnt gewaando SpolteJl 7.oo(l'lliig WOI't1t toegetn~ 
zU iets heeft gemerkt van zijlle galante keld, dat hij voor altoos zijno ollg"ppasle 
dwaashedeu jegens hare vrielldin. Falstaff galanteriä he"lft algeleerd eu du .. lusti';o 
botuigt haar hoog 8n du ur , dat hij niets Vl'OU wtjes V1tll Windsor .. alle voldoening 
daarvan gerneend heeft; bij ditgezegde klopt hebhen van hare wclgelukte list. 
hare vriendin aan de kamerdeur. De galante 
sinjeur neemt versohtOikt da vluchl achter 
een gordijn en lwort daar dat Vloed, van .................. . 
het bezoek eens minnaars verwittigL,met eeJl 
hoop '·olk komt opdagen, om eell openlijk 
schalldaal te maken. Fallstaff docr die tij
ding vel'schl'ikt. komt uit zijn ScliUilhoek te 
voorschijn,Er wordt beslotl·n dat hij in eene 
gl'oote waschmand gepakt naal' da bleekerij 
znl wor,len w('ggedragen. 

Danr komt Dll Vloed met ZijllU vl'ienden om 
den illdringer te straften. Allen dooL'zoel,eo 
het huis en niets vindende, wordt do arme 
gefopte mau door leder uitgela.chen; Vloed 
staat mooi verbl1tft over zijn mal flguur, 
maar t.laar valt niets legt'll te doell ; hij heot 
DU de jaloel'sehe gek, zij de diep p:ekrcnl:.te 
vrouw, eo .... '. daal'me~ loopt het voor 't 
oogenblik af. 

Tweede Bedrijf; 

Fallstaff zit in de herberg en beldaagt 
zich. De knecnts hebben de waschrnand 
in eene moddersloot geworpen. 

Al zijn leed is evcnwel spoedig vergetel1, 
doordien hem eene briefje "·an jurvrouw 
Vloed wordt gebracht. waarin deze hem 
schrijft dal hij nn vrij kan komellJ" "fwacb
ting van het bepaalde uur amllseert hij zioh 
intusscheu met aen mgelaars gezelschap, 
hetwelk aldaar 'een poosje vOl'taeft. Deze 
iaston vertrokken zijndo, wordt een vreem
deling onder den naam van Beeek, bij hem 
aangediend. Deze persoon jg niemand anders 
dan de bedrogelJ mijnheer Vloed. Hij mankt 
Fallstaff wijs, dat hij in het geheim jufvrouw 
Vloed beroint, doch door haar steeds afge~ 
wazen wordt en verzockt hem bij h lar een 
poosje den minnaar te speIen, fen einde 
hanr daardoor vall ontrouw jegens) haren 
echtgenoot te kun!len beschuldigen I en o0k 
in zijne macht te krijA'on. Fallstaff laat zieh 
hiertoe gereedelijk villden. Vloed houdt zich 
voor een wakend oag te houden. 

Terwijl dit plan wordt bera.md, zijn de 
drie mededingers naar Anna's hnnd in 
Rijl\'s tuin lJinnengesiopenieder in da hoop 
V<Lll dfl twee anderen bij Anna uit den weg 
te zullen ru imeu. 

Hat volgenn Tooneel v6I'plaatst da hande
ling weer ten huize van Vloed. Fallstaff 
kamt volgens afspraak bij diens vrouw zijn 
hofmaken. doch wordt alweer gestoord door 
jufvrouw Rijk, die daal' weder wnar:o:chuwt 
dat Vlocd in den nabijheid iso Vloed kamt 
ook werkelijk binnen, maar vindt zieh op~ 
nieuw teleurgesteld. De galant is inmiddels 
cloor vrouw Rijk van vrouwenklesren voor
zien en komt nu te voorscbijn, als eene 
kaartlegster vermomd, met het gevolg dat 
hij door Vloed zelf die met geene k,.rUog
gerij te doe:1 wH bebben, de deur wordt uit
geranseId en de bedrogen ec11tgenoot dus 
door zijne v.rhmden ten tweeden male voor 
don gek wordt gohouden. 

Derde Bedrijf. 

Vloed en· Rijk. met hunne echtgenooten 
eil Anna zitten bijeen. Vloed is llU bekend 

I gemallkt met de ware toedraeht der zank, 
en stemt mc.>de in een onderling beraamd 
plan, om Fallstaff lIog eens beet te hebbell. 
Volgens bestaande oyerlovering, moet dien 
nacht in het park van Windsor een jager I komen spokell; er wordt besioten hiervan 

Handschoenen fabrieK. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste· 

100ze eo onmiddellijke reparaticll. - Opnieuw 
wassehen der I-Ialldschoenen zander geuren.
HandschoeneninChevreau, Suede. Castor,enz" 
- EngelsC'he. Zijden, halve zijden,garcn Hand
schoenen. - Grootekeus vanCravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud huis Berblgette. 

38, G R 0 E N P L A A T S, 8 3 

ANTWERPEN. 

............................. 
PI A NOS. z~~i~·~~~ ~~:;:ij~:I~ ~~~p~L~a:~ 
.;rANSSENS, KlinsUel, 74, Hoek van Hopland. Oroote 
keilS van allerbeste pianos van Ir.575, 625,675, en 
onverslltbaar In voor 10 laar gewaarborgd. 

VERHUIS WAGENS ;~~ ~~~~:;,~.O.:.20~.:o;t! 
naar beliü ... en tot 8 meters toe. - eH, BAElE,l\lcu
be.~rnakel·-Garnifll'del'. Sto WilI,·lll'odstl·aat, i2. 5" 
w1Jk. Antw€'l'pen. - Oewaadwrgd Venoer en 
inpakking-van ruellbclen, pi Inos en CQffl'o·fvl'ts, 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan cle Oeststatie. - ANTW E RP EN. 
Het is voorwaar in ·lit groot lI~hoenmn.,;azijn ol:~~ 

gij moet zijn om in vl'rtrouwen te WfJl'dcn be,ljeß(1 
alles wordt er In huis gemaakt donr uekwaOl~ 
gasten onder hct oog des wee(ters. SdlO 'no Jteu~ 
van mans~ en vrollwbottinen,slofjes VOOI' Iltl wclijk 
cel'ernonnies en Qvondfceosten. Alle rCi'8I"ati~n 
worden aangenomen en binnen da 12 UI'en arge~ 
maakt ook al Jijn da schoenen el'gens anderll 
gekocht. Specialitl'it vaD kindcf8c:hoci8els. 

.uJ@~~~" ~~©U, ~"-
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

IIIY.llJU\IIUea, 1l0.lIlolfel 11 aUn. Ilt4 '111, '111. 

MUeL. LAMBOTTE 
Kronen voor Concerten en Begrafenissen 

ARTIEKELS·VAN PAnI.!S 

enz. 

Geen kaJe hoofden meer. 
0.o0r hilf gebruik van het edlt ,\mtrl\aan~c:h no~ch. 

hultl Ylm D· Jorddev onrl·ill!Rar middcl leW'n hel uihal
len Hin hl'1 haar cn haart!. duiu,.de b~,.-iJs~chlineli '·1111 
person<'n die g~nsclt het haar leru~ !'tl;Ollwn hthkll. 

Te Hrklijl(fn; De Ut ol, Anlwefl~el1. I'ul~, K .. lanlll'r 
plaa l~, GI'lIt. "an Mell;l'b~ke. ~lech{'lcn. NolL l!CI·lem 
eil b'J de bijzolldl'ule 31lOIhekru des lands 

Fh'sschen \"IlJ ~.-. 3.50. '·n 5,- rl', 
Eclligdepot, "AN GHOOTEL,YI;J~nI3Ikl, ':!I,Alltwl'rptlJ 

Gehrcvdl'l'rd. 
.Mits ople~ 'In .w ecnliemtn, po~lvrij '1 htolls '·oor 

g:ln~cb BelgJi!. 

CAFE TIPO-TIP 
Carnots traat , II , Antwerpen . 

Na!Jij de Oostlt3tie. 

Lekkere gezoden worsten. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 
IOEMEE~TESTRAAT. 51 

Sch~ins over de Zoologie_ 
Gekend VOOI' zijne 1, kk,'re koeken, briochcn, enz 

"·ol"stenbrood. 
Bekroond mt.t da roudsll ~:!alf8~.i.de Werlidte,lIfoonstelling 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJNE lIKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje H. M. de Koningin 

BORDEAUX 1895 

GOUDEN MEDAlJE 

Eerediploma 

~oor 4, hoog, jU'7 Io.g.ktncl. 

CRIEE CENTRALE 
lIuis gebroeders DE WYNGAERT 

VAN ERTBORNSTRAAT, 
Tuss("hen de Mille ... Colonncs eD de 3 Arcade,o 

Dagelijks fallS ure:. corgen! tot 10 ur. '. nond. 

I 
parUj te trekken, door Fallstaff derwaarts· 
te lokkon,zullende eenigevrienden en beken':' 

KORT.OVERZICRT. den worden uitgelloodigd aldaar als elfen en 
.. geesten verrIJomd te verschijnen,terwijIRijk 

Bijzonderheid van fijne Planten en 
Prachtvoonverpen. 

Vel'koop hij opbod, fuvens 
publickc verkoop van l~ kwnliteit, O!;s~n·, Kalfs· 

Schapen~ en Vel'kenT1cellch, tan D!'ijzen 
welke :I:1e coneurrentie onmogelijk mlken. 

Eerste Bedn)f. hern alsdan in degenaante van den .pokellde 
Jufvrouw Vloed heeft cen minncbrief I jager eene knstijding .. I toedienen. 

ontvangen vall Sir John Fallstaff. Zij bosluil 11 Dit afge.proken zijade, verzoektjufvrou W 
hore buurvrouw, !e hulp te roepen, om den Rijk hore dochter Anna da! zlj C'llu8 hare 

I 

Lombaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

~~~~~ Antw. Drukk. CL. THIBAUT Gratiekapelstr. 7. 
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INHOUD: Ren toekomatdroom. -·Voor dertbeel' 
Horn, (Frit' L.pldoth) i Haagsche lnhuldi
glngafeestcn: TaiUade en Lafonto,ine; Over
sicht, (Inrezondw, M. Horn! i Oe Schouw
bUffetn Ooudmljn, (H. T. d. V') i Antwerpen, 
(Fldello); BrulSe!. (Je! Vcrbeeck); Tooneel
nieuws. 

Een Toekomst-droom. 
"1. 

Men heefi ook in een Ncrlel'landsch dag
hlad kunnen lezen hoe eell toolleelspeelster 
mn talent et'n sehouwbul'g in Wet"uen heeft 
moeten verlaten en zieh verbinlien aan L'ell 

~roo' Cafe,coltcel't omdat h~ t hanr niet lan
!.-!er mogelijk was ha~Lr kostuums te belalen 
I"tl zij ycel meer kou verdienen in een groo~ 
tcu tingel-tangel, londer gonoodznakt to 
l. ijn eeD groot gedeelte van hare toelage te 
'ierspilleuann kostbaro toiletten en IiU be
richt men nan de N. R. ert nit \Veenen dat 
Ile heer Artbur SchnitzIel' iI: zijn nicuw 
.trama Frt'i,vild cen geheeI bcdrijf heeft 
~cwijd aan de schildcring van de toestandell 
:t:\n het WE'ener Zomertheater, waarvan de 
!lirpcteur een goeuc actrice laat heellgaan 
' lindat zij geen rijke lanterfantel's weet te 
lokken. Men kan gerust deze beide veront
!"ustende feiten met cll\ander in verband 
boschouwen en bewtO'l'r 11 dat da dil'eelie vall 
,lergclijke sehouwburgen er op l'ekent out uc 
\"I'ouwclijko artisten hulp van zoogt'uaarndo 
.. kUllstvrielldcll .. erlaag.en. Oc tocsLand is 
Iliets beter in Franlirijk, waal' men bijna 
~ecn tooneelspeclsters heert, die gelloca ver
dienen om l.elf yoor haar ollgohoord kost
hare toiletten te zOl'~eIl, zoodat dc (lireetie 
Llcsbo'Nust sveculeert op haar goede nien
den. Indien men enkt."le voorname schouw
hurgen uHzonderl, mag mcn -dnnl' wel als 
I'ognl beschouweu het feit Llat zekcre Iiefheb
bers een groot gederlte be laien in de kosten 
,leI' monteering van cen s\.uk. Dit Berliju is 
al meer dan eens iets dergelijks gemeld en 
lIog "an elders vernemcn wiJ even verollt~ 

rustende berichten. 
\Vij bahoeven er hier niet op te wijzen 

hoczeer dU alles het nanzien der tooneel
."' peelsters verlangt en c"laardoor ook dat der 
looneeJspeelkunst. Maar, bovendion, is er 
lIog een nnder groot I{ waad: een niet te 
.'::chatten aantal goede krachten' worden ei" 
tloor van het tooneel verre gehouden. Jonge 
llames met veel aauleg, die, ('lude I' goede 
omstnndlgheden. misBchlen beroeps-artisten 

voogdrn daa.rdoor tot wa.nhoop 'te brcntit>n 
Bij ons kau een mei~ic uit den gocden 

stand zieh zeer zel<er \'olstrekt veilig voelen 
o\, ceu vl.1uel'l;lIHI::ich toollcul Cll wo zicu dan 
ook reed~ enl,cle jonge darrws van zeel' goe
den huize optrcden als beroops~.kunstel1ares
sen. Zeer veel hebben zij vuor boven meisjes 
nit andere Itl'ingen. Stem, ~ ebnren,uiterlijl\, 
houding .. , . zijn bij h~r in -:len regel be
sebaafder. Bovendien zijn ze rneestal ook 
beter onderwczen en is er nog een kansje 
mcer dat bij haar de roeping _ althans een 
vuurproef he(lft. lHldel'gaan. 

Jummer genoeg, behoorcn zij nöchtans 
tot de uitzon.leril1gen eil lUllen zij daart{le 
voorJoopig wel blijven behoorcn. Ren ov(,-!l'
weldigend talent is nog niet uU haar dunue 
gelerleren naar voren getroden eu de groote 
verleidiug van een schittcrentl succus bcstaat 
dOl'halvl3 nog niet v.lor haar nog schuehlere 
stnndgenootjes, die evcllcens met talent be
gaard, hot cchtp:r niet zoo aanlokkelijk vin
den veel te mooten opofl'orell, veel te moeten 
stulieerell en een ongohoord \'eJ'moeiend 
leren te Iridcn om leu slotte niet meer te 
behalen dan een matig Sllcces en te mogen 
optreden lJaast 151'0010 artisten, wel is waar, 
<l uch zondel' hoop vOOl'cerst een hoordrol tc 
IlUlinell vel'vulleu. 

Mon kan echler nJet weten hoc spoedig 
hierin veraudering komt. Ecn buitengewoon 
succes - en velen, die nu llOg dralen en 
weifelen, zullen den gl'oown slap over het 
voetlicht wngell. Imrncrs, er zijn meer 
Nedel'landsche meisjes, dan men denkt, die 
de kunst der tooneelspeelslcr beschouwen 
als 0011 ideaal on haur l~ven a.ls ccu benij
denswaardig bestaan . AI meer Oll meer 
breidt zic'h de liring der .. passende .. werk
zaamhoden voor bet meisJt' en de Vl'uttw uit; 
al meer en meel' vooroordeelell vallen weg. 
Wat vl'oeger lJedenli.clijk werd gevondeu, 
WOl'ut IIU zeer flink geachL ell wat weleer 
een dwaashehl heette geldt nu voor een 
verstalldige daad, geLuigeud van IH'ijzells
wnardige gee~tkrßCht eu lofw.uartligt"cll on
dernemingsgeest. Het concert·podium wordt 
reeds niet meer bedenkelijk glad gcvollden, 
sedel't da muziek worLit beschouwd als een 
kUilst, die allen eerbied waardig iso \Val1n~et' 
DU de tooneelspeelkunst zieh, in de schatting 
val! het toongeve~(l publiek, even hoog zaI. 
hebbcn vOl'hevcn, moet hetzeltde geb.Buren 
t~n opzichte van een zelfde podium, da!. met 
wat beschildord linnen is versierd. 

Of dat spoedig gebeurt!D zal of niet, ha.ngt 
af van da nans!e toekoms! der dramatische 

ZOllden worden, zllllen dit nooit kllunen kunst, veel meer dan vnn de levensheschou-
• loen, omdat ziJ niet willen ~erakcn in een Will&, der groote meerderbeid betl'eff~nde hat 
<)mgeving, die haar schalldelijk toesch~int. vrol,wenvrnagstuk. 
Aldu.d worM, indel'dnnd, het toolleel een Intusschim, Z\)U het niet kwaau zijn dat 
l,laats des v81'del'rs, ten minste achter da de leidel's en leidsvrouwen der "mallcipa
schermen. toiro beweglng hot oog alvast gingen vesU-

In Scalldinaviecll ten onzent is dU geluk- gon op het toolleel en den werkkril1g, _die 
!:. ig niet bet geval. Meu hrett mij oens yer- dnnr kan -worden gevonden voor meisjes met 
Ichl dat in Zweden~ Noorwegen en Oenemar- talent. 
lien de meeste gezelschappen voor het g1'oot- Bijna overal, waur de Vl'OUW wel'kzaam i;\, 
.", te gedeelte zijn samengesteid Hit gehuwde zijn lunchten te veel; terwijl aan OIlS HaUo
paartjes, die een voorbeeldig le,'en leiden, naal toooeel roortdurond behoerto blijrt be
t('rwijl de jonge dames zieh ollberispe1ijk ge- stann unn Ilieuwe fritsche krachlen, Het 
lll'agcD an zelfs een beet je onder aartsvader- ontbreekt lJij Ol\S wezenlijk niet aau ac tri
liJk toezicht stann van.den directeur die, wr.1 cetjcs met veel goedon wilen ijver; maar 
\'crre van lia;s01ls te wensehen "oor hanr, ,wat lIßI·tstocht voor de kuust en vool'al 
1'1' vrijs op stelt zijn thenter vrij te houden I genie, dit.: jOll~e meisjes drijven op de plan
\·an minder platonische bewonderaal's. Van- keil, 8pijt tegenwerking en voorool'deel. .. 
,Iaar dat het in die landcn mogelijk . IS dat dnarvnn hebben we nog langgeeu overvlood. 
meisjes uit goede kringen zieh wijden naD filet nugst zien wo 01170 groote kunste· 
de tooneelspcelkunst zouder haar ouders of naressen het felie jUbileum vo6r cn het 

rncci'o na vierel\." Do ouc1crcn gnnn munr ~oorcll)n WOMflJl ge.v.f>g'~t J)e.llf~~r .Hnr.n. go -: 
dOOl' mct he, inoogsten van welvel'tliellde vestigd. Han de oovers "an de Schie, gebl'uikt 
lauwercll; doch, in Je gelederen achter haar eel! zcemanstcrm, \V(! mocten ons d:Larovrr 
- hoe weluig gOllinills m(lgIJn wo d."t:h' "Cl'A uiet !Joos mllliC ll ... 0l'llo('kell" is wcl cell 
moeden, tusschfn (danli:baur zij 't crkend) teekcnend WOOl'tl en synollicm met .. de mat
veel aardig talent en lofwaardigp,n goeden jes oprollen " . ZOO'Il term gecft wat .. ge
wil. moedereerds .. rum de -discussie_ .Te wordt 

Een herleving van de kunst, opwekkenil niet gauw boos op iemand, die zieh ald!!5 
geheei ninuwe krachten uit l:en geheel ui!drukt. Maar, al lind tle heer HOl'1looli: eCIl 
nieuwe orngeving, dat is het Irleaal. deftiger woord gehruikt, wc zouden loch 

Ir. niet boos zijll geworlien. Hij zegt zijn dinge-
Een hOl'Im"ing van de Kunst! tjes zoosallS geue, Oaarom werd hem gaarne 
Wij wachten haar allen : geen ollzor durft. oeu ecreplaals gogund in OIlS orga~m. ECIl 

hnar vfloralsnog te vrll'wachten. Dalgene, L fel artikel tegen het 'rooncelverbonu in H et 
waarvoor deo meisjes, die ik in mijn vorig I Tooueel, dat moet den lezer hebben doen· 
a.rtikel bedoelde (en zooals ik er ken), in denken aan het messieurs les A Itglals, ti1'ez 
geestdrift kUIII1Cll geraken, is nalunrlijk niet les premiers. tiit het feit dat de redacleui' 
bet f!'ansehe blijspel met zijn niet eens meel' voor Nool'll · Nederland zulk eell sluk opnam, 
dubbelzilluig..; toestnnden; nodl de duitsche hebben de lezers natuurlijk terstond de ge
klucht vol humor uit biel'kueipen en del'de- volgtrekking gcmaa.lit dat hij het niet lcvens~ 
kJasse~spoorwagens. Zij Jroomen vo,n de gevaarlijk achtLe VOO I· de zaak die hij voor
hoogste, V<ln cell itlcalv I:.unst, cen kunst staat. 
vall poezie, een laal gelijlt muziek, een too- En de Zuid-r\cderlanacrj, wat zullen die 
neol, etat geheel wat anders zou moeten zijn wel gedacht hebben ~ En de Amsterdamsche 
dallonsdriewandig kijkspelletje,ecn publiek, propaganda-Mmml~sie? Gaat die als eetl 
dat tlenzelfden eerbied zou hebben "oor de cottege van zeudelil1gen op naur Schie
woordzegging als het l1U aau den dag legt dam om het bekeeringswerk te beginnen 1 
VOOl' de uitvoerillg van kUllst-muziel\. Ouze voorzitler,de heel' Mareellus Emants, 

Het Woord, reeds voor een klein gedeelte heor, zeer kalm het een on ander genntwoord 
in eera hersteld, moet gauu triOinfeercll in op het stuk van deu heol' Horn, dat een 
de schouwbul'gzaal. Naar dit hoog idenal curiositeit belooft te worden. Ik ?'nl zijll 
moet ,,,ordcn gestreefd. Daarom dient er yoorbeeld volgen door ()ok met volmnakto 
allereerst een scheiding tot stand to komcn bcdaardheid te antwoorden op de allervrien
tusschen poppenkastcrij en echte dramati- delijkste wODl'dell, die de heer Horn over 
sche .1\UllSt, zooals er een scheiding is tus- heeft \'oor' de rcdactie van OI1S orgaßD. 
scheu dans~ en paardellspel muziek en Eell tijdscll1'ijt hebbell wij lliet meer 
wezculijke loonktl11st. Evenmill als de leden zelJs niet uns meer em eigen cOUfant, wij 
\'an het Mengelbel'g-orchest gedwongen wor- hebbell met deu Zuid-Nederlalldsclu1t Too
den te gaan spehm \'001' dauslustige paartjes uee/(lol1d het blad, dat mij thans gastvri)
ter gelcgenheitl vooreel1gemaskerd bal,even- heid schenkt eil waarVOIl ik daarom niets 
min moest het eCH dircelio vart een aallzien- a11ders zeggell znl dan dat Iret ill geelt eukel 
lijk toolleelg-ezelschap in 'thoofd komen haar opziclrt de ih!l'beterillg iHl1l hel loollul;lI ons 
eorste tooneclspolers to docn optredell in land bevordert, 
flauwe gl'ap::ituli.kell, die geen stervelingtot Ik zou wel eens willeu,weten wat de heer 
het kunst-repertoirt' zalrekenen. Ht)rn gezegd ZOll hebben, indien do gevraag-

Waar IigL dc grclIs? \Vie zal die bepalen 1 du gastvrijheid hern ware geweigerd. Te ge
Ilt kan dengeen, die dit vraagt, op mijn tuigen van eeu blad, bestemd om de vprbete

beurt verzookellte "Zeggen hoe predes de ring van bet toolleel te bcvortlerell, dat het 
grens loopt tussehell lWllst-muziolt cn zulks in geell enkt'l o}Jzicht doet, is - naar 
panrdenspel-symphonien, tussehen een deun- Ollze bescheiden meeuing - al heel wel. Als 
tjc en ecn melodie. Dat is theoretisch niet men nu den heel' Horn gulijk gnr, dan 1.OU
aau te geven; maar geell orchest·dirceteur den_wij wel hot allf'l'eerst kUHnen beginnen 
vall eenige bdeekellis vorgist el' zieh mee cu m~t .. op t.9 'doekea ... 0, met hei; allergrootste 
geeu tooneel-tleskundige zal zieh ook ,'er- \ gelloegen, met waar enjhousiasme, z·ou ik, 
gissen . wat mazelf aargaat, ccn opvulgel' zien nan-

Zooals de zaken nu geregeld ziju , li.au de gowezcn, die van Het TODl1cd een orgal.lll 
leider ,,·an eeu toonoelgezelschap onmo~elijk wist le maken d:lt binnen den kortst moge
zijn jongen artisten voldoenden eerbicu in-' liJkt·n tijd cle dramatische Itunst in OllS vader
boezemen voor wat echte kunst is, ook nl is land verhief tot Himalaya-achtig-e hoogte . 
hij er zolf van doordrongen. Ho, met wellt een wellust zou ik delI" man 

In een k')rt artikel o"er de Klucht, wees overdrngen miJn 'mooien titel van redacteur, 
ilt reeds op he ~ verderfolijke van die tlooreell- mijn juak om nngenoeg alleen ettelijke ko
hasl1eling der iweeeriei repertoires. Dat is lommen per wet"k to.\'u11en en daarbij ccn 
8.1 vast een dei' grooto gcbl'eken in onze too- vl'ij omvangrijli:c correspollflcntie te voeren. 
neelwereld. Wij dwingen, lot 'HOg tae, de Wijs het Hoafdbestuur den mall, die uw 
aclrices niet tot onzillnig l100ge ui1 gaven ; ideaal nabij komt, wa;\rde het.·r, en ik zal U 
maar wedwillgen haar tot onzinnig groole dankbaar zijn totuat ik zelfvotlr·goed .. op
diensten, wnt VOOl' dt'l mnrnlileit niet seha- . dot k .. als bowonor van dit tranelldal! Zeg 
rlelijl{ of gevanl'lijk is j maar wel voor de me, waur is hij? \Vaur kau de redaeteur 
kunst cn de tockomst vun ons Tooneel. schuileu, diA z66 prac:l.tig schrijrt 13n rl!di-

Den Haag, 20 febrund '98. geert dal alle misstnad€ 1l vlln ans tOiJlleel 
FRlTS LAPIDOTH. veldwijnell, tlnt Dille Ill'amatischc kUllst gaat 

----__ -e~~~.4e~~ __ -----

Voor den heer Horn. 

groeien eu bloeieu eil 7,ware vl'uchten dra
gon, dat - het. iJeaal f - ons yorbond 
gerust kan .. opdf'ekE'll" omjat er niamen~ 

De heel' Horn is van oordcel uat hel Nedel'- da.1 meer te vcrbelcren \'I\lt en het sterft liaD 
Inndsch 'roölIeelverbolld maar mt)ot .. opdoe- p.igen volmaking' \Vanr is clat ge:nie 1 
Iten".Groote dingen kUlluenin1.eel'huiselijke Moeten we 't zoel,en in Schiedam' 'Vijs 
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ons da pluats, wnar hij ademt. Moet hij 1 drukken dat, indien er meer vaß ons orgaan 
kamon uit Nederlandseh Indiö, uil de prai· Le makeo is, .oC belangloozo medewerking 
rieen van Amerika, uit Patagonie, van een ons in rulmer maie znl worden toegezegd, 
der polen, uit midden Afrika t Woont hij 6f Jemand zal wC\rden gevonden, die alleen 
naast U, naast Paul Kruger, naast. ... Zeg kan doeq wal de heer Horn eischt dat de 
dan toch waar we ham kunnen vinden,opdat rcdactie van OllS blad zal bewerken. 

Gascou J LajeulIcsse de Louis XIV, La 
Haine,Joscpll Balsam., Jack, Frou(ou.,La 
dame de ,1!f()11sorean, La Comtesse Sarah, 
en L'Abbe C01lstalltin "ervulde Lafontnine 
de VOOfnaamste rollen. Na 1888 tot 1894. 
hoorde men weinig meer vau hern. 

La oogaten. Hieronder taten wij het een tlll 

nnder uit zijoe brieven vo)gen : 
• 'l'ot nu hebben onze tooneelarliesten van 

Amerikaansehe tochtjes weinig plezier ge
had; ze gingen als veelzijdige talenten en 
k.eorden als eenzijdige virtuosen torug, die 
slechls Il\1lgzaam een ßjner uitbceldingsvel'a 
mogen zieh weder wisten eigen 1e makell. 

wij horn haien uil ziJn sehuilhoek, begraven FRITS LlPIDOTH Van 1884 trad bij nog ecns op in hel Gym
nase om te speIen in cen stuk dat Iiij getrok
ken lind uit zijn roman La Servante; later 
speelde hij eell enkclen keer ter gelegenheid 
van cen wcldadigheidsvoarslelling. Behalve 
La Serva1lte, sehrest hij Petites miseres. 
L'!zomme qui tue en Nos bous camarades, 
aan woll,o bunddtjes men geen groote 
wnarde mag toel{enneu. 

onder Jauweren (goud is er niet disponibel 
voor den man I), Jubelend ronddragen door 
heel Ncdel'h.nd, (een extra-trein gpert men 
hier alleen aan ueemde kunstenaal's), en 
"ast geldcn gaan inzamelen om hem aen 
eere-schrljfbureau RQß 18 bieden •. ... als hU 
zeventigjanr iso 'Vnnt wij ,weten 'ouze groolo 
mannen le eeren. Zoo er onder ons een Plato 
lElerruü'de, we zouden harn naar zijn harte
""'enseh huldigcn ..•.. platonisch I 

Zeg hat 0113 toch, waarda, diarbare, anll
golleden heer I 

Voor con ouzor dagblo.den kali hij niet 
werken. 

In at'll onzor weekbladen o( mo.nndschl if
len Inat hij ziJn stukken niet opnemen. 

Want, - 0, hep.l' I -in ons Tooneel 
nemen wo tl'OUW 0i' al wat t'r belangrijks 
over' hat 'ruoueel wordt geschreven in Ne· 
derland, ook uw recensies voor Hel Nieuws 
van dett Dag. Wat schrijven de heoren des· 
kun.1igen Hllrh, da Meestcr, Rössing,Canter, 
Giova.nni, van Hnll, Menfles da COl'ta, Smia
saert, Mignon, vau der Goes, e. t. q. da\ 
stelen we, w~;u'do lIeer, dat roov n \\e, 
dnar\'oor plegon we inbraak in dagblad- en 
andere kolommen, Mijll schanr i, vraatgie
rig als cen coml>i(1a,io vall uitgehclllgerde 
wildubeesten-magen, 

In OIlS blad sehrijven erkendedeskundigen 
nit ZUid·Ncderland, bcnE!vens cen enkel paol" 
Noord-Nederlandsche vricndeH. Niet KV. 
hooggeachte Heer! U m0et mijn sehaar 
zoeken in eell veelgelezcn dagblarl, WMl'uit 
ik da honig uwer artikelen pUllt' met da 
graagle vau een onverzadigbare bij. 

Ook dc netlerigste uwer diennrcn eu de 
m~est verstomde uwer bewonderaar3 waagt 
het, nu en Ilan, eou woordje le sprekeu . 
Mnar hij telL niet. m~e, Hij is maar iogo-
sprongen voor eell vroeger, zoer bekwonm 
l'ednetellr, die vCl'zocht lind zoo spoedig 
mogelijk door eCll nuder to worden yervan
gen. Doa maar u w best Jat ik DU ook weer 
vervangon word; maar lant het dan zijn 
door eelt man naar Uw hart, die meer kau 
doen met zijn pP.1l dan alle hicrboven ge
noemdp. heet'cn tezamen, die, vr\lwillig of 
niet, Ollze kolOtr,men vuHen. 

Eil .. , lant dien man zijn leven wijden nau 
het Too1l,,1. Lnat hiJ 111 zijn krachten 
uitsluitend gC'icn n.all OI1S orgaan. Want, 
er ZijD een paar goedo vriendell, die hUH 
belangstelling toouen op andere wiJs dan 
U, maar die toch werkelijk belang stellen 
in onze zaak, nl goven zij manr kl'itiek op 
voorstellingen of löostanden terwijl gij, uw 
tank breeder opvaltend, zOO'n kritiek geeCt 
op het heele Tooneel,erbond, dat er niemen
dal meer van ovol·schiet. Er zijn zoo efln 
panI' goede vrieuden. De, auderen hauden 
zieh an.rl hot sp;'o~kwoord, zeggend dat 
.. zwijgeu goud is,- vooral waar sprekoll 
heelemnal :;eell 7.ilv(>r mag heeten. 

lk mod U eren plagen, geach:o Heor: 
hun zwijgcn k'lll ili. mischitm opnemen als 
een COfllpliment "001' mijn I'edaclie 11 ! 

Haagsehe Inhuldlgingsfeesten, 
Mevrouw Sorma is al eells in Amerika 

goweest, maar gelukkig voor haa!', !otlechts 
met kürto vacnntie, zoodat ze gecli tiJd Iwd 
om siechte gewol.>nleu nan te nemrn . 

FAHl bijna onbekende tooll('C'lspeelsLer in 
de pl'cwiDCiC', is zij Jaren gc1edell outdekt 
door l'Arronge. den eorsten dil'eeteul' V:lll 
het Deutsche Theator, "inder \'an "elcjouge 
talenten. Te Berlijn is zij geworden wat zij 

Nanr wij nader vernemt:'ll is nan den heer 
Marccllus Emanls voor de Hnagsche inhul· 
digingsfees1cD 1/iet opgcdrngon het sc.hrijve11 
Vttll een toon89lstuk, dat een geheelen avond 
moet vulIeu, maar wel is hern Ve1'7.0ehl te 
geven den tekst VOOt' een dramatische voar:" 
drncht, die. slecbts vijf-en·del'lig minuten 
mag duren en in verband moet gebracht 
worden mel een of twee tableaux door de 
9<'hilders van Pu/ehri Studio ineengczel. 

Overzicht is, eon van de eersten 01; hct Dui.'ch tooueel. 

In de keuze \"an ern historisch onderwel'p 
is do schrijvcr vrij. 

Woenl'dng, 2 Mnnrt, gnven de Rolterdnm- Haar repertoire gaat van do scnlimenteele 
mers (Hrma La Gras cn Haspels) te'~ Gmven · na'ievo tot de vurigste \'crlic ~äe, haar kal'ak~ 
hage Vrieud Frit::. lot algemeene voldoc- tl!rspel is innig eH tljn, aUren IH'I'o'iS('hb 1'01-

nillg vnn de toeschonwors, pUbliek rn pCJ's. Jen li.lm zij niel nan. 
Hat Nieu,ws constaLeert het 'ducces vnn !let Deutsche Theator was stampyol, gis-

Taillade en Lafontaine. 
Dreyfus met genoegen omdat de auteur teravonrl,en toen ze delf SChollwburg verBet, 
Sprin]{huyzen even vcrdicllstelijk His bc- wilden baal' lJe\\"olldera~rs de paarden van 

I. scheiden i:l. hsnt' l'ijtuig spannen, wat de politlc echter 
De geledel'en der ouda fransche garde ziju J. H. R. meldt omtrent zijn sell~atie:~tul\: \·erhood. 

aan het ,1l1nnoo. Den 26-n Januari, sUerf S kl h r Andel',s magen de tooncelspclel's in het 
te ßrussel dc fransehe tooneelspeler Paul .... lWiDIl I~!ze'n ee t nu w(ler atall1Ha~en 01 Int Deutsc. he Th"ater eCll tcrunrocp,·'l. Ill'ct be. 

ZIJO rlYJus te mogen ver a en In H: '"' e ~ 
Fclix Joseph Taillnl!o. zich schrijvende NOO1'5Ch, van den Heel' Pcdpl'sen te Skien, antwoordeu, maar dA directeur Brahm 
Taillnde, geboren to Pal'ijs. den 2,')tn Janunri de geboorleplaals vaJl lbsen. VercleI' vau ecn 7.wichtte gistcren voot' de huitengewane 
1827. Hij doorJiep alte klassen "an een gym- BeIgisch impl'f'sario het vermek OIfi Drc)!jus geestdrift. Sorma mocht \'oor het voelliC'ht 
nasium en wijdde zieh dnarna geheel aan de in het Fransch te vertalen en to doen speIen varschijnen, cn met de lloodige tranen in 
kUllst, terwijl hij in zijn onderhoud vOOl'zug in de liberale sle(]en van Relgie en Zwilset'- heul' stem en in haar oogeu vel'zekeren : ik 
door het geven van lessen bij eene kleine land. kom terug ! 

mcisjes-school. Op nanbeveling van MUe In Brusse] zal't wd nietgespeeld wurden, Het Deutsche 'Theater wardt, Il<lar men 
Mars wCl'd hij leerUng van heL Conservaloiro want het Vlaamsehe theater was er _ met weet, nog met eeu ander vorliei hedreigd, 
waar hij vijnien maandell bleef om in 1847 het oog op lJreyfus _ zelfs huiverig om Ook liainz wil weg, Berlijn uit, en tweft 
te debuteereu in de Comedie-jrtJ./l(aise 011schuldt'g vlroordeeld le speIen, _ zoo zieh laten ellgageerell Vool' heL Burgtheater 
(Makome! en La Cigue). Latel', speeldJ hij verteit mij tle heer Louis Bouwmecster. En te Weenen, waar zijn vriend Pn,u\ Schlf'Tl
ovol'al wnnr een rol voor llem te scheppen hij kan 't weten, want hij ZOll er een gast4 ther, de vro{'gere toolleell'ererent vnll de 
wns: GaUe, Ambigu, Porte St. Marlill, rol in speIen.. VosS. Ztg., uu het bosLullr ,-oert. 
Ode011 , Chatelet, Natiolls, ~tc. Het genre Eil teo opzkhte van den anderen drama- Sorma weg, Kainz weg, SchIenther ,veS, 
stukken. waarin hij uitmuntte, ging llit de tischen arbeit) des heeren S: .. Sprinl~huyzen I \Verkelij~. het zijn groote vet~li~zen; ver
modo en zoo Is het gekomen dat de eenmnal hef'ft onder of zonder zijn naam vcel ,-er. vangen El,'n ze nog geen van drle~n ... 
zeer geviel'de t<?oneelschrijver in behocftige dienstelijl\s geschre\'en. lk noem slechts ~ or SOI·ma. als duitsche oplredende in het 
omslandighedcn stiel'!. De kunsleriticus zijne tooneelschptsen: Arlisten op reis. De I Duitsch wal zoo vlJel duiz(>uden ul verdienen 
Henri BauEIl' schrcef een waardeerelld "rti- Toonulkapper, A eider de sc!zerJJlC1l, enz. als menig een in haar vaderland denkt on 
kel o~el' den overledeno: ... i Dit zijn geziene ell niet gefanb"i~oerde schet. zij zclfmisschien vel'wncht. moet de corres-

Tmllnde werd toegeJulclJt 11\ lvfacbeth, ~ sen. Hij zelf kenL 1I1ltuurlijk hot toonee1 ponttpntt.lerN. R. C. betwijJelen. Misschien 
King Lear, Dc tWlt Weezen, Came/ot eUl. r door (>cll door, en hecft zieh bij het schetsen verdient zij in da zes weken vanhaar reis 
Van hem zelf (want hij sehl'cc( ook \'001' . t d >"d II 'd J f tusschen de ,Wen 50.000 mark. Id L CI. 't me oor He IJ C Je! van ('zen 0 genen 
het 'rooneel) werden gespee : e la eall acteur Jaten mislAideIl, cn niet na~elaten het 
des Amhriires (met Bal'riere), Cllarles XII typige te tcekenen ... 
(met Lortay), A IIdre Rub .. er,Les Calaco"" . 
bcs de Paris, Le eO/llr •• 1 rompu, EI eSI}""! Antlgono-vertahngen. 

Fran~che li.unstvrienden van vODl'hcen Dr Mendes de Casta komt in zijn slolarti-
hadden geld bijeengebracht om zijn stofft:llijk !tel in het weekblad De A 11lsterdam1Uer 
overschot naarzijo geboarteplaats Parijs le van Zaterdag 26 Maart lot de cOllclusie dat 
laien li.omen on danr tel' aardete beslellen. de ,'el'ta1ing van prof. val) Leeuwrll beter 
Een a.a.l'dig sommeLJe werd bijcengebrach,t geschik"t is om t", worden opgevoerd dan die 
en gesttll't in handen vall den direeteul' der Vl~n WiIl~m KInos, waarvan de ueoordeelaar 
Couranl Le Journal. Op deze gelden werd Cl'keDt dat vele Cragmenten zecr diehlerlijk 
nu nog beslaggelegd d90reen sehuldeischer; zijn. Dr Mendes da Costa iS,cen bewoudernar 
maar da rechtb:mk beeft het doen ophefftln, "an Kloos' lyrische poc,zio; maar vindJ in 
zoodat de vrienden van rraillade weder in zijn Antigone-vertaling grooto gebl'el\Oll. 
het bezit Vi.Ul hun voor een zoo lofwaardig De heer Kloos nr,twoordl op deze li.rHiek 
doel bijeengebrachte pennillgen zijo gesteid. in zijn orgaan Nieuwe Gids . . lammet' ge-

H. noeg laat hij zieh vorleide.n tut eell insinua· 

Kort na Taillade, stierf LafoDtaine (22 
Feb;'uari) te PAl'ijS, Men weet niet recht of 
hij geboren is t. Borrleaux (1824) OriD 7.wit
zcrland (1826). LaContaino werd opgeleiJ 
voor den geeslelijken stand i maar verliet 
')p zeventienjarigen leoftijd bet Sijmillarium 

.. In het D~utsche Theatet' kreeg mevl'ouw 
Sorma. VOOI' den speeiavond 400 mark, Yijf4 
lien avondell pOl' man nd woren haftl'gegnran· 
deerd, dat ig dus 6000 mark. En daar ze vijf 
maanden s(leelde, maakte het 30.000 mark 
's jaars, waarbij zo zeven mannden bng 
buiLen bet Deutsche Theat.re en buiten Ber-
Jijll voorslellingen li.011 j2cven. Toen de vroe~ 
gere clirecteur L'Arronge het meisje, onge
vecr vijftien j<Ulr geleden, 01' een provineianl 
tooneeitje, te Erful't, leel'de kennen, vond ze 
]50 mark 'sjnnrs nl heel mooi, want kort te 
,"oren was ze koriste of Ili\nrante to Bres]au, 
haar geboortestac.l . 

Langz3mcrlln.nd werd zij, de grootste ann
ll'ekkingskracht nm het Oeutsch~ Theater, 
sterkcr ook diln Kainz. Zooals ik al ~chl'eef, 
hpefl zij "eel talent, maar kau zij lang niet 
anes speien; als Grethchen in Faust of J oHn 
in Romeo'en Julia I.;an zc zieh met minder 
ge\'ierde concurrentell niet meteil. 

Na Ameriku. wil Sormn Rusland bezoeken 
en later ook Ncderland. 

Nog een ernslig wLlord ten slolle. 010 zieh te gnan wijder, nan den handel eu 
De heer - Horn heer~ cenigo vra<1gpllulen da tooneelspeelkunst. Hij debuteerde i1l de 

aan de o1'c1e gesteld, die wel'kelijk vCl'dienen • provincie onder den naam van Roach. Later 
te w('rden be;p,·oken . lk gelooC niet dat . k warn hij met zijn v"der le Parijs.Ze hadden 
velen met den geachte1.l sclIrijvel' tot zulke gereisd uls colpotteurs en zoo wat geld op
nihilistischo conelusicen zullen komen; gehaald .. Rooch werd geengageerd door den 
maa.r het is ta wellsehen da', op do n.anstaall· directeur vau hel Gymllase en trad d<u~rna 
de Algemeeno Vergndering zijn artil{el tcr op in do Porte St. l.!artiH. met veel sucees. 
.spraak 7.ul worden gebracht. Het kau niet Hij was milldel' gelukkig bij zijn debuut in 
anders dan 1100gst nangeJlaam zijn ·aau da de Comidie {rallfaise, waar men hern niet 
redactie vall H cl TOO1uel et1nS te vernernen eugageerde, doch Hel gaan nnal' hot Vaude
wal de heer Horn eil anderen voor oozwar(>n ville eerst en daarol naar het Gymnase. 
hebben. Ik hoop ·dat men ons klaren wiJn LaroLtaine trad achtereenvolgens op in 
zni schenken, al is er dan ook een bitter Pattes de mouche, La familie Belloilo1J, 
smaakje aaH.Wo hehben gedaan wat \Yij L(~ Vertu de Cili11le1ze, La perle 1lOire, Les 
konden voor Hel TaoIlu/. Wij kunuen nu Gallaehes. Le dem.u dtt Jm. 

tie. Dr Mendes da Costa ZOll namelijk be
vrlend wezen met prof. van Leeu wen en om 
dien pleizier te doen ZOll hij zijn gaall zittnn 
zoeken eIl ltijkon en denken tal hlj cindelijk 
jets meende bedacht te !Jebben waarmee hij 
Kloos' vertaling in het oog der het Gl'ieksch
niet4machtige lezers te Jijf lwn grtan. 

Giovamzi teekeIlt hierbij in hot Handels- Ze is tlU midden in da dortig, en getrouwd 
blad aan: .. Och lIeen, zoo is heL toe\'allig met eeu Griel\ of HongHar, IlHWr drangt 
niet I In de eerste plaats heeft dr Alendes (zic hnar eigen Imam. Ze is geell in hel· oog 
zijn arlikelellJ nl heel weinig lof orel' VOOl' "aHendEl sehoollheid, als Reiseohofer b. v., 
de vertaling van zijn vriend . E!J dan, H, kan .die nu vom' Salome speeH, maal' zc is een 
den heer Kloos meedeelen, dat <10 heer Men- aardige en pikante versch\juing, en wanneer 
des reeds in November of DccembE!r, dus 1:e op hp-cft met een 1'01, dan heeft ze den 
v66r de Cl'itif>k van prof. Van Let!uwen's duve1 in 'L lijf. 
vel'taling in De Nieuwe Gids gl'~laan had, Ik zei, Ilat Sormn hiol' 30.000 mark aan 
het plan harl op de gebl'elicll en foulen vnu hot Deutscho Theater maakte. Joseph I\ainz, 
Kloos' vertaling" to wijzen. Dat weet ik uit als held eil miunaar een "an rle geniaaJste 
den mond van don schrijvel', die mij toen speiers v;\n hel, Duitsch tooncel en wellicht 
reeds p.enige der nn 11001' hom gecileerdc de bt>ste • spl'eker ", een J;;unstenaar en 
onjuistheden en anwellnidl'lldhedoll ,.;\1.l meester van het woord. die als zoodallig 
KloDS' vertaling lloemdc. " eenvoudig bewonderollswnul"dig is, - Kainz 

maakt ook zo')wat 30.0no mark - maar.'hlj 
Agnes Sorrna. "l0et er lion mMnrlen roor speIen, ht't reeds anzen WArmen dank bl'tnigell aan hen, Eil 1863, wE'lrl1 hij !ocietaire (voor esn vol 

die meer met ons blad op hadllen dan de nandet.'l) der Comldiefratlfaisl, evenals zijn 
heer Horn eil OIlS hoogst gewanrdeerde vroll\\' Valoria, Tot lH72 IJleef hij daar.To(·n 
bijdrngell toezondell . Het zij 0115 verguud gaf hij t:ijn ~ntslag om in nagenot'g alle pa
bier don hartelijk gemeenrlen wenscb uil to rijsche schouwburgen op to treden. In Le 

De correspondent der N. R. Ct wijdt tweo duubele val) SOI'ma. " 
artikelen (20 Ft'brllnri en 4 M-n<lrt) Ran deze Voor OI11:e Noord· eil Zuid-Nedet'landsche 
kunstenares. die naat' Amerika vertrekt in tooneelSlH:\lers zijn dit sommetjes om "all te 
Je hoop daar rijkelijk lauweren en goed In ! walerlanden I 

l 



HET T()ONEEL 

, bijzondef goed gant. Danr het echter vrm-
I N G E Z 0 N 0 E N . ! nootsehapl'ell ,ijn zonder eenig kapill<.1 

OEJ..CHTE RBOj.CTIE van beteekenis kan da cersie beste onvoor-
't \Vas oors ronkeU'k mi':l lan niet den ~ z~ene omstalllJigheid de zaken in teD omme~ 

M H P t J d J Pd' .. i ZIen doen keeren. Van eeneandere vennoot-
H~~ l' or~ tt n: W;O~ an ~~ Fm: In d ZIJll ~ schar, die wtlrkeJijk eonige zeer verdienste

~edc:ee~~~l :a~r e~g ei e~~~·rk in <:n:e J~~~ : lijke tooneelspel~l'~ bezlt, .. v~rnam ik. intus-
g g J sehen dezer dagen. dat ZIJ zlCh op reIS laat 

maar twee betalende tooneelgezebchappeu . I t 1 f Id D . 
zijn. Heeren critici moesten ~ich bep~len ~!~~o~~e~a:~,~r~i:d, ae 1 19 gu e~i. 1I~:e:.lg. 
tot hun crihek-oe(eU6n en niet IU deu blInde 
dingen gnan verkondigen die hun absoltmt 
"itl amIgnatz, Maar IlU de hf'er Chrispijn 
Ud der Kon. Vereeniging in de Toonee13pe
lers.,.vergadering van 7 Maart 't zelfde is 
gaan verkondigen, wonsch ik na ingQwon
flen enformatips het volgende teconstateeren: 
't Tivoli gezelschap heeft gedurende zijn 
bestaan onder loiding vnn E .. fm~o en.Mulder 
(dal is ongevee .. 2jaren) belaald: de Ne"er
lalldsche TOOlleelvel'eeniging deed het 1.eJfde 
gedurende 'C:jaar Cll is zelfs op dit '1:ogenhlik 
zonder eenige schuldenlast, Alleen deze 
beide gezelschappen wensch ik te noemen 
om te bcwijZbll dat 't gelal 2 door de Heeren 
HOl'u en Chrispijn gaDoemd beslist oujuist 
iso 't Eerstc jaal' heeft da Nt>derlaudsche '1'00 -

neelvt'I'eeniging , (onder directie van den 
Heel' Chrispijo)zijn belalillgellllloeten stakeIl 
f'n moest de Heer ChI'ispijn gedwougoll dOOl' 
't ontbreken vnn voldoellde middelen er wcl 
toe overgaan zijn zaak te veranderell in een 
8ocietaire-gezelschllp. Toen dli Heer Chris
pi}n den 7 Manrt in genpcmde vergadl'l'ing 
verklaarde z~n znak op .. söcialistiscllen 
grondslag te hobben geslieht.- had-i zieh 
DOg wel's twecmaal magen bedenkcn. Mis
IchiE'1l was dan 't pijlllijk bcsluit als protest 
op die woorden wel achterwl~ge geble\'en , 

Dankend voor de {.Ilaatsing 
Uw dw .• 

:MARIE F. 'l'ERNOOY APEL, 

Societaire van het Ned. Toolleeiverbond 
te Amsterdam. 

Schiedam. \0 M~art 1898. 

GEAeBTE REDACTIE, 

Nu GO gemeond hebt 010 redenen van 
technischen aard mij de plaatsruimte vO,lr 
een uiLvoerig &Iltwoord aan den heel'Emauts 
te moeten weigeren, zulL Gij mij zeker \vel 
nog eon paar reguls willen geven voor het 
,olgende :laschrift op wijn vorig ul'\ikel. 
Deze weck onhing ik namelijk cen paar 
brieven naar nanleidiug van mijn vorig 
artikeL In een dezer brieveu, dio overigens 
\'01 hetuigingen van sympathie was met het 
doo!' mij ge~chI'~\'ene, wOl'dt do llleellit1g 
uitgesproken, dnt mijll stuk gerichc 'wa; 
tegen de Rotterdamsche afdeeling en hanr 
bcstuur. E r wuden er meer kumlen Zijll, 

die dat denken. D8fil'om wil ik hiel' l.e>.ggen, 
dat hol in de versle ve .. t. ;tinl IOljlle bodoe· 

De Schouwburg een Goudmijn. 
Vervolg(I) 

Hot zou mij geweldig spijten, indien da 
lazer uit het bovenstaanlle elen indruk moest
verkrijgen, dat ik de . middelen, dool'· den 
heer do Bei'f tot verbetering der to(\ueet
toestandt'll aangcwoz('u, te>n ee"nenmale af .. 
keUl· . Dit loch is volstrekl niet hel gevril . 
Op . twce pUllten vtln de drie ben ik hel. 
nagenot'g eens met hem, 

Voorecl'st, wat betreft de verlnging van 
den prijs deI" plaatsen. Deze verlaging is Hl
del'daad wetJschelijlc or zo oolt mogelijk is, 
is iets dat zieh Hiet op algemeene wijze lant 
zeggen. Dil hangt nalullrlijk !\f van om:itan-, 
dighcden,en kau bijgevoIg slech1s beoordeclll 
wordeu met het oog op bcpaalde toestanden . 
nUI Ujd Cil plants. Hot komt lOij VOOl' d~lt, ' 

in de toekOlflsl, de schouwb~rgen ztluden 
llohooren g(~houwd en 'ingericht te worden 
op mlke wijze dat zij een groot aanlnl zit.;· 
plaatsen bevatten, met weinige ondel'Schei
dingen van rang, hoogslells dl'ie 01' vier . 
Tl'gen betaling van cell matig enlreegeld· 
zoudcll zee!' vee! tocschouwers toegang tot 
de verto011iuö" \'erkrijgen, 1envijl voor 
enkelen flie eello vool'behouden plaats 20U· 

den wensehen, da gelegenhcid zou open~ 

gesldd worden zieh deze nau te schaffen 
mits een hepaald opleggdd. Veleu, die er 
thaus tegen opzicn den schouwburg gere· 
gelj La bezoeken, omdat zij de betaHng van 
een hnog inkoomgeld bezwa:lrlijk achtou, 
en hUH ratsoell hun verbiedt zieh op cene 
mindere plaats te ver toonC"!n, zünden gemak
keJijker den weg n:lar d~ comcJie vinden , 
indien dit Hnancit'el bezwaaf' werd uit dea 
weg geruimrl door eelle regeling, die meer 
gelijkheitl en eenvormigheid in de plaatscn 
en in de prijzl'll bracht. 

Op de massa zou leruggewonuen wordcn 
wat door dc yel'lnging op enkele plaalsell 
verloren .ging, zoodat da kas vall ' deo 
schouwbur'gbesluul'der er ten sIotte ZOll 

mede gt'baat Zijll, Zbö iets in te richten in 
een reeds bestaanden schouwbUl'g, met tu!' 
rijke afschüiditJgen van rangen, is natuur-" 
lijk zeer moeilijk, mi~schi('.ll wel geheel 
onmogelijk. Maar voor het bOllwen vati 
sChouwbul'gen in de toelwmst, is wellicht 
partij &0 trekken uit dit groudbeginscl. 

Ook kan ik met den hetw da Deel' hest ling geweesl is iets te zeggen speciaal ten 
nadeele der Rotterdamsehe afdeeling. lk meegaau, wau hij wijst op de gellre~CI) 
begrijp zelfs niet, hoc meu het er uit heeft der nationale opvoeding, die, bijna geheel 
kunnen iezen, "'at ik gez~gd heb, geldt gericht op het matel'ieele en het nuttige 
het geheeIe Yerbon.:! , niet eene afdeeliug (of wat daal'voor wordt aanzien, hetgeen 
arzonderlij1t en wat speeiaal het . Rotter , volstl'ekt nil~t hetzelfde is, en waarin men 
damseh bestuur belren, heb ik dikwijls zieh vn.al{ vergist), de olltwikkelillg' van deri 
genocg gelegeuiJeill op te merken, dat hot Zill voor het schoonc en het dichterlijkc 
doet, wat het mnnl' kan . \'001' dat bcstuUl' vOI'wnarloost, zooddt da menigte, n?l deI. io
heb ik de meest mogelijke sympathie; ik spaunpll!len arheid van de dag('Ujksche 
heb mij dan ook met groole ingouomenhehl lflvenstaa!\.. lot ontspanlling hankt IlRar 
verleden jaar bij hen aangeslotell, die deu ve~trooiillg en vermaak, niet naar booger 

k.unstgenot., dat zelden te \'erkrijgell is 
VoorziUer der ar..Icoling HottcrdulII eOH zunder Ili~uwc insp::lIl1ling vuu geest, 

~~k :'~I~~~~~~~e:O~~idh~r :;c~p;~~~iel~::~ kW':~t~ ~:,~i:o::~\te~~~e:~~~i:kee~~~~:c~~~ 
overhaJeD dat voorzitter~chnp nog Illn~cl' uau echt kunstwerk ontstaun, en de mld
op zich tc Deinen, delen om in die behoer~e te voorzien, zoudell 

di:e~~e~·~~g!:~a\~n~e~~~~~~le :~~~:~r:~::: :';:~~:~'~~;~~"i~~~ ::::~:~~~;~;i;~~~. i~o~~ 
dat rlie twee de tooneclspelers voor een vast villdillgrijkheid en ondcrnemingsgeBsl niet 
bedrag engugeel'co, hetwclk de dil'ecti~ lJehool'lijk wor(lt bcnedigd 1 
waurborgt. De overige gezelschappen be- Er zou ovel' dU ondel'worp zeor \,ce} te 
stanll namclijk hoofdzakelijl{ uit societairt's, ". , 
die, .. Is de zakcn niet gocd gann, de scllade schnJ ~'el1 zljn, Maar. de ges?hlkl? 1~I~lt.t.s 
onderling dragen door inkortiug op de hun ~~ b~l~rover vertIer Ult te welden IS IIle~ . 10 
toehoorende gage, Gaan de zakell g(.ed, dOll { I~ . a , . 
krijgen de sozietaires natuul'Jijk hUllllC, rot zooverl'e d~nk ~~ dal er tussch~n d~n 
volle gage; gaan zij daal'enlegon siecht, dan I heer ~e ne~: eUI m~ vl'LJwoI eenslemmlghCld 
kl'ijgen zij er slechts een dpeI van of ht>cle. \'an ZlenSWIJze les aaL. 
maal niets. Mij dunkt dat ik dat met recht ' Op het twecu.le punt echter: Men sp~le 

. . stuliken nnal' dOll smaalt van het publlOk 
noemde van de hond Ul de hand leven. Nu IS i D !P I ' ·1 kk 1 d M d 5 
bet waar, da! hel cen phar VQ.ll oie gezeI'l ( 00 0, L.JUI e er an, a amc allS-

• chappen in don laatslen lijd Onßncieel al (1) Zie Ilel Tao., el, blz. ~7. 

Gille,Levt11de IIrug,;)on Cesilrde Bazm,), 
- daar scheiden zieh onZ6 wegen . 

lk. wil 'daarmeJe lIiet zeggen, dat ik· deo 
heer de Beer volkomen ongelijk geef. Van 
zi.Jn standpunt kau hij gelijk heilben ; maar 

Daarrnee denk I verslaggever.1 gezegd te 
hebben wbt men %0041 over een sluk als De 
lustige Vrouwtjcs zeggen kan, 

Antwerpen. H.M. 

lIel slandpunt zelf is verkeerd gekozen. len Groote Kunst. 
minste indien men uitdit bepaalde gezichts- Meermanls reeos werd hot denkbeeht gc. 
PUI:,t alle toonccltoestnnden beoordeeleu wi1. opperJ flat het misschien beter ware T001' 

Er be-hool't loch eellO noodzakelijke Oll· ons lyrisch tooneel zoO '{ al zijn kl'achlcll 
derS<'heil:ling gemaakt t~ worden. snmeIllrnk tflt het verlolkcn vnn het groot 

Is het tooneel celle gewone oadernemillg, opera, omdat bet daardool' iu de gelegenheid 
door particulieren opgpzet, met greu nnder zou w('.zon nie.t 'alleen om Iiet vel'haven werk 
doel dan om geld te yerdieuoll, - dan lIeeft met al da lloodige 'zol'g tc ve\'tolken, maal' 
de heer de Becr het g:rootste gelijk van de ook omdat'daarin het middel ZOll kunnen 
wereid. Rene schouwbul'gonderuemiJlg is ge\'onden worden om, zoo er sIcchis l'en 
in dit goval eene industrie, en daaro}> is \'01· troep mot'st gevormd worden, met nitste. 
komen toepasselijk het algemeen grondhe· kende elementen op te .redon. 
glnsel . ~ßI alle in~uslri .. le. oll.dernemillgQn Wij welen hAI, bel groOl publiek houdt 
behee .. cht, namelYk hel prmClep van o"be- aan e . I I ,. , •.. 

kte ·· I·d cn vcrsDapt"~lDg, maal' 0 .... QYr.oalglllg 
r.er . vrlJ lei , . van dien eisch moet men niet alleen ernstig 

Men zou ,z~lfs kunnen de \'rang stene~l, werk voor eEIl tijd Inten rusten, maar ook 
wat ofde crltle~ e~ mede te. m~ken h~jtl tooge"en aan de lage Eliischen, die 't publiek 
en waarmec zU zlCh bemoe1t 1 t Geldt un,] gcwoonlijk aan ('en klucbt slelt, 
mers eene zaak tusse·hen kooperlmv~rkoo- Men zal nanvoeren dat, om de zaak ia 
per, een doodgewone hnlldels~ of wmkel- t leven te houden , m6n van t'"d . toL tijd 
zaalLDe k()oper verlangteene be~~alde rlient te translgeerell . IJ 
soort van wß,r ,: treurspel. drama, blljspel , Wij zijn zoo vrij zulks Lo betwijfelel'I, 
klucht, .tooneelspel, tooverspol, met Or.ZI~~- Wij vermeenen d:at een kunstschouwburg 
der muzlek ,mct ofzonder ballet.al uaar ZIJU voor hot 0ogenhlik . zijn publiek niet ',"an 
smaak, en dc vel'~oope!' levert de gcvraagde vindcll in da massa, maal' wel lu~schl:"n dc 
w~~~rteg~n een bU overeenko~st le bepulen bt'gocden, dc licfhebbf.' rs, en dtl ()lltwikkel~ 
prIJ'. WIe lIeeft lIet recht Zieh lu",ehen de d · ·1 d Z·) b Id 
heide partijen te pluatsen om aan den koo- en UI . e massa. I n er geen ,voor ee en 
er te ze" cn dat zijn ;maak slucht is of gcnoeglnhet bestan? vall ons IY_l'lSch tooneeJl 

!:an den ~~l'koo.er t.lietich te maken dat Vondell Loll~llg~m, Taw,llauser eil thnns, 
.. k I. I d I weer de KOIIUlgm t 1a1t Saha geen volle 

zlJlle o,lpwaal' l\Ie eug 1 zalen 1 
Mau speIe clerhaIve stttkken uaar den 

smaak van het publiek ". Doch waartoe dit 
gezegd 1 't Spreela tuch •• nzelf dat elke 
schouwb'u'goostuurder, die zijn belang 00· 
mint, niet anders handelen znI noch kau, 
Mocht hij zich eeumaal vergissen in den 
smaak vaß het pubIiek, geel1 nood dat het 
lang dure j want ... da koupers blijven weg, 
en er moeL cell andf:lr artikel gefhbricee'rd 
worden om den verslaptcn kooplusL weder· 
um op le wekken. 

Het eigenbelllng zal k ... ehtig genoeg spre· 
li.en om den schouwburgondernomer te ver· 
plichten juist datgeen te g/jven wnt het 
publiek wil, en nie ts anders. 

(Wordl vervolgd.) B. T. d. V. 
-~ .. _~ .. , .. , .. , ..... _--

Antwerpen. 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 
VOQl' de eerste maal ging, verleden Zatcr

dag, De vrooly'ke VrouwtJes vau ~Vi1ldsor, 
llaar lretstul~ van dien uaam van William 
Shakospeare door Mosenthal be werkt, en 
met muzi.k van 0110 NicolaL 

Om der wille van hel geUl'e lIeeft de 
beWl·rker een paar rollen llit het oorspron
keHjk werl\. gewijiigd, zelfs andero er 'in 
gebracht, Ren tooneel in de I\rocg - de 
wedstrijd der ddnkers, - geestig gevouden, 
i$ er ook door den heer Mo::oenlhal bijge
bracht. Als geheel is da hewel'killg z;eer 
verdienstelijll, evenals de vertaling ViU1 den 
heer E. Ouward. De moestcll ouzer weten 
wtllke fiiukc naam zieh achter dat pseudo· 
niem verschuilt. "oor do gewone bezoekers 
V8n het Lyrisch Tooneel, die Waguel' en 
Beethoven ditjajr to hooren kregen, zal de 
muziek van Nicolul VAst g:een vel'openbaring 
Zijll geweest, Zij is gewooß , yroolijk eil 
aardig op sQmmige plaatsen, zander 10it 
Hnlelend of schildomehllg to worden. 

Het stuk behaalde ·oell stonnnchligen biJ
val, LijzonJer bij de bezoekel's der mindere 
rangen, 

De vrooli.Jke Vrou.wtjes znl eell succcs 
zijll en bHjven "oor de massa, manr.tljnpl'oo
"ers znl het stuk geeu tweemaal veriokken , 

Dc verlolking wa~ zeer voilloende. MpJuf, 
Yl'ouw Kamphuyseu, uls altijd, uitstcl,end, 
m(~uffor PersOons, veel minder~ mcJufi'er 
Kernilz ta,nelijk ill h .... klein roUe')I', d~ : 
heer Tokkie de 'held van elen avond, du heer 1 

Judcls zeer vCI'dienstelijl\., zoozcer als de 
heel'en Berclunans en Piells; 

Menschon, die verstl'voiing zoeken, ofdie 
er op uit ziju eens pret te hebben mogen 
niet nataten de Vroolijke Vrollwt.ies·le guall 
ziEm, 

Wij geven deze regelen in bedenkillg nan 
hen die toekomeud jaar . 't beleid \'an ons 
Lyrisch Tooneel zullen in handen heLben, 

Antwerpell. FIDIiI.IO. 

Voordrachten Van ZUYlen. 
Het verslag niet op tijd ingekom6n zijnde, 

wordt het, tot olls spijt, \'el'schl)ven tot 
toekomende week . 
~ 

Brussel. 
Het gezelschap van onzen sehouwburg 

vcrtoont sedert verleden week Het Tede" 
dt!s Kruises, het Engelsche effektondrama, 
dat voor Mn jaal' te Antwerpen werd voor. 
gesteld. 

0"20 konfrater Hub. Melis besprak het 
werk onder Iettt'i"kundig oogpllut rtleds ver
leden jaar, Wij trcdell zijne zienswijze ten. 
volle bij. 

Het TeekeIl des Kruiscs wel'd hier op 
cene alleszins merkwnardige wijze vertolkt. 

M. Arthul' Hendl'i\(x was eeu' ideale 
M arcus Superbus ; öe flguur van Mcrcia 
werd zeer roerend .doof Mev. Julia Coypel'S 
weergegcven; ~L Myin verdient gelukwen
schen met zijne schepping van N erD i Mej . 
Coppieters,Bere1iice,spct'lde hijzonder gewc
tensvol; Tigellimts wel'd treffend saber 
dool' M, Wicheier weergegeven; de o\'el'ige 
speIers, MM. Rans, A, HClldrikx; Vcr
straete, Vande"lee, Rodl'igolJ, WilIe.kens en 
Mej. Letäbre droerim1 het hunne bij tot een 
zeer bevredigend seheel. 

Morgen, maandag Ü deze!', geeft mev, 
Julia Cuypers hare bOlletle1vool'slellillg, 

Mev, CUYPl'rs aat'telde lang tusschell 
Fcdora en Nora i eindt'lijl\, gar zij dc 
voorkeur ann ... Reillold de Galciboe/. 

AI de fijnprocvers van Btussel en elders 
zullen niel· nalntendle kun81voorstelling bij 
1e wOllen. 

Wij deelen, hiernfl, urschrift mcde vn.n 
den strooibrief welken Mev. Juli. Cuypers 
tel' gelegenhoid harer bellefiotvel'tooning 
heertlawn drukkon : 

THEATRE ROYAL FLAMAND 
Diredion: Idm. H~DdrikJ: .lAlb: R'lDl. 

Lundi14 mars procbain, a 71/2 heures 
Represelltntion extraol'dillairc en l'honneul'. 

DE 
Mme JuUa CUYPERS 

Une seulu repr'estl1llation de 
REINOLD PE GALEIBOEF 

(Relle le Galerim) 
Grand drame cu 6 nctes. 

Prix ordiilaire des places, __ On peut 
retenir ses places, Ert.C ... 

J, V~RBEECK. 
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DE KONINGIN VAN SABA 
Znllgspel in " b eldjuß, eloor VOll Mosenthal, 

metrisch, oV6l'g e1.et dool' HUBE R l' MELIS. 

Konins Salomo 
DB hoogel,rieJlltet' 
A!;.a.d 
Baal Hanan 
Een tcmrelwachtl"I' 
Sulamith, zijne dochtel' 
Oe Koningin van Saba 
Attlroth. hare slavin 

da hr PieR" 
Judel! 
Leys6n 
Tokkie 
Van ~I&acker 

Mej. Duyze 
Van EI~ackar 
KamphunYlle 

Oe lustige Vrouwtjes van Windsor. 
Zang!\pcl in 3 bedrijvcn 

Sir Jooh Falh·Wff MM. Tokkie 
IIeer Vlned ,Tudt'l!\ 
Hec.' Rijk PiRDlt 
FentOR Berckmaßs 
Jonker Zielig v. d. Stappen 
Dotter Ca.Jus v. Aerschot 
De \Vaard van .. Da Kouseband.. Duyvewacrdt 
De knecht van .. Do I\ouacband.. Putman .. 
Eerste hUl'gcl' I<rickx 
Twe.de hurgel' Ceuleman. 
Derde burger Arl'icns 
Yjl'rllc hlll'gel' nrouwcl'lI 
VI'OUW Vloed M&j KampbuYlen 
Trouw Rijk Pttl'!100Il'\ 
Annn RUk Kelmtl 

UalleerC!UIC'n : !\I ßj. Sltles cn P:I.l·jz,.j 

KORT OVERZICHT. 
Eerste Bedrijf. 

.Tufvrouw Vloed hE!ert cen minnebrief 
ontvangen van Sir John Fallslalf. Zij beslull 
hare huurvrollw, te llulp te roepen. om den 
verlieCden gel, eene poels 1e speIen Juist 
op ~al oogenbli" komI Jurvl'ouw Rijk 
,"oor lien dag, en dnnr helllu blijkt daL doze 
v:ln dcoteHdo persoon ook zullt eeo brief 
beeft onLvangen, zijn da beide vrlenrlinnen 
heL dadelijl\ eens, om .. don dikkon zotskop " 
eens fi.nl'uig bij den Ileus te hebben. 

NadaL zij zieh I1U heblIen verwijdercl om 
samen Le bespreken hoe zij dit zullen aanlcg· 
gen, kClmell hnrl1 eclHgenoolen, met janker 
Zielig ('11 doctar CflJl1S aanslappf'n. Zielig is 
verliefd op Rijk's dochter, Anna. Rijk is 
bijzonder danrmee ingenornel1, tot groote 
ergenis van CaJlIs, die insgolijks om dat 
meisje aani'.Oek dacht to doen, TI~rwijl 410 
arme docter over die teleursteHing vuur en 
vlam spuwt, komt [·'onton zieh evenzecl' als 
mede/ling(~r naar Allua's hand bij Rijlt aBU
melden.Dit geertoveren weer eel1iggehnspcl. 

Inmiddels hebben de beide buurvrouwljes 
de noodige afspraak gemaakt. Jufvrouw 
Vloed zall'allslalf lol hel dool' hern vorlang' 
de 16te·l\-tetc arwachten. ea te gclijk met 
hern ook haar Jaloersehen eclltgenoot roppen . 
Een poosjo Intel' komt Fallstatfopd·lgell. Jof
VI'OIlW Vloed la '\t hern al spot'dig blijkcn, dat 
zij icts heert gemerkt vall zijue galante 
dwaashedeu Jegens hare vl'iendin. Fa:stntf 
botuigt ]1:\al' hoog en dUllr, dat hij niets 
lIaarran gemeend heeft; bij dit gezegde klopt 
hal'e vriendin aan de kamerdeur. Pe galante 
~injeur noornL_ VCr.iChL'ikt da vluelü_ achter 
oen gordijn en hoort daar da! Vloed. van 
het bezock oens minnnars verwitLigt,met een 
hool' "olk kamt optlagen, om een openlUk 
schalldaal te maken. FallstatI dOC'I' die tij
ding vel'schl'ilif-, komt uit zijn schuilhoek to 
vool'Schijn.Er wordt beSlot:lll dat hlj in eone 
grooto waschmand gcpakt naar da bleekerij 
zal wor,len weggedl·agon. 

Daar komt nu Vloed met zijno vI'ienden om 
don illdringer te sll'aUen. Allen'dool'zoeken 
hel huis en nlels vindende, wordl de arme 
gelopte mall dool' ieder uitgelachen; Vloed 
staat mooi v8rbl'lrt over ziJn mal tlguur, 
maar Jaar valt niets tegen te doen ; hij heet 
DU dOjaloel'sche gel" zij de diep gakrenkte 
vrruw, en ...... dnsl'mee Joopt het foor 't 
oogenblik aC. 

HET TOONEEL 

Tweede Bedrijf. I cajus an Zicli J' . 1100r ue kleeding jmislcid 
Fallstatf zit in da herbel'g en beklaagt elkandor .schal~eu, terwijl zij zieh/ stil met 

zieh, Oe knechts hebben de wascbmand FeutoIl UI t do. ~ ooten ~naakt: . 
111 eane moddersloot geworpell. In .het patl, ,tc WludsOI \\ orlH ~It phl!l 

At zijn leed is evcnwel spaedig vergeten, te~ Ultvoer g~bla?ht _ AlJnn komt als f'enton s 
doordien hern eene brieOe yall ju{vrouw VtDUW te.vOOlschlJU en"nu de z~aktocl~ ee~· 
VJoed wordt gebracht, waarin deze hern maal Z()O lS, verwerft z.lJ volledlg(l vergiffellls 
schrijft dat hij nu vrij kan komen.!n afwach. v<1nliare oudet·s, terwljl . Fallstaff door de 
ting van het bepaalde uur amnseert hij zieh gewaaulle sp.~ken 7.00<hlllg ,!ol'dt toegota
intusschen met een vogelaars gezels~hap, l\eld, d,~.t hlJ voor altoos zlJno ongepa~t e 
hetwelk nldaar een poosje val·weft. Deze g"J.lanto:le hel>ft a~geleerd en . dt) .. lust.I'Jc 
gaslon vet·trokkull zijnde, wordt eeu vreem. Vl'ouwtJe:5 ,'an , Wmdsor .. al!e voldoeOJllg 
deliog"'onder den nnam van Beeek, biJ hem hebben van lim c welgelukte list. 
a:mgediend. f)cze persoon is niomand anders 
dan de bedl'ogell mijnheer Vloed. Hij maakl .................. . 
Fallstatr wijs, dnl hU in het geheim jufvrouw 
Vlocd bemint, doch door haar steerls afge· 
wezen wordt en verzoekt bE'ffi hij h tar een 
poosjc den minuaor te speien, ten einde 
ha.'l.r daardoor vall ontrouw jegens haren 
cchlgenoot le kUIl!len beschuldigen en ook 
in zi)ne macht tc krij~oll. Fllllslnll laat zieh 
hierloe gereedelijk vinden. Vloed houdl zlch 
voor een wakend aog te houden . 

TOl'wijl dit pll1.ll wOI'rU bCl'anmd, zjjn da 
drie mededingers Haar Anna's hand in 
RijR's tuin binnen geslopen,ieder i11 de hoop 
van dp. twee anderen hij Anna uit den weg 
t~ zullen ruimen. . 

He~ volgenrl 'fo01teel vOl'plaatst da hande
ling weer ten huizo van Vloed. Fallstatf 
komt volgens afspmak bij diens vrou w zijn 
hof maken, doch wordt alweer gestoord dool' 
jllrvrouw R.ijk. die haa,' weder waar'chuwl ••• :II ••• :II.:n ••••••••• lI .... ) •• 
d.l Vlaed in de n;,bijheid iso Vloed komt 
oak werkeliJk binnen, maar vindt zich op· 
nieuw teleurgesteld. De galant is inmiddels 
11001' vrouw Rijk van vrouwcllldeeren voar· 
?ien en komt DU te voorsehijn, als eeliC 
kaal'Llegster vermomd. met het gevolg dat 
hij UOOI' Vlocll zelf dio met geeuc k'lnrllog· 
gel'ij te·doe:1 wil hebben, de deur wordt uit· 
gN'anseld en de bedragp.f1 echtg~noot dus 
door zijne vrienden t ell tweeden male voor 
den gek wordl gehonden. 

Derde Bedrijf. 

Vloed en Rijk. met hunne echtgenooten 
en Annn zilten bijeen . Vloed is DU bekend 
gemankt met de ware toedracht der zaak, 
en stemt mf'de in een ondorlillg bet'anmd 
plan, om Fallslaff HOg eOl1s beet te hobben . 
Yolgens bestaande ovet'}o\'erillg, moeL dien 
nacht in het park vall Windsor een jngel' 
komen spokeu; er wordt besloten hiel'van 
pal·.tij · te Lreltken, door Fallstaff de/'wnar ts 
te lOkkel1,zullendo eenigevrielldell elllJel,en
den worden uitgenoodigd nldanr' als ellen en 
geesten vermomd te verschijnen, terwijI Rijk 
hern alsd1.11 in degedaante van den spokelldp 
jaget' eene knstijdil1g znl toedienen. 

Dit afgespro ken 7.ij tIde, verlOck t j u r v rou w 
R.ijk hare dochter Anna dal zij C'IIus hare 
hand zal schenken.Dm het huwelijk terstond 
te docn plants hebben, rerlangL zij dat Allua 
zk.h dien nacht als eeno roodo elf zal ve/'· 
kleeden, terwijl zij dan wal zal zorgen dnt 
Cajlls haar in daL gewaad herkcllt ('11 ll:lar de 
ltnpel wegvaert, alwanl' een pries tel' gereeJ 
l.al staan om het cehtverbond in te zegenell. 
Een oogenblik hüer komt Rijk, spreelit haar 
o\'el' hot aanzoek yanjonker Zlelig en mnakt 
precies dezeJrde aanspraak met Anna ~ 
alleen met dU ondel'iJchehl dat zU iDeoll groen 
clfe'llklee t mo.e t vel'schijuon.Anna steml zoo· 
wol ill de afiprank harer moeder als in ,die 
ha.ars vaders tOJ,maar ~chriJft in hanst allos 
naar Fenton ; zij zendt tevens den eenen pre
tendcnt hot l'Ood~ en den anderen het groeno 
kleed. Het dael hiervan is on, te malten dal 

Handschoenen fabriek. 
Handschocnen op maat op 3 uren - Koste · 

looze cn Olltniddellijke rcparatien. - Opnieuw 
\\'asschen der lIalldschoellcll zonder genren. -
HandschoeneninChe vreall , SlIccle. Castor,cnz., 
- Engels.he , Zijden, halve zijdcll,garcll Hand
schoenen. - Groote keus van Cravatten. 

VAN STEENKISTE 
oud huls Jlerbigette. 

33, G R 0 E N P L A A T S, 33 
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PIANOS. z~:~i~c~: c~~i:::ij~:~ ~,~~t~IL~~~ 
JANSSENS, KunsUI'i. 14, Hoek van Ifopland. Gl'oo tc 
keilS "all allerbest e I)ia l\o~ "all Ir ,575, 625.675 , (On 
oriver$1 jtbaar en VJor 10 :aar gewzarlorgd. 

VERHUIS WAGENS ;~~ ~,~;~;,:,:o_:.\,;~o;t~ 
naar bclJCven tot 8 IIw tCl'S too.- eH. BAELE Me!!. 
h~~maker.Gal'lli(!l'<1cl'. St. \\' ill ,'ht·o,!stl'aat. 22, 5~ 

~~lt~kk~I~~~~II;r~~~lIi;le~.e~Il~~!:o:;~~O lT~.~~·;~~t~. en 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
}Iet is v~orwaa.r in '!i tgroot !'I .:!hocnmng:u:ijn dat 

SV maat zlJn om Iß vel' trQuwen te WOI..-lCIl bcoiend 
alle!; ""orlll er III hui!! ge man'kt doar bekwam~ 
gasten allder het oog des moo_ters. Scho~nc kens 
va.n rnam'i· en vrouwboltillen,elofjell VOOI' huwelijk 
eel'omonnies en avondl'ofsten. Alle rcp8l'ati ön 
worden aangenomen en binnen da 12 lIron af"'c
maakt oolt al zijn do schoenen ergen!! and~rs 
geko<,ht, Specinlitdt vall kinrlerschociscls. 

Drukkerij Cl. THIBAUT 
7, GRATIEKAPELSTRAAT 

~~~@i!,,~~,I@Y •.• 
FABRIEK VAN FIJNE BLOEMEN 

1v.".lIjuhJ1tJ, IIH.Urnllll tJltJ IIrd,'u. IU. 

MlleL. LAMBOTTE 
Telephoon 1489. ANTWERPEN. Telephoon 1489. 

Overzicht van eenige prijzen 
'00 fijne Visietkaarten. • • • • • . • . • • 

100 met 50 Enveloppen·banden 
t 000 Enveloppen met firma, te beginnen van 

1000 Brielhoofden of Factllurs (8') 

1000 (4") 

10 °/ .. vermindering per tO duizend exemplaren. 

Alle soorten van Registers. 

Fr 1.00 

» 1.25 

)I 2.50 

D 5.00 

• 7.00 

KOPIJ BOEKEN, BESTE HOEDANIGHEID, 500 BLAD: FR. 1.75 EN 2.00 

Inpakpapieren, Winkelpapier. enz. enz. 

Kronen voor ConoertGnenBesrafenissen 
ARTIEKELS VAN PARI.:O 

Bijzonderheid van fijne Planten cn 
Prachtvoorwerpen. 

Lombaardstraat, 2·4, A!ltwerpen. 

~~~4@l~J,@i!-,,-

W. Koopal & Co 
Agentschap Toor aanlr:ondigingeu 

64, Provinoiestraat (DOord), Antwerpen 
AAI(PLAK'Wm EI( V1TDEtLt.l:G VAX DIlFKWERKr.:. 

_11'1 BE-I.GHl, HOLLAND r.N OUlTs(:IJf.A'm 

---- IN 24 UREN, __ _ 

Alnkondigingenop 
murtn. 

Vel'hurmg vlln 
dl'lagbordeDenv.'lgens 

G-u.s1;a.ve FAES 
25, Bedden,lr .. I, 25. ANT\VEBPEN. 

~ l:E ])L[UZIEK l:E 

SnWIIIIII1118llen In allen aarl 
M;'tronom~ • • Diapasfln •• en'l. 

Ilcbt-tNap.lIob.1l1ralllcll. 
SNARE'I 

1'I1UZIEKPAPJER 
Abounementen 

tot hot luen laD parlidin. 

Ullllnll~lIke'lIknopliD 

Snaren instrumenten 
.lreabadJ,"IYUfiIJ, • .,.. 

IICJ!JlI.U Yla Künu.LI 
Collin IIelinTin Parijs 
lIurlllO\nl Klrton,n 

Geen kaie hoofden meer. 
O.oor he! ~ebru ik ,'a n h et edll .\m~ntaan~ch no~ch. 

Imud ":I(t Ur Joutlc\' onrl'illJur middel 1""''' 11 hel uHn/
Jen. n Iß hl't haar en baal'lJ . t1uitc .. de hewiJ';~chrinen \'an 
pel 50nl'ß die gAIIsch hel haar lerult hel.:.omen hebbcn. 

'l'e ~cl'~l'ijgen: l}c Hrul. An!werll(,!I. Pub, Kolander 
plna~~. GI'!!t. Von Mell.: e bck~. 'Iechrlen. Nolr, Mel'xem 
en blJ deblJlondersteallothekcI'sde51ands 

Flrsscllcn "In 51:.-, 3.00, rn ~.- Ir. 

Ecnigdepot: YAN Gß8e~~~~i~~~~lIUkl, '2I,Alllwrrl,cn 

Mits ollle~ 'Van 40 cenli('men. postrrij 't blll15 "oor 
g~nseh Uelgli'! . 

CAFE TIPO-TIP 
Carnotstraat, II , Antwerpen. 

Nabij de OOllltatie. 

Lekkere gezoden worsten. 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMF.E:'<TESTRAAT.5I 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend l'oot·zijne l".kk'·I'ekoeken. briochen. f!ßZ 

WOl'slenbrood. . 

Bekroond mti de goudeD ~!:a~8~tde Wereldtentoonstellinr 

ELlXIR D'ANVERS 
FIJ'NE LlKEUR 

TENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 1895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng 

Medalje H,M. deKcningin 

BORDEAUX f895 

GOUDEN MEDALJE 

Eeredlploma 

door 'e hoo;e jury toe,ekencL 

CRIEE CENTRAlE 
IIuis gebroeders DE WYNGAEI\'!' 

VAN ERTBORNSTRAAT, 

Tus8chen de Milles Colonncs eD da 3 Arcaded 

Da«elijks van 8 ure " oorgens tot 10 Ire 's nond. 
Verkoop bij ophod, t~wellS 

publieke verkoop van I' kwaJitcit, Osstln-, I{a}(,. 
Schapen· en Vel'ken"leeecb, lan l>!"iJzen 

welke nllo concurrenlie onmogelijk mlken . 

Antw. Drukk. CL. TWBAUT Gratiekapelstr. 1, 
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beh~ell deze \'oOl'Slclling met Hoogst Der· 
r.elver tegenwoortiigh(!id tc· verceren eil t,('u 
antwoord gckrcgoll, dnt Hare Majcsteit de 
Koningin-Regentcs ga.:lI·1I0 te .gelcgener tijd 
in ovcrwogillg ud lIemeu,of d" lIIogdijkheid 
lJeslaal om met H. M. do Koningin ceu dreI 
\'an de uitvoel'ing bij te WOllen, 

Marcellus Emanls, i/oorzittcr. 
.Jhr M. H. Smissaert, Sccretal'is . 

gcklap . .. Voorzichtighcid is de moedQr der 
porceltdllkast en ook van de Tweedc Karner. 
De ledrn weten zelf niet hoereel overcen~ 
lwmst zc met lange liJzen hebben .. en 
dcrgolijkc sllcd igo g-czcgdcII meor', de/leu 
gelacll opgaan. 

lIet tweede bedl'ijfverpiaalst on. midden 
in den slrijd. Het s(u)\. speelt in Juni 1897 en 
dus zijn er onder de kiezers nieuwe clemen· 

I? QI 1)" ctIA(ll -a .,. <:=I • 11'11. wanrvan niets . met zelicrhcid tc zcggcll 
valt. Van Bommel komt er \"eel minder 

De candidatuur Van Bommel. gemak l(elijk dan men eerst gedacht had. 
1>it is nu eellS eell heusch oorspronkelijk Men valt heUl Jmrd over zijn rijtuig, zijn 

Nederland~ch blijspel in drie bedrijyclI, \'nn grijzell hoed en de liverci vanzijnhuiskcecht. 
een onbckend auleur. die zieh L'octor Hij gan t wandelen met een slap hoedje op 
Juds lIoemt. Maar mon Iwert in rlagbln- en de knecht moet een boersch %wart pak 
den ef'1l pr(~cies het tegen.wergeste.lde V<'\Il dragcn. Maar, HIs het hern erg bnng ta 
olibekeuJen nnnm :;cdrukt, al was hel dan mOt'dc wordt, kamt er troost in den vorm 
onk onJer zeer gepnst voorbehoud. nocLor ~an een gewehlig annplakbiljct, waarop 
Juris wu niemnnd minder WC7.l·n dan den rl\ndidaa t uatuurlijk lJiets dan lof 
eCIl bekend polilitd\. pt:rsoon die 1.\1 weet' wordt toegozwaaiil. Zijn dochter en eCll 
cen CDrtft d'cssai wnagde, die ecn coup joug melisch met wien zij in stilte verloofd 
de maUre ZOll IJlijken te 1.ijll. Edoch, de is, Iwuden 't vast en I)mhelzcn clkandcr 
menschen 7.egg-~1l 7.UoveeJ, uiet waarl En achler papa's bomhast-biljet, wal in den 
melischen nall kranteu laten wal ('eHS meer smaak viel van het publiek. maar mij wat 
drukkell dan zij verantwonrJen kUllllell. te $alon-stukjes-achtig voorkwnm. Aardiger 

WiJ zeggen dus ma:lr dat niemand weet vond ik de grappen' uit da prijscoul'ant .... an 
(eim Beheerdel' vall dc K. V. u!tgowndcrd) een Amsterdamsch drukker, spccialiteit 
wie doctor Juris kan zijn. voor vorkiezingoll. 

Hut stuk ging voor de eer:;te maal Le Mnar, 'Oa het zoct, komt weer het zuur. 
Amslerdnfil. Vl'ijdag, 10 :\Iaart, woondell Zwagcl' Donker, die al eens met Julia is 
wij de opvoering biJ in dllil .. Koninklijkcll komen praten over de crfenis, valt binllen. 
Hollandsehen Schouwburg .. te s' Graven. IOl st op schamperen toon het i1anplakbiljet 
hage. Doctor Juris heen gegeven ce.n satire en zet daarna rustig het mes op de keel \'au 
op de verkiezingen. Maar hoel stel'k is dit M. Vun Bommel. lk hedoel in tlguurlijken 

~u1:' e~~ ~. Ul'l a.'I~he. dramati>ciJe bitter~e niet. Het stuk is jolig zin. Hij muet het bedrag der erfenis terug 
• lJ .I:.J; ~ .&.: V\iII gehouden, Mon lacht. Men grimlacht niet. geveh ofDOIü;er ZOll publiek maken dat hij 

, Jammer dnt .. maar daaraan komen we nog haar op oneerlijke wijze verkregen heeft. 

A lUn geestdriflig nuthan) dOll onzen "an ziju ta.lcDt, <!at nl de genres aandurft, gauw geooeg. Eu de llIall geen toe. De candidatuur kost 
Larorhe bij on1.e Noorde-rLt'o81lers I eil ~ dib hiJ alle met e\'cnveel artisLicitel, Mr. Herman vati Bommel woont heel hem alvast twaalr duizend gulden! 
L~ b<>urt \'iel,is het niet te \'t>rwon· weergccft. rustig Oll een kleine plaats, wanr hij zel.:r Zoodra Donker da:l ook, met zijn wissel, 
dereo·. dat,.vool' zijn feestavond .\'nn MN den g'l'ooten Will kunnen we van gezien iso Wel heeft de man op listige wijze de deur verlaten heen, springt Van Bonlmel 
2.1 d~zer. zijne: stndgcnootcu eeu I\l'm zeggen : Hu is a mall! 'een erfenis afgetrog:;cld van zijn zwnger op e-n \"erscheurt wocdend het snorkend bil· 
warme bOlO~gillg.<?p (ouw , ~chij nell . HUDERT MEI.IS. : Donker, door dien bij de ertlnatstcr te belns- jet, '~narhij het scherm valt. 
te zetten. Jude~daud, de zanl is teren, doch daarvan weet niemand iets. Hij Ook dit bedrijf loopt vlotafen i5 in alle 

uijn. gansch lIitverkocht, alho"wel · Cl' nog :ti''fHyn'IT'ITtlffTnrrrfff'f1f';;: 'is hard voor zijn' minderen en heeft een opzichten vermakelijk in den besten zin "an 
v('~seheidelle dngen ons van de vertooll.ing knecht, die in zijn dienst van de trnppcn het woord. Maar cen derd.! bedrijf i5 er niet, 
seheiden. Van het Hoofdbestuur. vielenernstige verwondingon opliep, met d. w, z. er Iwmt wel een ,tuk achteraatl, 

flij 'heen gekozen als op te .voel·eu werken Ilet lIobfUbestuul', Vo.lI het Ncderlattdsclt tes waken loon nfgcscheept. Hij h ook nog doch dal is veel minder ßink vnn opzet, veel 
het pllik gewrocht vnn ~, pelal.tin; Zi)1l TOO1uelverbo'lI d mnu.kt I>ekend, dat op Dins- allui cn vronkt met zijn gehl. wat niet ver· slapper van effekt en lang niet zoo raak "an 
Her, en ~er~clfderLijd ' heeft hij een ' grcfp <lag 29 Maart ' in den. Haagschell Schouw- hindert dat hij als calld idaa t zeer liberial dialoog. 
gedaan in het Ouilsch repertorium met Hel burg een yoorsLeliing zal gegavcn worden en democratisch heet. 18 de man nie~ ber· Van Dommel is gckozcn. Even komt de 
j{osllmis ScllÖlle;' . dOOf leL'rliIigcn an ou'd-leerHngcn van de zllchtig1 Js de man dom 1 quaestie vall den zuiveringsecd aan de orde. 

Hel is in stukkell.nIs in·Zi./n Eer dat men Toollfelschool. Dat durt ik niet zeggen. Of 't een fout is, omdat Vall Bommel den gewezen kn~cht. , die 
't meest hel atlistiek te!ßl'crament van· TO.~ i.Ieze .vnorsteWng zullen alle leden d,ie dp.n .... ertolker moelanngcrekend worden1 I nu legen hem had gewerkt, honderd gulden 
l .. aroche wnardeeren kiln . Hij. outlcedt de van hct TOOJlul.verbond op ver/ooll 'va" Ik geloof het niel. De schrlJver heeft ons I heeft laten tel' hand stellen, doch een be
gcyoelens V311 den .schrijver 01" trtJ(f~lIdc h.lf1l .d~pl(jma tt1egaug hebben, met d. ien\'ur--I omtre.nt het karakter yan zijn hoofdpersooll roemd Amsterdamscli advocaat komt uit de 
"'ijze, luft om zoo te zeggen het werk tot stailde, dat np z..'\terdag 2G Maart, O"p de in het onzekere gelaten. Ma.ar mcvrouw lucht vallen en redcneert Vnll Bommel's 
in zijll kleinste bijzoDrlerhedou. Veel schrij· gewoll8 uren, uitsluitend de leden vll.n de Julia Vau Bommel is, d"aarenteg{ n, meester~ geweten weer zui"\""Cr als kristal.Ja,en dan ... 
\·~rs, cn zij mnken el' geen geheim v:\u, Haagsche·ardecUng .plantsell kunnen be ~pre- liJkgetypt'erd, Zij wil haa.r man naar den \Vat will gel Het stuk is uit. Oe candida at 
hebben ann zijn meesterliJke crcatit:s ." hnu . keil, tel'wij) 'op Maandag 28'Maart daa.rann· Haag hebben. Zij drijft hern er herD door is tot kamerlid verltozen, zijn dochters zijn 
biJval te danken. vol~ende,de'leden Her DeUtsche un der andere te doen alsof zij harn. onges"hikt acht yoor verloofd, zijll zwager zal 't harn nooit mecr 

Qm.ecn bewijs ·le ·meer· le hebben dat" de afdeeliugeu. plaatsen kunnen bespreken, de betrekking van kamorlid.Julia belwerscht Inslig ma.ken. Oe auteur maakt het zich zeI! 
toon('elspe~lklllJst bij Laroche iugeboreu is , De Haagsehe lellen 1.Ullen toegang hebben Hermangeheel tm ten kwade. Dat hij zieh ook niet moeilijk en stapto\·t!r in deklucht. 
du! een na!uurliJke gave. moeot men hcm met twee tlamps.j hij genocg?aam overulij- meesler maakte van Ben erfenis die hern niet Een stijve dominee wOl'Clt ineens grappig en 
zip.n in stukken alaN et Kost/lids srhöl.ler,! vell' deI.' plaatsruimte da ' bui~nleden dasg€!- toekwam, is ook al haar schuld. spreekt van • een gezdlige pan .. ; speeches 
w:lal'v:u1 het gehalte . hem niet ,vrangt. een lijks , Deze van Bommel. nu, moet candidaat w(,rden nfgestoken, serenades worden ge
diepe.ontleding. Hij ga:l.l dan go.nsch nwe De dagbladen zullen nndere berichten om~ worden voor da Twcede Kamel'. Deckel' en hracht, champagnekurken vliegen da lucht 
met du toestanden, die hij gce$tig.jeekellend lrcnt 'e«m 'en aeder bp.vatlen. M.eeuwissen, voorzitter Jer kiesvel'eeniging in . Oe ernst is weg. 
vocrstelt. [e voorstelliDg ig alleen toegankeliJk 'voor Voorwaarts, komen 't hern vragcn. Hij Met dtit al, mag men den onbekendcn 

In clen laalsten . lijd heeft de hoer Lal'o.he ,liedoll van het Toolleelverblmd ell wortlt" aarzelt ; maar eindigl met aan te nemen, schrijver geluk wensohen. Hij heen ons twee 
zic!! VOOl'o.l uoen kennen door zijnc' \'oor.;. gegere-n dOor het Hoofdbestullr, gesleund ofschoon een guitige nutaris er hern om bizond~l' gcestige bedrij\'ell geschonken, en 
(trachten, wnarmede bij nir.t· all~en in Zuid· door 'het ße'5tuur'v:ln dt~ Haagsehe afJ.eclinB, be~pot. als geheeI, een "an de aardigste en spee)· 
Nederland, maar ook in Noord-Nederlantl da! zich motde pläatselijke regeling he.rt Alleraardigst is dit eerste ~e Ir\jf Cl.l het La"rst. Llijspelen van ons modern reper-
.on schitlerollden bijv.1 en een klinkenden beiMt. vermaakte dan ook iodel'epll . Het puuliek tnire. Ilet hllOgsche puuliek was aangonaam 
Ilnnffi vcrWOl'ven heeft. Hel ' HoofUbestuur heeft tot Hnre Majestci- was door de l'ake zcltt:n \'n1l den dialoog al vcrl':\st eil jllichte den autp.ur en dc speiers 

Men loofJe niet alleen zijn gcvoelvollo I ttm da I(oninginllen het eerbiedig verzock heel gauw in de wa.rc st6mming gcbl'ncht cn toe. 't Was jammcl' dat hij niet teD tDoJleele 
voordrncht, maar ook de ·verscheidcnheid gericht, of het Hare Majcsleiten zou mogen onderstrcepLe de nardigheden met hand~ kon vel'So!hijllen. 
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Ot! opvoering Het niets t8 wenscben over. I, rooest er "gehaald ~ an flOg eens .. gehaald .. ' ~, harn subsidies vers~rekt ten einde eeo deal 
De rollen zaten er goed in, da regie was vau worden. Er was voortdurend da lovendigste I zljrier kosten te dekken, daar staat de zaak 
Chl'ispijn an dus voortretrelUk. Wat aen belaugstelliug en er werd veel gehlchen. ·Ik heelemaal anders. 
heerlijk regisseur heeft de K. V. in dien wensch den onbekenden schri)ver gel'lk, en Daar loch heert die overheid he~ onbe
man J SchnItze was M. van Bommel. Hij tevens da Koninkl. VerAeolging, die dit stuk twistbare rechl, aan den verleenden steun 
speelde deze rol een beet je als charge, waar- voor haar repertoire verkregen heaft .. , zulke voorwna,'den t.e verbinden als zij aar· 
schijnlijk volgens de bedoeling van den FR!'rF LAPIDOTH. baar ach I, met he~ oog op hel berell<.en van 
!Luteur. Julia was mevr. Ohr. Poolman, die het maatsehappelUk Joel dat da tO{ln~l-
zieh uitnemend kweet van hanr taak. Oe ItHll kunst beoogt : verheffing van den kuostzio, 
dames Rudy Scbetrer eil Scpbie de Vries onlwikkeling ·van bAt schooobeidsgevoel. 

~:~~~~~:k a!~:r:!!:. v~~r~~e~e~:S~:b:~ In den liggenden Os ~:;;r:7: d:~e~!n d;e~r;~;~e; :~~~:e~ied~ 
laaIbaar als notaris Schreuder. Van Sehoon- In den Hollandschen Scltouwburg iNeder-opellbare opinte zioh uit - iJel ·even onmis-
hoven gaf(lol even voor bet slol) eon mooi Iand,ehc Toooeeivereeniging) ging het kenbare rech10m tebeoordeelen of en in 
type van een zalvenden dominee en we nieuwste blijspel van Blumenthai en Kad!;!l- welke mate de gesubsideerdeinstelling 
mogen aen speciaal woord vau lof niet ont- burg, de veelgeroemde schrijvers van Jan beantwoordt aan de zending, die haar i~ 

houden aan den heer Wensma. Hij speeide 01tgeluk. Hel sluk beet In den Iiggel1den opgelegd, Ook op de kcu,e der stukken mag 
zijn rol van Hendl'ik, den huisknecht,onver- Os" kluchtspt'l (genaamd blijspel) in drie be- 'Zij eon rcchtmatigP'D invloed zoeken Ilit te 
beterlijk. Eerst, in zijn mooi pakj!;.', deftig· drijven met een-cn~twintig personen . Men oerenen, en door lor of blanm, w~nschen 
vriendelijk; toen, in zijn' boera~plunje, met was over de opvoering wel tevreden. of raadgevingen, het kunstpeil der vertoo~ 
Den rood hoord, half huHend, mokkend, ningen pogen te verheffen. 
nijdig. Wijzend op hel biljel, woarin liJn Da schouwburg mag dan niel meer uil-
heer is opgekamd, roept hij .. Dä.är, ziet'U, s.luitend. beschouwd worden als eene goud-
däitr bebben ze meneer angekleed" - en Bond van Nederlandschen Tooneelisten. mijn, nie de besLuul'der zoo voordeelig mo-
wijzend op zijn zwnrt pak - .. en mij heb· gelijktracht te cxploiteerell; da schouw· 
ben ze uitgekleed ... Die cnkele woorden Te Amsterdam zijn pogingen in het ' werk burg is in dit geval een tempel, of, zoo djt 
wist hij z66 te zp,ggen dat ,het heel kleine gesteld om tot de stichting van zulk een !.lond woord u al te verheven klinkt, eeo museum, 
rolletJa er krachtig door werd an Hendrik te geraken.Doel :ou zijl1 de bescherming waar de kunst Iliet beneden zeker peil mag 
tut een type, waaraan men denken blijft. van den niet onmislJaren tooneelspeltlr tegen dalen, zonder hare aanspraak Hp den steun 

Ook de speiers. die ik niet allen kan eeu minder nBuwgezette directie en bevor· der openbare besturen geheei t(verbeuren. 
noemen, waren zeer goed. Onder hen, trad dering van het artistieke belang der kunste· Dh geval nu doet zieh voor in al da ge-
Chrispijn zelC op als Meeuwissen. naars. subsidieerde schouwburgen van Belgie. Ten 

En DU de Pers. Op een druk bezochte vergadering werden onzent geldt het beginset: kunst is regee-
De Nieuwe Rotterdammer ontviug twee de heeren D. Lageman J Moor an Van Kuyck ringsznak; maar het most dan ook werke

brieven van den amsterdamsehen correspon.. uitgenoodigd concept~statuten'op te stellen. lijk kunst 7.ijn, eil er dient derhalve op 
dent, die zeer gunstig oordeelt over sluk en gew:.\akt te wordeo, <iat de openhare gelden 
vertolking. Da beoordeelnar voor Hel niet rr.isbruikt worden an da schouwburg 
Nieuws va" den Dag is opgetogen en be~ niet afdale tot den rang van een kermistent. 
veell bet stuk late!' nog eens dringend aan Een geldzaak blijf~ de schouwburg dan 
voor de provincie. De Telegraaf is minder De Schouwburg een Goudmijn. Loch nog allij,l, aangezien de ondernemrr en 
enlhoesiastiseh. (S/ol.)(I) zijn personeel er moe~en kunn.n vall be· 

• Dit sluk is een salyriel< blijspel. Hel Maar nu de vraag: is dCt slandpunl het slasll. De priesleI' Ieeft wel van den oulcr; 
level't eea satyre op de verldezingen. De juiste' Mag men alzoo ()ver eene kunst- de kunstenaar leve dus vau zijne kunst. 
hoortlpersoon, Mr. VAN BOMMEL, is het Iyp~ questie oord elen, even of het cell gewoon Doch zijn plicht is hoog te streven, indien 
van een zaker soort provinciale notabelen i llandelsbelang '->etrof' hij verlangt dat men hem als dienaar van 
de auteur heert getracht de t1guur van den Naar ODze overtuiging, nie~. Doch wij het Schoono zal eeren (>11. ... betalen. 
bourgeois-satisfail te s"hilderen. willen ovor de kunst geen frazen schrijveo, Antwerpen. IIAOO T. DE Vos. 

Dat hij er geheel in geslaagd is durf ik die, naar de opvattlng van den beer 'reH. de 
Idet zeggen. Daarvoor is hij te weinig bitler. Beer, allicht nolnr epn toast zonden zwee
Maar loch als karaktorstudie is deze Van OIen, daar wij weten dat onze geachte brie(~ 
Bommel reeds zoo gewaagd, dat het mij wisselaar aan toasten een schrikkelij keu 
verwonderl, dat da KOIl. Ver. het sluk ler ekel beefl. Blijven we rlus vO:JrZicblighelds- \ Het TooneeJ in Oud.Leipzig. 
vartooning heen durven aannemen. halve op het terrein waarop wij OIlS tot , 

Aardige Irekjes zijn o. m. het oplczen hiertoe hebben bewogen. ! ile nijverheidslenloonsteUing, in den loop 
van de prijscouraut vau den drukker der Laten we voor een oogenblik ann.nement " v~n verleden Ja8r te LeipZig gehou.den, an 
nanpl.kbiljeUen van Mr. Van Bommel, dat dat de Ibesis van den heer Oe Beer volkomen dIe gedurellde zes maanden vele DullselIers 
in den gewonen sn('lrkenden verkiezings- juist is, dan kan zij het toch sle'!hts wezen ; moel. uitgelok t . beb ben tot een bezoek aan 
stijl gesehrevcll, het publiek het holle der binnen zekere grenzen, namelijk alleen da ~lo~de ~akslsche ~tad, bpzat ook, waar
veelgebruikte phrases doet inzien, door er daar, waar epne schouwburgonderneming sChlJnlIJk 10 nav~lglllg der Antwerps~he 
de walgelijkA ware tlguur van Van Bommel geheei is overgelaten aan het persoonHjk " Wereldt,en~oonstelhllg v;ln 1894, eene. \\ IJk 
tegenover te plaatsell. initiatier, uitsluitend door varticuliere ge1- 11 Alt~LeJpZlg, " ~anr tooneelvoorstelhngen 

Een bepanlrl oordeel over het stuk uit te den gevoed wordt en geen beroep doet op gegeven werden 1~ middeleeu,,:,schen traut. 
spreken na de eerste vertooning is voor- den steun in welken vorm ook van de Tegen " de NOClrdzJJde der Frultmarkt was 
barig. Er moet, vooral in het sleepende bestuurlijkC overheid. Waar de spre~k: kunst e8n open tooneel O?getimmerd, in den "aard 
Inatste becll"ijf met bet goede sloteffect, meer is geen regeeringszaak, in toepassing wordt dergene waarop In vroegere eeuwen de 
gang gebracht worden. b cht staat de sehouwburgbestuurder mysteriespelen werden vertoond. Dat er 

Na de derde opvoering zou een oortleel ~:c:~stre~ks tegenover het publiek, en is biJ echter .~~ het Oud~~ipzig vau ~897 geene 
juister kunnen zijo. Dan ook kan over de gevolg volkomen gerechtigd, van niets ter ~Y5terlen werdull opge\'oord, kan men l~~ht 
\'ertooning meer in mderdeelen worden wereId rekenschap te houden dan van het~ gIssen; all~en kluchten werden bet k1Jk
gesproken. Zij was over 't algemeen goed. geen hern gebleken is da smaak van zyn grage publ.lek aangeboden .. En dat d.eze 
SebuIze, mooi gegrimeerd, heell ditmaal bl' k ~e zijn of van helgeen hij daarvoor kluchlen lD den smaak vIelen, scbljnt 
zieh van zijn besle zijd. doen kennen. Zijn ~ll ~~ D make hij ook in 't geheel geone allbans le blijken uil de omstandigheid, dal 
speI .Is Mr. Van Bommel was als Iype a~~sp~as':: op subsidies van regeering .. oC de sebrijver, die deze stukjes opzelleIijk 
goed af. gcmeentewege, noch op het betrekken van voor d~Z.3 geJegenheld had ~ervaardlg?,.na 

Het stuk heeet iets meer gehad dan een bo w toehoorClld nan net atedelijk da alUlUng der tentoonste-lhng, &anlcldwg 
succcs d'estime i maar het haert Dergens ~:~c~:. u . h~rt gevonden om ze gezamenlijk in druk 
groote geestdrifl gewekt. Op welken grond loch zouden de golden uII to geven. . 

Na het derde bedrijr, nu en dan vervelend, d beI ti b talers mogen gebruikt worw In da welbekende en veelversprelde ver~ 
werd Iweemaal gehaald. d:~ lot'be;~ro"erlng vall hel genol of bel zanteiing van Philipp Reolam jun. zijn Iba?s 

Als de schrijver een begi(ner is, kan hem .ermaak van enkelen! Wiegraag eomedie verscbenen Iwoe bu?deitjes Burlesken lO 

met zijn eersteling geluk gewenscht wor, wH zien speleo, Itun dit genoegen zelf bekos- Hans . S~chsell~ Malller, door C ... crome
den. Wanl hij bezil zonder Iwijfel tale nl ligen, en wie vaneomedie-spelen ZUIl beroep Sohwlelllng. Zlj bevalten ge",,:menl~k aebt 
voor tle toonQ8lschrjJfkun~t eu" is niet van maakt, uH behaarte of uit liefhebberU, 'doe stukjes, welke, de volgende tuels drag~ : 
geest en opmerklngsgave ontbloot. " h t 0 eigen risieo net als de bakker de De verloren naaldl De sieen der waarheld, 

In Hel Vaderlafld van 13-14 Maarl, sl".se:' de sehoellm~ker enz. hun bedrijf Het vrouwellllliddel, Liegen is aansleke
geer, de hef'r Van Nouhuys eell verslag vau uitoefenen zonder den steun van regeering lljk" De wonderkuur, Hel huwelyksior-
stuk en voorstolling, dalilageooeg over ... n- of stad. ' nooi, De twisldoek, De reizende Studeni. 
komt met hetgeen ik "IC bQven schrcer. Waar eebter do o"erheid beert geoordeeld Hoewel de schrijver uildrukkelük ver-
Nochlans bnal ik er een paar zinsneden uit _ hel wez. dallle rechte of len onreeble _ klaart in slijl en laul de kleine comediön 
nnn: dal bel looneol een openbaar,een maatsehap- van Hans Saebs le hebben nagebootsI (van 

"Doelor J uris beeft aUe eer van zijn werk, pelijk belang Is, en waar zij, van dit s~and- yinding zijn ze oorspronkeiijk) (1), komI hel 
en, is hij gisterenavond in Ollze sChouwburg pu nt uitgaande, een eigen scho:lwburglo- ons VOOf, dat Zfl minst.ens evenveel geUjkenis 
geweesl, dan beert hij zIeh kunuen overlui- kaal heefl gebouwd en dil kosteloos ter verLooneo met onze oud-VllI.1mscbe cIuylen 
gen, dal hel publiek hem gaarne eer bewe- bescbikking "an een ondernemer sIelI, oC of solternien als mol dA vastenavondspelen 
ZN\ 7.0U hebben. Na de derde ncte werd er v&n den beroemden dichter·schoenmaker. 
luhl om horn gcroepeo. Na alle bedrijvt'n ll) Zie IId Tooned, blz. S7 eil 95. Zij herioneren nan onze boerlige stukken 

der 14-,151 en 16l ,eeuw, als Die Buske,,
blaser, Nu noch, Playerwater en de esba
lemenleu van den Brui!SCheo rederijker 
Cornelis Evernert. 

Oe ondervinding neen geleerd dul onze 
oude Vlaamsehe klueh\en nog sleads oene 
voldoende mate vis comica bezitten, om, in 
bepaalde omstandigbeden, aan een molicl'lI 
publiek te behagen_ Wij zijn overluigd dal 
da ook hel g.val is met de acht burlesken 
van C. Crome-Schwiening. die wij met 
genoegen hebbengelezen.Door oene geschikte 
hand verlaald, zouden zij ongelwijfeld veel 
vermaak verschaffen in enze liefhebberijge
zelschappen. In elke kluchL komen niel 
meer dan 4 of 5, ten hoogste 6 pers;lnnagas 
voor: .Ueen De Twisldoek tell er 9. Deze 
'persollageszijn algemeene, anonieme typen 
uit het vOlkslevell. als: de boer, de boerin, 
een buurman, eene buurvrouw. een lands· 
knecht, eelle dlenstmoid, een kramer, ce]} 

nar, eene jonge weduwe, eeDe voedster, een 
student, een dorpsbarbier, em:. 

Als eene bijzondere eigenaardigheid dient 
vPll'meld te worden dat, "olgens eene mede
deeling vau den schrijver, op het tocner! 
van Oud-Leipzig de vrouwenrolleD zonder 
uitzondering gespeeld werden door mannen. 
Ook wordt dit voorbeeid in andere gezel· 
schappen tar Ilavolging aanbfwolen t dal\r, 
zegt Crome-Schwiening, de drastische uit
werking dezcr kleine burlesken daard('lor 
wordt verhoogd. Wij zagen dit gaarne len 
(lnzeut eeDS beproefd. 

Antw. c. 

Willem Van ZuyJen te Antwerpen 
De ,ooneelavond, iugerieht door de Neder

landsche Vereeniging 101 Hnipbeloon le 
Antwerpeo, met deusleun van de Holland
sehe Club en den Zuid-Nederiandschell 
Tooooelbon,I, heeft plasts gebad op 9 dezer 
in de ScbouWburgzaal EI ßar1o, en heerl, 
zoowel ult hel flnaneieel als nil het arlisliek 
oogpunl den gewenscbten uilslng bekomen. 

I De.ruime zaal was gevuld met 1I0iianders 
en Vlamingen die, in het bewustzijn van 
daarmede tevcns een Jiefdadig werk te ver
richten, den gevierden "\\~i1lem Van Zuylen 
k wamen toojuichen. 

Oe eonsnl-generaal en de vice-consul der 
Nederianden le Anlwerpen vereerden het 
feest met hunne aanwczlgheid. 

Van ZuyIen beeft zijn repulatie als ui t
stekenden yoordrager \'tm monologen alle 
eer aangr-dnau. Het schijnt ons niet mogelljk 
meer l~heid, meer humor, meer na1.uur, 
meer geest. kortom meer talent in dit yak 
aan den dall te leggen dan de beCaamde Rol
terdamsehe tooneelist ons ~e ganieten gaf. 

OC hel beusch .llem.al kunst, liIteralre, 
polmsche kunst was, wat van Zuylen teD 
gehoore bracht t. .. Och DPe; het waren 
mee.tal... moppen, ecbte moppen, de beide 
gediehlen van Piel Paalljes (De drie Studen
len en Liefdewraak) en hel .Lnk fan Stok
vis, Brug omltoog, natuurlijk uitgezonderd: 
d. rest krijgl alleen waarde door d. voor
dracht, Maar Van Zuylen doel het zoo 
aardig, zoo gullig, zoo lulmig, dal geen 
aesLbe~iscb gemopper legen zijme keuze 
baal. Wij hebben den godganschen avond 

(1) Het was mlsschien v.n\\'ege" deo schrijver 
geene o1'erbodige Toorzorg fan dU zljn vaderecball 
behoorlijk eo Ilitdrukkelijk kennit te ge\"en. Wie 
weet ot hem anders niet de .errasslng ware te 
beurt Ke\'alleD, door den eenen,ot anderen snug. 
geren criticua deze .tukJea all echte .ntieken te 
zien heschoowen I ..• oe er zulioe • vernurteUngen • 
in het geleerde DuitachTand hestaao, i8 OD,!! niet 
bek'"od,eu durven wlJ baut oiet te verooderst.ellen. 
Dat er •.• eldera UD dit loort zlJn, i. oos"b1J er· 
varing gebleken. Was bet niet de beer V .... -
doch neen, laten 'i .. e den man niet noemeo I dit zij 
geooeg: hij was destiJd. hoofdreds.eteur van een 
Nederlandsch vakblad I - die de stukjes, weih in 
1894 in Oud-Antwerpen werden vertoond. voor 
eebt middeleeuwlche cluyten olm. eo er zeltl 
iet8.~. IShakeaperiaao.ch aan 'fond? Nu 0Jl een 
Itut otwat DitzonderiD~en Da, waren deze kluchten 
geschl'el'eo door een paar oDzer 'friendEm, twee 
snaatache Siojoren, die den trallt der boerligc 
rederijk.erutukjel z'!ler behendig hadJcn gepuU ... 
cheerd. oe er toen in Oud- eil Nieuw·Antwl!rp.n 
met den geleerden nkman isgelac.ben gcwo1';1eo! .•• 
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zoo gul gelacben, cn bekennen -dan ook wellinkseh, an bedaard staan en !;preken 18 
volguaru8-dnt wij ontwapeud zijn. h,em HOg het:l en eil onbekend, maar voor

wij hopen hem eerlang terug te zien, en uitgnng is er bij te bespeurcd, en · dat zegt 
dan - als 'l kau - liefst in fljner· werk. iets j met don tijd moe~ de rest komen. Mej . 

Anu MeJuJfrouw llfdlsy Kamphuyzen cn E. Jonkers maakte VaD. haar vervelende rol 
deo· heer B. Tokkie, VIlU het Nederlandsch wat . er van te maken was. Aangenaam is 
lyriSch Toouool. die met zang h~bbell ge- hat aan te stippen dat deze ul'tiste altijd 
zorgd ·VOOI' afwisseling in het programma, I ,·el'zorgd speI levert en 1100it iets overlaat 
komt med.e hartelijke dank toe. . aan bet toeval. Ovcr de andere artisten 

MejutJ"rouw Bertba Oelden, die de zang~ blijft weinig to zeggen; zij speelden het 
stukk81l nan het klhvier begeleiddei hebbeu siuk zooals het bebool'de, alleen nDg een 
wij leerenkenuen als cenebekwamepianiste; . p1uimvje. voor den heer Van den Bosch, die 
het zal OllS aangcnaam zijn haar ook eens 611eraardigst typeert, en voor den heer 
als soliste te zien optreden. AntOOlls, "inn wien wij wel eons een r(ll 

De dames Kamphuyzen en Delden en de vall meer beteekenis zouden willen zien. 
IlOer T(lkkie verlcenden belangloos bunot' Met De Zilverkoniug kan er missehien nog 
IOcdewerking aan den feeslavond. Asn beide si wat geld gemaakt worden. 
eersc:;cnoemJen werden bloemen aangebo· .. 
lien. A. 

-------
Antwerpen. 

Overzlcht der week. 
Oe groote nieuwighcid up tOJneelgebied 

voor de Autwerpenaren, was de eerste van 
De Z i/vcrkollil1g uaur hd Engelsch van 
Al'lhur Jones, vertnald duol' den bruI' A. 
Moortgat. 

Het is toch zonderling. die Engelsehe 
stukkell gelijkell sehior aUe of .e L\\'I e· 
HUb'shroeders zijn, ik bedocl niot "oor wat 
de intrige betreft,diu Ilog ni eells verschillelld 
maar altijd erg ollbeduidend is. maar ik 
llleen de biJlopjes woarVlI1I die sLUkken 
groot gaan. Ik kau die dillgtm niet beter ver· 
geliJken .Is. Ja. hoe dat nu het eenvoudigst 
uitgelegdl b. v .Eoll schilder beeft eell ollder· 
werpJe k!n.ar, zet zieh voor e~ll overgroot 
doek en terwijl hiJ zoo ul zit ua to denken 
in angSligen twijfel of hij zijll doek met zUn 
ondcrwerp wel voi zai krijgell, beginL hiJ 
Dlaar al vast tfl ptlDseelen, zonder bepaald 
te weten wnar hlj moet beghmell of waar 
het z.1 elndigen. Al. h.t ding omtrent klnar 
is, bemerkt da 81'c-lst dat er overal rondo %ijn 
scheppiog nog kaie plekken liggen,dle noOO· 
zakelijk dienen aaugevuld, en meL zjjuen 
lIloed an zijll ufgetoblo zielollder den arm 
gaal hiJ er opllieu w nnn. en plakt op elk 
twergebleven plaatsje ceD tlinkJ schiJubaar 
doordacht sneeuweffectJe, een aUerpretUgsl 
biDuenzicht of zonoig lan<lschap, of een 
nUerkeurlgsl genrestakjo. ZoOOanig vol 
,""akt op den duur l.et doek, d.t de kader. 
die op yoorhaud was besteld, 61' schier niet 
lIleer omheell ka!l, of dan!' in alle geval niet 
m.er bij pasL. 

Zoo I. 't alwee .. in De Zilverkonillg. Een 
heel kleine intrige, en liMit die intrige cen 
massa kleine tooneeltjes die er kunDen bijge
bn,chl or weggel:\tell worden nnvolgcns 
mca daar het personeei voor heelL of uiet. 
Uat zoo'u stuk niet erg vnst In mckaar zU, 
bewljsl het feit da! men het hier biJ ons in 
tw .. ,lf lalereelen opvoerl, I.rwijl heL 111 
Engeiand er vijfLien 01 ze.tlen telrle.Beter is 
hOL ding in alle geval Jan de antlere van ziju 
soort die wij te den kregen b. v. Trouw als 
S/aal, Em duis/er G,helm, eDZ ... Het stuk 
boeit ten minste, en houdt dd aanducbL gi!
'panuen tol het einde. 

lle heer A. Moortgat leverde eeu zeor ge
)r.)eurde an gezonde vert.aling, en zeker 18 
hot z\lne schuld "let dat somrolg. uHdruk· 
kingei> wat 01 ta pl.t gezegd werden. Wij 
roepell er de bUzondere aandacbt op In van 
rle heeren jonge arUslen, die rleh voorallian 
dil piat zeggen hebben bezondigd, en verze· 
keren hun dtl.t het niet geestfg iS,integendeel. 

11et sluk wordt flink gespeeld. In de eerste 
plools doo .. Mevr. Verstraet&-Lacquet die 
v.n bet kleinG roUetJe Tabilha Durden. 
oon w ... nIiJ ke scbepplng leverde. De heer 
Von RiJn als Daniel Jaikes wa. zeer vol· 
doende, wiJ kunnen von hem geluigen, dal 
het missebien wel de eersle maaJ is dat hlj 
gocd Hguur mnakle. Dal Is ee .. groote voor· 
Ullgnng voor dezen beginneling, want al. 
men naast de beste artlsten van ODS gezel
,chap zieh kon goed houden, zoonls hij lIet 
dan .. deed, dan sehuiit dooriu wel een belone 
voor de toekflmst. Zijn organn 1s nog erg 
dof en ongeocfend, ZijllA bewegillgen nog 

Woensdag ging voor de ! weede maal De 
Fabriekbestu"rder, waarin zoo ferm gc':' 
knpt waS, dat de drie akten op l.'cn uur 
waren argeloopen. Het sehijnt dat dit sluk 
gepriJ!1ee-rd is, anderil ktlndcll wij geen 
reden vinden om die twoede opvoering te 
wettigt'u, wanl soortgelijke stukkell kuonen 
alieen diAnen als middel om hel Woensdag· 
publiek den weg nanr den ~chouwburg ta 
duen vergeten, 

Ollgtloovige Thomas werd opgevoerd 
7.onrler repeti1ie, anders was de aarzeling 
bij da nrtisten niet uit te leggen, of te welli
gen. Wij uanden die manier van doen als erg 
gevnal'liJk voor heL woensdagpubliek da! op 
dien dng naar den schou wburg komt met de 
o,·ertuiging wat goeJs te krijgen. Laroche 
wns erg komiek iu zijnen Thomas en er 
behO<.ft. <en talent nls het ziJ ne om die. rol 
niet te chargeeren . 00 dnmes hebben cr 
weinig bij le docn. en' wij bekiagen Mevr. 
Dilis die aan zulke uieti:::e rollt:n haren 
kosLbarell Lijd moet ve!'snipperen. M. Dills 
mocht Iwel verdienstelijli gtmoemJ worden, 
Zoo ook Piet Janssenil meL zijne dinge7rs, en 
1.. Bertrijo, dc spiritist, allerhest getypeerd; 
ook de .kleine roll~n ceu portie lof, vooral 
MM. Van Cnuter en Oe VOS. 

En daarm6. bebben wij i. dezen jaar~ang 
ons lantste krmek gegevon . Macht er nog 
wat goeds Jelave .. d wor,lm' in de lnatst.e 
maand, eeolge goede op\""oerillgen gedann, 
dan zulicn de gowone bazoekers nlweer 
geen reden tot klagen hrbbl.'ll E'n wij een 
goed Loonecljlmr to meer ach/er den rug 
zien. G. DEI.ATTIN, 

Nederlandsch LyrIsch Tooneel. 

Oe feestavond ter eere vall Mejuffer Van 
Eisackor, beslannde uit De KoJtittKi1t'llan 
Saha. mng schitl,'rcnd gelukl heeten. Eene 
overge\'uhle zaal was opgekomen OIß de 
verdieustelijk kunstennres toe te juichen, 
cn geschauken en bloemen werden hasf in 
overvlocd aangebodrn. De opvoering was 
I"ffelijk. 

De Tooneoirnad fan den Nederlandsehen 
Scbouwburg en het College van Burgemees· 
tar eQ Schepeneu, gehoor lernend san dA 
voorslellen van bet B~schermings·Comiteit, 
bcbb<>n den beer Knrel Van W.Iie aaugeduid 
als bestuurder van bet I<ederiandsch Lyriscb 
Tooneel. voor bet .olgend speelgetijde. Het 
lijdt geen twijCel oC de gemeenteraad 1.al zicb 
nansluilen bij de kellze van Tooneelraad en 
College. 

Voor Zaterdag b a.ngckondlgd: De Vroo
li.Jke vrouwtjes vati Wi"dsor en voor Zon
dag middag eene 'aatste opvoering van 
Herbergprinses. 

INT&RIM 

Tooneelnleu WS. 

Herbergprinses brert nieuwe triomfen 
bele.fd. HeLzellde gl'Osldrifilg onthaal dat 
hel werk Le .\mwerpen le beurt viel ont
rooellc hel ook le Gent en le Brugge. Er vaU 
dus nie 1 meer aan te tWiJfelen : het gewrocht 
van de Tiere en Bloch is ocn s.ppigc lak 

aan don boom ODzer Vlaamsche Kunst. ove·1 Vierde bedrijf: MORDER EN DOCHTER. 
Tal waar het zal verschijnen zal hat met 1

1 

HohcI1als PlIuline.Muller(mOf'der) de hr P. Jall~cn! 
dezelfde Hefde ont vangen wordon, en erken- g:::':;:b'~Chal$ P,Iutlne Aluller ltluciller) V;r:c~:er 
Ding afdwingen voor ouzen stam. t~~~j! mef. b~,i~d('n Ho!.Ch 

• VrouwU(lS Gorle 

De Koninklijke Schouwburg van Aut- Vijfde bedrijf: GEKNIPT IN DEN BALLON. 
werpen kondigt aan, voor de maand April, Rohert de hrP. hnssen! 

twee vertooningen van Cyra"o de Bergerac g~~~~:;:ch Iy~~!cr 
door een Fransch gezelschap. ~:~~eijer mn. tm~n! 

Vrouw Lips Gorte 

Nestor de Tiere legt da laalste hand:an,n 
ecncn nieuwen opera.-teltst. 

In de laatste atlevering van De l\fieuwe 
Gt·ds is vorscheuen ccn gedee1to van het eer
ste bedrijC van Cyrano de Bergerac, verta
ling von Willem Kloos. 

Oe volgende h;ere~ zUn benoemd tot 
leden van den keurraad voor den driejlar
lijkachen prij,kamp van tooneellette"kunde, 
ingcsteld door het Belgiseh StaatsbesLuur: 
'fheofiel Coopman, W. de Vreese, Gustaaf 
Segers, Alberdinck.Thym en De.fI:. elaes, 
leden der koninklijk. VI.amsehe Acadomle. 

Wij vernemen met gellOegen dat het 
nieuw toonee)spel Zi.in Eer van (Inzen me· 
dewerker Gust Delattin tot het genot dcr 
Rtaatspremien is toegelaten. Ook nnn Kom·ng 
H agm. het bekroond treurspel van onzen 
secretaris Hubel"t Melis, is dezelfde onder
scheidjn~ te beurt gevallen. Onze beste 
gelukwensehen 1 

Wij betreuren dat dU ons laatste num· 
mer is voor ditjaar, daar wij nog te gepaster 
gelegenheid eCD woord van aanbeveling 
hndden willen zeggen voor twee feestavon· 
den, die bijzonder aanmoediging verdieneD: 
die van Mr. en MevI'. Bertijn, en van eIe 
gebroerJers Janssens. Zij bouden Ilf~t ons teD 
gocde. Ook d. heer F. De Vo. komi nog met 
een beneftot aan de beurt. 

Drukfeil : 
A,·tikel Ternooy Apol : 
Onrlerteeking: Societaire v. <.I. Netler

landsche Tooneelvereeniging. 
2· regel V. 0, leze men voor besluit: ge· 

jluit. 

pb~~BO~l!) .• 
ANTWERPEN. - .. Paleis voor Volks\'lijt _. 

Maatachappij • D'I Scheldebal'dco ... Op Zondng 
3 April Jui stel'ijko vCl'tnon ing, Lestaande uit: 
Scbulddooa! drama tn 3 bedrijven tlo01" Hubet't 
MeUs ca Look in den meertch bliji'lpel in 1 betll'Uf 
doot' J. Veraehueren. 

ANTWERPli:N. - .. EI Berdo ", MaatKchappij 
.. Dc Klauwaerts w. Op Zondag 21 Maart, Oe 
KInderroofster, groot 90lblrama in 8 tare~len 
door Eug. OrnngA ea Lambert Thi boust. 

CIRK SCHOUWBURG. 

Ter gelegenbeld van Halfvasten 
ZATERDAG '9 MAART 1898 

G~OOT B~b 
gegeven door l'Union PhiJanthropique. 

Nederlandsch tooneel van Antwerpen 

MCnU;RT ~I!'I !SßHTRAmn 
qf: DELUSTlGE: VAGEBONDEN 
Kl;oclll~("I<!1 in !I bedrijven, naar hel Duilsch van R,\DER 

Berate bedrijf: DE BEVRI10ING. 

Rd>e'1 
~trlrJlId 
~t.ta lllb::tc~, illier 
~flth~l, "liln n"fr 
Eell:.~hildwac!Jt 
":cn korllOra~1 

lieh .. P. J;onssens 
Lamehe 
VIII) Kcer 
Y:lnden lJoM'.h 
"an den 8roe k 
Sloolmakers 

Tweede bedrijf: OE BRUILOFT. 
nlll~rt delir P. Jan5scns 
llt.rtl"llnd L.1f"Ol:!Je 
Mc.olmeijcr Aßlhooll~ 
Nidlel Van den Do eh 
II:II :~ Jlabllslau 
I· ;z'!ndalm HOCRuer 
!!" ~i!ndarm Hertrijn 
Vr()uw Lips,herllerRieNter mev. Gorle 
nfJo~Je, boereumebje DI i~ 

Dude bedrijf: HET GEMASKERO BAL. 
Rol~rtonderdcn num vlIn (Irin~ l..to dfl hr P. J:IIIs..~l'n ~ 
Ikrlrand onder den na:l.lIl '·IIIIC·'llriciui LarochB 
HI'I·on VID Krale:llK'l'J( 111' hr U"\"o~ 
Uuk,ler Cordua~ 'V. Jans.qon~ 
().·r.,u. lIondhelln f:e~:1I" 

~II;~: ~~:~~~er. mev. r;:~~e~;on] 
l"iidorll. dochter vlln Krnll'lIbug Uertrijn 

Eene Schaking in 't Dorp 
BIUspel in Mn bedrijf. 

Van Doren, pachter 
Lena, Zijll dochter 
}o~rie, hnM· oom 
Frll.lls,jonge bocr 
Kramp, oude woekeraar 

de hr Van Keer 
mev. Dilis 
de hr Van Cauter 

\V. Januens 
P. Janssens 

De Zilverkoning. 
Volkstuk in tW1l1l1f tllrel'eelen, naa.' het EngeJ.ch 

Wilfred Deav~r dt! hr Lemmens 
Nelly Denver, zijn vrouw Mej. Eh .. Joakera 

~~1I~)' ~ hUD kinderen J'j.~u~ g:I:~:~~ 
Daoiel Jaikee. hun knecht de hr Van Rija 
OeolTrey \Vare, ingenieur Bet'trija 
Lamuel Baxter, detet·ti\""e p, Janssen!l 
Herberl Skinner, bijgen. Spin Laroche 
Henry CorkeU DiUs 
Rlial Coombe, Scheepaleverancicl' Van Keel' 
Cl'ips, sloolmak.el' Devos (vade!') 
Pa.'kUn,Oenecoteklerk Vlm Callter 
Hinke B,'owloa Clauwaer1 
Bilchc!' Cauwenberg 
Teddy De90S 
Tuhbs, waard van de kooroachoof AntooD' 
Leaker, pOl'tier Clauwaert 

g~~~~~o~~:l8gier ~:~a d~jJ:SCh 
Spoot'weglRlpecteur Leurs 
Oli,.~ Skinner Mev. M, Vet'straete 
Tabitha Durden Vel'ltraete.L. 

y~~~~~n Oammnge i1~e~: ri'~~f:mans 
Suz.e, meid Mej, Talboom 

Een dolle Streek. 
Blijspel in .( bedl"ijven, naar hel Duitsch. 

Theo(]oor Sleinkopf de hr Devot 
Fretlerika, r.ijn vrouw ~fe9. OOI'I~ 
Emmy, z.ijn dochter Bet·trljn 
Ernsl LOder~, zijn neef de hr Dills 
.airuatiel, bediende P. Janl'sens 
Krönlein, mur.iekbe.stuurder Hogguer 
Julius Knöpfter ßertrijo 
Fit1 Ol'ita.nska Mev, Verst,·aete 
Adelbm't Bcndet' de 111' Laroche 
Veronika. z.ijne v.'ouw mev, Lemmene 
Eva, r.ijne dochter Dills 
August Pu1germlla de hr VaQ :::auter 
Cesar von Schmetting W. Janssells 
Fraos, bedieade,) hij Antoons 
Liesbeth, dieostm, )Sleinkopf Mej, Wagemans 
Knor d;) hr Van dE'a Bosch 
Ren deurwa.ardtlr D l"vos 
Ren briefdrager Leurs 
Ren knecht uit een restaul'ant De OI'oOt 
Eeu tclcg:ramdl'agcl' Hasquin 

ZIJNEER 
Tooneelapel in 3 b.drijnn, O. Dclattin 

Aaltlrecht Van Oelder, 
Marie,%ijo vrouw 
Lucie ziju dachtel' 
Filip,r.ijll zoon 
Jlln Van Oelder,zijn brot3l· 
"'ran" "an Welle 
Eea dienstmeitl 

da br Luoche 
mev, Veratraete-L. 
mcj. Jonkera 

de hr Bertrijn 
Yan Keer 
Lemmans 

mev. Oorl~ 

H ET KOSTH urs SCHOÜER 
Kluchtspel in 3 bedrijnn vaa Carl Laub. 

Philip Klaproth, rE'nteo :er de hr Laroche 
Ulrika, :tijne ZUlle., me9. Veratrallte.L. 
Iris, haar dochter Dilis 
Mev. Pleiffer, achooozuater 

van KI.proth Lemmens 
F.'edcrika, haar dochter Bertrijn 
Al red neel "fan Khtprolh de hr Dills 
~:~~:!.dt·Ä~rkta~~~c~::Prolh meJ. Val} d,n .. ydim 

reizigill' de hr P. Janssens 
Schö11er. mu:tiekdirecteur' Van Cautu 
Humpel, aeer"fAn Klaproth Bet'trijn 
Majoor Oröber De~os 
Joscphine Krngcr.s~hrijf,;ter mev. 1\1. Veratraete 
J{isling, a hilder de hr W. Janssens 
Eea Kellner Antooaa 
10 Gast Thees 
2- • Dela Haye 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel. 

DE KONINGIN VAN SABA 
7.ang$pel in 4 belll'ij,en, doorvoo Mosenthal 

I mctl':!lch ove.'ge.:et dOOf' HUBERT MELIS.' 

Koaing Salomo de hr Piea .. 
DA hoogel.rje~tel' JudeJs 

, ~~~I~l"anan ~~\~ei~ 
I Ecn tem; clwachtt,1' Van };lsacker 

Sulnmith, r.iJne dochtet Mej. Duyze I ne Koningin viln Saha Van Ebackcr 
Att·'l'Oth, ha.'e !llavin Kamphuayae 
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IIE~:gji;.RGPfiilmSKS 
Zang~Jlel In 3 betlrij\'en (' lufefcelen) van Nestor De Til\re 

ltIuziek van Jlln Bloch 

Blulll 
Hit", ziJßc lIodller 
Kalclijn 
Ilcrlijn. ha~rzoon.loondicht{r 
Reinilde, hareplee::dochter 
Marcu~ . ltIerlyn's vriend, ioondichler 
Jan naho 

bl'. B. ToHie 

?t~~e~: ~~pj~e ßa~ts 
~r~. ~a~~JS:I~kl'r 

hr Piens 
H. Fontaine 

~Iflj. Van Ej!'gelpoel 
3 lusters un Rita ~ J. Veldel'3 

• A. Kenne! 
I" 

De lustige Vrouwtjes van Windsor. 
Zangspel in 3 bedrijveo 

~i;elovro~all!!tatr 111M. I~:~~e 
lIeer Rijk P jene 
I"enton Bcrckmans 
Jonker Zielig v. d. Stappen 
Doeter Cajus 'Y. Aerschot 
Da \Vaard van • Da Kouseband.. Duyvewael'dt 
De knecht van • Da Kouseband.. Putmans 
gerste hurgl:!l' Krickx 
Tweerle hurger Ceuleman. 
Derde burger Art'iens 
Vierde hurger Brouwers 
VI'IIUW Vloed ~lei.Knmphuy:r.en 
Trouw Rijk Pel'sooll!l 
Anna Rijk I\.el·mtz 

Dansel"csscn : Mej. Silles en Pnriz~.i 

KORT OVERZICHT. 
Eerste Bedrijf. 

JuCvrouw Vloed heert een minnobrier 
ontvangen van Sir John Fallstarf. Zij besluit 
hare buurvrouw, te hulp te roepen, om den 
verliefden gek' eene poets t~ speIen. Juist 
op dat. oogenblik komt jufvrouw Rijk 
"oor den dag, en daar hot DU blijkt dat deze 
vnn dem:elCde persoon ook zulk een brief 
heeR ontvangen, zijn de beide vrienfHnnen 
hct dadelijk eens, Dm M den dikken zDtskop .. 
eens finrdig bij den Deus te hehben. 

Nadat zij zieh nu heb ben verwijderd Dm 
samen te bespreken hoe zij dU zullen aanlog
gen, komen hare echtgenooton, met jonker 
Zielig en doetor Cnjus aanstappt>ll. Zielig i8 
vorlieCd op Rijk's dochter, Anna. Rijk is 
bijzonder daarmell ingellomell, -tot groote 
ergenis. van CaJlls, .die insgolijks om dat 
meisje aanzoek dacht te doen. Terwijl de 
arme doater over die teleurstelling vuur en 
vlam spuwt, komt Fenton zieh evellzeer als 
mederlinger na..1.f Anna.'s hand bij Rijk aßU
melden.Dit geeftoveren weer eelliggehaspel. 

lnmiddels hebben de bdde buurvrouwtjes 
de noodige afspraakgemaakt. Jufvrouw 
Vloed ZOll FaHsttl.ff tot het door hem verlang
da tete-a-tete afwachten eil te gelijk met 
hem ook haar jaloerschen eclitgenoot foppen 
Ren poosje latel' komt FalJslaffopdagen.Juf
vrouw Vloed IM.t hern al spoedig blijken, dat 
zij iets heeftgemcrkt van ziJlIe galante 
dwanshedeu jegens hare vriendin. Falstaff 
botuigt haar hoog an du ur , dat hij n~ets 
daarvan gemeend heeft; bij dit 'gezegde kl~pt 
hare vriendin nan de kamerdeur. 1>0 galante 
sinjeur neemt verschl'ikt de vlucht achter 
een gordijn en hoort danr dat Vloed, van 
het bezoek aens minnaars verwittigt,met een 
hoop volk komt opdagen, om een openlijl< 
schaud.al te maken. F.JlstatI door die tij· 
ding verschrikt, komt uit zijn sehuBhoelt te 
voorschijn.Et" wordt beslotl'n dat hij in eene 
grooto waschmand gepakt naar de bl.ekerij 
zal wor,len w('ggedragen. 

Dnar komt nu Vloed met zijne vl'ienden om 
don iudringer te straffen. Allen dool'zoeken 
het huis eil nietsvindendo, wordt de arme 
gefopte man door ieder uitgelachen; Vioed 
staat mooi verb111ft over zijn mal flguur, 
maar ,1aar valt niets Legen te doen ; hij heet 
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nu de jaloersehe gek, zij de diep gekrenkte : .tendent het roode eil lIen anderen het groene I c;:.. U.s 1;a ve ::F'.A. ES 
VI'CUW, en ...... daarmee loopt het voor't. kleed. Hetdoel hiervan is oru te maken dat 25 B dd . \ 1.&\ 25 ANTWElIPEN 
oogeoblik af. cajus an Zielig, tJoor de kleeding misleid ' • ens r , . . 

Tweede Bedrijf. elkanderschakeu, terwijl zU zioh stil met 11 * JY.[UZIEK * 
Fenton ultde voeten maakt. I . 

Zic~~lI~~tf k~!C~nl.s d:eb~~~be~~ e~a~~:I~J In het park te Windsor ~ or<1t dil plan .. SllJ2rlullrum8l1lulJilDlIlIld UU~ll1lllJklVlrkODIIIU 
ten uitvoer gebracht. Anna komt als Fenton's )1etronomu.Diapuona,enl. Snareninstrumenten 

in A~e~e ~o~d~rSloot gelvorp~l: t VL'OUW te voorschiJIl en HU de zaak toeh een- Ioll\"l'lptlicullrrlllcll. .1,1I1u.41,mmr411hl1 
d d~lJn hee 1S eve~,,:,ef spo 19 ~e~ge en, man I ZtlO i~, verwerft zU volledig~ vergiffenis SNAREN" IlCllt.lIl TU lIüSilLLI 

v10~len ~n: ee~e h~leJe y~n ~u vr~uw V~Ul hare oudel's, terwijl Fallstatf door de M~~~::e:.!:~::R. Collin )('liDlinParij. 
rjfi dWOt h" ge r~~k' wkaann I ezfe elm gewaand~ spoken l.ood'l.uig wordt toegeta- t th 1I r··~ )(10.'"0\ ".II11tnun 

sc n a lJ nu VrlJ an 'omen. na wac}- keld; dat· hij voor altoos zijno ongepaste 0. e nen TU plr me». 
ting van het bepaalde uur amllseert hij zieh galantoriä he~ft an~eleerd en de, .. lustig:e ""'T7'~~~T7'~~~=""'~~ 
intusscheu !net een vogelaars gezels0hap, Vl'ouwtjes. van, Windsor .. alle yoldoening 
hetwelk aldaar een -poosje vOI·toeft. Deze hebben van hare welgelukte list. 
gaston vertrok};.en zijndc, wordt een vreem~ 
deling onder den naam van Beeck, bij hem 
aangediend. Deze persoon is niemand andel's .................. . 
dan debedrogeu mijnheer Vloed. Hij maakt 
Fallslaff wijs, dat hij in het geheim jufvrouw 
Vloed bemint, doch door haar ~:eeds afge
wezen worot en verzoekt hern bij h lar een 
poosje den minnaar te, speien, ten einde 
hanr daardoor vall ontrouw jegens haren 
eehtgenoot te kunnen beschuldil$cn en ouk 
in zijna macht te krij!J;oo. Fallstalliaat zieh 
hiertoe gereedelijk vinden. Vloed boudt zich 
voor een wakend oog te houlien. 

Tel'wijI dit plan wordt bel'aamd, zijn de 
drie meueding-ers naar Anna's hand in 
RijK's tuin binnen geslopen,ieder in da hoop 
van dA twee anderen bij Anua uit den weg 
1.e zullen ruimen. 

Het volgend Toone.1 val'plaatst de hande
ling weer ten huize van Vloed. FalistatI 
komt volgens afspraak bij dien'J vrou w zijn 
hofmaken. doch wordt alweer gestoord door ••••••••• .,. ••••• :1.:1 ........ ) •• 
jufvrouw Rijk, die haar weder wi.lar~chuwt 
dnt Vloed in de nabijheid iso Vloed komt 
ook werkelijk binnen, maar vindt zieh op~ 
nieuw teleurgesteld. De galant is inmiddels 
door vrouw Rijk van vrouweukleeren voor
zien en komt nu te voorsehijn, als p-ene 
kaartlegster vermomd; met het gevolg dat 
hij door Vloett zelf die met geelle k'l.artlcg
gerij ta doe:l wil hebben, de deur \vordt uii
geranseid eil de 'bedrogelt eot!tg~nootdus 
door zijne vrienden ten tweeden male voor 
den gek word t gehoud.n. 

Derde Bedrijf. 
Vloed en Rijk, met hunne echtgenooten 

en Anna zitten bijeen. VJoed is nu. bekend 
gemaakt met. de ware toedraeht. dE"r zaak, 
en stemt mede in een onderling beraamd 
plan, om Fallstatf llOg eens beet te heb ben. 
Volgens best&ande·overlm'ering, moet dien 
nacht in het park van WindsOl' eeu jager 
komen spoken; er wordt besloten hiervan 
partij te trekken, door .Fallstaff derwtmrts 
te lokkon,zullende eenigevriendan en beken
den worden uitgenoodigd aldaar als elfen en 
g.eesten vernlomd te verschijnell,terwijlRijk 
hern alsd9.u in degedaaute van den spokende 
jager eene kastijding zal toedienen. 

Dit afgesproken zijade, verzoektjufvrouw 
Rijk bare dochter Anna dat zij CaJus hare 
hand znl schenken.Dm bet h1lwelijk terstond 
te doen plaats hebben, verlangt zij dai Anua 
zidl dien nacht als eene roode elf zal ver
kleeden, terwijl zij don wel zal zorgen dat 
Cajus haar in dnt gewaad herkcm rll naar da 
kapel wegvoert, alwaar een priester- gel'eed 
zal stann om lIet echtverbond in te zegenen. 
Een oogenblik later komt Rijli, spreeltt haar 
ovar het aanz90k van jonker Zlelig en ma.'l.ltt 
precies dezelfde aanspraak met Auna, 
alleen met dit öndarsclieid dat zij in een groen 
clfenkleej moet versehijnen.Alllla steml zoo
wel in da afspraak harer moeder als in die 
haars vaders toe,maar ~chrijft in haast alles 
URar Fenton i zij zelldt tevens den eenen pre-

Handschoenen fabriek. 
Handschoenen op maat op 3 uren - Koste· 

looze.en onriliddellijke reparatien. - Opnieuw 
wassehen der Handschoenen zander geuren.
HandschoeneninChcvreau, Suede,·Castor,enz., 
- Engelsehe, Zijden, halve zijden,garen Hand
schoenen. - Groote keus van era vatten. 

VAN STEENKISTE 
oud hufs Berblgette. 

33, G R 0 E NP LA ATS, 33 

ANTWERPEN. 

............................. 
PI A NOS. z~~i~e~~ ~~:d:ü~~,~ ~~~p,~ L~a:! 
JANSSENS, Kunltlel, 14, Hoekvan Hopland •. Ol'Oot'e 
keus van allerbeste pianos van fr.575, 625,675, en 
onversl.jtbaar en voor 10 ;.ar gewaartorgd. 

VERHUIS WAGENS ;~w ~:: ~:;,~.O.:.20~;~lil~ 
naar bellOT!'!n tot 8 meters toe. - eH. BAELE Meu
belmakel'·Garniel'(le,'. Sc. Wilh'hl'odstl'aat, 22, 5~ 
wijk. Antwel'pen. - Oew~uu:borgd vervoer en 
inpakking van meubelen, pi .nos en cotfre-Corts. 

Het Oud 
SCHOENTJE 

Gemeentestraat, 27 
aan de Ooststatie. - ANTWERPEN. 
Het is voorwaar in· 'jt groot s<!hoenma.gQ.1.ijn dat 

gij moet zijn om in vertrouwen te worden bediend, 
alles worllt er In huis gemaakt door bekwame 
gtt.sten onder'het oog des mee.ters; Scho,me keDI! 
van mans- en vrouwboltinen,sloCjes voor huwelijk 
cel'emonnies PD Qvondfeesten. Alle l'cpat·atiän 
worden aangenomen en binnen de 12 uren afge
maakt ook si zijn. de ,schoenen e1'l~ens. anders 
gekocht. Specialitdt van kinders(Jhoelsels. 

enz. 

Geen kaIe hoofden meer. 
D.oor hel ~ebruik van hel edJi Ameribanseh lIiJseJI-

;::I~a~aher~;:;I~~eb~:~~I~~i:e~~~db~~,i~~h~ih~ilt:.~I~ 
person!'ß dIe gansl::h hel haar terui\" hekomen hebbeu. 

~1~1~~et:Nt~e\'~n DMe~k:6~k!,nt~·::t~:~~~~~jr. Kii:r~~~ 
en biJ de blJzondente apothekers du lands 

Flemhen van i.:-. 3.50, rn 5.- fr. 
Eenigdepot: VAN GROOTEL,Ylasfllllrkl,!1,Antwerllen 

Gehreyctcrrd. 
ga~I;~h ß~::fi!.Yll.n 40 centiemen, poshrij 'I 11.1' ,"oor 

CAFE TIPO-TIP 

Brood- & Banketbakkerij 
GUSTAAF KURTEN 

OEMEE1iTESTRAAT.51 

Schuins over de Zoologie. 
Oekend voorzijne lt'kkt'rekoeken, briochen, enz 

WOl'stenbrood. 
Btkroond mit d. gouden medalie io. de Wertldhntooutellillg 

T .... 1894. 

ELlXIR D'ANVERS 
Drukkerij Cl. THIBA UT 

7, GRATIEKAPELSTRAAT 

~~~'~~(@P.''-
FABRIEK VAN FI1NE BLOEMEN 

Buw.1iSUtuilfl, :Blo •• ko"ea le 11111 ",4, eU,'II. 

MlleL, LAMBOTTE 

FIJNE LlKEUR 
TENTOONSTELLING 

AMSTERDAM t895 

EEREKRUIS 
hoogste beloonlng Telephoon 1489. ANTWERPEN. Telephoon 1489. 

Overzicht van eenige prijzen 
tOO fijne Visietkaarten. . . • • • . • . • • 

100 met 50 Enveloppen·banden 

t 000 Enveloppen met firma, te beginnen van 

1000 Briefhoofden of Factuurs (8') 

1000 (4') 
10 'I, vermindering per t 0 duizend exemplaren. 

Alle soorten van Registers. 

Fr 1.00 

u ".25 

, 2.50 

, 5.00 

, 7.00 

KOPIJ BOEKEN, BESTE HOEDANIGHElD, 500 BLAD: FR. 1.75 EN 2.00 

Inpakpapieren, Winkelpapier, enz. enz. 

Kronen voor ConcertenenBegrafenlssen 
ARTIEKELS VAN PARIo.IS 

Bijzonderheid van fijne. Planten en 
Prachtvoorwerpen. 

Lornbaardstraat, 2-4, Antwerpen. 

~~~~~~ 

W. Koopal & Co 
Asent.schap 'oor aankoncligin,.n 

64, Provinciestraat (noord), Antwerpen 
.4AKPtAU.lNG EK UITDEELING VAK DftUIWE1\IEK 

18 BELGlt. HOLLAKD EX DUITSCHLAI'ID-
.----.924 UREN, ___ _ 

BOKD&RD VOOR:~~I?U::: :;NAp~TA8::r.:E Al'f1rrUPEN 
SCHnlJVEN VAN ADI'ESSEN 

op banden en briefomslagen \'Qor alle bel"Oepen. I -Und" band doen. -

Aankondlgingen op I Verhunng Vln 
muren. dnagborden en wagens 

Medalje H.M. de Koningin 

BORDEAUX .t895 

GOUDEN MEDALuE 

Eeredlploma 

door . d. hooS' l1ll7 Io.Stkend. 

CRIEE CENTRALE 
Hulst gebroeders. DE WYNGAElt'l' 

VAN . ERTBORNS_TRAA T, 
'russehen ,de MilJes:. ColonneleD de 3 .Are.dell 

Dare1ijkl TU 8 ure '.morpu tot 10 :Ut', aTona. 
Verkoop blj opbod, tenns 

publieke verkoop van 1.- kwaliteit, Ossen" _Kalfs_. 
Schapen- en VerkenTleesch, aan .vrijzen 

welke alle ooncurrenti.· onmogeliJk mlken. 

Antw. Drukk. CL. TSIIAVT Gratiekapelstr. 7. 
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Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond en van den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

Hoofdopstellers: voor Noord-Nederland; F. Lapidoth voor Zuid-Nederland: A. Cornette.- Secretaris: H. Melis, 
bden ran het Ned.,./and.ch Tl)(Jne"rerbond en I,den ran d'l/ Zuid-Ned.,.land.chen Toon •• /6ond ontrangen dit W .. k6/ad g,.ati •. 

Mededeelingen voor Noord-Nederland 1e zenden Borneostraat,49 te 's Gravenhage, 
voor Zuid-Nederland ten bureeie van " HET TOON EE L ", Gratiekapelstraat, 7, Antwerpen. 

Bericht van het H001DBESTUUR Amaterdnm 10, Itolterdam 10, '.Gravenhl\lle J hel doel van hel Verbond van den .nnv.ng wrevel, jn, mel blijdschnp .. I ik mijn plnnls 
10, Ho.arlem 1. Utrecht 5, Donlrocht: ·Ir Is gewl"esl de vrienden vlln hot ntllion'lll voor 11'm inruhncr.; rr.:ulr dcscrlrel"('n lIit do v •• 
Groningen 2, Dein 2 en Tiol 2. toonoel t8 vereenigen, van da vcrstl'ooillc rijen van hel Tooneelverbond. al1atell itc 

Als ge wo ne ledon tcckondcn S. J, lloubcrg' indlvldueclo bcl:l,ngstdling, vnn alle kh'ille strijJeli \"nor on\ll dncl 1.:\1 ik niet. BET ftEDERLlftDSCH TOOREEL lERBOftD. 
Wilson , J. Vriesendorp, V.m Santen, Jan ofTcrandf:'n, die men mcende dat de opl'echte - En mij dunkt rlat tle heel' Horll zelf mij 

AI1J1 H H. PtllIJiugmecsfers, Fe'th on FrH.s Lapidoth. touneelvriclluon zich gllßrno zvuden willen d&:lrin gclijk 1.al moelclI gC'·CIl, want wa.'lr 

I getroosten om tc krijgen cen artistieker too · de kern \'an zijn bC'toog is dn~ hij naD ons 
Oe nfdeelingen. die HOg niet of gedeelte · Rede van den Voonitter. neel, te Vortnen con :.::ro Ite, nationale offe- volk eeo IJaast onoverwillllC"lijke lak"'chhpil1 

lijk aBn hnre verplir.hlillgen tegcllover de DA heer M:\rcellu' Emanls hordacht allel'- rande, wa:\rvnor men jeLs degelijks zou kUli' verwijt op het gebietl \'an de dramnli~he 
AIg('m~ne Kas heb.ben voldaan w~rdcn ,·er- ! eel'!t het ov~~ledeu ~id van het Hooldhestuur: nen tot slanrl brcngen, Eil als men zieh kuust, daal' lai hij dC" I:()m('ol'alhit' toch wel 
lOcht I.let vp.rschuldlgde \'oor I Juli R. S. OVOI' Mr. \'an Sorgen, Wegens den karten tijd dat nfvraagt wat er van hct Verbond is gewor- nid zoo ver willen drij\'cn diU hij als u,je:df'! 
tc maken. deze in het hoo(.lt>estullr weIl<z:uun kon zjjn den, dan Llijkt hel duidelijk 113t da om-rall'- tcgen die lakschhtdll :lanprijst 11('go gl'/Jolf'l'e 

Oe Algenlc(>ne Pennillgmccs,er, eu wegens de noodlottige kwaal, elic hem lIen van dc meesten, hOB gCl'ing ook, wel lakschhE'id. Watrnen aall OIlS Verbond 111(1:;,1 
C. J. VINKKSTEYN. olldermijnde, ileen Mr van Sorgen niet eCIIS beschouwtl nooit offerandoll zijn geweest, verwijtell, het vnlt mijns iUlit'lJS nipt tc 

&hiedam. Mei 189R. eell oogin van lIitvoerillg mogen gf'ren 8c'U1 daar de lcden bij hoopen nfvallcll. ZQ(ldra zij looclicllcn dat lIet gocds heefl uitgcw('rkt. 
een pl&.n, dnt hem Zep.l' na aan het hart lag in den vorm van gratis \"('Iorstellingeu niet \ViI CIl kau men voor dat gOl't1e il'ts bekni 
nl. samellwerking tusschen do Kolt;"klY·kc gellocgzaa.m waar krijgen '0'001' hUIl ~chl. in da plaats ~tcllen . mij wrl; manr tot 7.00 

Verutl;g,'ltg Hel Ntderlalldsch TOOIU(/ En dlln blijkt het ook dar tle belallgstellillg lang dat beter nict duidC"lijk zil'lltbnar iSt 
Nederlandsch Tooneelverbond, 

-0- eil hel Ntdtrla"dsc/' Too"alvcrboud. Of der kUllslvriendcn zieh grootclldecls l)(1g komt het mij '·oor onze plichtle 7.ijn alles le 
28-"11 Algemeene Vergaderlng hij dil plau zou hebben kunnen Vt'rwezell- openbaart or bij zulke gratis-vool'stellingcn doen wal wij I\unncn om dnt goech.- altbaus 

TE llijken, In elk. "geval was hij door zijn posiLie t~)r lIadat da kl'itiek van alle kanten de ver-I in staud te houden _, 
AMSTERDAM, t'1l door de belangstelliug, welke hij voor zekeringi,d;.ornen aandragen: heusch,meneer Dez~ toespmak wert! lIl(!t &nlldal"ht ge-

De acht-en·twintigsteAlgcmeene Vergade- behle lichamen koe~terd"!, de aangewezen of mcnouw, het stuk is wel een paar gulrlell ( volgtl (>11 et!ll wann applaus bcwces dC'!1 \·001'-

ringvan hC'tNrderlrmdscll TOO1lCelverbolid : Inall 0111 dc poging tP. wngen, !\'u zel(:J die wanrd, zitter rlat liij bet gc\'oplt.'u UC1' a.·HlwezigclI 
he~n dit Janr iels later tlangewooulijk pogillg uiet is gedaan, kunnen wij zonder Eu terwijl nu de belallgsteJling in dc natio- met het zijnc haJ vt!rtolkt. 
plaatsgehad,naIßfI!lijkden2t""'Mci. Buitell- eellige overdlijving getuigen dn~ het heen- uah~ kunst zoo uHcrstgerillf;' blijrt, bekln:tgt .L~vx1radt}Voorziltcr7.ijnopt'nin;;sredehecft 
ge\Vone olllstnndighcden, waarvan I"ter zal gaall v:m Mr van Sorgen als oon erostig men tich nog wel nllijd over het gehallr uilgesprokell, naagt een Jer af,cemnrdig,ll'll 
worden meJt1ing gemaakt, waren van tlit verHl>s mag worden beschouwd . \'an de Nederlandschc tooneeJspeJers, OV8r de vaD de AfdccJ;!lg 's Gr:\l"Cuhagc (Mr E, .J. 
uitstel de oo'li1ak, Met gellOegen maakt de voorzittel' mcl· armoedige monteering van cen s!uk, ovel' de B:\llck) het woord. Oe geachte spreker wijst 

Op uilnoOtIi~in;.; \'all dc Amstcrdamschc ding van Rooyanrds terugk.Be~ in het vader· onvohloendp. kleedij van heereIl cu dames op er op dat, ,"olgens dc statuten, de :ll;;rmecne 
Afdceling, die. tOOl1 hot geblckeu waS dat land. Hlj bellOort tot de. kunstcnaars, die de planken on gaat mCll ook lIog wel altijd \'cl'gadcring moet plant! hebbell-l'i/ld(~ AJ>l'il 
RoUcrd'lIu boofdbcstuol' en afgevlll\rdigdell het erns~ig mse han nk rneellclt en ORf wij in deli vl't'emde elk nieuw stnk zien, Ja trekt of begill van Mei en dat de1.e bije(,llkom,~t 
moeilijk kou ontvnngen, zlch datlelijk berehl dus niet kunnen missen Het gcrucht Ioopt men dikwijls naar Parijs,alleen om zieh ge. eerst VOOI' den 2ls~n Mei werd uitg('sciJrcvcm, 
had verk.la:m:l als vriendelijke gastvrouw op lIat hij wederom heen zal gaan, Laten wij dnrende eellige dagen op drnmatischc genie- zoodat men eigenlijk buHen den wcttelijkell 
te lI'ed~n, waren vela leden der vergnd-,ring hopen da~ hij wederom terug znl k<'mcn, Uilgan La onthalell. termijn ,·ergadarde immers in lJ(lllaatstc in 
reeds den 20'~ Mei Wl.a.men gekoman . teil Oe Ko,,'-nkIV·ke V r:reenicillg oogstte v~1 Wat wil mt'1l toch' D:!.t in oos land dc 1I11lJtts van in het eerste gedeelte van de 
einde ceu dlUlkbnar gcbruik te makon V:\fl lorin voor da vertooning van p.en paar klas· Loooeelisten zullen laven van den willdL. Meimaand. SprekH yoegt dadelijk ß'l" deze 
de gelet:'enheid, door AmsterdnIß VOOI' hen sieke speien en was zoo gelukkig de hand t.e dat akteurs in NeC1erlatld vier of vijfmnal opmerking tO) de erkcl1ning dat er '\'er. 
openge!lteld, om dc voorstelling bij te wonen leggen 0l-' een -O<'l'Spronkelijk tooneelstuk meer stukken zullen instudeeren dan eld~rs zachtende omstandigheden _ zijn. Aange-. 
van Jo::tph ;11 DOlh(UI, gegaven door het De Calldidattmr van Bomtllt/, dat lIet pu· CIl loch al die rollen eHn goed van buiten zien het de Rottcrdamsche atdeeling niet 
RotteNl\lßsche Tivoli·gezelschap in deo bliek heeft geboeid. De spreker merkt op dat zullen leeren, toch ze met cvenveel zorg zllI- schik~e do afgevaarJigdrll te onh.angen, 
Stadsschouwburg. He' pogen om eeu der het slull pas gclrokkoll heeft, nadat de kri- len afwerken en speIen' moest het Hoofdlx>stuur met andere nrtlcelin
meesterstukken "an JOOIt van den Vondei tiek herba.nldelljk tot een be%oek hat! a&llge- Sprekcr geeft den heer Horn gelijk dat gen in corr(>Spolld enti~ trt'den, waarV3D 
ten gehoore La brengell werd boog ge- moedigd, oen feit, dnt volkomen de bewering mell , door als He.! van het Tooneelverbond tijdverlhs eell oß\'ermijlJelijk gevolg was, 
wa.'\rdeerd. Oe tooneelsl'e1ers oogstten den weerlegt dat deze zoovecl invioetllliet meer ziju vijC gulden te betalen, zich niet vall &1 De VoorziLter :\ntwoordt dat inrlertla:ld o\"er
dnnk in .,an publiek eil gen'ooltigden. Daar uitoefeut. llU andere gezelschappell werdelI zijn vr:rplicbtingcll heeft gckwelen ... Het is macht oorz:lali is geweest v:tI1 de <loor ~Ir 
wlj tot de lantsten bohoorden, meeDeli wjj merkwnllrdige nieuwere slu~ken uit dcm heusch niet veel gevergd als wij ,'an ieder lid, Banck geconstateerde vertraging-, waar<'p 
met deze mededoeling te moeten volstaan. vreemde ,ertoond en door tw~ wertl met dnt eell onzer groote steden bewooDt, durven hij den secretaris Jhr Mr Smis!=arrt h(lt 

Na afloop der uitvoering, waren hoordbe- succes, alseerstelillgvan eenoverigells reeds eischen dat hij ~en minste oon keer - met woord geeft ter voorle1.ing Viln ziJII verslag. 
,tnurders eil afgeva.1.rdigdell wedel' de gasLen I bekenJ scltrijver, het drama Wcrkslak;ng een dame! - de ,ertooniilg vnu ef!1l oor· Jaarverslag van het 
der Amst.erdamscbe Afdceling, die in een der grgeven,dat 3n,n het Leesco I.ite "an OIiS Vdr- spronkelijk 8luk ga.1t bijwoneu .. , AJlermetlc.. Nederlandsch Tooneelverbond 
znlen vall hel A msf~l·holtl oen ge~elJigc bolldeillrlelijk w06r eens bet gerlocgcll schonk werking is noodig, wil men iets waarlijk 
bijcellkom:-- t had georganiseerd, waarvan eenstuk ter opvoering tekunnen aanbevelell . goeds berelken, maar hOL! Vf'r, hoe outzet- Ill(em~lll je jlDtlUn YtrpdtrlDO DP 11 JI~ 11U. 
<,pgewekt gl'bruik werd gemnakt, zoo Voor15 werd hel'hmcrd aan het feit dat tead ver EiJn we ten opzichle van de Ilatio- De horucnking der lotgcvnllen \"nn h(lt 
rloor dames als door heeren, MCII nam vriJ het Verband nan ouze Koninginnell 8C1I \'oor- nale kupst daan-an HOg verwijtlcrd I Vcrband over het achter OIlS li;;g(,lld janr 
lnat in den nacht afscheitl, nndat cen pa.1r stelhng moebt aanbiedcn ,·nll Jeerlingen an Ziet hoe het ledcut.al uer .. 111iallCJ: · FYfl1l. Inoet nootlwcndig aanvnngen met ('('11 wo-:-rd 
feestdronken uitgebrncht-,en heel wat hand· ond~lecrlingen der School, die dcn hUval fl1;SC toeueemt en vrangt U uf of nns volk van rouw: inllncrs is }Jet gep:lst dnariJij 
drukkan gewisseid w~ren. vall Hare M3jestoilcn moehL verwen·cn . zich over die instellill~ niet !'chnmen moost allerCf'rst in herinnrril1l-t tc breng(,!1 hoc 

Den volgendcn tlUfl evco ovcr elf Hur, VOOl' de Tooneelsrbool heLben zieh mepr !oolncg 't zijn eigen t..1.nl verwaarloos, en ditmaal de d(lo(llIit heL N. V. een Iier onzer. 
begoß de Vergadering. als 1J:i,ar gewoollte maanelUke leerlingen aaugemeld(waaronder voor zijn eigcn kUllst zel(s g~en belaugstcl- wegnam: M r lV , S. F . A. t l . Sorgw, (He 
door den voorzJUpr met een toespraak BC- niet ~n Benaden da z9S\ien jaar) dan in vele Bog ovar haeft. Niemand lai 't tegen"preken, tcr vorige algcmuollc vcrgadel'ing tot lid 
openJ, Jaren het geval i. gewee5t. dat wij als kleine naUe lJiet kUllnen buHen van dir college benocmd, in hct voorja.1r ' ·an 

De presentielij~t wel'd geteeker:d door da '"enolgens maakt Sprökrr gewa:; van de vreemdc kunst; maar de Decllsche Is nog 08 ons om'erwacht ontvi~l. Und Mr vall 
'folgende leden van het Hoo(dbestuur: bezwarell door de heeren M. Horn en Mr F.. kleiner en toch telt Orllcmarken niet zoo- Sorgen door den kortstollc!igen dllur \'all 

MnrCt:Jlu! Emant., A. Fenlcnen vnn "1is~ J. Banek togon hd Toolleel\'erb\iud te herde veel dwazc hansworsten, die hij yoorJ\eur zijn aanc!eel in de werkzaamhetlell no~ niet 
singen, D' C. J. Vinkcsteyn, J. Po:!t v. d. gebrach!. Dc griefen van den beer Bnuck Vfeemde taleD sprekell of IHm magazijncn \,ee} kunnen tot ~tnlld brellg-cll, in hern '·er
:Burg, M. J. I(Blll en M. Smlssaert; zullcn later besproken worden, De meening met vreemde opscbl'iften meenen te versie- liest het Verbond iemand die overtuigtl was 

"erder uoor d. nCgevnardigdell: J , 11, ,.n den heet' Horn, dal hel Tl>Olleolverbond ren, loch houd! Deuemarken voor alles, clal hiJ in hel Verbond eOIl r ,'epill~ le ,'er. 
Scholtell,Vermandore,Mertens(AlIIsttrdam) wel kOIl oprl<wkeu, werd in OIlS Tijdschrift met zijn eigen kunst, zich zelf in eere CD vulleu hall en dit, zekC"r mct t&lIe kracht (>r 
- Milderen, ,lncoba<'n en Van Hossurn(Rot- zelf \"rij uHvoerig vcrdedigd an bestredCll. wordt het mi~schien juist daaronz door nMr gestrecfd zou heLbc ll te doen wat 
ttrdl1J1l) - Mf J . E. Banck en Mr Vaillant \Vij haien dus alleen maar aan wal Spreker anderen gceerd. Zijll IJand \'ond om te doen. '":lll wrge 
('$ Grnvmnngt) - P . Hllel (Haar/tm) - als loepnaslng g.rna hel rM"me vnn helge- Moelhel Toolleelrerbonu dan mnal' opd.,.. ons N, T, ", werd Mll meVl'Ouw "an 
JII, Mignon (U/recht) - O. Crena Oe JOllgh j'uehlmakend debat. Oe voorziller'geen den kelll Sorgen oen brieCvan rOllwbcklag ~.'ch .. even 
(Dordrechl) - D' Eyckmall (Grollillgm) - heer Horn volkoznen gelijk, waar deze het • Neen -,z ... gt de voorzitler._ Vror wat mij en de heer Post \'311 den Aurg ,'ertegellwoor
W Yssel de Schelfer en 0' C. J, VinkesleYII een schande noeml d .. de laden "all hel g""d liJk'l heb ik alliJd manr cen lous ge· Jigde hel N. T, \', ler bcllrnfenis. 
(Drlf/)- HeufT(Tit/J, aldus tezamen 'er, Toonu/vtrbolld Ihui. blijven als er cen kendo volhouden teo oiod. loe. Mochl hel Nu wij dll', daor den drang cler f.iten, 
tegenwool'digende Degen aftleelingen en uit- eerste voor~telling pla:\ts heen van eell oor· blijkel1. dat anderen beter wetcn wat OIlS te dil overzicht met een herinnel'illg MI! een 
brengende vljf·eD·veortig stemmen l. w. spronkelJjk. .iuk 00 voegt danraaD toe daL tloen staat , dan Ik, 0, grang eu zonder doo,Je opeuen, zij hier tevcns vermeid hoe In 
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het afgeloopen Jaar de overbrC1/ging der! Wntoterlgens .de ge.olz.n dezer, ""men- li!lOpten da! H. H. M .M. de KOIii"gi1lnc1I '""hapjJen, wa.raan Mevr. Holtrop en <Je 
ovcrbli;(se!clI Val' ·Mevr. Kl~ine·r:;art1~,.a1' ' .w81'king · met da : Vlamingen lietl'eft, ~oor f ~ons : met ~are" .hoflge t.egenwQordigheid zou· aer Van I{uyk verbOlideu zijn, HOg gestooril 
naar da nieuwe Ooswrbegraafplll:-1ts' heeft ~en.groot ' d~el !'logen 7.0 vCI', lnJ(!fstcld I '~PJl ·:vereel'un· . . H~t komt mij onlloodig '\"()ol', duol', cen ernsLigc ' ~jokte, waaraan de eerstc 
plants gchad. Hoe het .Verband in' staat worden u 'als t,f,?uwe ,Iezers ,vau h,et .'Pijd ' I, :\~Ir.s ","at vnn onzent\yege ter ,vool'bcr,üding vooral gf'durellde de maand Maart leed en 
gesteI<! ward t1.eze daad van pHHeU te , ver- 'schrift niet onbcken<fte zijn. 'Van meE:I', dan , \ail ,dia '.geheUl'tön{s , gedamt is, te memo- die zij sedert weer gel.ukkig is te bo";'en ge· 
richten is u bekend; zij 'hier alleen nog ver- 'Mn ardeelilig, ,'a'o verschiHenac leden toch ·reeren . ..zij alleen. he rinll~J'd dat H. H.,M. M, komeo; ook Mej . Dusault en de heer Vall 
meld datdel'lechtigbeid van wegehet N.T, V. kwamen bij on~ herlmalde klaehlen ~[ro\"er 'ous 'hat uitticht. Öp~l:den dat zij, zoo door Kuyk waren soms door ongesteldheid huite:n 
door de heeren Mendes da Costa, Fentenen van des,Iordigheid' dj:lr admll1i:;ll'atie ,en 0'·~1' de onS' itr don Ha:'lgscllen S~llOU w burg' 0011 voor-.. ~tant, huu taak onnfgehroken te vervullen .. 
Vlissmgen en -den s ecretads werd bÜge- slofheid- der verzendillg. :Mallr ,bot"cnMell 'stellillg,:vari l~el'ling~n eil oud-leSl:liogen Hl't schoolbezoeJ. der lt>erIingen ,,;as nor
woond, van wel~e de eerstgenoemde nan da bleek dat men to Ant.werpen 7.ich O;l~ niet ,-g,eorgallisel'rLl werd, . . '\vellicht ;~aar niet maaJ, IlUn grdr:lg· _ get"ft geen reden tot 
nicuwe geopende grqeve de _ nngedachtenis stipt .aaß de gemaakt.e .afsprakell hicld, Deze, zlludcll -oIiLbrel-i.tm, eo:i verwachtillfr" wanrin prnsL;g. beli.lng; te Idagen "alt nlireri over 
der groote kunstenares voor de tall'ijkc aan- e!l andere griev~ri werdeJ' van on1.cnt\v~go ·wij, 'gelijk. men weet, niet 1.Ijll Lelellrgcs~lrl .. d(' !~ou~ing val1. S':'f!1mige Icerlingen, vooral 
we7.igen verlevendigLle, tel'wijl 'hU ccn kran~ tclkells weel' den Vlamiugen voorgehnudCll, Ht,t wüs' iuderLlaad ecu ' schoou oogCl.llllik, lkr. laägste kla~seo bij- het dallsonderl'icht 
op de baar neerlei. Allen, die deze l'lechtig- . doch het sche~n-of liever het Is gublekell- toen H: H. M, M. door den "onrzitter 'ell r Cil de l~sscn i'll mim ische en plastische oefe
heid heb ben bljgewoond eu vooral den velp.n, . dat wij up wegnemillg di~r gl'ievcp niet tc d~n sccretaris· van het Vel'bOllll n 'ar 'Hnnr ninge.n, -. "1<:"eonI5 vorige jarcll ma~ met 
die door woord eIl dand ons fot overbrenging IJ(~pen hadden., Redenen, die emder meer het loge gel eid werden Oll de bei ie Koniuglnncn danij,baal'heid gcconstl)teer I wOl'den da! alle 
in staat stcldell, zij_ een woord v}m' dan,k H.B .• noC:)p~ell, den 'tEtI1 rorigen' jare geknoop-. 'oog- (!li oOl'gCtuigcll 'wilden ,zijn vnn wat .tooneel~ezelscrinprcJl zoo hier als te Rot~er~ 
gcbrncht. Uit wat ~'an de hCschikbare f(ln~-' tell balid weerlos te maken. Ecn vool'stcl on7.C TuollceJschonl heE'ft lOt sLanJ ~ebracht dnrn-en in den Hang, do lecrlillgen gaal'lle 
scn overbleeC zullen 'du oIlderhoudsk~tell '.do~r. ob.s ' _aa~ ~e·.;ui~elijke : bI'0~de:rsge1rul11 r.1I nf)g tot s tallCt Lrt! lIgt, Ann -deze voo.r~tel:. in de L{elrgenhciJ stellen huu QPvoel'ingen 
vaD het gmf en - vati den steeo worden be- daArtO;~f' sLrekkend,e .dat ' 2iij voortllan :. h\1ll ling_-\\;er~Len mec ~Ien, ltoyaarlb-Spoor, b!j te wOllen~: het Grand T~Mlre en dn 
strOl.lclI. ar'ikolen eUT.ersingen zouden lilillneu publi- M/..'j .. Julin lJ lie, Moj . Rika Hopper, Mcj. ' N~ed. Toolled\'.' reeni:;ing" "'E!rlcenil(,11 zcUs 

Maar het wordt tijd niet laoger bij de ceeren -ih e.ell·bij ons vorschijlleud orga.."LIl,\ Christ., Slaas eil' Lise \Va"clman, dt) heeren ' ·uiploma·s. 
doodeu t. ~erloeven. De levei,den vragen , werd' door hen van.'e hand, gewczen.mef L. M 'Sn)ioh, .J. Malhprbe. ,J. lIolt1'o!" H. ' H. Tot 'zoover deo fal. Ollzer srhoo!. Wat .Je 
onze nandacht. ,da mc'ede~lilig dat zij aan'onze,klachtcn' 1I1ct 'i'clIve,..J .lll'Olld9lcL eli 1\.0 "an Dyk, Vel'loond admii1istl'atie betreft en wat· geldclijk voor 

Allerecrst moeten dan worden vermeId KOllden te gemoet l"omen,dat zij geen gcbruik werJe'n: Verlhldw twist vau Moliere in het a: s ja:~r uit dien hoo~de 1I0odig znl zijll, 
da vCl'anJeringeu, die scdert de vorige a1ge, wenschlen.te maken YnIl ans a:uibod om ecu 2 bt"thijven, vert.nUng- "an Fiore delIa Neve, ~aarvool' mag zeker wel verwezeu worden 
meclIc vergadering in 'de sOI;lenstellil1g lJan deel "an -het Noord-Ne:lcl'l~lldsch :organ,n ingcstmleel'd do;or ' Jen heer V. Kuyc),,; uaal' de, uilyoerige ~oelkhtiug, die oük deze 
litt 11. B. plaats grepcn: reeds heriunerden voor. hun eopie hescht"~hanr te IlOuder,; da! 7emt Mm:ic, van 'l'heuriel, ycrta..'\ld door begroming vergezelt. 
wij erarm dat Mr v. Sorgen gekozen werd en .7.ij, - mocht door oos. 'weer een eigen bJad J. L. \Vertheil)1, -ingestud(lel'd door Mevr. Al~orcn~ thans ter lIade~e kensche_tsing: 
met hern Jhr Mr H. Srni~aert, die van Mr J . ondernornen worden, OCik z~lv(>n wccr eell Holtrop; 'TllUisgebltven valt M" ß . Mendes ';all den Loesta.od "an ans :verband de ver
KalO' weihaast heL secl'etnriant overna.m; uitsluitend Zuid-Neder-lautlsch Tijdscllrirt da Costa, :in estudeel:d,' dool' den: heer Van scliilleIicle afJce,liugon dc I'evue passeerctl. 
da heer Heuff, dicjarenlang de belangen van zouden oprichten. Kuy1\.. Een vierde nummer: Eel1 Storthui, pa~t hel. nog ('en woord te wijden aan eell 
ons Verbund had voorgestaan, trad uit; zijn De~~e med~deelingen mogen dienen tcrmuti- kornische sehets in 1 bedrijf van A. Dreyftis, die ten yorigeuJ31'e ons land is ontvalIt!ß. In 
hecngaan werd door ons zeer betreurd. Ook veering van ons besluit de uitgave te beproe- vertaald door W. Royaards, kon wegens' hot vorig jaarverslag werd de dood vau Jaap 
in verband daarmee kwum er wijziging in ven van efill zelfsLandig orgaan, d!\t den len, ongesteldheid vall Mpj, M. St.."LliS· uiet" w~r- lJuspelf! niet vermeid, omf!at dit verslag 15 
de bczclting dtr vcrscM/leude com11liss(es : den lOen el1 den 20-n der speelseizoen-maan. dea' verloond. H. H. M.' M. woon,lcn do ' April gelczcn was. 111 dit verlies dus at !neer 
in die voor de Vlaamsche zaken werd de dell.\:erschijuellzul (I). \.wee eerste nUllimers bij en gaven bij Ha..u dan cen jaal' oud, llog 7:ij - Schoon Jaa.t
heer Heul! door Mr KaHf ver"angcll ; die \Vat de 1II0delt'oorstellillg betrert, die vertrck -a.all den vo,}rzittol' Hare ingenomen- ' te dezer plaatse de berilln~ring verle,'en
voor de Tooncelschool bleef ooveranderd: door OllS zou wordEm geürgauiseerd, daar- heiti met het gehoorde tekeullt'l1. Tot deze digd aa.u den buitellgewoup.n liunstenaar, 
de t COffilliissia v:::m redaetie" wcrd als voor werd aangewezen Werkstakil/g, het voorste1lillg hat1Jen ledender Hnagsc.he die in hern is .tr.n ~rave gedaald. Gelukkigcl' 
zoot!auig opgehevell en vervangen door eene toonealspel van den heer ßrandt y. Doorlle, afdeeling. met twee dames toe~ang gehad; dan hij zag eeu :l.lf\rrr On1.er artisten zieh 
.. commissie voor bet tijdschrift ", waarin, dat door het Leescomite . ter opvocring was ook voor leden van andere a.(deelingen was het zt!ldzarne voorrecht weagclegd in ,dit 
nanst den yoorzitlcr, dr Vinkesteyn zitljog aanbev(\Ieu. Het heeft ons, .trl?ts volhardende' de schouwburg geopend. Bij de Iierdenking jaar het begin van haar tooneelloopba.O.n 
narn. cn herhaalde pogingen niet mngen gchikken van dezen avond voegt een woord vandank t:oor vi.Jftig)aar. te.herdenkoll. Op het 'gou-

VnllzoIrknoopt zieh aan (l.r;t.~ laatste rnee-: de yertooning van 'l.lit siuk to maken lot ('eu aan den Direeteur dar TrollCPJschool, Mn den feest vaD Mev. Albl'cgt·ßngclman is het 
dccling da vraag "ast. · ..... elke de /olgevat'ltli 111odclvoorste//illCT, zoo~ls die uoor OIlS was Meu.- Holtrop eil den 'heer Van ' Kuyk en H. B. niet acbtergcbleren bij ~~ _huldigülg 
van hct Tijdsc!Jriji geweest zijn en in hoever bedocld. lmmers: mnnktc · de raaj .Bohccl' niet minder aan de oud-leerJingen, wier der bescheidene,doch "erdiel,lstelijkeal tieste; 
de in de eXploitatie aangebrachte wijzigin- der Kooinklijke Vcreeniging • Het Neder- belanglooze medework.ingnlls verleend werd: een kra~s, met waa.rdeerende woorden, door 
~eJl houdbaa.r blel .. cn. ,Iundsch .'l'ooncel_ ' bezwaar dit stul\. door,' Wut oyerigens de Too1/celsc1zoo1 betreft, Mr J, Kliltf .lr h.la.r aangelJoden is ha.ar het 

Oeplaatst vonr de keuze of da 'uitgave vaq haar "nrti~stell te doen speIen <m was die ook kan worden· rneege.declddat voor het toe- bewijs' gewce.st van unze sympathie . voor 
het orgaan voort te zetten bij denzellden" ongezlI1d, voor eon bezet tmg dool' leden van li.\tiugsexa.'~·lCn leergant; 1897-9.8 zieh ann- !!aar' en haar jubileum, . -. 
het1.ijlhij ee~ anderen Noord-Nede,' rlalldsc~en I' verso, hilI.cnde geZCls.chappe. n·;e .. en harer.arties- meldden 16 c.'1udida.t.E!Il, waa.rvan vooraf 4 Oeven wij thans het \vool'd aan de afdee~ 
dl'ukker oC 10 deze samenwerkmg. met dA teu, door OIlS gewenscht, voor dc vcrtoJI\:ing zir.h teJ'ugti'okl'. eo, I Iater hetzelfde deed , lingen. Zoo. zij dit ver:ilag be:;luiten, het js 
Vlamingen te zoekeu,is door het H.B.destijds der hoofdrol sf ta stnan~ Qns bleeC LOCH niets 4 ' niet slaa~don en -aallgeuomen werdrn 4 niet omdat 'wat \~nn ha.nr te rapPol't~r~' 
na lang" overweglllgen tot het laatste beslo~ anders over dan het stuk te· renvoieeren aall ' teerlingen A, klasse I, 21reriil,lgell B. klasse valt~ minder b(>I~lIgrijk iso ·IntegcndepJ, in 
tcn. De met hen tot sta,nd gckornen afspraak i ·het Leescomitb',dat zoo gelukkigwas, immens I en I leerlinge B. kla~se II. Vnn de 11 leer- ollzen bondstant, wH mCIl _ liever in onzcn 
hicld in d~lt dc heer Cornetto tc Antwerpen den auteur optredend, de vertooning vall dit lingen" die in Juli aa~ dc examens oqelnameu, : s~t~nbond, 7.iju het de afdeelillgeo. van' wier 
rcdaetcur voor Zuid~Ncdprland wordou zou tpolleelsp.el · bij t~ee gezelschappen: " d.;, k wainpn, beb,alve de gediplomeer~e Christiuc g~~ei. en bloei ,~c:' we: vaart v~ het gaha:el 
eil ue heer Melis secretal'is; de H. H. Mai Nedel'la!!d1>che Toolleel vCl'eeniging ~n de StaaS, niet terug ~1ies StauB,' Anna J{laa::iSen afh~ngt .. 
Rooscs en Polde Montzegden hnn medewer-' combinatie v~n den Tivoli-Schouwhurg ver- cnPaulinc de W~tnrt. De nieuwe cu'rsus rie talrij.kstc atde~lillg iS,nog ROltel'Qaq1, 
king toe, Noord~Nedel'lalldsche copie zou "ol"Zt'kerd te zien. Dat inderdaaLl heide gezel- 'wert! geopend met 14 leerlinge.ll, vanwelke waar 503 leden ziJn· .. Oe .. heer Ebel,ing ~s 
g-aan yobr Zuiu-.NederlandsclJe, maar Noord- schappen ·en niet , zonder succos het _wetk ' 7 ,v,roegcr de school beiochten-. -:OI{l::J Sep- bereid , gcv.OI~den de Jeidingderzakeo dnar 
~ederlanJsche versIagen .zouden lJij Zuid- den heer Brandt van Doorna _hebbcQ opga- tember .verliet F~lix Hag~mall (11 A leerliI;lg) in zijn handen t.e houden ßeh~lv.e klacht~n 
Nederlandsche hqofdartikelen. acbtersfaan, voerd, is u hekend. de school; hij is nu geplaatS.t bij 'de ~ederl. over ' het Bondt;orgaa:l is het.bestu~r dezer 
Ovcl'eengekomen ward dat wij 25 weken na De'· vraag, der 1nod~-'-voo,.ste/titlg bleef Tooneelvereeniging., .Mej ,Ida Möllinger, -yan afdeeling .. oo·k ontstemd oVElr. de ftl'ma Le
lOdober aen wcekblad zouden ,onh'angen. inmiddels de naudacht van het H. B, gaande het N'ed. Toon~el, volgt sedert einde Oetober gras en Hasp.>ts, die trots. velo on' mooio 
Yoor ongevecl' donzetfden prijs als dOOf ons hOllden, maardoor den langen duurdel' ge- zoovetlzijkan de lessen va~ Mej. Dusault. beloften weinig dced. De Tivoli-artiestell 
\Toegcr yoor ons orgmm werd besteed, yoerd'e onderhandelingen waS het I~ict moge- .Twee leerlingen zegden uit eigen bew~g:ing ook, maar de vereelllgde TOOlleelisten vooral 
znUllen wij meer nummer:; krijgen. 1>e heer lijk- flOg \roor dit seimen tot een feitelijk fle sehool en hun tooneP.lplannen , .vaarwel. g~v~ll mindrr beJangrijks dan. deze ufd~eling 
Yrit'scnrlorp, reuactellr van H et TOOl1Ccl, resultaat te komen Wel echter ' is duor OIlS Daarentegen werd in Jallua~i als~. ieerlingo wel"had,'er.wacht. Voor rle leden werd d(~r 
Iiad hezwarcn regen de samenwerking met eCIl stuk ,genoemd, dat yoor_zoodanige voor- in -~lass~ Ill. \'w'ee'r toege~aten Mej . . Mies het gczelschap. Legras eu Has{lels vertoond 
de Vlamingen en deelde ol' 27 September stelling. in tw"LIlIllcrking ZOll ~ullfl:"n komen f.tsn_s. Op het ~elijktijdig gehouden 2de toe~ Ge"t~1 Het bestuur, belreurende dat reeds 
ofIlcieel mede dat hij de,wege voor da redactie cn ligt het iq (lOS voornemen de: grootere latingsexamen werd van 5 candidn.ten SIE;lchls oa een ' I ,jaar de heer \V •. _Royaards ,dit 
beJankte, hocwel het H. B. VI.\U oordeel was 'tO()Jleelgeze~schapperi uit te lloodigell eCllige-' 1 aallgenomen als ' A. l,eel'ling in kl&ss.e I. . ~eze,lschap gaat verlulell, heeft niettemin 
dat hij tli'genover bet Nool"d-Ne·Jerl:mdsch hunner _arth.'ster_ nf tc staau omeen reeks ! Op 30, April werd nog ee~ B. le.erlinge in geell kans gezIe!l dez~ qUa!stie tot een goede 
gedeelte v:m het uieuwetijdsehl'iftin dezclfde vel'loouingi>ndaarv:ui' mog~lijl\ te 'maken . " dezelfdc klasse toegelateu. zoqliat pp! \-leI Opl08Siug te brellg~n. 
vel'hotlding stond als, tegenover bet vrbegel' ur deze gezelschappell daarLoe bereit! Z_lin, is ~ . l. ~~ sehool, ongerekend M.t"j.lda Möllinger. Te Amsterdam ~een cen propaganda-com
bij de fll'ma Van Santen verschijnend orgaan; i~ts dat wij moeten a(wachten. ~ weer 1.4 lpel'lingeli tell. 'yau d~: leerl .in.gen missia zeer gelukkig "o:or de wert"illgv~n 
o .. k dc Vlamingell blekell deze opvatting to ' ßeh:ekkelijk da volksl'OOY$lelliugcli. w •• r: I ll'a~en all .. " Kovun ,Dyk en ßelsy , Beekman leden gewerkt onder leidiug Van den heer 
Imltligen en spmkcll (tat uit in ecn vftn hUlI_ vnn ' het -_ t.1eukbeeld ter yorigo_· olgemeene _' In hetr'penlJaar 0Pi de . eerst~ 0 .. a . . voor de M. Mel.'cns: zij zou beter resullaat ' bereikt 
llmÜ\ .... egc verspreide cil'culaire. Maar de vergaderirig ans in ovel'weging _ gegeve'n ,I Je~l'1l de,r ,. Utl'echtscho afdeeling. pe eei'ste 'heb~eQ, hadden niet tev('ils andere.leden ,voor 
he('r Vriesendorp hit'ld zijn bezwaren vol werd, .zij' ,m' ege1lel'Id dat uit on! midJen cummiss,ie:avolld we~t1 -gege~en !?P, ',22 hun:lidm.at ... ~chap bed~nkt •• pe !ympat,hie" 
('11 wns alleen genüigll de reduQtie zoolang een commissie bonoernd js. om do zaak te Jan""8:ri; toen '~'erd vertoend: ß(!pdj! 1, v,all - zoo klallgt dit best.uur -'. die het ver
waar to nemen, tot zijn np ... otgcr zou zijn onderzocken. Haar rapport "ligt ter tafel _en .Fiine Besclllliten" ingestude-erd ,door·, den bond hier leI' .. stad<: vindt, 'b~ijft -g.ering." 
gu\"oudcll. Aan het, H. ß. bleef toeil . niet 'eollclndeert dat, 1.00 al dergeliJkc Y09rstd- hee.rYnn Kuyl,; Bedrij(~ YIU! Gou,d'i.'ischje, D?or _het Nederl. . 'l'oaneel werd "'cor de 
nmters O\"CI' dun hem het ge\'l:aagde olltslag lingen kUlIll l!ugeacht wordell- op. 'Dazen w eg iugestudectd door Mevr. Holtrop, .hedrij.~ 2, leden gespeeld TweeZusters 'lall Jenll Thorcl 
le vel'leenen en Jwrn schriftehjk dank te La Jiggoen; zij toch onze fi.nancieelc krachten Yan Vtr!icjdelt twz'st (Vun J\UXk); eenfrag- en doo,' de . Nede~1. 'fnolle,lvel'epniging 
zeg-gen Vtlor het velr, dal hij al!\ r.::daeteur zouden Le ooven jlaan. Illent uit Lucijer ',(Mevr. H.oltl'~p), enRet Glldcr Dokten Ttandlll van M Dre.vcr. ·De 
vilor ons orgn:1II had lnt .4and gebracht Een gl'oot deelJer , bemooiiu~('n' vall het afscll,cieJ.- -v,m Saidjah , aall . A dillda (Van Kon, Vereeuigfngheeft bovendiello )kdeJeden 
Daar lwt niet auuging voo:' deze zaali eene H, B. betraf in het I.lfgcloopen jaar een . Kuyk),- De Lweede commissie-a\'ond ZOll tOt .. dA promiere mn ElIl Kriezis door 'Mar

'alg('l\wene v(w~aderin~ , te bcleggcn, werd gelleel eigenaardige taak: de orgnoisatie ,gister a.volld gehnuden zijn doch is door de eellu!l EmanLs uitgenoodigd.De voorsteIliJ;g, 
door ons tijllt'lijk de IlI'el' F. Lnp: 101,,h met de · eooer t'oorstclliug door 01U!-!f;crlillgm eil aau,trekkelijke lIitnoodiging, dpr Amster- dool' hct bcs~llur leh'e te orgrwiseeren. "'as 
1'l'l.betic V1\:l hElt Noor.t-.\'euerlalldsch . dt'el leerlillg(~1 der Tooluds~lzool,' waarbij wij daf!lsc.he .afdeeling, 010 . Vondel's~ J.oseph d.ie, Wll..1.rop wij gisteravond vergast zijn. I 

";lll !let tijt1schl'ift hela~51, een keuze, waur- Da/haft van de Tivoli~artiestell te zien~ ver- Den Haag memoreert allereerst de voor-
(WCI' uw~ "el'ga,lerillg- iich -UUlIiS nader zal (1) Men ; zi~ lu~t b~richt oa.n hel.lot.an ,dit ver- vallel~. : ~, De gereg,el~e gang -v,an het ,:>nd~' r- ste.lliJ.lg.in tegellwoordigheid derKoningiQuell 
kunllcn uit'preken. ,I.g. RaD. ' wijs werd behalve door de reizen 'der gezel- waarvoor dool' deze ardeelingen aßn het 



N. T. B. aa achouwbuI'j! ward .rgestaan, \er- I 
wijlzU .nd .... baIIr led.n a.n voont.Uiog rler I 
Konnlnklijke Vareenlgi.gh.d kunnen- aan
bledon; ook h""n zij voor de bedoelde QP
voering 8ubsldlo gege .. n. Voorts wU.t zij 
op do rt!OrganisaUe·plannen in zake d. Tao
neelschool, door hMr lugadiend. Den ledo. 
",erd een voordrachten-avond van Hubert 
L.'\roche uU · AnLwerpon Milgelodf'n. Ver· 
Dleuwde propoganda loiddo 10. uilbreidillg 
van hel ledenlnl dor.h niel in dio mato dal 
dna,Joor het besluur -\)f!vredlgd was; mon 
ZOll ook besehikking over meer geld willen 
heuben om meer 10 kunnen doon. 

Ni.uweleden. b.en ook Utrecht welen le 
winnen, 81 is door allerlei uitgavell ook (1aar 
da kas niet zoo welvoor1.ien als bel bostuur' 
wo) lOU· wenschen. liet NedE'rlandsch To~ 
neol en de Nederl. Toolleelvereelliglng boden 
ook deU leden hier voorstelltllgen aan , 
voorts was hier een soiree, waar Me-vrouw 
H,,!tl'op, Ilubl'rt Laroche en Ku van · Dyk 
l'~tl'rulen. Dit bestllur blijn op IJropng?onda. 
mitldt-Ien betlacht. Mrt weemoed herdenkt 
hct het verlies van Mt V. Sorgen. 

In Grouingen ble~( hct lcdental slatiol18ir; 
oak hiel" zijn vArscbillende voorstellingen 
den leden 001 niet or tegen hnlven entroe· 
prijs anngeboden. 

Middclburg rappott .. rl daL daar ,lies bij 
het oude blijrt ; pogiDgen om meer lJeI'Dg
slelling Le wokken Ieden scbipbreuk. Tot 
De Zu'trver van uen Tivoli·schouwburg, 
A7Itigone en BOlzemvrie"deu van bet 
NederL Toon .. 1 badden de Ieden toegang. 

Het eenige liehtpunt voor Dem is dal er 
einrlelijt. wcer eens een voorJceJi:; kassaldo 
iso HeU.dentai blijrt klein. 

In Tiel echter golukte bei nieuwe Ieden 
te krijgen. Ook hier Lrad de heer woche 
op cn, naar gemeld wordt, IDet veel succes. 

De H"larlemscbc arde .... Ullg getuigt vnD 
zll.hzel ve dal zij sluapt. ZIj wijl t1al nan 
eell vicieusen cirkel: da kas is te klein om 
Dieu we krachten te werven en juist omdat 

. deze uitUlijven komlook in den stand der 
kM geen verhetering. 

Dordt herdenkt da vorige algemeene ver
gadering, binuen baar muren gebouden. Als 
gewoonlijk werden ook Lhan. 12 aboDe&
ments-voorstellingen gehouden. Mevrouw 
Albregt-Engelman werd ook hIer dOOf den 
voorzitter gehuldigd. HUUeI'1 Laroche liot 
ook hier zieh hooren . Hel Iedenla! is ieLs 
verminderd. 

WateiDdplijk HarHngen betreft, de klein
ste der miDder \l\Irijke afdeelingon, de toon 
VOD dll verslag klinkl droevig. Het schijnl 
wol dat aUeen da wanrnemende secretarls 
daar eenige belangstelliug \IOCr anze IRak. 

bczit. NieUemill zag men ook hier nog kan! 
Mevr. Aibreg t-EngeimaneeD gesehenk aan 
te bieden. 

Vall Gent is geeD verslag ontvangen. 
Resumeprend, kamt men noodwendig tot 

do sioisom dat. geliJk op meDlgerloi gebied, 
ook in ons ver bond, ook in de 8.rdeeling~1l 
niet alles herelkt wordt wat wij wel lauden 
verlangen. Onverschillglieid, lakscbheid, 
sieur bezorgen ook hier teleurs\elliugen aan 
hen, die niet ophoudeu on%8 zaak voor t.e 
at.aan, Tocb zijo ~r gunstige tetlkenen an ze 
zijn ta,lrijk gelloog om den eind-lndruk, ik 
zeg niet tot een blijden. manr hnast tot een 
bevredigewJ~n te ma.Aen. AmaLcrdam on 
UlI'echt en nie, deze alleen, hebben metter
daad getoond , dat waar er een "aste wH 
iso ook de goede weg zieh wel vinden laal, 
DieD goeden weg erOllig te zooken blijve 
ons allel' streV8D. opdat ~teeds meer bet 
verbond beantwoorde aau zijo J'OP.ping. 
waarvoor immen wij. die tot dat verbond 
behooren, tijd en mooite en geld moeten 
over bebben_ 

H. SMISSAERT. 

Na Jhr M' Smlssaerl don dank der verga
dering te hebuen gebracht, berneemL de 
voonilter hel w"orJ om bel daor d' ~Iendes 
d. Co,ln "itgebraehte varslng .an bet Lees
comite voor te Jeun. Ve steHer was wegens 
oDgesteidheid verbinderd zelf tegenwoordig 
te ,ijn. 

._. 
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Vers1., van bet Leescomite 
'f'AM' HaT . 

NBDERLANDSCH rOONEELVERBOND 
G -Met 1191 - -so .Mel 1891 

Seder. de laalol6. a1gedleene .ergad.ring, 
oulving bet LeescODlil~ vier stuneo ter 
beoordeeling, bell Looneelspel indriehedrij
ven, een tooneelspel in 69n bedrijf, een 
treurspe1 in verzen, niet in l,ledrijven ver
deeld, eD een bl !spelln ~n bedrijf. 

Alle stukke4 Karen verre beneden het 
middelmatige en werden dus oD\"erbiddcli)k 
afgeke"rd. 

De schrijvers van drie dezer werken liaten 
niets m(ocr van ticb hooren: maat de auleur 
van beL treurspal schreef epn brief, wanriu 
ztj da ollderstellillg uilte. dat haar stak was 
argekeurd olndat er een uildrukking In 
\'oorkomt, die voor sen niet-ChristPIl kwet
send moet bebbon geklonken . Zlj Ipgde uit, 
dat zij hot geloof der' verdl'aagza:amheid en 
wtldorzijdscb waurdeeren het IlOogst van al 
acbt, 611 detllde mcde dat het haar hind~rdc. 
met dus - (d. n. z. als iemand die het 
geJoo(van anderon krenken wil)- tl~ warnen 
beoordeeld. 

Heeft het lezen van deze stukken Ons dus 
niet ,eel tijd gekost, des te meer gaf ons te 
doen de vertooning van Werkstaking van 
E.P.Brandt van Doorne. 

Nadut bekend was gewordell dat de Kon. 
Ver. H~t NederlRmJseh T:><>neel op de in ons 
\'orig "erslag medegedeolde gronden gewei
gerd Imd het stuk te speltm, werd cn door 
de Vereeniging Ti\'oli-Schouwburg te Rot· 
t.erdam, eD door da. Nederlal'dsche '1'oooee1· 
vercenigiug tu Amsterdam hel stuk tet'leziug 
gevra.'lgd. gelezen en tpr opvoeriDg aan· 
genomen. 

Daar da auteur zijn iucognHo niet wilde 
ophetrtJll, moesten we als tusschenpcrsonen 
optreder., en wlj sioloD dan ook met beide 
vereenigingen een contrneL: buiten Amster
dam en RotterdaDl mogen beide gezelse"ap
pen hel ,Iuk speleD, \8 Amsterdam alleen de 
Nederl. Tooneelvereeniging., le Rolterdam 
all.en de Vereeniglng Tivoll-SebouWb"rg. 

H oewel wij j D art. 7 van ~eide oon tracten 
hel recht bad,leD <oorbehonden o. a. de 
generale repetilie biJ 'e wonen, zijo wij 
daartoe niet in staat geweest. Oeon vau beide 
gezelscbappen deden ons waten wanneer de 
generale repelitie zlm zijn. Op Duze vraag 
om opheiderIDg krogen wlj zeer onvoldocnde 
autwoorden. 

Ook werd door baide gezeIscbnppen veel 
te laut kennis gegeve:l wanneer de eerste 
voorstelIing zou ziJn . Van die te Rolterdam 
v?tnamen wij be\ den vorigen avond 1 van 
die te Amsterdam denzelfden morgen. 

Hel was ons dus totaal onmogolijkeenlge 
propag.nde voor de zank te makon. Maar 
niettemin achten wij het een bedroevcnd 
verschijnse1 dat zoo bilterweinig leden van 
d", verbond de ,oorslellmg hebben bljge
woond. 

Als curlosum kunnen wij nog rneedeclen 
dat in een • Leeuwarden Courant _. de 
annonce van da Toorstelling o. a. dE'ze mee · 
deeling bevalte . • Vit stuk 10 door hel Lees
comitA vag bet Nederlnndsch Tonneel yan 
de 27 ingezondeD slukken allcon goengl>
keurd voor de Kroningsfeesten .• 

OC bel stuk ook door het gezelschap van 
den Ned.erlandschen SchOuwburg te Antwer. 
pen .zal worden rgespeeld is nog niet zeker. 

Oe critek was over het aJgcmeeo vrij 
gUDslig; zelfs de N . R. C. die .. er v.eI op 
het sluk aao to merken heefl, prijsl verschU
lend. elgensch.ppeD ervaD; aUeen in bet 
N.v .d_D. lazep wij dat naar het oordeel van 
den Amsterdamscbeo verslaggover het stllk 
hest ongeschreven hnd kunnen bliJvcn. 

Hoewel nu In Rotterdam hel pUbliek nlel 
drukker opkw.m dan gewoonlijll in den 
Tivoli-Schouwb"rg hel geval is, d_ w. Z_ 
sIecht, en in Amsterdam het stuk rcerls na de 
lierde voorstellillg niet meer is opgevoerd, 
gelooveu wU toeh dat wiJ niel verkeerd 
hebben gedaan hel sluk le bevordereu. 
Oordeelt uwe ven~adering anders, dat gij 
4nn ook besluile het Leescomite op le betreD . 

MARCELLUS EMANTS. 

M. B. MENUSS DA COSTA. 
20 MellSQS. 

Nu komi de Begrootin~ aan de orde. Als I BeheD, van Noord· NederlaDdsche nllgevers 
de vraag van den voorzitter or er iemand een I aaubiedJngen gekregen, die aannemelijk 
algemeena opmerking heet, te maken. on~ mogen geacht worden. Het ia DU zeker dat 
beulltwoord is gebleven . wornt overgegaan het orgMD za!. kunnen verschijoen ge:lurende 
lot het voorlezen der verschlUende poslon_ hel speelseizoon; belzi) eiKe week, hetzij 

AL03>1ttNE BEOROOTING 1898/99. 

O"tva,,~sten. 

Art.!. Contributie der Afdeelin-

drle malen in d. maaDd en zaDder dal bel 
lets meer behoert te kosten, zal het Tooneet. 
tJerboltd weder ziju eigen vakblad kunnen 
krijgen. 

M' Banek had ook nog den wenseh geuil 
dat de loden van ans ver bond niet mochten 
verstoken blijven "an meJedeelingen om

/5071.05 Lrenl het Zuid-Nederlandsche Tooncol. Aan 
dit verlangeD was bij voorbaal tegemoe~ 
gekOm('Il, daar de Zuid-Nederland.9che TOD-

gen en der Aigeme.ne Ieden. • f 4öOO.
Art. 2. Rente . _ . 20.
Arl. 3_ Nadcelig saldo . _ . _. 551.05 

Vilgav",. 
Art. 1'. llijdrnge aan de Tooneel~ neelbond in ohs nieuw orgaan zijn officieele 

school. .. . . .•.. /3701.05 mededeelingen zal kunnen plaatsenen voorts 
Art. 2. Tijdschritt • . _ . .• 900.- uijdragen van Zuid-N.derI.ndseheD oor-
Art. 3. Bijdl'age \'oorstellingen sprang zullen wordeu opgenomen, voor zoo-

dool' Af,IMlingen te organlsee- ver de redacteur dezen dru.rloe geacbikl 
ren .• IW - aehl en onder l.ijne veranlwooroelijkheld_ 

Art. 4. Reiskosten 
Art, 5. Drukwel'k 
Art. O. Bureaukosten 
Art. 7. On kosten Algemecne Ver

g:tdering. . . . • . . 
Art. 8. unvoorziene Ultgaven . 

150.-
20.-
40.--

10.-
100.

[5071.05 

Vermoedelijk voordeelig saldo 1897/98 
±/700.-

Deze begl'ooting wordt onder algemeellcn 
bijval goedgekeurd, doch niet dan Da een 
paa.r opmerkingcll, gflmaakt door de heeren 
Mr Banck en Scholten. 

Eerstgerloemde brengt nog eCIl woord in 
het midden mel ball'eHin!: loL hel lijd
schrift. Hij heriuucrt er Ban hoo voorhcen 
dour hem werd aangedrongen op samco
smelting van het orgarLD met aeu ander 
kunstbbd, dailr de geringtf som, die voor 
hol lijdsehrifL is uitgetrokken, het niet wel 
mogelijk maakl eeD het Toooeel verboDd len 
volle waardig orgnan te doclI verschijnen . 
DesaJniettenliu, vereeuigt de Haagsehe af
deeling zich met het voorstel vau heL Hoofd
bestuur, terwijl hat ten zeerste betreurt dat 
de samenwerkingmct da VlamingcD geen 
beter re.ultaten heeCt opgele,·erd. Oe eerste 
DOmmere bebben een groole leieurstelliDg 
gewekt. Immers, het bleek dat da Vlamin
gen hel blarl beschouwdcn als een voort1.et
üng van hun eigen orgaan, waarill ccnige 
ruimte werd ge1aten aan ouze medewerkcrs. 
Van broederlijke samen\\'erklng aan .. n 
gemeenschappelijk vakblad bleek nlemen
dal eo vaD alle zijden rezen klachten daar
omtrent. 

OrVinkesteyn antwoordt den sprcker door 
een paar feiteD Ln herionering te brengen. 
Ecn reeds vroeger door Mr E. J. Dank ge. 
daan voorstel tot samensmeUing van ons 
orgaan met .en .nder kunstulad had len 
gevolge eell lJE:srrcking met het besluur van 
den Zuid-NederlalldschPI. Toone~lbond 
waarna werd besloten tot het uitgevell va~ 
eeo gel.amenHjk orgaan, dat in Antwerpen 
Z(lU verschijnen Cll waar an da heeren Pol 
de Mont en. Max Rooses zoudcn me~w(>rken. 
Spreker bil1 iJkt voJkomen de bezwaren van 
M' Bank, vooral wut de eers te aHevcringen 
betreft en hij leest een artikel voor nit l1et 
met de Zuid-Ned~l'Iandprs gesloten conlrar.t, 
waarutt blijll,t dat hct Hooldbestuur cersL na 
hct steUen VlUl, voor onle leden gunstig<.' 
vool'waarden, de oV81'cenko!Ost met den 
Z. N. TooneeltJond bad aangegaan. Doch in 
den beginne werlIen dClcn niet sUpt door de 
VlamillgE'!l nagekomeIl. Later gin~ dit wel 
bder on het is dau ook _ mitlder nan de 
Vlaamscho HedActi~ d:tn nan den Vlnamsc!1cn 
uitgevtlr te wiJten, dat s:tmenwerking op 
den duur ongewenseht bleek. OfschoOll om~ 
trent den Antwerpseholl drukker de beste 
infoJ'tnaties waren ingewonnclI, bleek deze 
heer niet te beantwoorden nau de verwach
ting van het Hoofdbesluur. Do: verzoDding 
g.sehiedde ongeregeI,!. Tal van klaebten 
kwamen in t'n werJen met den meestcn 
sp(,wd overgebracht londer, llochta.ls, het 
gcwenschle gE'vol~ tc hebp<'ll. or men moest 
etlelijke weken ach tereen , of voortdureud 
te vergeer:i: op autwoord wachtt n. In den 
loestand k wnm gcen ,,·erbotering. 

Het hoofUbestuur weet dan ook niet met 
w~Ik beslaand belgisch kunstblad mflll zieh 
10U kunDen vereenigen; doch be.il, inlus-

Mt ßanck zegt den spreker dank voor tijn 
inlichtingen co verklaart dat de Hn.agsche 
afdeeling het voorslel "an het hoofdbestuur 
zai ondersteunen. 

i\'" komt Mn de ordo het onderdeel der 
algemeene begrooting, 01. de 

REGROOTING TOONEELSCUOOL 1898/99_ 

O"lvfl1lgsltn_ 

Art. I. ßijdroge VaD H. M. de 
Konillgin . . . . _ f 5000.-

2. Giften. j:t<1rlijksche tJij-
dragcn t euz. . • . . • 210.-

3. Rente Fonds Hacke van 
Mijnden . . • • • • 50.-

4. SchoolgeldeD . . _ . • 500.-
5. Bijdrage aigemee"e kas _ • 3701.-

/6461.05 
Ui(gavclI. 

Art. I. J.arweddo van den Direc-
t.!UI·, te"ens beiasL mel bel 
onderwijs in lezen en ver-
klaren vnn Nederlandsche 
t!n uitheemscbe tooneel. 
stukken en in verband 
daarmcde de tooneelge-
schiedeni. en de Ioaneel
Ielt.!rkunde. • _ • • j 4000._ 

- 2. Jaarweddeo Väll het on
derwijzend personeei: 

a. Voordrncht, spei en 
fil!1lroeren • . _/ 1400.-

b. Zang, uilspraak van 
het Nederlalldseb, 
stemvorming. . .• 360.-

c. Cosluum- en costu
mcerkunde,mimiek, 
grimeeren,teekenen .• 300.-

d. Dansen, scherrnen, 
plrunischc cn mimi-
S!.!be oof~ningen. . • 360.-

e. FraDsch. Hoog-
duitseh, EugeIscb. 300.-

Art. 3. Toelage Mevrou w Renn&-
.3110.-

feld . . • • • . _ • 2:;0.-
• 4 . ßelasting . • . . • • IeO_-

5. Yerwarmiug, \·erlichtiog. 100.
duinwater . • • . . • 230.

• 6. &hoonmaak schoollokn-
IeD • _ _ _ • • • 

7. Erfpacht. • • • • 
8. Reute ~ 4/0 leening. • 

• 9. Atlossing 4 0/0 leening. 
• 10 . .ijureaukosten. • . • 
• 11. Schoolbehoeften en biblicr 

80.-
• 437.05 

20.
• 500.-

10_-

. theek .. _ ....•. 180.-
250.-
70.-

• 12. Ollderhoud geloouw _ . 
• J3.0nderhoud afl;eubJement • 
• U. Verwarmiog en schoon. 

maak gymnastiekiokaol. • 34.-
• 15. Pianohuur en stemmen 60.-
• 16. Onkosten examens • 70.-
• 17. Assurantie. . . . 
• 18. Onvoorzicne uilgaven • 100.-

/9461.-
Op de vraag "au den voorzftt.er of iemand 

(lok al~cmeelle opmerkillgen hccft uft te 
spreken, volgt geCll antwoord, waarna de 
posten oon voor ~en worden opgE'lezen. 
Mr Banck vraagt het woord over post 2 der 
uit.gaven, betreffende het ondflrwijs in "ocr. 
dracbl eD speI . De svreker rekent deze .. k
ken tol de aUer,ooroaamsle on daarom bet 
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:l:tr~l\kcn bcdrag in \'crhouding tot an· I Uitgebracht werden 45 stemmen. Oe alge- mfde te dill~ cn, als eene nutteloozo schijn~ der afdeeling, dorh veeleer als de persoon
tlere po~tl'n 10 gCl'in~. Hij IlCert gecoust.ateel'd mcene \'crgadcring herkoos den heer Enlants vertoouiug maet worden beschouwd cn bo.. lijke denkbeelden vall Mt Banck. 
dat lu~ t ondcl'.\\'ijs g('gcven wardt door met 45, df VinkesleYIl met 45 en dr Mendes vendieu l\ao g-Mcllt worden overbodig ta Hierop die denkbeelden zelf beslrijdende, 
IIl1!l1schclI , lUe wl'l ijverig zijn, Ulna" onge~ da Costa met 42 stemmen (drio \yerden er op zijn. Bij het ('ind examen worden toch reeds zegt spreker dat zij reeds bij do reglements
lukkig niet nij. Dezen Imunen zieh niet den heer Emauts uitgebrncht). Ter vorvul,. door de leerlillgon in het openbaal' proeven herziening van 1895 zijn besproken. doch 
finders dan in !lun yrUe uren nan de lessen Bog van de vaca1ure Mt Van Sorgen, koos de in speten voordracht afgelegd. • niet bruikbaar gebleken. Hij verwijt M' 
\\;jilen, \'mnt hUH liJtl IJchoort eerst in do vergadering den heer Crena de Jongh, meL I Dit voorstel werd in den besehrijvillgs- Bauck gebrek nan tJrnst. Verreweg demeeste 
tweede pln..1.ts WUl de Toolleelschool. Dit DU, 30 stemmen; terwijl op M' M. G. L. Van . brief gevolgd door het volgende advies der argumenten, a~ngevoerd in de brochure, 
betl'eurt Mr Banelt teo zeel'ste, daar onregel" Loghem 10 en op den hoor J . Milders 3 stem- Commissie van Beheer eil Toezicht over de sla.an niet op den toestund der Tc'Oneelschool 
matigheid in het geven der leasen daarvan men werden uitgebracht. Toolleelschool. na 1895; doch op dien voor ds reglemems-
het gevolg iso Er m08t een grooter bedrag 'rot redncteur van Hel TOO1Uel werd ge- HeL ad"ies uer Commissie 'lJau beheer eu. herziening. 
vastgesleld-, en omgezien worden naar een kOlOn de heer Frit. Lapldoth met 45 van de Toezicht over de Too1lcelschool luidt als Ilovendien, beweerl spreker daL men 
deskundige, aen vakman, die zieh geheel 45 uiigebrachte stemmen . volgt : onmogelijk nu reeds kan oordeelen over de 
a;1Il het ondet'wijs kau wijden. Reorganisatie der TooJleelschool. • Oe Commissie heert in h :lre vergallering werking van een reglement, dat nog niet 

Oe heer Emallts wijst op de bezwaren aan Na eene pauze, werd aan de orde gesteId van 19 Maartjl. de voorstellendool' de afdea- eens drie jaren geleden is aangenomen . 
cell 7.Oollaniga J'egeJing verbtinden. Oe voor~ PUllt G van den beschrijvingsbrief, luidende : liIJ6 's Oravenhage van het . Nedcrlandsch Zeker zal het nir.t volmaakt wezen en zeer 
zitter acht·; bovendien, den toestand veel Vool'slel der nftlceling 's Oravellhage no- Tooneelverbond ingediend, be~pl'oken ·en is zekcl' niet volmnakt blijven . Men maakt geen 
minder onbevreuigcnd uau Mr Banek dien pcns reorganisatie der Tooneelschool. tot de slotsom gekomen, dat zij moet ad\' i- reglementen voor de eeuwigheid ('11, waR!' 

schalste, Ue wogens arwezigheid vnn (jen Dit voorstclluidl : see ren de eerste tlrie (het imperalief sieBen steeds de toest!\lldOIl zicli wijzigclI, kuollen 
leeraar vtrzuimde tijd is steeds weer illge- .. De Haag~ehe Aftleeling vnn het Ned.er- Vtlll de bepaling, dnl de direeteur der School de wetten niet ollversoderd·lJlij\·en lJeslaan , 
hanltl.Daarenboven,drie personell Cll Jliet seil lalldsch Tooneelvcrbon~i neernt de vrijheid de leeraar moet zi.in in voordraeht en sJleI; het Doch, hoL zou J!chlzinnig weZPIl nu reeds 
zouden maeten wordclI gesalarieerd zoooa.t volgende vOOl'stelien lot reorganisatie der brenp:cll van den leeftijd van taelati"ng Vi.\n tot herzienillg over te gn..'\ll. Dit mag man 
zij van IlUn irlkomen van do '1'ooneelschoal Taoneelschool U ter overweging aan te bie- 15 op 18 ep. daarmee het verkorten van den niet doen ah .. orens de IJcwtjzen gcleverd zijn 
zandeu kUOIlen laven en Jat gant de midda· den, hlet verzoek die nan het oordeel der cursus van drie tot twee ,ianr; de splitsillg dat bet reglement vall 1895 vedteerd heert 
Icu te boyen . Oe heer Banck wijst er nu op algemeene vp.rgadering te willen onderwer- in A, en B. leerlingen) niet in behandelil1~ te gewerkt en nipt nu er lIog geen enkele leer
dat speI en voordracht toch hoofdzaak iso pen. nemen, Het tegenwoordig reglement i., vust- ling den geheelen eursus heen doorloopen 
\Vanueer dit onderwijs maar goed gegeven Het is OIlS na lang-dnri::;:e olldervinrling ge. gosteld op de vergnder'ing door llet V erband onder dc nieuwe wet. Dnarom ver1.ct het 
kou worllen en regelm:\tig, zou er al veel blekOl~, dat de eigelllijk gezegde tooneel. in 1895 te Groningoll gehOllfle11; het i~ dus hoofdbestuur zich met alle kracht tegen eene 
gewonnen zijo , »e voorzitter oppert nog eeu speelkunst op de Tooneelschool onvoldoenlle nog niet eens drie jaal' in werkiJl~. Ovel' de reorgauisatie van de gereorganisecl'de '1'00-
:lIldcr Uezwaar. Welk goed acleur zou het wordt hE>oefend, Het ouderwijs in spol en resultaten kau d<.'rhalvc nog niet geoordec!d lIeeJschool. Bovendien, men is niet aange· 
toonc"l willen vaarwel zeggen om zich aa.n voordrncht wordt door actours eil aclrices worden. Voor 1.00ver 1.ij beool'(1<~l~ld 'kunnen komen met een vooJ'slcl, doch alleen lI;e1 
hel on~cl'wijs .te wijden' Hoc hong zo~ hij gegewm, db somtljds bullen Amsterdnm worden, is do Commlssie CI' tevredcn over, een apprcciatie. die tot cen motie a.'\oJeiding 
ZIJUC elschen BIet mo~ten stellelI, zoo hlJ dlt woonachtig, door hun drukken werkkring I doch zlj herhnnlt, het llIeuwe reglement IS kan gevan, 
deed, um geen financl~ele ~chade te IlJden' ell herhaalde afwezigheid 10 de noodzake- nog te kort m v. erktng om reods IlU to knn. Deze toelichting gaf aanleiding tot een 
Ihcrop antwoordt. Mr Bacck dat ~iJ dan o?k hjkheid verkeeren de lessen onregeln,&tlg te nen zeggen, welken invloed het heeft gehad hertigen woordenstrijd, waarvan wij alleen 
met dncht aall eell t.cooE'elspeJer 1Il. rUllC~I~, I geven. Het is om in die leemte te voorZlen I Doch dit meent dc Comrnlssia gefllst te het algemeene verloop kUllnen mededeelen, 
dU! vt'cl succes heert en eene mOOle poslbe en de toone~lschool alsvnkschool beschonwd, kUllIlen bewerell, dnt el' gcell beter middells aangozien wij slechls dool' het bezit \'nn eell 
zou mocten opoffel'en. Hell Ultnemend acteur beter l..'\11 haar bestemmillg te doen beant- om een school geheel te desol'ganisceren, volledig stenografisch verslag in stnnt zouden 
IS, Ilovel1dlen, volstl'ekt nieL steeds een goed woorden. dat het noodig is eell vakman nan dlrecteur en lem'aren onzel\er en welft'lend ziju met vol1wmen juistheid de argumenten 
oudefWtjzer, lIecft 11Ij, dte les geeft in voor- het hoofd der inrichting te pla...'ltsen, die zieh te makon in het vaslstellen lIcr regels voor der sllrekers we~r t.e geven. 
drachl en spei, een zoel' slorke persoonlijk· onafgehroken Mn die I"nk kan wijden; de hun beheer en ondol'\vijs, de leerHngell le M' Voliinnt - uiL den Hang - vrnagt 
hehl, dan zal meu al heel licht in zijn leer· wellschelijkheid cener dergelijke wijziging dcsorienteerell, dan telkcns "nu systeem van het wooJ'd. om ce11 dllbbel protest uit Lo 
Bugen t1aat'vau zwnkko n.rdrukken krijgen is hlijkbaar in hat reglement dcr tooneel- oudorwüs te ... ·t--randeren. De Commissie advi- brengen. 
t'lI niels anders . Maar men kau een rustend school voorzien, waar in art. 14 ann den seert teil storkste haar thans ton miusle Vooreerst geert hij zün vel'Ontwnardlging 
toollcelspelel' aansteJlcll, vall wiens talenl Directeur hetonderwijs in spei en voordl'acht cenigen tijd to laten, alvol'cllS met uieuwo te kennen over het lJeweren van clen lIepr 
vom' hct onderwijs mrn zeker is, Hierop kan worden opgcdrngen . Daartoß zal hct wijzigingcn, die in het onderwijs verande- Bmant" dat Mr ßanck alleen zijn eigen 
deelt de heer Emants mcde dnt men hoop noodig zijn, da [acultatitlve bepaling dool' ring brengen, nan te komen. flenkbeelden en niet di~ der Haagscho Aläee-
heert it\lIIand tc \'illdell, die inderdttnd im eeu imperatief voors{'.hrift te doen vervnn- Wat betreft de cursussen voor dilettanten, ting zou hcbhen uitgesprokell. Yolgens 
ynlilTlan im "rij is; wnarop Mr Banck den gen. mecnt d~ commissie dat CI' gcen bpzwaar s}ll'eker heert de voorzil1Pr meel' getlaan dnn 
\'oJ rzillel' voor ziju gegeven inlichtingen Een andere wijziging, die eveDe~ns noodig tagen lw.n bestaan, wanlleer del'gclijke cur- hij macht Joen, door alcins, in dcn vertcgen-
dank legt. wordt gencht, betrert den lecjtijd voor d e sussen zieh knnnen bcd('uipell of wanneer er woordiger eener afdeeling, den particulicr 

lJe Amslerdamsche argevaardigde Scholten toelatillg der leerlingen (art. 21), die vroeger overvloerl van geld in de kas a.allwezig is, ze aan te vallen. Hij heeft het "om'gesteld ah,ot 
vraagt inlichlingtm omlr<.>nt da post pinno- op 13 en thans op 15 taren bepaald, met tlrie in da sehoolltlkalen buiten de ul'en van het M' Ballck wel wat van toonceIzaken afweet 
hUHI'. Hij vraagt 01 er nl dan niet beloofd is jaren zou moeten worden verhoogd on dus gewono onderwJjs te daen gevcll. cn daal'doOl' gell!akkelijk zijn tneenillg kan 
nall doTooneelscbool een piano t('ngeschellko o}> 18 jaren zou moeten worden V:lstgesteld. Eilldelijlt de Prijskaml' . De commissie I opdringen aan eene kleine kudde willenloos 
te beven, Hierop antwoordt da heer Wilson Bij d9 toelating op een rijperen leefiijd ltan zou uit eell paedagogisch oogpunt dezen niet stem\'e~. Tegen deze insinuntie Jlrotesteert 
(Iat t'r eens, namens eCII dcrde, eell vage be' Ta ll de zijlle der leerlingen meer ernst en ganrne ziell atgesehart . Zij meent echter wel, hij met alle kracht. Vool'eerst is zij ongeJlast 
lofte is gedanu door iemand, die laler moest tocwijding wordfm" verwncht, terwijl tevcns dat er aan de iUl'ichUng daarvan en arID het en kn tweede onwaar. M' Bnnek dringt zijn 
el'kennen wel wat meer to hebben gczC'gd met meer zekerheid over hun aanl('g en ge- eindexamen iets hapert . Ben l1ieuw regle- Ißcelling nan Idemand op. Het bewijs hiervan 
dan hij veralltwoortlen kOIl. schiktheid znl kUllllen worden geoordeeld. ment op het cindexamen, dat door de com- is dat, in de Iaatste vel'gaderillg, bezocht 

Ten slotte \wrdt de l;('grootillg gocd~c- Bij aanlleming dezer wijziging zou weHieht missie zehe wordt vastgesteld, is bij haar door tien of twaalf lcden, waaronJer niet 
kellt'll (ludet' dunkzpggillgann dOll renning- de driejarige cursfts (art. 3) tot eun tweeiarie in bewerking. Zij meent, dat het aanbeveling de voorzitter van het l'oolleel·v~rbolltl, eerst 
mCE-ster VOOl' het gahouden beh~er. geu kUlmen worden herleid. De tooneel- verdient, daarin o. a. eene bepn.ling op 18 na langdurige discllssie is !lesioten de onder· 
Rapport der C01Jl1llissie voor de Volks- school 1110et niet een inl'iehting zijn tot aan- nemen, die verhiedt, dat aan leerlillgen der havj~e voorslcllen aall te Hemen als die der 

t'oorstellil1gell, kweeking van mogeJijke toekomstige too· tweede klasse. die aan den prijskamp deel· afdeeling, Deze ia solidair met haren voor· 
Hit wertl voldoende geresumeerd in het noelspelers, maar een cursus openen voor nemeu, een eerslen prijs wordt toegekend.. zittel', 

jaal'vel'slag. jeugdige annkomende kunstenaars, die zieh Het Hoofdbestuur, gehoord bovenstaand fen tweede, protestcCl't M' Vaillant na-
De voorzilter voegt hiera'),ll nog too het verder in het yak hunner keuze wenschen te advies, heeft de eer het den Afdeclingen in mells de Haagsche Afdeeling tegen het advies 

bericht dat het hoofdbestuur pogingen heert hekwamoll. overweging te geven, met de mededeeling, der Commissie van Toezicht ~n Echeer, niet 
gedanll om den Gijsbrtcht voor het volk op- Bovcndien zal de spUtsing der leerlingen dat het Hoofdbestuur zir.h daarbij a:dlsluit , alleen, maar ook tegen de lIandelwijze vall 
ge\'ocrd lo krijgoll en zieh danrtoo in ver· in twee afdeeltltge" A. en B. behooren te De voorzitter wijst erop dat MrE. J. Banctt het hoordbesluur., welke Spreker in strijd 
bindillg lIad gesteld mcl wijlen dlll heer verdw;;lIell., daur die uit een paedogogis~h zijn gevoelens omtrent de TooneeIschool acht met artikel 11, tweede Ud, \'Rn het 
~l' Yau Sorgen. fn AmsLel'tlartl mocht dit oogpunt afkcul'illg verdient en noch in het heen neergelegd in eene,op kostender Hnng- reglement . Men doet alsof het vOOl'Stel nog 
echte I' niet, daar het Callitr des charges belang deI' leel'lingcn, noch in dat van het oohe AfdccHng gedrukte brochUle, waarin aan de orde moest worden gesteid ; maar het 
"an dc Sehouwburgdirectie de hcffing ynn olldcl'WijS wensehelijk iso de p:-esident der Haagsehe Afdeeling bet doet is dit reeds op wottclijke WijzEo. 'roch hondt 
zoo Inge toegnngsprijzcll verbood; in 's Grn.- De vnorwaarden fJan toelatil1g hehaoren voorkomen also! de daarin ncergelegde denk- men zich ten opzichte dnarvan aaß het 2' H(j 
venhagc lion hel niet, omllaL het ovcrbrengell voor alle leerHllgen rlezeJfde te zijn, waarbij beeMen reeds laug die dcr aftleeling waren. van artikel J 1, ofschoon het behoort tot de 
vau decuratien en kosluulIIs tc vcel :;eld zou meer op Mnleg en geschikt-heid dan op wc Dit, nu, verklaurt spreker voor olljuis~.Toen, cawgorie, bedoeld in het 1.8 • 

yerslilldclI en voor Uh'ccht gold hetzelfde tenschappelljka. kcunis beiwort te worden in 1890, te OroningeD, het nu vigecrendo Dit buHen debat stellen acht ;\Ir Vaillallt 
bezwnar. geIet Oe vereischtel1 in de eerste alinea van reglement werd vastgesteld, w(,l'r1 door da in strijrl mel dc ::statuten en derhalve revo. 
De laatste twee fnwteu Vall- delI- bescltriJ- art,29 gesteid, kunnen als voldoende wor- afdeeling van 's Ol'avenhage geen ",oord van lutionnair bedrijf. Splcker eiseht stemmillg 

villgsbriel, den beSChOllwd, die, zoogenaamd reeds lang gekoestel'de en ,·erklnart dat, zoo men volgel1s 't ndvies 
Bestoien werd dat da afdeeling aau wellto Daarentegen verdient het denkbeeld over- denkbeelden gerept. Taeu was :W Banck van hethoofdbestuur eil Legen nlle usantieen 

rekening en vcrnnLwool'ding moet worden weging. in hoeverre bij da toenemenda be- dan ook nog niet haar yoorzittel'. Hij was in, het voo"rstal buiten behnn1eling 1aat, de 
~(~ui'\an, zou weZt' ll de Amsterdam$ehe en nan iangste1ling in de beoefening der uiterlijke dan ook nog niet eells lill van het Toollcel- afdeelillg's Oravenhnge zien zal wut haar te 
heL hoofdl>esLuur werd opgedrngen onder- welsprokendheid bU den besehaafden stand, verbo1ld; want dat i. M' Banel( Jlog maar doen st.al. 
halldelingen le vom·en met da vorsehillende het wel1schelÜk zoude ziju eeU curSIlS voor zeer kort . De vergnderingen dl'l' Haagsche De Voorzitter aotwool'dt dat bij niet meer 
arde('lill ~·en OInlrent de plaats, wanr de "01- dUettalltt11 te openen. In verband met eene Afdeeling worden siecht bezacht en Mr heeft gedaall dan de vraag stellen hoe het 
gcnde ~lgcmeene vergadering zal w orden concurreerde inslelling, die zieh in de laatste Banck, die meer van tooneclzaken wect dan komt dat de denkbeelden yan den heer ßanck 
gehouden. jal'en te Amsterdam heert geves\igd, ver· de meeste opkomende leden, kau d~\('\r I altijd het richlsnoer dei' Haagsehe Afdeeling 

Nu werd o\'ergnan tOL de belloeming vnn krijgt die vraag een nctue.el belang gemakkelijk zijll vool'stellen nan~ellomCII zouden zijll gewecst, terwiJI daarvan niets 
vier leden vnn het hoordbestuur, wegons het Ten slotte kan, volgens de meeniug 011zer krijgel}' Dit bewijst niet dat die yoarstellen bleek ter vergadering te Groningt!n en de 
overlijden van deli heer M' 'V. G. F. A. van Afdeeling, de prijskamp, zooals die i11 art. 41 den meesten leden werkeliJk na :la1l het hart Haagsche AFdeeling ze nu deelt, nu zU Mo' 
Sorgen en Het periodiek anreden van de vnn het Reglement op de Tooneelscbool is liggen. Spreker betaogt da.n ook dat de, in I Banelt tot yoorzHter het!fl. 
heeren Marcelll1s Emn.nts, dr C. J . Vinke· omschreveu, vervallt1t, wnar die "001' da de broehure uitgesprokell denklJeeiden niet De voor.stellillg dat het hoofdbestuur de 
sleyn en d' M. B. Mendes d. Cosla. enkeleleerlingen, welke in de I.rmen vaUen mogen worden aangemerkt a1 •• iJnde die I>ehan,leliug van heL onderwerp nlel wild. 
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HET TOONEEL 

is onjuisL· 111 o"erecllstemmil'lg met. het 
iL·lrk·s dt' I' ('ombsie \'an Toczit:\lL Oll Beheo!', 
o~nlt~,·lt ·het honfdbc'slulIl' den tijd tot rcor
g:\Ilisa1ic lIog uict gckomen on het is OO\'on" 
tlitm van Ißccnillg flat er geeD voorstel is 
gcda~Il, 

Mr Vö.lilla,ut zegt uut indel'tltU\fkle voorstel 
leu afkomslig zijll van Mt ßank.doch DU zijJl 
het die der haagsehe aflleeliog, Oe illnerlijke 
wnardc daarVilO of het gebrek uao ionerlijka 
wa."\rde. Ulaakt een "oorslel niet geschtkt or 
ongesdlikt om in behalldeling genomen te 
\\o'orJen, De vraag is maar or het w(\rdt ge~ 
uilall volg~ns den wcrkelijken vorm . Zoo ja, 
dan moet men 't !aten bcspl'ekeu; dan mag 
de sOllverciuc "ergadedug het enkel Ja 11Iorl 
snlls "ltrdsc waal'dig keuren; doch het 
gaat llh\l <laD cen ar..leclin~s-\'oorstel zoo 
maar buiten IlclJa.l tc stellen. 

Du .\rge\'aardi~tlc Schollen '·an Amatel'llam 
zegt t!al ~If VaUlnnt"eliik ZOll hebben, inuicn 
het eCil g:eWOOI1 "ool'stel be trof. Ma;)r HU 

wil de. Ha.ngsche ArJecling van de Tooncel
s~hool heel wut, ullJel'S Illu.ken dan zij altijl\ 
geweest is; hanr "ezen wijziqen. En dat 
kau dc vet'g-rulcring zoo mant· niet doen . 
Efms mocl er pl'incipieel zijn uitgomaala 
wat t.Ic TOOlleel:ichool eigenlijk moet r.ijn . 

ceno arscheitH~lg ' ~Ier' a:~1ing , VOO~S~~ld' :1 
Dll heer Scholten 'iAnistel'dani).ver1.ocht de 

heel'en . no~' to. blijven, danr llij deo motie 
Am~tl'l'(lilm wiJzigo\1 mag in- 'dezer voeijS,' 
dat eene commissie 'vati omlel'zoek ' word'e 
benoomd. 

Mf Vaillnnt zegt Dll het gedrag oVt1ß Am~ 

sterdam heelemaal Iliet meer te begrijpen. 
Waarom werd dan niet v6br het voorstel 
s .. t"md I 

De heer Scholten antwoordt dat hiJ iIf 01'
draeht bad tegeu le slemmen als het in, 
behandeling werd genomen. Nu dient ~e 
afdeeling hare moUe in, zU wordt gearuen
deer<! door de afdeeling Delrt (D' Vinkesteyn) 
en in dezenvorm in slemming gebracht.; 

MO"IE. 

De nlg vel'gadering, gezicu de voorstellen 
'ß Hnge e11 het a4lvies ddr commissie VIlI).. 

Beheel' eu Toezicht ovar da Tooneelschoof, 
noodigt bet HI ~ofllbostuul' uit in den 100p 
vall. betj:mr 180S ecn commissitl to benoornen 
van vnti.mannen, paedagogen en personen, 
die door hUII studie of bekelldheid met het 
tooncol-danrtoe in aanrncrking .komen om 
im' gelegener tijd ndvies nit te brengen over 
de bc:.ünselen, IIcergelegd in de drie eerste 
voorslt:llcn van da ardeeling: 's 9ra\'enhag~. 
])c:U! commissie z~l, voordat zij met haar 
wel'k gereed iS, op de algemeenf3 vorgade· 
ringe rapport aver hain' werkzaamheden 
moeten uilbl'engeJl. 

Mr Vaillant vraagt zieh HOg eens af in 
welke vergadering hij is, Het uoilandelon is 
gewe.igerd eil men g:"Lßl over de mlJUu stem
men, 

M' Kolff (ho Jäbestunr) licht toe dat <10 
l'el'gndaring verl\laal'tJ heen dat de voo}'-

M' V .. i1Iant, ofschoon betwi.tend dat het 
l'cr'lcmenL olHlerscheid mnakl tllssehell gc· 
w~nc co uuileucic' ... ·one voorstcllell, vindt 
dat dc heer Scholte. gelijk heeft in hoofd
zaak. De afJeeling Amstordam heert gevOeld 
<tat commis50l'iaal mukell van het voorstet 
lIoodig- is cn daal' lleeft M' V"illaut niels 
tegen. Sprckcl' wijst er yoorfs op dilt lliet 
ameieel (en wall rom niet 1) rnn.11' toch door 
Je dagulalleu is bckenll gov,·orden dat A ID
.slenl:lIn eell llIotit:l heen aallgcllomen. \V,ü 
is l.hlal"lnl.'e DU? stellen praematuUl' Zijll cn antlers nie.t, zo~ 

Oe nige\':13I'digdc VOOl' Am:;tert1am, \'an da.L in bovcngenoemden vorm de molle zccr 
!\Iandere, zegt dat r.ij eel'Sl naugenoOlell is goeel in . st~mllling kau worden ge~l'acht. 
uadat de bcschl'ijvingsul'ief was v~rzondeD. I Na eCllIg debnt wordt de molle aall~eno

Mr VaiHant yr:mgt or dic motie lei' be~ men . met 28 stell:.rr~ell, De nrgey:\urdlgdeu 
stuursla!"t!l u.."\uwcli:; is 

n(~ It e~r van I\Jmldel'e zogt dat zij zal 
worden ingediend als het voorslcl clen Haag 
in hchalillchng wonlt genomen. 

Nu .. vr~~~~t Mr Ban,!k weder het wool'd 
om, op 7.ijn bcurt I het advies der commissio 
,·an l..eliccl' eil toezicht nls oppervlakl(ig tc 
keuSGhotscn . lJit, HU, behandelt men wel. 
Wat lle nntijdighehl "3a zijll yoorstcl nau
gant I \'erledcll j •• ar zijn cr l'ceds vom'stellen 
in dien geest gerol'muleerd. 'Val ß...'lugnnt, 
h~t stecht opkomcll dcr Haagsehe letIen op 
de afdt'!elillgs·nrg<lderingell, elders l,o"nen 
zij niet tJ(~tCl' op eil toch zal mell niet durven 
bewel'cn dat daarom Ile roorsll~lIen deI' nnllel'e 
afdeelingelt miudt·l' wnal-do hebbcll. Ook 
hecft mell hier oyel' IHe w"l<lrde nict tc 001'
dt'elcn, doch ove" de \Taag or zij \"Oigells dc 
wet zijll illgedientl , 

SprC!kcl' "el'oordcclt ,·vI'der .1(' wij7.e '·nu 
samenstelllug: lIer l!Olllmissio "an BcdH'cr pu 
'l'olzicht op de 'l'oollcfdschool. v(ll;.;-C'ns hem 
niet veel m~r dnn eell doublul'C yan he~ 

lloofdbestuur, wat llet pmc-au\·if'.!I doof hnar 
uitgchraeht hOg in wa:\I'de dort vcl'liezcll. 
hocwel hd opzith1.eIr l'CCtlS 'itm sehromelijko 
"llper\'lal\kig:J I ~~ hl getuigt. 

1)0 heet' Ft 'lH! ' lh!ll "an VJissing-cll, l1a lle 
hou(hug ' ·all :\( r B'1U~I~ Oll ('en dcl' \'ergadc
I'iIl:lCU \all ,; .t·1.drdo comwhsie te heilbC"1l 
VCl'oOl·,lcdl, :'r·:.;·t da!, lOCII hef prne:ulvit·s 
Wt'I',1 uit~chl ' tcht, l.c..: lodl'lI logcllwOQl'tli~ 

warell, W<t:l; ~' ;III lide zillill:; Il:Id"oli in Iwt 
h4 )ur4tllt:~tl1l1l'. 

[let "001 ~Id \'aU heL hnuftlbcshltll' lot hct 
niet in bclt:~i1deiing llellieu lIl"" el!loslc lIrie 
1I1111tOli \ ' itli het Ih\ag:i~hc vllot'std wOl'dt 
aalll::I!II{lllllHl lIlet 2'1. tegen 11 stemmen eil 
I:! stemme:; in bla1lro, W3aL'Olldel' die "an 
\ lUsterdalli, 

Ilo vtlOll.iUel' ziet in deze bcslissing niet 
.Indcl's Ilau tle ultsl'l':lak dnt da reglcments
\Vijzigill.~ 01' tlit oogtmlllik onlijtlig iso pe 
ycrgilr!·:l'in:; hccrt. ov~r dc wnnrde elel' voor~ 
:;ld" ;lI ,lict geoordcdd , 

\1. VaillanL ziet in deze wijze .,·nn hehnn
>ting schennis c.lt'l· statllten, wat do!)\' den 
voorzitter met klcm worl!t onlkenel, Mt 
Banek kla.;)gt over onht:mche bejegening 
dllor het hooftlbestulll'. Nameus de Hnagsche 
• flleeling, wordl ver~iaar'd dal de afgevna,
,ligden de vCl'gadering zullen verlaten en 

vau der. Haa~, Grollll1gen eu Utrceht (met 
17 stemmen) blevcll buHen stemllling, 

Nu hieven nag ter bespl'eking ovel' de 
yoorstellen van '5 Gravellltagc betreffende ue 
dilett.anten·curo\lsscn eil da arschaffing van 
den prijsknmp.Met goedllindcn der Haagsche 
nfge\'Mrdigcfeu, wArd twslotcll dat ook (I 'lal'
omtrcnt de tc bp.lloamen eomissio. ern rli.p
port ZOll uitul'ongell. 

Hiel")p wert! da vCl'gadering gesloten. 

Hel vcrs/ag dcr algemccuc t'crgadering 
is geziclt cu gocdgckcttrd door den alge~ 

lJIetlltll stcrelaris 
H. Sr.USSAEItT. 

Het telegrafisch adres van hulde . 

Iu den uamilld,tg, kwamcn ee!l sedeelte 
der letTen ".mllet HoorübestllUJ' eil tlfgevaar
digtlcII itl e. n der zalen vnn het A 1lJslel~holel 
lIogmaals bijecn om eelt gemecnschappeliJ· 
kon 11 n3Hijd lc honelen. De heel' Hmants 
stcldc ('Cll toast in op OIlZI1 geeel'bietligrle 
I\Olliugillllell, waarop aan Rare Majcsteiten 
een telegrafisch adres van hulde werd ver~ 
zonden . Hierop macht onze "oorzitter het 
,·olgende nnlwoord ontvangen : 

SCIIOl-:Nt"EI.S- MARCE!.I.US EMANTS. 

HUl'e Mlljesteitcn breng('n het Necicr
landsch 1'oOllt'clt'crboud ttank voor tlc loo~ 
gezollC}eu ImIde. 

Kamerhcer, 
(w. g.) VA. KATTENDY" •. 

Ons Orgaan . 

Ten ,Iotte zij nog medcgedecl<1 dat de 
ledell van llcl Nederlmlduh TOOlrtelver~ 

bOlid gedurende het geheeie ... oJgende sl>eel~ 
seizoen zullen onlvnllgeu een eigen Ol'gnall, 
(f.\t in Nedel'land worJt uiLgp.Gcven eD hUD 
zal worden loegezpndcu hetzij den Ien, 10'· 
en ~ocn \'ttn elke mn.und, hp.tzij alle weken. 
Do offleiecle rnededeelingen van den Zllid
Nelierlalldsc!,crI Toouulholld zullert hiel'in 
worden ollgenomen, 

Wij hopen, in het eorste nummer, een 
volIadig alfabetisch register op den argeloo
pOlljaargapg La gavo". 

]<'. L. 

iVff1HYiffTiffffTTY'fmiflf';. 

Znid-Nßtlßrlantlschß TOOllOßlbond, 
3< lllr1ijkach. Al,.m ... , V",14.!'ÜII. 

De der<1;, jllarlljksclIe Algemeenq 'Yergada
ring van den Zuid-Nederlandsche Toon'el~ 
hont! wcrd gehoudeu te Antwerpen, in het 
loli.nal Flora, Aoneesstnsslriult, op Zondag 
15 Mei 1898. Wij latell hier een kort <e""lag 
VUIl het aldaar verhandeIde yolgern, 

Ue zW.ing wordt geopend .te 11 ul'en !les 
voormiddags door den heer A, Cornetle, 
voorzilter van den Dmld. ~aasL ben! lIomen 
p1..'\als aBll tlc bestuur5tnrel tle heeren P. ml~ 
Het. ondervoor1.itt.er, O. Oe Lattin,secl'ctnl'is, 
F. wo Lacr. p6nniugmee$ter, H. Lnrocho 
en F. van Cuyck, Jeden '·an llct bestuur. 

00 heer Tukkie, Iid vau het :..stuur,lIocrt 
zieh schriftelijk verontschuldigd over 7.Ijne 
arw('zigtieid. 

Oe SECRRTARlS leest het proccs·verlmal 
der 2" JaarUjksche Aigeme~ne Vergadering, 
gehouden in Mei 1897. Totgeene b .. prel,in~ 
nanleiding gevend wordt dit v.rslag goed
geka~rd. 

Daarna houtU de SECRETARlS lczillg: van 
zijn verslns over de werl~zaamhedcll van 
het Bestuul' gedu,·.n<1. het mantsehappelijk 
jaar 1897-1898. 

Dit verslug illidt als volgl: 

3d• Jaarlijksche algerneene verga
dering van den Z. N. Tooneel
bond. 

.lk durf vertl'OIlWall, Mijnheel'en, dat ik 
heden als secretaris veel bijvalr.al O(Igstell, 
2:0od1'a ik u zal hebben opgcsomd, nl wat er 
door het Bestuur van· Dllzen Hond in het 
afgeloopen ja.1r w('rd uilgevoerd, 

Wij We1.en er op in dllS vorig jn.1rvel'flag, 
ttat Cl" lIeet W!l.t kon gl1daan ",'orden door 
om~ell kring, dat wij als !Jet ware eene 
1IIaats haddcll ingenomen, dio reeds laug 
had dienen heztft te l.iju om het werk tc 
doe.n da.t door ons DU als Jloodig wordt uit
gevoercl, alleen omdat wij het als. een nut
ligcn, ja onmisbaren :u'beid beschouwen. 
\VjJ stellon ons dus voor, ·maar voor~ te 
loopen op he.t ingeslagen p.,d, wei verzekerd 
dat wij op da goede .hq."n zijn1en het ODze 
plicht is voort te doen. 

Qllze be.stullrvel'gadel'ingen waren dit 
jaal' zeer talrij~. want wij kwamen gere
geld clke wcek byeen. Deze vergaderingen 
werden niet telkells dool' <lfzOllderlijli.e 
bl"iev8u nangezegd ; het re,tunr maakt.e 
gebruikt "an do redactie\'crguderir.gen, voor 
zooveel er puuten van 'oildergeschik't bel.mg 
waren af te haUllelen. ; vau . bet oogellbHk 
dal er ieLs belallgrijks moest bealisl ·worden. 
werden er bijzondere' vergaderingen :,;ehou
den, die 1.ilkens door bijna al du bcstultl'Jedoll 
werden bijgewoolld. 

Het eerste werk van belang dill \vij hiel· 
pen t01, stanu brengen was de uitgave "an 
het wC8kblad 9.et TooHeel in samenwerting 
met beL . Nedcrlandsch 'l'ooncclvCl'b9ml, 
wa.arovcr wij in ons vorig jaarv(!l'slag l'OOds 
gowaa.gden. 

Ilil was !>Cn llOOgst belnllgrijk feit : <lnt 
wisl cn begreep dc heer Rmnnts zeer w~l, 
loen laij or ovcr gewaagde, en biJ do ueel" 
Jegging va"u het voorstel in ans bc;;tuur was 
meu algemeon van gevoelcll, dat de l.i.lak 
zoo onverhoopt, zoo verrnsselld, zoo vc:-blij" 
dend was o.m nit't · eenigszius a,111 de moga
Jijkbeid van hare verwezc:lnlijli.iug W, twij· 
feien . Lang bloef de twijfel yoortt.!ul'ou, lang 
werd er om gedacht, over "t!l'gaderd, ge
wikt, gewe'gell, tot eindelijk, na eelle ver~ 

gadering, gellOudan in het Pllltltyn ~luseum, 
met dE"ß huer VinkensteYll, "an Schiedam, 
de wederzijtlsche verplichtingen bepaold 
werden vastgesteld, en cen o\'ereeukomst 
geslolen met den drukko,·CI. Thibaut, nil 
ollte stad, om het bind nit te gevf'n.Z~kerheid. 
was er dus verkregen dat hct ern voUrokken 
feit was. Noord Oll Zuid zouden wek .... 
Ujks bunne gedftcbtenwi .. elen .In eeo blad, 
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over de ysrschillende tooneelk westiell, over 
de verschillenae belallgeu, l,I.e wederzijd~che 
·toolleelen betreffend. Zoo verscheeu hat 
weck blacl ' '00" Noord I en Zuid ' onder den 
eeuvondigen titei Hot Too/i,eI en ander 
I'edaetie voor N. N. "'nn den heer J. Vriesen
dorp; voOr Z.,N. van onun \'oer.zltlcr, 'den 
hee",~. Cornet,e, met den · heer '11. Molis als 
secretaris. 

Beeft nu Het .Toolleel diensten beweztm 
onu onze ?.aak' Ileen het blad beantwoord 
aan de eischell die men 'nan zooln vakblad 
kan en mnet stellen! Ziedaar eene vraag. 
die wij hier ber.cheidenheiclshalvc ouilennt
woord rnoetcn la1en. 

Dat het echtor in aUe opzichten !!An iute .. 
re!;~aut vakblatl is geweest, 1.al niemand 
ons wlUll'schijnlijk tegensjlrekcn, eil dat het 
niet !:tilget' kOD blijveu \'ool'thest.c'\nn, 1.al 
ongetwijfeld door veleu botJoeul'd wonlon. 
(Oval' dit niet voortbestaan komt )ate'r 
meer). ]{ullilen wij dusin den )oop van a, s. 
winter Hel Toollcel niet mOOl" a.an Ollze 
lerten t'huis zeurtell, ;"iJ hopen tpeh dat 
Hel Nodcrlandsch Toonce/ opnicuw zal 
verschijnen, cn wederom dien:;t docll als 
otllcieel orgaan van ODzen Bond. 

Toen wij hat vorig jaar Me,·!', Verstraete
Laeqnet bij gelegenbeid van haar goudan 
jubelfeesl zoo prachtig vierden, log het al · 
dadelijk in onze bedoeling hClzelfde le doen 
voor den heer ~', Van Doeselaer, die een jaar 
I.ter illsgeUjks jubelf ... t zou vieren, Mej. 
E. Jonkers cn oe heer H. Lurocbe zorgden 
voor de inzalllclin~ der noodige geldeo, eil 
werkten zoo buitengewoon, zoo ijvervol, 
dal er niet minder da. WOO,OO fr. bijeen 
werden vergaard. waarvool' onder meer 
sehitterende geschenken, hel portret van 
den jubilar!s were! sangekochI, gcscllilderd 
door H, Luylen. en dat algemooll als een 
meesterstuk van dezen uitstekeuden kunst
schilder wordt bewonderd. 

De heer Van Doeselaer ,werd, eveu nls 
zijne kunsljr.uste·r,op het Stadhui!l ontvallj!en 
door hot College van DurgeU!68Ster eD Sehe
Femeu, dl)Or OU7.8n voorzitter met de noodige 
toesprm>.k vOQrges~ld. waarop de BUl'g'e~ 
meester nlllw091'dtl~ . I{ortom, eene hart.elijke 
ollt"angst, die de heer Von {)oosela'lf zp.ker 
niet spoellig z~~l vel'geten, en ,vaarvan wij 

.allen ook de beste herinnering zullen be~ 
waren. 

Na aftoop van dit feest wcrd MeJuffrou\V 
E. 'JonkCl's wegens bewezell diensten be
no~md tot eerelid "an C?llzen Bontl, welke 
cerehLel bercidwillig door de beganfde 
artist.e werd aanvaard. 

Voor de rcestviering van Mevrouw "an 
Pp.ene te Gent zond ODle Bond rum be~ 
illrichtingscomitei~ eene geldeliJke bijdrage, 
weU~e in dank ward aangenomcll DU waar
voor wiJ een vleielld schrijven ontvingen 
met da dallkbetuiging van de inrichLers. 

Op onze \"orige aJgemeene vergadel'ing 
werd door den heer H. Laroche de wensch 
\\itged~\1kt, dat het gezelschap wnarvall bU 
deel mnakt, ook eens door onzen Dond in 
da golegenheid zou gesteid worden eene 
kUllstvertoocing te geven, Deze weusch 
vond algemeene instemming. en bat bcstUU1' 
hield hiervan byzondere rekenlng. Het was 
ons dnarbij te doen eeno we.zenlijke kunst ... 
v~l'toonilJg in te richten, en wjj waren van 
meening dat een mcesterstuk 01' Vl'eemden 
1J0(lem . geteeld hicrvoor evengoell in aan~ 

mprking kon komen als een gewroeht ollzer 
lUltionnle kunsl : zoo kp.er.Jen wij nogmnals 
tot lbsen ter~g, cu N(JrQ zou dienen "Voor 
de 1>&10clde klln.tvoorsteliing. 

Het 0pl'oereu .van dit werk was eeJlC 
moej)ijke en g-evnarliJke onderneming, om~ 
dnl <ie titelrol verpletlond is, en .1' 

vreos kOIl besl.'\.1.ß dat geen actrjce van OIiS 
gezelschap ze zou anndurveu. GevaarJijk, 
omdat de proer, ingevaI van geheeJe of ge
deeltelijke misluliking, nadeel koli laebren
gen aan den goeden naam \IM ons gezelschall. 
oa de prachtige vertolking van Oabrjlol 
Borckman door de Rott.erdamsche artisten. 

Ik geloof hier Le mogen ieggeo dat ons 
gezelschap ziclr ,in de proet buitengewoon 
heeft onderschelden en dat Nora is .ertalk! 
geworden op een wijze die de moellijksren 
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heert kunnen bevredigen. AI de a:rtisten, die 
In het stuk optraden, verdienen niet aUeell 
onzen 10f, ma.ar onze bewonderiug, en het is 
dank aan hqnne builengewone begaafdheid 
dat da Boud misschien met Noraziju grootste 
succes heert beleefd, een succes dat io de to.
komst moeMijk zal kunnon overtroft'en WOl'

den.lk houd er aan in nanm van ans bestuur, 
in nnam van u (dien ollzen dank 10 betuigen 
nan de keurige tooneelspeters die ans ter 
zijde stonden, en in het bijzooder rum Mevr. 
Oilis, die zieh in de tilelrol bijzonder onder
Icheider. heetL. 

Bij de rondvraag van den Voortitler, of I der Rotlerdamsche Tooneollisten liefen zieh 
een der leden aa. urnerkingcn te m. aken hP.Oft insgelUks insehrijvfn. Nieuwe leden boden 
op het verslag over do werkzamnheden vao zieh reeds aan VOOl' het volg~lldja.ar. 
het Bestuur, verlangt niemand het woord te 
nemen. Bijgevolg is dU verslag met nlge· 01ltvallgsten. 

De tweede '\'ertooning was zolfs onder 
flnantioel oogpunt oen succes, doch hierover 
zal onze penningmcester U nader kunnen 
inJichten. 

Hel tweede foest,dat wij onzenleden moch
ten lIJmbiedell, WM kleinel' in ' olllvang en 
van bcteckenis, mAAr werd toch zeer interes
sant, door de medewerking van Willem 
Van Zuylen, p.eu tier beste Noordnederland~ 
sehe tooneclspelers, warn'mede veel onzer 
leden wellic h t voor de eerste ma.al mochten 
kennis maken. 

He\ eonoort·voor~delling werd gegevcn in 
samenwerking OIel de Hoiiandsehe Club, ten 
,"oordeele \'an het N.-N. Comiteit tOI hulp
OOtoon. Het feest liet een bant van ruim 
500 frs teu hate valliaatstgenoemde liefdn· 
dige Illriehting. llier vereenigde dus om~e 
Bond het nuttige met het aangenamoell heert 
alzoo dubbel goed werk verrieht. 

Het be3tuur wilde zijll leden tot sluiliug 
van het wintcrseizoen vergasten op een 
vertoouing vnn de Rotterdammers. maar 
de te Iwoge eischen van deze laalsten hebben 
Oll~ doen terugschrikken, daar wij onze 
gelden niet durfden wagen, weinig verze· 
kerd als wij waren van eeDen voordeeligen 
uitslug. \Vij hebben ons iosgelijks geweod 
t0t het gozelschnp van den heer Hendl'ickx 
te BI·ussei. Wlj dochten dit te laten oplreden 
in het te Antwel'pen nog onbekend werk 
van Nestor De Tiere, Wilde Lea, met de 
mcdowerkiog van Mevrouw Julie Cuypel"S. 
Ook dit mislukte, om reden dat dit gezel
schap verbonden was bij kotltrak t tol In 
Mei vertooningen te geven van H et lukell 
des Kruis en De lwe.e Vers/ootcUnetll. 
Maar uilgesteld i~ niet vel'loren : wij hopen 
dit in don Ioop vati het volgend sefzoen te 
kunuen bewijzen. 

01) 21 Febrnari ontvingen wij van het 
bestuur van den Noordlleder1andschell wo
neelbond, het bericht dat hel tooneelblaJ 
voartaan niet meer voor gezamentlijke 
rekening kali verschijnen, gezien de moei· 
lijkheden van bestuurlijk~n aard, waarvau 
wij hier niet verder willen onderzoekon in 
hoever zij al of niel gewettigd zijn. Zooals 
hooger werd aaogehaald, zullen denkelijk 
onze leden Hel N ederlalldsclt TOOlllel in 
de plaats krijgen. \Vij kunnen hierbij niet 
nalaten onze spijt uit te drukken over de 
genomen beslissing van wege ODze Noorder· 
broeders, welke spijt zeker ook door vele 
van hen zal gedeeld worden. Wij hopen 
desnl.ttemln op dezelfde vriendscbappelUke 
wijze La kunnen samen werken, voor zooveel 
ooze belangen, de b~langen ODzer toooeet· 
speiers, en In het algemeen de belangen der 
tooneelspcelkun~t, dit zullen vergeu. 

meeue stemmen goedgekeurd. 
Oe heer VAl' Do&8ELAER r.egt, in verhand 

met hot verslag, iels Le willen in 't midden 
b~engen,' en namolijk dito dat Jlij zieh niet 
\'l'l'eenlgt met het spijt, in hp,t verslag uitge. 
drukt dat OIlS orgaan voortaan zonder de 
medewerking der Noord-Nederlunders ver
schijnen 1.81, Hij vond de artikels uit Noord
Nederland vcelal te lang en te weinig belaDg~ 
wekkend voor onze lezers, minder met 
Noord-Nederlandsche to.,tanden vertrouwd. 

Daarop anLwoordt dc VOORZJ'I'TRR dat hij 
zieh wel Mnsluil bij hot spUL, door den 
se~retaris uitgedl'Ukt aver het afspringen 
der samenwerking. en wel \'o3I'al met hef 
oog op het to bereiken doof: samenwcrking 
van Noord en Zuid op LoolleeJgebied. Hij 
ueemt rum llat al de N.·N. artikels niet 
in den smaak kondcn vallen van cen groot 
gedeelt~ -ollzer vla..'\msche lezer.:), alleen be· 
kend met önze toestanden; dit bolet evcn· 
wel niel.dat meestal ,ulke opstellen in bet 
blad werden opgenomeu , die .ook door ans, 
Z'lid-Nederlanders, met belangstelling wor
den gelezell. 

D. heor LAROCHE mecnt dal het blad ten 
onzent meer gewild zal wezen buHen -samen
werkiog . met Holland, daar het dnardoor 
et!1l meer lokale tint zal krijgen. 

De VOOR7.ITTER. We mogen eehter niet 
vcrgeten dnt wij niet uilsluitend lokaal 
mogen iijn, daar ons bind hel organn Is van 
den Zuid-Nederlandschen Tooneelbond. 

De heer DELATTIN die zieh steell.s op de 
hoogte he.fl gebonden van de gebendenissen 
01' Noo:d-Nederlaodsch tooneelgebied, en 
daardoor met meer vrucht de leziog vrm het 
blad kOIl volgen, acht het ophouden onzer 
samenwerking zeer te betreuren. Hij ver· 
heugt er zieh echter over dat wij elk een 
orga.n hebben, z66 de Zuid- ols de Noord
Nedol'landsche Tooneelbotld, waarin wij onze 
gedachtem kunnen wisselen. 

00 heer PAUL BILLIET.Men kau de k weslie 
van veriiehi11ende standpunt.eu beschouwen i 
er was zeker v66r en t€'gen in 'de samen
weril.ing, maar In elk geval vond hU hel 
orgaan Ie ullsluiteud sosehreven met hel 
oog 01' de leden der beide Tooneel bonden , 
te abstrac!. 

Ue heer HUBBRT MELIS houdt er aan te 
verklaren dat het afbreken met Noord' 
Nederland op de meest vrlendscb.ppeiijke 
wijl;e gesehied is, en dat onze herinneringen 
aan het jaar ~amenwerking, en wel inzon· 
heid met de heeren Fritz Lapidoth en Vln
kenstcyn, om ter aangenaamst zijn. 

Oe beer FUNS V AN LABR stelt voor den 
heer Fritz Lapidoth.. namens OO1.e redaetiG 
eon bl'ief van sympathie to sturcn. Daarna 
geetl belzeUde lid, bet ambt van sehatbe
waarder \'ervullend, verslag ovel' den toe· 
sland der kas, welk verslag hier volgl. 

GELD&LIJJ<E TOESTAND DES BONDS. 

• In het verloopen Jaar ZijD er ans slechts 
tWCfl oDtslagen toegekomen, nsmeli.;'" dit 

Ziedaar, MiJnheeren, het rolans om.er van MevI', Cort.ebeeck, uit Drussel ell dit 
werkzaamheden in het afgeloopen jaar. De 'fan den beer Jan Bruylants,van Antwerpen. 
toekomst zal ons weinig rust gunllen, W,lllt Oe heer Erum. Van Driessche wel'tl OU!f 
cr kan nog Teel gedaan worden, an I'\veral door sterfgevnl (Inttrokken. Deze, voor wat 
wanr \Vij op ons gebied iets nuLtigs zullen het getal bell'eft, geringe vel'Hezen werden 
kunnen verrichten, znl men OD1.en naam ans tienduhbel vergoed door het Hjtreden 
lezen. Een werk, dat wij op DUS hebben van niet minder dan vier-en-dertig niouwe 
genomen alvast te doen opvoereo, is KOlli1lg leden, namelijk voor Antwerpen : 
Hagtll, het bekfoond treurspel va.n anS me· Mevrouw Verstraete-Lacquet, de heeren 
delid H,Melis, dat, wij hopen het,iu het lJegin Nljman, Antoou Von Horonbeeck, Am, Mus
van heL Mnstnande speelseizocn zat vertoond schoot, Schram, ReYllders-Bisdom, G. Kur. 
wordeudool' hetgezolschapv.n den heer Van ten, A, D'Aes, Arth, De Landtsheer, Kar.1 
Doeselaeren waarinzijne bestenrtislell zulien Weyler, K. Simillioll, Jos. Angermillo, Jos. 
kunnen optreden, Dlt is voor het volgend Mal",h.ert, Bernard Bolle, Fran. Van Doe
tooneeljnar onze eerste en beste zorg. Kun· selaer, W.Quistwator, Torfs, Henry Luyten, 
non wij zoo jaarlijks eeu of twe. kunslw.r, G, Spriugael, CI, ThibauI, Dokter Goyeus, 
ken op ons repertorium breugell, dan reeds Oscar Lnmbrechls, A. GOYins, majoar Pit. 
zullen wij oa eenige jnren met voldoening toors, Paul Kemps, Jut Roelants, Van Rlel, 
mogen ~r\tg zien op hetgeen onze Bond in Jul. HnrIDs, Aug. Vau Cauter en }"'elix 
het belang de tooneebpeelkunst zal tot stand Deriekx, Voor Brusscl, de heeren Arlh. Hen
gebrachl hebben ". drlekex en C.1Je Visschere. Oe heeren Stroo-

Aigemeene loejulchlng t,egroel dll veralag. I banlle TUl'ohoat en M. Roelaot., beheerder 

'97 Mel In kas fr. 395,92 
Oet. Bijdragen der ledon 

69 a 5.00 
1 a 10 

Nov. Oe kunstvoo ... teiiiillg Nora 
dOOl' de artiesten van ons 
Vlaamsch Tooneol, Het ons 
een voordeel" van fr . 

34& 
10 

32,45 
Winst op IoteIl ~ 

Totanl r", 785,57 

Uitgaveu . 

Uitbetaald ann oos orga.1I Hel Too-
1Ieel fr . 168 

Gift aan M~v. Van Peene 50 
Verschillende onkosten Kwijt-

schriften; SekretariaBt ; Druk· 
werk; Kronen en BloemtuiJall; 
Briefwisseling orgaan : gt),80 

Balans. 
Inkomsten 
Uitgaven 

Sameo fr. 313,80 

fr . 785,57 
313,80 

In kas fr. 471,71 

Oe heer LAROCHfO: bedankt den ievel'igeu 
~chatbew3arder, weJl;;e bedankingen be
aamd worden door al de aanwezigl'n. 

De voorr.itter stett, namens het Bestuur, 
eene ver:lOderiug voor a.'lll de statuten van 
den Bond, namelijk aan de eerste alinea van 
art. 4, waarvan de ondervinding heeft 00· 
wezen, dat de herziening noodzakclijk iso 

Dit artikel zou voortaan .lulden : 
• Op de. jaarlijksche algemeene vergada

ring, die in den loop VilU April 0/ }dei ge
hauden wordt, eDZ .• 

00 bijvoeging de;' woorden of Me; wordt 
zonder tegenkanling gesternd. 

Er zijn drie leden to verkie7.en voor het 
BestulJl'. Twee daarvan zijn artredende It:den 
on herkiesbaar, namelijk de heeren Ma:< 
Roosos en B. Tokkie. Voor de derde plaals 
wordl als candidaat voorgesleid de heer 
MEIJS, in 1897-98 secretaris der redactie van. 
Hel Too.ecl. Deze heer word, gekozen. 

Zijll alzoo beuoernd tot bestuurlid voor 
eeo termijn vau drie jaar : da heeren H. 
MELIS, Max ROOSF..8 en B. TOIUC.lE. 

De Heer PAUL BILLJBT vraagt dut de 
Zuid-Nederlandsche Tooneelbond op zieh 
neme den heel' Minister te onderhouden over 
het teit, dat er in ons land geen eereteeken 
be::;Laat voor verdienstelUke tooneelkunsto
naars. Zoo was het den inrichters der t'ef!.steI1 
ter. eere van Mev. VERSTRAETE LACQUET en 
rien heer VAN DOESELAER niet mogelijk 
deze feestelingen eonig bewijs te overhnn· 
dlgen, getuigend dat men aan hoagcrhalld 
hunne lange artistieke loopbaan erkende. 

Er beslaat alleen de Lcopold.orde, maar 
da heer BILLIET tWijfelt eraaH of die zou 
toegestaan worden. Hij zou dus wensehen 
dat OIlze Bond zieh weudde lot den hoor 
Minister om de in~telling te verkrUgen 
eener orde welke verdieustelijke tooneel· 
kunstenaars zou Imnnen ridderen. 

Een p;\ar leden drukken den weuseh ult 
dnt de bond zich dienauugaande in betrek
king stelle met de nieuwgesticht.c .. Fedcra · 
tion des Auteurs Dramatiques .. . . I.e Brussel 
en met delllt'rooneelsebrijversbon1" te Gent. 
Aangenomen. 

Da heer YA":{ LAER herinnert er aan dat 
toekomend jaar de heer Lemrr.ens, vnll hei 
nationaal tooneel, zijn 25-Jarlg jubileum als 
tooneelkunstenaar vieren ""I. Hi) vrnagt dat 
men voor heIß in vnrhonding doe wat men 
voor het 50-jarlg juhiieum van ?Ijne mede
kunstenaars gedllllD heefl. Aigemeene hijlre
ding volgt op deze woorden. 

Dt! heer NYMAl', als eeni~ Nederlanrler op 
do zitting aanwozlg,maakt zieh de tolk zijner 
landgenooten te Antwerpen om den Bond te 
bedanken voor zijne ko,lbal'e medehUlp 
tijdens het la.lsle weldadigheidsfeesl len 
voordeele van ondersteuning behoe ... ende 
Noord-Nederlanders. Hij hoopl dan ook dal 
de te Antwerpeo verblijvende vermagond. 

Nool'd·Nederlallders, uil erkentelijkheid, zieh 
bij -:len Bond zullen aallsluitcll. en steH voor 
dat de Bond dien Heeren een oßlzendbrier 
in dien zin zond. 

De voorzittel' bedankt den Heer Nijmall 
voorzijllebeleefde woorden, maar betwijfelt 
hel. zenden eeDer cireulaire als het gcpaste 
middel om bijtrcdingell :lan te wer"en. 
Hot komt hem dOflm.tig voor, bij gelegen
heid, persoonlijke .tappen aan tc wenden. 

DR HEKR DELATTIN zegt dat hij mp.t tcVI'O· 

denhoid lerngziel op het werk, door deli 
Bona gedaan, maar betreurt dat er niet 
ßleer kon gedaan worden voor bet tooueel· 
onderwijs. 

DB VOORZITTER. De zaak is In 'I geheel ult 
het oog verloren. Herhaadelijk ward er over 
gesproken, Oe toestanden zijn echler thans 
1.06, dat hel klcschheldshnlve fen plicht is 
voor ans, den gespannen toestand van het 
Consel'vatorium niet moor te verwikkelen, 
aangezien het juist van het CoIBervatorium 
is, dnt de door ans bedoelde uitbreiJing ,'an 
het tooneelondcl'wiJs moet uitgnan . Overi· 
gens, bel is het eenig punt "all <'JlS pi O· 

gramma waaraan tot hiprtoe geen begin van 
uitvoering kon gegeven worden . 

Om te sluiter. fleelt de Voorzitter meo dat 
hij met genoegCll melden kau, dal Cl' cene 
overeenk~mst ~etrotfcn is tllsschen den 
Z. N. T. en den Heer Van Docselacr,ßestuur· 
der van den Nedel·lauds.::hclI Schou wburg tc 
Ant\\'erpen, voor hp.t opvoeren V,ln J(oltiug 
Hagen, vati HUBERT MEt.IP. 

De Secrciaris, 
O. DELATTIN. 
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