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Aan de Leden. 

Ons verbond noemt zich Het NEDER
LANDSCH Tooneelverbond. In waar
heid echter is het nog geen nationale 
vereeniging; zijn doel en streven bij 
bedroevend weinigen bekend. Op een 
bevolking van meer dan 6 millioen 
inwoners talt het 1500 leden! 
Gevraagd mag worden of die toestand 

moet worden bestendigd. In de vorige 
algemeene vergadering is besloten 
propaganda te maken voor het Neder
landsch Tooneelverbond. Meer nog 
echter mag men van een propaganda 
uitgaande van de leden-zelf ver
wachten. 

BRACHTEN ZIJ ELK JAAR EEN 
LID AAN, zij zouden zich telkens meer 
tot ons Verbond voelen aangetrokken, 
omdat daaruit de overtuiging tot hen 
komen zou, niet alleen LID, maar een 
waar strijder te zijn voor de belangen 
van een Verbond, dat dankbaar is voor 
de jaarlijksche contributie, dankbaar ... 
maar niet voldaan! 

Als de leden niet langs dien weg 
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de afdeelingsbesturen, de afdeelings
besturen het hoofdbestuur steunen, 
is er van vooruitgang van het ledental 
geen sprake. Geen betere aanbeveling 
van een zaak, dan door iemand, die 
overtuigd is van haar nut, en daarom 
valt van de hulp der leden zooveel te 
verwachten. 

Er zijn in tal van plaatsen afdeelingen 
op te richten. 't Lijkt maar een kleine 
moeite daartoe te geraken. Maar ... 
tot wie heeft men zich te wenden. aan 
wie zal het Hoofdbestuur vragen het 
pad te effenen, een klein Comite te 
vormen, dat een vergadering belegt, 
waarin een en ander omtrent het 
Verbond door een lid van het Hoofd
bestuur kan worden medegedeE;ld? 
Wie uwer, leden van het Nederlandsch 
Tooneelverbond, wil het Hoofdbe
stuur behulpzaam zijn en familie of 
vrienden in de plaatsen waar geen 
afdeeling is gevestigd, verzoeken zich 
met het voorloopig werk te belasten? 
Er wordt van de leden weinig ver
langd . .. alleen denke men eens· na 
over beide, als tot elk der leden 
afzonderlijk gerichte vragen. Niets 
zal het Hoofdbestuur aangenamer zijn, 
dan wenken te ontvangen en van die 
wenken gebruik te maken. Daarom 
moet het geen al te lange overpeinzing 
worden, maar eene die tot da den leidt. 

Want, het sei zoen, eenmaal begonnen, 
is bijna onmiddellijk weer voorbij en 
de winter, die lang lijkt, duurt maar 
kort. 

Wie dus in deze richting wil werk-
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zaam zijn, doe het haastig. Voor het 
geven van elke inlichting zal steeds 
worden bereid gevonden: 

Utrecht, Sept. '06. 

J. H. MIGNON, 
Oosterstraat 1. 

WILLEM STUMPFF. * * * * * * * * 
W oensdag 22 Aug. l.I. heeft de heer Wille m 

Stumpff den leeftijd van tachtig jaar bereikt. Een 
ziekte riep hem eenige maanden geleden van zijn 
arbeid en deed aanvankelijk het ergste vreezen. 
Maar de sterke geest 
hield de overhand over 
de kwalen van het 
lichaam en na op een 

Het kan dus niet missen, of het optreden van 
Stumpff, die door zijn betrekking in relatie stond 
tot de eersten van de stad, als mededirecteur van 
een tooneelgezelschap, heeft iets bijgebracht tot 
de meerdere emancipatie van het tooneel. Daarbij 
man van groote orde in zaken, van groote stipt
heid in al zijn handelingen, moet zijn leiding als 
tooneeldirecteur, hebben meegewerkt tot verhooging 
van het maatschappelijk crediet in schouwburg
zaken, tcrwijl dientengevolge ook in de betrekking 
der tooneelspelers onderling en jegens hunne 
directie, een anderen geest is gebracht. Zelf 
rusteloos arbeidende, er "teeds met hart en ziel 
bij, voorbeeld van orde en regel maat, ook orde 
en regelmaat vorderende en wetcnde te hand

haven, is door zijn 
invloed het tooneelbe
drijf in den Stads
schouwburg, er een 
geworden, dat een vrij 
betrouwbare bestaans-

I zekerheid in de plaats 
kon stellen van een 

ongewisse carriere, . 
waarbij men zoowat 
van de hand in den 
tand placht te leven. 

stadsbovenhuis een 
moeilijken winter te 
hebben doorgebracht, 
heeft de koesterende 
omgeving op den war
men zandgrond aan 
den duinzoom, tusschen 
Heemstede en Hille
gom, waar Stumpff den 
zomer doorbrengtonder 
het belommerde dak 
'1an zijn schoonzoon en 
dochter, hem nietm'e 
kracht doen winnen -
zoodat wij hem straks 
hopen terug te zien, 
op de bekende hoek
plaats in de loge van 
den raad van beheer 
in den' Amsterdam
sehen stadsschouwburg, 
met groote aandacht 
gadeslaande al wat op 
het tooneel voorvalt. 
En in de pauze den
ken wij ons hem weder 
gezeten op zijn vaste 
plekje in den foyer, 
genietende van een 
geurige sigaar en een 
kop thee, in druk ge

Willem Stumpff in 1906. 

In hoeveel groote en 
kleine conflicten zijn 
beleid beproefd is ge
worden - gedurende 
zijn loopbaan aan het 
tooneel - is een vraag, 
die ons niet voor be
antwoording vatbaar 
schijnt. Het leven van 
een theater-directeur ls 
een aaneenschakeling 
van conflicten, met het 
kunstenaars - personeeI, 
met het publiek, en 
slechts een groote vast
heid van hand, gepaard 
natuurlijk aan een zieh 
nooit vergetende be
dachtzaamheid en zelf
beheersching, waarbij 
dan nog komt een zeer 
bijzondere tact in den 
omgang met het lastig

sprek, dezen of genen tooneel-minnaar, uit den 
rijken schat zijner ervaring in lichtende en het 
oordeel zuiverend of bekrachtigende. 

Stumpff heeft door zijn toetreding tot het tooneel, 
eerst als vennoot in de directie Stumpff en 
Veltman, nu meer dan 30 jaar geleden, mede 
geholpen de waardigheid van dat tooneel in de 
schatting van sommige kringen, die er tot dien, 
zichverre van hielden, te verhoogen. Stumpff 
was, als directeur van het Park, dat toen in Am
sterdam de plaats vervulde, die thans het Concert
gebouw bekleedt, het middenpunt der muzikale 
beweging. En de muziek is altoos - ten onzent -
bij de beschaafderen - of die er voor doorgaan -
meer in de gratie geweest dan het tooneel. 

ste volkje van den aardbodem, kan het schip, dat aan 
de zorgen der theaterdirectie is toevertrouwd, door 
de vele klippen telkens naar veilige haven boeg
seeren. Dit nu reeds gedurende meer dan 35 jaren 
met succes te hebben gedaan, zij 't ook de laatste 
jaren hierin gesteund door een directeur-g'erant, 
van niet minder doorzicht en kennis van tooneel
zaken, geeft den heer Stumpff ten volle recht op 
de Jmldigende uitspraak, qu't'I a bien mert'te de 
sa patrie ! B. 
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AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * * 
Sinds ons laatste verschijnen in Mei, heeft de 

dood een man van het tooneel wegg~nomen, die 
er een beteekenis en waardigheid aan gaf, welke 
het voor den vervolge alleen kan ophouden, door 
zijn nalatenschap in eere te doen blijven, d.w.z. zijn 
drama's bij voortduur een plaats te verzekeren op 
het repertoire. Zonder daarmee tot gelijkstelling 
dezer beide grootheden te willen besluiten, durven 
wij wel zeggen, dat Henric Ibsen voor ons modern 
tooneel is geweest, wat Shakespeare was voor dat 
van zi/n tijd, al zal het de vraag zijn, of de 
Noorsehe - gelijk de Engelsehe dramaschrijver, 
ook de toekomst zal blijven beheerschen en al 
zal bij pene vergelijking dienen te worden in acht 
genomen de kleinere ruimte, die de gezichtskrillg 
van Ibsen omvademt. Denk Shakespeare weg 
en gij ontneemt aan het Germaansche tooneel, 
datgene wat het verheft boven een middel tot 
aangename tijdpasseering, gij ontneemt er aan 
zijn ernst als kunstuiting, zijn hoogstaand karakter 
als ter overdenking, ter bestudeering aantrekkelijk 
gegeven, voor het geestelijk aristocratisme onder 
de menschen. Denk Ibsen weg en gij ontneemt 
het moderne tooneel zijn ruggegraat, zijn hersenen, 
datgene wat het uit de alledaagschheid ophief 
tot den hoogeren sfeer van een het ontwikkeldst 
deel der maatschappij waardig onderwerp om er 
zieh in te verdiepen. Ibsen heeft door zijn drama's 
ook het - voor een deel uit geleerd snobisme -
van het tooneel afkeerig publiek, geprikkeld, en 
zoo niet gemaakt tot voorstanders, minnaars van 
het tooneel, nochtans bekeerd van het denkbeeld, 
dat het moderne tooneel iets absoluut minder
waardigs zou zijn, goed genoeg voor het plebs -
ook het geestelijk plebs - of voor een naar 
mondain genot jagende coterie van gedecolleteerde 
dames en gerokte oude en jongeheeren. Langen tijd 
vermaakte Ibsen de wereId elk jaar een nieuw werk, 
een kerstgeschenk, met spanning verbeid en met on
gekende graagte in alle streken, onder alle z6nen, 
ontvangen. En het tooneelrepertoire kreeg er het 
middenstuk van de tafel door, waar alle andere ge
rechten zieh om groepeerden. Het nieuwe stuk van 
Ibsen was het moment van het seizoen, ook voor de 
acteurs en actrices en voor het publiek eerst recht 
voor hetwelk het the topzc 0/ the da.y werd. Het 
nieuwe stuk bracht weervan zelf de oudere Ibsensche 
stukken uit het archief naar voren. die een weder
opvoering werden waardig gekeurd en zoo kreeg 
een komediegang ten. minste eenige keeren per 
winter, beteekenis boven een ban aal uitje. Hoe zal 
dat nu gaan - nu niet telken jare meer, een 
nieuwe openbaring van den Noorsehen schrijver, 
den volke kond zal doen, dat hij nog leeft en 
werkt, het pubiek zal opschrikken uit de alle
daagsche sleur en dwingen tot zelfonderzoek, tot 
beproeving van eigen hart en ziel? Want waar 
sommigen Ibsen's ethiek harteloosheid, menschen
verachting en wat al niet meer voor leelijks ver
wijten - mogen wij daar wel tegenoverstellen, 
dat weinig schrijvers z66 diep de menschelijke 
ziel hebben weten te peilen en moge het dan 
niet zijn met zachten drang, maar met onweer-

staanbaren ernst, zijn medemenschen heeft ge
dwongen tot zelfonderzoek en erkenning van eigen 
zwakheid. 

Evenmin als ooit het hoogstaande geschikt is 
gebleken voor dagelijksch gebruik, zullen de 
Ibsensche stukken het repertoire avond aan avond 
kunnen vullen. Kaviaar voor !Iet volk - gelijk 
Shakespeare 't noemt. Shakespeare, wiens werken 
ook niet tot het genre behooren, dat series van 
100. 200 voorstellingen bdeeft. Kaviaar voor 't 
volk, ja '-. maar volk niet genomen in den zin 
van het minder gegoede, het schellinkjes-volk -
maar volk genomen in den zin van «het gemengd 
publiek. » Immers, het behoeft heel geen bewijs, 
dat onder het publiek van stalles en balcons niet 
de meeste ernstige SChollwburgbezoekers zijn te 
zoeken en dat de ontvallkelijkheid voor het waarlijk 
groote, diepe, geheimzinnige, niet in de laatste 
plaats te vinden is bij het minder-rangspubliek! 

Neen, Ibsen zal wel niet voor de schouwburg
directies worden wat De Industrieel van Pont
Avesnes of Ho/gunst voor haar is - maar hij 
zal onmisbaar zijn om aan het repertoire haar 
substantie te geven, om het tooneel op zeker peil 
te houden en niet te doen vervallen tot gewoon
weg een a'angenaam tijdverdrijf - wat het wel voor 
een ded zal moeten blijve.n, tenzij men het zou willen 
doen olldergaan in eigen diepzinnigheid - maar 
met zijn buiten het gewone vallende avonden, wC!.arin 
wordt goedgemaakt, wat op andere wordt ge
zondigd. De dagen waarop de stukken van Ibsen 
worden opgevoerd, zullen de biechtdagen zijn, de 
dagen van foltering eil louterillg -- want Ibsen 
proeft de nieren der menschen en ·geen schuil
hoekje van kwaad of goed in hen, dat voor hem 
te verbergen is en met den fakkel van zijn düor
dringenden geest niet wordt verlieht. En daar wij 
allen mengsels zijn van kwaad engoed, treft hij 
aitoos het wit der gelijkenis met ons zelven. Het 
zal altoos moeilijk blijven om uittemaken in welke 
mate van de kunst in 't algemeen, een veredelenden 
invloed uitgaat, maar wie het tooneel erkent in 
zijn karakter als "moralischer Anstalt", zal ook 
ten opzichte van Ibsen zich hebben te houden aan de 
sprellk, dat: zachte heelmeesters stinkende wonden 
maken. Een zachte heelmeester, is Ibsen niet 
geweest. Hij heeft er niet tegen opgezien met 
vuur in de wonde te branden. Men heeft zijn kop 
maar aan te zien, om er zieh be",,"ust van te wezen. 
dat men iemand voor zich heeft, wiens oogen 
door-en-door-gingen - maar tevens heeft die kop, 
bij alle scherpte, een adel, die eerbied afdwingt 
en elk denkbeeld aan wat klein en kleinzielig is 
volkomen uitsluit! 

Een dichter van drama's, van wien het aller
minst te verwachten is, dat hij ooit een groote 
plaats zal innemen op het dag-repertoire, is VondeI. 
Maar wel zal men - zoolang wij een eigen taal 
hebben en in eere houden - het telkens opnieuw 
beproeven met zijn treurspelen op het tooneel en 
telkens zal men dan zijne moeite beloond zien en er 
meer dan een Achtungserfolg, een eerbz'edssucces 
mee behalen. Bij al wat op de drama's van 
VondeI is af te dingen, namelijk, dat zij noch 
spannend, noch tragisch op den toeschouwer 
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werken, bezitten zij een niet te verwerpen voor
deel. Zij zullen nooit verouderen, juist omdat de 
vorm volkomen ongekunsteld is en nimmer gericht 
is op effectbejag. Vondei is geheel vrij van trucs, 
wat men van Ibsen bijv, niet kan zeggen. En wat 
de meeste tooneelstukken zoo snel verouderen 
doet, is juist de theatrale vorm. Ook een werk 
als Goethe's Fäust, zal nog na eeuwen opvoeringen 
beleven, al is het niet geconcipieerd voor het 
tooneel, of wel juist daarom. De schrijver heeft 
zich bij het dichten van zijn werk niet laten be
invloeden door datgene, wat in zijn tijd op het 
tooneel epakte, en het werk werd dientengevolge 
niet gebonden aan zijn tijd. Bij stukken van 
speciaal voor het theater aangelegde schrijvers
de Dumas, de Sardou's - is dat wel het geval. 
Wat zij leverden, was er op aangelegd om furore 
te maken in een' bepaalden tijdskring; het was 
gesneden op de mode-maat. Een genie als Sha
kespeare, die tegelijk een genie was als dichter 
en als dramaticus, staat alleen. 

Het is inderdaad merkwaardig, hoe in een 
treurspel van Vondei, gelijk dat, hetwelk dezer 
dagen door de Kon. Ver. Het Nederlandsch 
Tooneel is opgevoerd, hoe bij een treurspel als 
Samson 0/ Het"lt"ge wraeck, alles ontbreekt wat 
dramatische ontroering kan wekken. Want dat het 
publiek zijn nieuwsgierigheid eenigszins geprikkeld 
ziet naar den afloop, is nog iets anders dan den 
geest dramatisch spannen. Voor dit laatste is er 
een conflict, een sterk conflict noodig, dat men 
moet voorgevoelen, moet zien naderen, met bange 
hartkloppingen, totdat het hoogtepunt bereikt is, 
waarna de weldoende ontspanning intreedt, de 
bevrijdende, bevredigende reactie. Vondei nu heeft 
heeft zich bij het schrijven van zijn treurspel 
blijkbaar volstrekt niet gespitst op het bereiken 
van zulke gemoedsbevindingen. Hij waarschuwt er 
u reeds voor, dit niet te verwachten, in de bij
voeging van den titel van zijn treurspel: 0/ 
hez"lz".Re 'l(Jraeck. Het is de uit den bijbel be
kende 'stof: de onverwinnelijke held Samson, 
die in een oogenblik van zelfvergeten, van zwakke 
menschelijkheid, ten offer valt aan de listen eener 
geslepen coquette. Dit gegeven nu, dat onge
twijfeld voor een dramatische behandeling, zich bij 
uitstek lee nt - dit gegeven, dat in zijn ontwik
keling, door elke menschenziel zou worden mee
geleefd, omdat elke menschenziel zich van haar 
eigen zwakheid in deze bewust is - laat Von dei 
onaangeroerd. Als zijn drama begint, is Samson 
reeds voor de verlokking van Delila bezweken 
en hel treurspel geeft ons alleen zijn straf, 
zijn boete te aanschonwen en zijn zoendood, die 
tevens de gerechte wraak is op zijn vijanden. 
Want zijn vrijwillige dood, onder de puinhoopen 
van den door hem zelf ontwrichten tempel, sleept 
tegelijk zijn vijanden, hen, die hem zoo onmee
doogenloos straften, mee in het graf. Met de 
schildering van dit een en ander, weet Vondei 
het publiek onder zijn invloed te verkrijgen, door 
de plastiek van zijn woord, door de scherpte 
waarmee hij zijn eigen inleven van het gebeuren, 
ons in een opvolging van tooneelen, voor oogen 
voert. Als alle acteurs en actrices zieh nu maar 

wilden doordringen van Vondels woordschildering, 
zich v66r alles wilden toeleggen op het zuive,r en 
daardoor duidelijk weergeven van Vondels taal
plastiek! Maar daar ontbrak nog al een en an der 
aan. Begin - zou ik willen raden - de verzen 
te zeggen, als waren zij gewoon proza en zijt gij 
er volkomen in geraakt, zoodat de gedachten u 
volle eigen dom zijn geworden, dan... ja, dan 
zal de indrukwekkende schoonheidslijn die de ge
dachten doorweHt als de melodie van een muziek
stuk, in het redet van zeH gaan doorklinken, met 
haar dalen en stijgen en haar rijke klankvol
dragenheid. 

De Kon. Vereeniging heeft in het pas aange
vangen seizoen reeds twee nieuwe werken op haar 
repertoire gebracht. Behalve Samson, De Bevcr
pels, een dievencomedie van Gerhart Hauptmann, 
in een uitstekende vertaling van Bernard Canter. 
Een stuk, dat geenszins vlekkeloos is van com
positie, want naast de dievencomedie staat een 
andere komedie, een kluchtspel eigenlijk, met een 
dom verwaanden rechter van instructie als hoofd
persoon en die twee in verschilIende stemming 
gehouden deelen, maken van het geheel een ram
melende schilderij. Maar er komen toch zooveel 
leuke dingen in De Bevcrpe!s en mevrouw Chr. 
Poolman is in de rol eener geboren dievegge, 
z66 uitstekend, dat alleen om haar, de vertooning 
een gang naar den schouwburg, waard kan worden 
geacht. 

Ook het Grand-Theatre-Van Lier heeft met een 
nieuw samengesteid gezelschap, waaraan beproefde 
krechten zijn verbonden, het speelseizoen reeds 
geopend. Zoodra hier een nieuw stuk ten tooneele 
wordt gebracht, zullen wij niet verzuimen, er een 
beschouwing aan te wijden. 

B. 

MOOIE ACTRICES. * * * * * .. * * 
Adolphe Bisson, de Lundist van Le Temps, 

heeft het in een zijner laatst verschenen feuilletons 
over het concours, dit jaar, van het Conservatoire 
voor trage die en comedie. Bepaald groote ver
wachtingen koestert hij niet van de jonge dames 
en heeren, die hij daarbij ten tooneele heeft zien 
verschijnen. Wat het treurspel betreft, is het de 
jury dan ook niet mogelijk geweest een eersten 
prijs toe te kennen. Wel heeft zij die eer be
wezen aan een der dames, Mlle Barjac, die zich 
deed hooren in Sardou's Patrie, in het hevig 
dramatische tooneel, als Dolares den tyran de 
snoode plannen verraadt der samenzweerders, waar
on der zich ook haar minnaar bevindt. Mlle Barjac, 
schrijft Bisson, heeft inderdaad getoond over de 
noodige kracht te beschikken voor de uiting van 
dergelijke hartstochtelijke gemoedsbevindingen en 
haar bezwijming aan het slot mocht terecht de 
goedkeuring wegdragen der kenners. Zij verstaat 
van het metier al wat er van te leeren valt. Maar 
ik durf niet verzekeren dat zij zal gedijen tot een 
kunstenares van oorspronkelijkheid. Zij zal een 
potige drama-heidin worden, naar ik geloof. Enfin, 
ook dezulken kunnen wij gebruiken. 

Een ongeveer gelijk oordeel velt Bisson over 
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den jonkman Gretillat en Mlle Ludger - de twee 
tweede prijzen. De eerste speelt al met het 
aplomb van een veteraan, schrijft hij. Wat wij 
echter in hem hebben gemist is "genie", ik bedoel 
die vereeniging van hoedanigheden, die een per
soonlijkheid vormen. Mej. Ludger heeft de rol 
van Phedre flink aangepakt. Het kan haar echter 
niet gelukken ons van deze heidin een ideale 
voorstelling te geven. Denk u een klein propje, 
bruin, tamelijk leelijk, geel van vel, met een over
vloedigen haardos - een kroeskop als van een 
negerin - een lichaam, als 't nog noodig mocht 
zijn dit er bij te voegen, ontdaan van elke sculp
turale schoonheid. Zij heeft vuur, en het i" dat 
vuur, hetwelk de jury, naar ik vermoed, heeft 
willen bekronen. 

De prijskamp in de comedie schijnt wel iets 
meer te hebben opgeleverd. En eigenaardig komt 
in de beoordeeling van Brisson, het gewijzigd 
standpnnt te voorschijn, van waaruit hij een aan
komend acteur - en een aankomende actrice 
beschouwt. De eerste prijs voor de comedie, 
Rolland, beschrijft Brisson als een nauwlijks 
18-jarige. Pas tot het conservatoire toegelaten, 
verlaat hij de inrichting met een Isten prijs en 
dat die hem terecht is toegekend, blijkt uit de 
houding van het publiek, hetwelk na de door 
hem gespeelde scene uit Chatterton, met z66veel 
geestdrift applaudisseerde, dat de voorzitter der 
jury herhaaldelijk heeft moeten schellen, om stilte 
te verkrijgen. 

Welke eigenschappen nu hebben aan den jongen 
heer Rolland die overwinning verzekerd? Zijn 
uiterlijk heeft allerminst iets verleidelijks. Hij 
ziet er zwak, .1ijdend uit, zonder elegance; bleeke 
wangen, een eenigszins wonderlijk gevormd voor
hoofd, de haren als bij een mouzik tegen de 
slapen geplakt, een allerminst klassiek gevormde 
neus en ten slotte: kleine stekelige ratten·oogjes .... 
Maar hij had den mond maar te openen om het 
publiek onder de bekoring te brengen. Het vergat 
alles wat in zijn voorkomen hin deren kon en 
genoot van de fijne gevoeligheid, waarmede hij 
blijkbaar zijn rol had ingeleefd en haar met zuiver
heid en merkwaardige zekerheid voordroeg. Hij 
heeft ons weten te ontroeren. Hebben wij ons 
misschien laten inpalmen en is daarbij ons objec
tief oordeel op den loop gegaan? De toekomst 
zal dit hebben uit te maken... Wel waanwijs 
degene, die meent, met eenige beslistheid den 
horoscoop te kunnen trekken van een laureat. 
Wij hebben de schitterendsten tot vergetelheid 
zien vervallen en nooit het succes terugwinnen 
van hun zegepralend debuut, terwijl anderen, die 
wij in gemoede zouden hebben ontraden hun 
tooneelloopbaan te vervolgen, als sterren aan den 
kunsthemel zijn gaan blinken... Bisson besluit 
met de verklaring, dat het concours er 5 of 6 
heeft opgeleverd, waarvan iets gehoopt mag worden. 
Dat is een gemiddelde - m'ent hij - waar wij 
tevreden mee moeten zijn. 

Ik ontleen dit een en ander aan zijn feuilleton, 
vooral tot leering van onze Tooneelschoolbeoor
deelaars. De voorzichtigheid van oordeel des 
Franschen feuilletonnist, kan tot nadenken nopen, 

Intusschen, er is nog iets in de beschouwing 
van Bisson, waar ik vooral de aandacht op wil 
vestigen. Nadat hij de jonge meisjes, die aan 
het concours deelnamen, de revue heeft laten 
passeeren, voelt hij blijkbaar wel eens wat te veel 
moois te hebben gezegd van de meisjes, die er 
het beste uitzagen. 

«Ik beseh - schrijft hij dan - «misschien 
wat bevooroordeeld te zijn geweest in mijn be
schouwing van juist die aankomende actrices, die 
door haar bekoorlijk uiterlijk zich onderscheiden 
en dat de rechtvaardigheid zou gebieden, als wij 
het talent eener actrice wegen, slechts voorbij
gaande aandacht te wijden aan haar lichamelijk 
schoon. Maar moge de goede wil in deze al sterk 
zijn, het vleesch zal wel altoos zwak blijven. Het 
spreekt toch eigenlijk van zelf, dat wij al dadelijk 
ons meer' gevoelen aangetrokken door wat onzen 
oogen een lust is, dan door datgene wat ons tegen
staat. Het is niet anders: de roeping eener 
actrice zal altoos blijven die van te bekoren en 
derhalve is uiterlijk schoon voor haar allerminst iets 
onverschilligs. Zij kan er niet buiten - het is 
haar zelfs meer noodig dan intellegentie ...• Wij 
hebben recht van haar, die zich aan het tooneel 
wijden, althans een minimum van lichamelijk schoon 
te vorderen, in haar eigen belang, want het 
niet-bezit, zal door veel talent niet worden yer
goed -- misschien alleen door een zeldzaam voor
komend genie! Het is onze dure plicht meisjes 
aftehouden van het tooneel, als de natuur haar 
de uiterlijke middelen heeft onthouden om een 
goede vertooning te maken. Helaas, nu begint 
de moeilijkheid. Wie meent tot de gezalfden te 
behooren, laten zich niet afraden. Onder de 
mededingsters, die wij aan het concours hebben 
zien deelnemen, bevonden er zich een 6 of 7-tal, 
die ongetwijfeld goede huisvrouwen, brave' huis
moeders zouden kunnen worden -- maar op het 
tooneel een loopbaan van teleurstelling en ellende 
tegemoet gaan. Waarom laat men dezulken toe 
op het Conservatoire, zult gij vragen. Waarom? 
Omdat als inen ze niet aanneemt, zij toch, op 
eigen gelegenheid, aan het theater zullen ga an 
met de kans op nog die per verval. De theater
duivel heeft ze eenmaal te pakken en gelijk in 
elk vak, ook in elk yak van kunst, zullen wij er 
ons bij moeten neerleggen, dat er steeds naast 
velen, die zich geroepen achten, slechts enkelen 
zijn; die uitverkoren zijn. 

De quaestie door Bisson hier gesteid, is er eene 
die vele kanten heeft. Ja, wij zouden een 
meisje, ook een jongen, de tooneelloopbaan ont
raden, als de eerste niet een aangenaam uiterlijk 
van de natuur heeft meegekregen, een aangename 
stern ook en de tweede niet vrij is van lichame
lijke gebreken: van x-beenen bijv., of een bochel. 
Maar ten aanzien van het gelaat van den jongen 
kan er toch he el wat mee door. Ratten-oogjes, 
een malle neus, zullen voor het komisch yak 
aangelegden, geenzins hinderen. En wat de meisjes 
betreft: wij kennen eene actrice aan ons tooneel, 
die het tegenovergestelde van mooi is en wier 
stern alle mildheid derft - maar die nochtans tot 
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onze beste artiesten is te' rekenen. (In 't voorbij
gaan: mevrouw eh. Stoetz was ook lang niet 
mooi. Nochtans was zij een actrice van 't zuiver
ste allooi. Maar ze had ... genie, een klein genie 
misschien, maar toch ... genie!) 
Ongetwijfeld zou aan de door ons bedoelde nog 
levende actrice een schitterender carriere zijn weg
gelegd, als zij behalve haar degelijke innerlijke 
talenten, ook bogen mocht op uiterlijke gaven. 
Maar het zou toch voor ons tooneel een verlies 
zijn geweest, als men haar van toetreding in 
haar jeugd, had afgehouden. Natuurlijk - dit 
zal Bisson wel evengoed weten als wij - zit 
het voor een actrice lang niet alleen in haar 
mooiheid. Mooi-zijn moge een dankbaar te aan
vaarden geschenk zijn - het kan een zeer gevaarlijk 
bezit worden. Het gemakkelijk succes, dat aan 
het mooie uiterlijk dadelijk ten deel valt, stijgt 
de actrice licht naar het hoofd en leidt - als zij 
geen heel sterke beenen heeft om de weelde te 
dragen - er haar allicht toe te gaan teren op 
haar mooiheid. Wij hebben wel te bedenken, dat 
niets vergankelijker is dan uiterlijke schoonheid, 
slechts wat het hart bezit enz. Verbleekt de uiter
lijke schoonheid met de jaren en heeft de actrice 
niets om haar te vervangen, dan is ze voor de 
po es en wacht haar een lot, veel ellendiger dan 
aan haar nooit mooi geweest zijnde kunstzuster 
kan beschoren zijn. Wat de mannen betreft, ook 
dezen kunnen te mooi zijn en over te mooie eigen
schappen beschikken, over een te mooie stern bijv. 
Niets gevaarlijker voor den acteur dan een zoo heel 
mooi geluid .. De meesten gaan er mee verloren, 
bezwijkende onder hun ijdelheidsvertoon, hun 
mooi-doen, hun werken met de stern! 

Het komt voor het tooneel vooral aan op het 
soort van mooi, dat de actrice of acteur bezit; 
het moet een mooi zijn van karakter; een decora
tief mooi, waarvan de trekken spreken. Als met 
de tonneelschermen, is het mooi bestemd om uit 
de verte effect te maken en vooral: er moet uit 
het mooi een temperament spreken, er moet leven 
in tintelen,. een hart, een ziel, d. i. falent, genie. 

Intusschen, hoe onmogelijk ook altoos zal blijven 
elke voorspelling omtrent hetgeen een aankome
ling nog eens zal voor den dag brengen op het 
tooneel. - zonder dat zij mooi behoeven te zijn, 
behoort men toch van elk meisje dat zieh voor het 
tooneel aanbiedt, te vorderen, dat zij niet ... 
onbehagelijk zij en van elken jongen ook, zoomin 
onbehagelijk van gezicht als abnormaal van pro-
portie. L. 

TOONEELTECHNIEK * * * * * * * 
In een tooneelstuk kwam het onlangs voor, dat 

twee heeren, - de patroon en zijn bezoeker -
die een voor de handeling zeer gewichtig gesprek 
hadden te voeren, uit het bureau van laatstge
noemde (deur links) het tooneel betraden en de 
daar aanwezigen met een bedenkseltje weg
stuurden, waama zij - zich alleen bevindende 
- hun gesprek begonnen. cWaarom bleven ze 
niet in het bureau, waar zij ongestoord waren ?» 
vroeg een nog naief schouwburgbezoeker. cOm-

dah - antwoordde ik - cgij ,dan niet zoudt 
hebben vemomen wat zij te verteIlen hadden en 
wat gij te weten noodig hebt om het stuk in zijn 
verloop te kunnen volgen. Het is je ware theater
techniek !, 

Een ander voorbeeld. 
Een bankdirecteur vinden WIJ In zijn kleed

karner, grenzende aan zijn slaapgemak, met zijn 
minnares te zamen. De minneres is de dochter 
van een senator. Als hij haar heeft laten ver
trekken, roept de directeur zijn kamerdienaar en 
vaart uit tegen den stoffeerder, die nog alt~jd niet 
gereed is gekomen de andere karners van zijn 
huis op orde te brengen, weshalve hij zijn bezoe
kers in deze, zijn kleedkamer, moet ontvangen. 
Waarvoor dat standje? Die kleedkamer was 
immers een uitermate passend vertrek om er de 
geliefde in te ontvangen. De verklaring liet niet 
op zieh wachten. De senator werd aangediend 
en kon nu eveneens in de kleedkamer worden 
ontvangen. Op deze even eenvoudige, als ver" 
nuftige wijze, heeft de dichter van het stuk het 
bezwaar opgeheven, dat zou zijn ontstaan, als hij 
voor de scene met den senator een nieuw bedrijf 
had" moeten opzetten,. 

Derde voorbeeld. 
Het laatste bedrijf van Hedda Gabler speelt in het 

salon, waarachter nog een karner is, die er met gor
dijnen van kan worden gescheiden. Mevrouw Elvsted 
is ten tooneele versehenen met een taschje, waarin zij 

. de aanteekeningen heeft, waaruit LövborgJ die zieh 
heeft doodgeschoten, zijn beroemd boek samen
stelde, dat Hedda aan de vlammen prijsgaf. 
Tesman komt op het lumineuze idee uit die aan
teekeningen het verloren werk 0Rnieuw op te 
bouwen en dadelijk zet hij zieh met Mevrouw 
Elvsted daartoe in de achter karner aan het werk. 
Hedd,t krijgt nu de scene vrij om met Brack 
haar spannend en beslissend gesprek te voeren 
- maar op eens zien wij Tesman van zijn werk 
in de achterkamer opstaan en op Hedda toeloopeu, 
zeggende: de hanglamp achter geeft zoo siecht 
licht, mag ik met mevrouw Elvstedt hier komen 
zitten aan je schrijftafeltje om ons werk te' ver
volgen? - Ga je gang, antwoordt Hedda en fluks 
zet Tesman met mevr. Elvstedt zieh aan het 
damesschrijftafeltje om zijn arbeid met haar te 
vervolgen. Wat mal, denkt de toeschouwer: die 
twee daar aan dat kleine tafelt je ! Ze zaten in 
de achter kam er zoo goed en zoo rustig - terwijl 
in het voor-salon de tegenwoordigheid van Hedda 
en Brack onwillekeurig moet staren. Maar de 
oplossing ligt voor de hand. Hedda moet zieh 
in de achterkamer doodschieten en, daar zij dit 
"in schoonheid» wil doen, in mooie houding 
uitgestrekt op de sofa, moet zij daarvoor de 
achterkamer vrij hebben. Tesman en mevrouw 
Elvstedt moesten er dus eerst uit .... 

Zoo ziet men, dat ook groote dichters niet 
buiten theaterfoefjes kunnen en Felix Philippi 
aan wiens stuk «Der Helfer. de vorige staaltjes 
zijn ontleend, niet al te hard moet worden ge
vallen om zijn kunstmiddeltjes. 
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KNIPSELS EN SNIPPERS. 1/1 * * 
Ook een tooneel-critiek. 

In onzen kunsttempel werd hedenavond Regina 
van Poederoojen opgevoerd. Wij kunnen niet 
nalaten, aan de directie onze erkentelijkheid te 
betuigen voor deze interessante opdelving van 
eene eerbiedwaardige antiqtiiteit. Geen muziek 
in de pauzen verstoorde den indruk van het aan
grijpende drama, en de nuchtere mise-en-scf:ne 
leidde de aandacht niet van de treffende typen 
af. 's Heeren Bochelman's sierlijke bultigheid 
verleende aan de heldengestalte van Gustaaf Adolf 
een nieuwen en pikanten trek, die in de hoogste 
mate interesseerde. Ook de geweldige grafstern 
van dezen kunstenaar kwam aan de hoofdfiguur 
bijzonder teB goede. In verband hiermede nemen 
wij de gelegenheid waar om onze hulde te brengen 
aan den volijverigen souffleur, die op de meest 
doeltreffende wijze bij alle rollen te hooren was. 
Van mevrouw Paarlemoer's vertolking der zware 
rol van Regina willen wij enkel zeggen, dat 
hetgeen deze dame bij dertig jaar gele den misschien 
aan jeugdige frischheirl en slankheid verloren 
heeft. thans volop werd vergoed door de rijpe en 
zelfbewuste waardigheid, waarmede zij zieh kweet 
van hare taak. Al de overige medewerkenden 
waren zoo voortreffelijk op hunne plaats, dat wij 
eene onbillijkheid zouden begaan doorden een 
boven den an der te prijzen. Wij be palen ons dus 
tot deze voor allen gelijkelijk geldende lofspraak. 
Stippen wij ten slotte nog aan, dat de theater
biljetten aan de vele bezoekers, die na afloop in 
restauraties plegen te soupeeren, eigenlijk niets 
gekost hebben ; want door de lange pauzen liep 
de voorstelling zo6 laat af, dat alle restauraties 
reeds geslüten waren, zoodat men zieh de uitgaven 
voor het· avondeten be sparen .kOll. 

* * * 
Kamer-tooneel-avonden. 

De directeur van het «Deutsches Theater» Max 
Reinhardt, zal in het volgend seizoen met iets 
nieuws komen. Naast zijn sehouwburg heeft hij 
een huis gehuurd, dat hij zal inrichten tot een 
intiem theater, dat nog geen 300 menschen kan 
bevatten, en waarin hij uitsluitend voor een abon
nements-publiek opvoeringen geeft van stukken, 
die alleen tot hun recht kunnen komen in zulk 
een omgevmg. 

Deze «Kammerspielabende des Deutschen Thea
ters» worden geopend in October met Ibsen's 
Spoken, waarin Agnes Sorma speelt voor mevrouw 
Alving, Lucie Höflich voor Regina, Alexander 
Moissi voor Oswald, Friedrich Kayssler voor Mim
ners en Max Reinhardt voor Engstrand. Verder 
zullen opgevoerd worden een nieuw werk van 
Franz Wedekind, Maeterlinck's Aglavaz'ne et Sely
sette, Ibsen's Hedda Gabler, een blijspel van 
Oskar Wilde, een tooneelspel van De Porto-Riche, 
een nieuw werk van Bernard Shaw en ten slotte 
Lessing's Emz'lza Galottz'. 

* * * 

De Antwerpsche gemeenteraad en de Kunst. 

In den Antwerpschen gemeenteraad zijn voor dit 
jaar eenige credieten toegestaan voor de Vlaamsche 
en Fransehe opera's aldaar. Voor de bibliotheek 
der Vlaamsche opera, duizend francs; voor de 
nieuwe decors der Fransche en Vlaamsche opera's, 
47,973 francs: niet minder dan 1,598,000 francs 
(zegge ruim anderhalf millioen francs) voor het 
voltooien van het nieuwe gebouw der Vlaamsche 
opera. 

* * * 
Te Dordrecht wordt 25 November a.s. in de 

concertzaal "V an Dongen », Groenmarkt 65, door 
de Tooneelvereeniging «Vriend!'>chap Zij Ons Doeb, 
een weds~rijd in voordrachten uitgeschreven, be
staande Ult: 

I. Ernstige voordrachten (zonder zang); 11. Ko
mische, idem; III. Komische duetten (met zang). 

In iedere afdeeling worden 4 deelnemers toe
ß'elaten e~ 2 prijzen (medailIes) toegekend, terwijl 
ledere prIJs. vergezeld gaat van een diploma. 

Oe jury be staat uit de heeren: P. Hartog, zang
en muziekleeraar; J. de Koning, hoofd eener 
school m. u. 1. 0.; dr. A. van Raalte, leeraar h. 
b. S.; C. Regoor, hoofd eener gemeenteschool; 
C. van Son, tooneelverslaggever. 

De toelating tot den wedstrijd zal afhangen 
van de waarde der voordracht. Reglementen en 
inschrijvingsbiljetten, alsmede alle andere inlieh
tingen, worden op aanvrage gaarne verstrekt door 
den Heer P. Hijbeek, Gr. Kerksbuurt 10, Dordt. 

* * * Gedecoreerde tooneelspelers. 

Men weet, dat de Raad van het LegiDen van 
Eer weigert het ridderkruis te verleenen aan Sarah 
Rernhardt. - Nb. omdat er op haar levenswandel 
wel een en an der kan worden aangemerkt! (Een 
allerwonderlijkst motief, vooral in Frankrijk!) De 
zaak is nog hangende, want de minister, die Sarah 
voordroeg, schijnt het er niet bij te laten zitten. 
Men is in Frankrijk trouwens altDos heel bang 
geweest Dm heeren of dames van het tooneel in 
de orde op te nemen. (Alweer allervreemdst, 
juist in dat theater-land bij uitnemendheid!) Ten 
onzent is men minder kleinsteedsch geweest en 
in Duitschland zijn, om zoo te zeggen, bijna alle 
dramatische kunstenaars gedecoreerd. Toch is ook 
daar een tijd geweest, dat het anders was. 

De eerste artist, wien deze eer te beurt viel 
Ifflnd, die in 1809 in Pruisen zijn decoratie ont
ving, niet als belooning voor zijn talent, maar 
voor diensten, die hij het vaderland had bewezen 
Eerst 60 jaar later decoreerde Wilhelm I den 
tooneelspeler Theodoot Doering, ter belooning 
zijner groote artistieke hoedanigheden. 

Sedert heeft het als 't ware lintjes geregend in 
de knoopsgaten der Duitsche dramatische en ly
rische artisten. Wanneer men den almanak der 
Duitsche schouwburgen doorbladert, zal men achter 
menigen naam, die als tooneelnaam reeds klinkt 
als een klok, nog de toevoeging vinden, dat de 
gelukkige eigen aar bedeeld is met de «orde 
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van verdienste». Ook zal men de vele cridders» 
tegenkomen, benevens eenige cofficieren» en zelfs 
c commandeurs). 

Nu is een en ander wel het gevolg daarvan, 
dat ieder vorstenhuis, 't zij koninklijk, groot
hertogelijk of eenvoudig hertogelijk, op eigen hand 
ridderorden te vergeven heeft. .. en van dit recht 
ook in ruime mate gebruik maakt. 

* * * 
Een advertentie uit de N. R. C. om uittea 

knippen en te bewaren. Als men te 
Rotterdam iets aanpakt, doet men 

het goed! 
Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan 

allen, die op verschilIende wijze en in verschil
Ienden vorm hebben medegewerkt tot het wel
slagen van de voorstelling van «Ho/gunst» op 9 
Juni jl., ten bate van het pensioen/onds van 
Nederlandsche Tooneelz"sten, waardoor ik in staat 
werd gesteid aan bovengenoemd fonds als netto 
opbrengst, buiten de jaarlijksche ingekomen dona
tien, de som van / 2400 af te di-agen. 

Rm., I~ 6 1906. P. D. VAN EI]SDEN. 

* * * 
Goede raad uit Indie. 

Het Indisch klimaat is gebleken zeer gevaarlijk 
te zijn voor muzikale en dramatische kunst, aldus 
de «Locomotiei». Dit mag, dunkt ons, geconsta
teerd worden na de kunsttournee'g der laatste 
twee jaren. Zonder uitzondering stelden zangers, 
violisten en acteurs, als zij voor de tweede en 
derde maal met tusschenpoozen van eenige weken 
optraden, ons teleur. 

Eerst meenden wij. dat 't aan ons lag, dat wij 
ons telkens den eersten ket>r te vlug hadden laten 
inpakken door het plotseling weder genieten, na 
eenigel1 tijd van ontbering, van goeden zang, 

goed spei, maar dat de tweede en de derde maal 
de critiek, eerst teruggeweken, haar rechten her
nam. Maar het is niet zoo. 

Een kunstreis over Java bederft de kunstenaars. 
Allen hebben ons slechter verlaten dan zij waren 
toen zij voor het eerst hier voet aan wal zetten. 
Hun kunst daalde in korten tijd z66zeer, dat elke 
leek den teruggang bemerkte. 

In zes weken moet de uit- en thuisreis zijn 
inverdiend; in drie maanden moet alles afgeloopen 
en de kous gevuld zijn. Dit is geen doen in dit 
klimaat! Wij hopen, dat de in Indie zoo snel 
verloren in spiratie later in Europa zal terugkeeren i 
maar is dat zoo zeker? kan op deze wijze een 
I ndische reis voor de N ederlandsche kunstenaars 
niet een ontijdige ondergang worden? 

Te Batavia moet zich een concert-directie con
stitueeren die de tournee's van Nederlandsche
artisten regelt en - het klinkt wel vreemd maar 
het is hier noodig, - langzaamheid decreteert. 
Ten eerste zal het dan niet meer behoeven te 
gebeuren, dat het, gelijk thans, in Midden-Java 
hollen of stilstaan is en de gezelsehappen zoo te 
zeggen te Semarang tegen elkander botsen, wat 
nu in deze maand Juli hier het geval zal zijn. 

Ten tweede moet den artisten door zulk een 
tournee-directie aan het verstand worden gebracht, 
dat langzaam aan hier in Indie voor hen betee
kent: meer gewin dan het overhaasten. Thans 
hebben wij gezien, dat voor het tweede, derde 
optreden de prijzen moesten worden verlaagd om 
zich voor een echec te vrijwaren. 

Al zijn wij voorstanders van een zeer laag 
entreegeld voor een deel der schouwburgbezoekers ; 
wij zijn niet blind voor het verschijnsel, dat de 
kunstenaars zelf de waarde hunner praestaties 
lager aanslaan bij hun tweede en derde optreden. 
Dat verschijnsel is teekenend en bewijst den invloed 
dien deze abnormale tournee's in een tropisch 
klimaat op de kunstpraestatie uitoefenen. 

ADVERTENTIEN. 

AU CORSET GRACIEUX 

Van Durcn & Coppers. 
Beboond . Algemeen doof 

met Gouden D.D. Ileneeskoodigeu 
Medailles. "" ... ,,'t<NU , . aanbevol~D. 

QUlNA- LAROCHE •• en QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX. Te
gen zwakte, gebrek aan eetlust, koorts, etc. De 
laatste vooral ook tegen bleekzucht en bloedgebrek. UTRHCHT. Stadhnisbrng 4. 

AMSTHRDAM, Leidschestraat 42. 
Magazijnen van Corsetten. 

Ateliers voor Copsetten naar 
maat. 

Aparte sorteering in deßollete 
modellen. 

EIKEL - CACAO • • • Beste dagelijksche drank VOOT kinderen, zwakke 
en klierachtige gestellen. 

• Chemisch zuiveT, speciaal voor kindervoeding. MELKSUIKER. • • 
Tamarinde -Bonbons • 
Asthma-Sigaretten • • 

Salmiak-PastilIes • ~ 
Bloemen-Pastillies « 
Mentha·Pastilles. • 

Laxeerende vruchten-pastilles in confituurvorm. 

geven onmiddellijk verlichting. 

De beste huismiddelen tegen hoest, verkoudheid 
en keelpijn. 

:tabrikante'l: Kraepelien & Holm 
Apothekers-Scheikundigen - ZEIST. 
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MOLIERE IN HET DUITSCH * * * * * 
Ludwig Fulda, de uit opvoeringen zijner stukken 

ook ten onzent bekend~ Duitsche tooneelschrijver, 
Hiaakt ... -icb. 'iOGr ZijR lana bove~:;iJ \'erdienstelijk I 

als vertaler \lan Moliere. Het Neue Theater 
opende nu onlangs het seizoen met ,Sganarell" 
en ,Le Bourgeois gentilhomme," in een vertaling, 
of liever bewerking van Fulda en deze licht in 
een beschouwing de beginselen toe, die hij bij 
die bewerking heeft gevolgd. Hij begint met in 
herinnering te brengen wat de Duitschers voor 
Shakespeare hebben gedaan, door hem te maken 
tot haast een eigen bezit van het Germaansche 
volk, dank zij allereerst de vertalingen door 
Schlegel, die den Engelschen dichter in waarheid 
hebben doen worden tot gemeengoed der Duitsche 
natie. Shakespeare wordt op hel Duitsche tooneel 
veel meer gespeeld dan op het Engelsche en 
waar bovendien de Engelschetheaters zich be
palen tot een klein aantalder als de beroemdst 
geijkte werken van hun lands dichter - is het 
Duitsche Shakespeare-repertoire veel uitgebreider. 
Van de andere vreemde tooneelschrijvers is er 
maar een, universeel genoeg, om ook door Duitsch
land te worden geännexeerd: Moliere! Dat hij 
een blijspeldichter is - maakt hem voor Duitsch
land eerst recht aantrekkelij k; voor Duitschland, 
zeH z66 arm aan levenskrachtige blijspelen, dat 
men ze kan optellen aan de vijf vingers. Immers, 
als men Minna von Barnhelm, Der Zerbrochnc 
Krug, Weh' dem, der lügt, Die Journalt'sten ge
noemd heeft, blijft er' niet veel meer over. Moliere 
moge al niet de mimte van blik hebben, noch de 
weelderige fantasie, noch het sterke vernuft, die 
wij bij Shakespeare en niet in de laatste plaats 
in diens blijspelen bewonderen, hij heeft op dezen 
v66r den fijneren beschavingsgrond waaruit zijn 
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werken stammen eil den gelouterden vorm. Is 
Shakespeare's blijspelmuze een overmoedige woud
nimf, die van Moliere is een van geest spranke
lende vrou\\' van het beste gezelschap. Hij is de 
vader der moderne zedenkomedie en heeft vom 
het blijspel eens en voor al de richting aange
wezen, die door latere blijspelschrijvers maar al 
te zeer tot schade van het genre is veronacht
zaamd. Want Moliere zoekt het komische niet 
in kunstige verwikkeling, niet in een uiterlijk spei 
van meer of min grappige qui pro quo's, maar 
in het wezen, in de diepte van het menschelijk 
karakter. Daarom zijn zijn scheppingen on ver
gankelijk. Een luimig geval moge ons voor het 
oogenblik boeien en vermaken, het zal niet langer 
in de herinnering blijven dan totdat het scherm 
gezakt iso Een mensch, dien wij mee gepeild 
hebben tot in het diepst van zijn wezen, vergeten 
wij niet. En omdat de moderne poezie in haar 
beste en karakteristiekste uitingen, omdat de mo
derne opvatting in tegenstelling van die eener 
vroegere generatie, daarin met Moliere samen
treffen, dat zij de uitbeelding van menschen als 
het voornaamste der kunst beschouwen, daarom 
voelen wij modernen zooveel meer voor Moliere, 
dan een voorbijgegaan geslacht en kan te zijnen 
gunste een omkeerin onze waardeering niet uit
blijven, zal hij mp.er en meer in zijn beteekenis 
door ons erkend worden. Het eenzijdig vonnis, 
dat zeHs een z66 scherpzinnig tooneelman als 
Laube, over Moliere velde, is reeds voor een 
rechtvaardiger en juister schatting aan het wijkell. 
Men is gaan ontdekken, dat deze tijdgenoot van 
Lodewijk XIV, van zijne bijkomstige eigenaardig
heden ontdaan, ons even na staat als onze meest 
modernen en dat de wereldlitteratuur der I8de 
eeuw geen persoonlijkheid heeft aan te wijzen, 
die in zulk een mate een is met onze wereldbe
schouwing, als de Misantroop. 

Moliere modern! Dit vooropgesteld zijnde, ver
bindt zich daaraan de vraag, hoe wij hem zullen 
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verduitschen. Een vreemden schrijver, die ons, 
bij alle bewondering voor zijn treffelijkheid, een 
vreemde blijven moet, hebben wij bij de overdra
ging in de landstaal, zijn kleeding te laten. Het 
zou geen zin hebben een antiek of Oostersch 
dichter in vorm of wijze van uitdrukking voor onze 
nieuwere opvatting pasklaar te maken. Deden wij 
het - wij zouden den afstand, die onze wereid 
van de zijne scheidt, des te voelbaarder maken. 
Betreft het daarentegen een vreemden dichter, die 
ons innerlijk verwant is, z66 verwant, dat wij hem 
tot den onzen willen maken, dan hebben wij ook 
zijn uiterlijk voorkomen naar 's lands zeden te 
wijzigen. Waarom staat Shakespeare ons eigenlijk 
nader, dan zijnen landgenooten? Omdat hij voor 
hen de taal van het Elisabethsche tijdvak, voor ons 
echter, in Schlegels vertaling, het klassieke Duitsch 
spreekt van het begin der vorige eeuw. Ook Moliere 
spreekt niet de taal van het hedendaagsche Frank
rijk, ofschoon de vervorming van het Fransch, 
onder den invloed der Academie in meerdere mate, 
kunstmatig, is vertraagd. Maar dat hij daarom 
voor ons nu ook het Duitsch der 17e eeuw zou 
moeten spreken, zal zelfs de grootste letterknecht 
niet durven beweren. Neen, de Duitsche Moliere 
behoort tot ons te spreken in onze eigen taal en 
daaruit volgt, dat wij hem - zonder daarbij te 
raken aan zijn innerlijk - voor het uiterlijk naar 
landsgebruik moeten aankleeden. De vertaler zal 
er streng voor hebben te waken alle akademische 
stijfheid te vermijden en nochtans de bij alle op
gewektheid en geestige prikkehng zo6 stijlvolle 
taal van Mohere, voor triviaal-worden te behoeden. 
Waar Moliere proza schrijft - da ar biedt de zaak 
weinig moeilijkheid - doch waar hij versmaat 
bezigt, krijgt zij een ingewikkelder aanzien. De 
Germaan Shakespeare heeft in zijn blanke verzen 
een metrischen vorm, die zich ook voor de Duitsche 
taal uitnemend aanbeveelt en reeds door onze 
eigen klassieke dichters burgerrecht verkreeg, v66r 
Schlegel er zieh van bediende. Voor hem dus was 
de vorm aangewezen. De Fransche metriek wijkt 
van de onze echter zeer belangrijk af. Zij huldigt 
een gansch ander stelsel, daar de Fransche taal 
bijv. onze geaccentueerden woordnadruk geheel 
niet kent. Zij weegt niet de lettergrepen, maar 
teit ze. Het is dan ook bijna niet mogelijk een 
Duitschen versvorm aan het Fransch, een Franschen 
aan het Duitsch aan te passen. Het drama-vers 
der Franschen, de paarsgewijze rijmende alexandrijn, 
aan welken Moliere zich doorgaans houdt, gaat 
tegen den aard van onze taal in. Terwijl de 
alexandrijn in het Fransch een plooibaarheid bezit, 
die door alle toonaarden heen, ge willig met zich 
speien laat, of het de vlotte geestige wisselge
sprekken geldt in het blijspel, of de breede ge
dragenheid van de taal der tragedie, kan ten onzent 
de meest virtuose behandeling hem niet. bevrijden 
van zijn dikgezoolden gang en zijn eentonige 
rhytmiek. Deze reeds het genot des lezers nadeel 
berokkenende omstandigheid, wordt voor den hoor
der tot ondragelijk wordens verergerd en het eeuwig 
gedreun, maakt hem ten slotte tureluursch. Als 
gesproken vers heeft de alexandrijn ten on zent 
zich nooit kunnen handhaven en de Moliere·ver-

talers, die dezen dichtvorm behielden, hebQen zieh 
aan den geest van het oorspronkelijke vergrepen, 
doordat zij het oorhunner landsheden vermoeiden 
met de taal eens dichters, die zijn eigen land,,
heden allerwelluidenst toeklinkt. Noch minder dan 
de alexandrijn, past ons het blanke vers. Shake
speare's vers kan nooit dat van Moliere zijn. Niet 
slechts de sierlijke gebondenheid, de pittigheid en 
bevallige welving van Moheres metriek gaan in 
rijmlooze vijfvoetige jamben verloren ---:- maar bij 
hem heeft het rijm op zichzelve beteekenis, een 
beteekenis, die iets anders is dan louter sieraad 
en klankmuziek. Molieres dialoog is doorloopend 
epigrammatisch; hij berust op pozntes en het rijm 
spitst de pointes toe. De gedachte raakt in Mo
lieres rijm haar wit! Het rijm verwaarloozen, is de 
spits van den dialoog afbijten, heet Moliere in 
plaats van een fijn geslepen degen, een stompen 
sabel in handen geven. 

Deze overwegingen nu hebben er mij -schrijft, 
Fulda - toe geleid, in ,plaats van den alexandrijn 
de vrije jambe met naar believen het wisselrijm 
te bezigen. Dit metrum heeft de gelukkige eigen
schap, niet slechts uit de natuur der Duitsche taal 
te zijn ontsprongen en zoowel den hoorder goed 
toe te klinken als den spreker gemakkelijk in den 
mond te liggen, maar het komt ook Molieres stijl 
het meest nabij. Zij is van een groot modulatorisch 
vermogen, laat zieh gaarne doorvloeien van het 
schalke vernuft des Franschen dichters, en spran
kelt dien op vlotte, on~ezochte wijze uit. Wie 
Moliere in waarheid tot ons eigendom wil maken, 
voor hem kan het onverschillig zijn in welke 
vers maat hij voor de Franschen heeft gedicht. De 
overwegende vraag is: hoe hij gedicht zou hebben, 
als hij Duitscher geboren was geweest. Wat 
verder de inrichting betreft van Moliere voor het 
Duitsche tooneel - het behoeft nauwelijks betoog, 
dat wij ook in deze niet behoeven te blijven 
hangen aan de traditie, evenmin als wij dit bij 
Shakespeare doen - de opvolging der scenes, 
indien dit noodig is, mogen wijzigen, gedeelten 
samentrekken enz. De poezie is eeuwig - de 
tooneelinrichting is aan gestadige wisseling on der
hevig. Wij denken er niet aan de antieken, noch 
Shakespeare, te speien gelijk dit geschiedde in 
vroeger eeuwen. De proeven in deze archaische 
richting genomen, zijn vrijwel als mislukt tel be
schouwen. De Franschen houden met hand en 
tand vast aan de overlevering - wel vreemd bij 
een volk, dat in vele andere dingen zoo revolu
tionair iso Zij vertoonen Moliere nog altoos, gelijk 
het voor twee eeuwen geschiedde: alle speiers 
op een rij en de tooneelinrichting tot het aller
noodzakelijkste beperkt: een stoel, als hij bepaald 
noodig is, een tafel, als zij niet ge mist kan worden. 
Voor onze natie heeft die traditie nooit bestaan 
en er is dus ook voor ons geen reden' er ons 
aall te binden. De Fransche critiek, die eens een 
voorstelling van De Mzsantroop in het Deutsche 
Theater bijwoonde, moest bekennen, dat het stuk 
daar vrij wat meer tot het innerlijke doordrong) 
dan in den vorm eener Fransche vertooning. Het 
werkte als een modern stuk. 

Fulda deelt ten slotte mede, dat hij de twee 
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werken inbegrepen, waarmede het Neue Theater 
geopend iso er twaalf in het Duitsch vertaald en 
voor het Duitsche tooneel bewerkt heeft. De meeste 
daarvan waren sedert menschenheugenis niet ge
speeld en velen er van hebben zich op het 
repertoire gehandhaafd. De Franschen hebben 
dan ook erkend - gelijk de Engelschen dit voor 
Shakespeare hebben gedaan - dat Moliere de 
laatste jaren in Duitschland meer gespeeld wordt 
dan in Frankrijk. 

Of Fulda's opvatting in elk opzicht zonder be
denking is en of het Germaansche natuur wel 
ooit zich met de Fransehe, gelijk zi} juist 
in Moliere met zoo veel levendigheid opluikt, zal 
laten samensmelten, zoodat hij, wat hij voor zijn eigen 
landslieden is, in gelijke mate worden kan voor 
Duitschers, in het algemeen voor Germanen, wordt 
daargelaten. Dit is I zeker, dat het betoog van 
Fulda door groote liefde voor den' Frarischen 
blijspeldichter wordt gedragen en dat ook in 
deze de liefde de meeste is van alle dingen. 

Vertalen is altoos een voor het oorspronkelijke 
gevaarlijke kunstbewerking. En zooals Flllda 
voorstelt haar toe te passen, schijnt zii (lns wel 
daarom het aannemelijkst, omdat zij het beste 
kiest tusschen twee kwaden. 

WAT DOET ONS LACHEN? * * * * 
Henri Bergson heeft een boekje uitgegeven: 

Le 1't"rc, waarin hij een antwoord geeft op de 
vraag: waar lachen de menschen om? 

Men weet dat het verschijnsel, waar wij hier 
mee hebben te doen, herhaaldelijk het onderwerp 
van onderzoek is geweest. Wat lachen doet -
heeft men beweerd, is de tegenstelling, of het 
onvenyachte, of een verbinding van twee tegen
striidige begrippen enz. 

De heer Bergson verwerpt deze definities als 
niet afdoende, hoewel hij erkent, dat zij in som
mige gevallen opgaan. Maar in 't algemeen, ge-
100ft hij, dat het lachwekkende zetelt in het cauto
matisme» van een handeling, van een zeggen of 
doen of bewegen. Een menschelijk wezen, dat 
op een gegeven oogenblik, of doorloopend, gelijk 
Don Quichot, een bepaald gebaar maakt, een 
bepaalde zegswijze bezigt, handelende"dus als een 
automaat, werkt op de lachspieren. Het auto
matisme is de essence van het komische. Betreft 
het gebaren, dan kan men zeggeu, dat de houding, 
de bewegingen, de gebaren van een menschelijk 
lichaam lachwekkender zijn, naarmate zij meer 
den indruk geven van zuiver mechanisch te worden 
voortgebracht. De grimassen der clowns, de tics 
van met een gebrek behepte of zieh een bepaalde 
gewoonte eigen gemaakt hebbende personen, zijn 
komisch te zien, omdat die hebbeliikheden, in het 
leven, in het zoo plooibaar, elastistische leven, in 
de normale, d. i. uit spontanen aandr;i.ng geboren 
levensbeweging, iets automatisch brengen, iets 
mechanisch, dat aan marionetten, aan met draadjes 
bewogen ledepoppen denken doet. Een mensch, 
die een ding wordt, krijgt daardoor iets komisch. 
Dit is zoo waar, dat men in een lach schiet, zoo-

dra men vervuld van het geestelijke in een mensch, 
plots wordt genoopt de aandacht te wijden aan 
zijn lichamelijkheid. Bijv. een redenaar onder
steunt een moment van groote zeggingskracht in 
zijn toespraak, door een breed gebaar, waarmede hij 
zijn glas suikerwater omsmijt: heel het auditorium 
zal in lachen uitbarsten. 

- Dit doet het onverwachte - zult gij beweren. 
- Neen, antwoord ik. want als de reden aar 

inplaats van zijn glas van den katheder te gooien, 
door een flauwte was overvallen, zou niemand 
hebben gelachen. 

- Het contrast dan? 
-- Ja, veeleer; maar welk contrast? Dit, 

dat de aandacht des toehomders plotseling ge
leid is van de ziel des reden aars naar zijn 
lichaam. Komisch werkt elk voorval, waarbij 
onze opmerkzaamheid wordt gericht op het physiek 
van een persoon, terwijl het moreeI, de ziel, onze 
belangstelling vasthield. Vandaar waarom zeUs 
een in zichzelf volstrekt niet koddig, maar dood
gewoon of dood alledaagsch gebeuren. al brengt 
het ons niet aan het lachen, toch het plechtige, 
het ernstige van een situatie licht verbreken kan. 
Als de acteurs in een treurspel zieh, en scene, 
den neus niet snuiten, zieh niet in de:'handen 
wrijven. nil!! .eoan zz"tten, laten zij dit na om de 
aandacht des toeschouwers niet af te leiden naar 
hlln physiek zijn. Napoleon wist het wel. Zijn 
samenkomst, na ]ena, verteIlende met de koningin 
van Pruisen, merkt hij op, hoe zij hem met de 
tragisch klinkende woorden ontving: «Sire! Sire! 
Ontferming'! Maagdenburg!" Napoleon voelde zieh 
tegenover een vrouw, die zoo uitpakte, niet op 
zijn gemak, erkent hij. Eindelijk, om een wending 
te geven aan het gesprek, of liever: de alleen-

. spraak, verzocht hij de koningin plaats te nemen 
en van dat oogenblik wist hij de leiJing te ver
krijgen van het onderhoud. Niets dat de tragiek 
eener . seen e lichter verstoort. Als de acteurs 
gaan zitten, komt ~men onwillekeurig van de 
plechtigheid der tragedie, in de huiselijkheid der 
comedie. 

Men weet ook. hoe onweerstaanbaar komisch 
het werkt, als een man met een begrafenisgezicht 
u op een luchtig vertellinkje onthaalt of iemand. 
die een gezicht heeft, dat schijnt te lachen, u iets 
ernstigs vertelt. 

Nu het komische in eene situatie. Ook een 
soart automatisme, meent Bergson. Waarom 
werkt de herhaling eener zegswijze op het tooneel 
zoo komisch, bijv: le pa"v1'e homme in Tartuffe 
en het san r dot in I' A vare ? Omdat zij den per
so on voorstellen ten prooi aan een idee fixe, niets 
hoarende, niets denkende dan dat eene, gelijk een 
automaat, onverstoorbaar zijn twee of drie woordjes 
herhalende. Het automatisme in de situatie verzekert 
ook het succes aan een stuk als Lr- chapeau dc 
pat'lle d' ItaHe van Labiche. Daarin woont men 
de jacht bij van een gezelschap provincialen op 
een stroohoed, ter vervanging van een zoodanigen 
hoed, die door een omnibuspaard is opgegeten. 
Vijf bedrijven lang ziet men ze naar zoo'n hoed 
dom Parijs draven, zonder het doel te bereiken, 
zoodat men aan het slot van het laatste bedrijf 
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niet verder is gekomen dan aan het begin van 
het eerste. Het schalke noodlot heeft den menschen 
de automatische rondreis doen maken van een baI 
op de roulet. 

Met de beroemd geworden komische uitdrukking 
en zegswijze is het niets anders. Alle nuchtere 
grappigheden van Joseph Prudhomme kunnen het 
getuigen. In «Ce sabre est le plus beau jour de 
ma vie», hebben wij te doen met een dW"!7.e 
samenkoppeling, met een formule, waarin auto
matisch een denkbeeld is ingebracht, dat er he el 
niet in behoort. e]'accepte cette arme po ur defendre 
nos institutions et au besoin pour les combattre" 
is precies van dezelfde soort: een oratorisch beeld, 
z66 gebruikelijk, dat het als mechanisch wordt 
uitgesproken, automatisch uit Prudhomme's her
senen ontspringt, zonder dathij er de valsehe plooi 
in bemerkt. In Rabagas van Sardou vinden 
wij een niet minder komische samenvoeging, 
namelijk waar hij uitroept: «Ja, burgers, laat ans 
te zamen, hand aan hand ten strijde trekken voor 
die onsterfelijke beginselen, waarvoor wij allen 
bereid zijn ons op te offeren, gij mijn leven, ik 
het uwe!» Het piquante is, dat hier het automa
tisme z66 sterk is, dat het en dengene, die spreekt, 
en hen die toehooren, onder zijn invloed heeft. 
Zelfs is het publiek in den schouwburg er de dupe 
van, tenzij de acteur, zander opzettelijkheid, maar 
toch met eenigen nadruk de pointe naar voren 
brengt. In een der stukken van Labiche, haart 
men iemand vragen: «Zult ge hem dooden?» En 
het antwoord is: eNeen' Alleen God heeft het 
recht zijn evenmensch te dooden.» Wederom een 
uitdrukking, die waard is door Prudhomme te zijn 
bedacht. Bergson verklaart zeer juist: hier zijn 
twee gedachten samengevoegd, die ans zeer ge
meenzaam zijn: dat ons leven in Gods hand is 
en dat het een misdaad is zijn evennaaste het 
leven te ontnemen. Maar die twee gedachten 
zijn machinaal, automatisch aan elkaar gekoppeld 
en daardoor springt de absurditeit in het oog. 
Ook Loubet, de vorige president, placht zieh 
schuldig te maken aan een komiekerij - zonder 
dat hij het zelf wist, natuurlijk, want daarom 
was hij komiek. Op zijn officieele reizen door het 
land, hoorde men hem steeds den menschen op 
't hart drukken: «Geen vervolgingen, geen uit
banningen, mijn vrienden. Men moet nooit iemand 
vervolgen. Broeders behooren met broeders in 
vrede samen te leven!» Maar zijn gouvernement 
deed intussehen niets met meer ijver, dan juist 
iederen vervolgen, die niet precies deed en dacht 
als de machthebbers van het oogenblik. Men zou 
geloofd hebben, dat Loubet een loopje nam met 
zijn ministers en met zieh zelven. Niets minder 
dan dat. De zaak is, dat Loubet uit de oppositie 
was geboren; hij was er in groot gebracht. En 
hij herhaalde machinaal, uit gewoonte, een uit
spraak, zander er bij te denken: d. w. z. automa
tisch. Om nog eens op het karakter-automa
tisme te komen: een feit is het, dat die personnages 
het meest komisch zijn, die zoogenaamd uit een 
stuk zijn; die door een domineerende passie z66-
danig worden beheerscht, dat zij hun dingen 
doet zeggen, zoogenaamd znepta, en heelemaal 

niet In overeenstemming met de situatie. 
Emile Faguet, die aan het boekje van Bergson 

een studie heeft gewijd in zijn laatst versehenen 
Propos de thMtre, erkent het vernuft in de zoo 
eenvoudige verklaring van dien schrijver - maar 
acht haar toch niet afdoende. Er is velerlei 
komisch, schrijft hij, dat niet is terug te brengen 
tot het begrip automatisme. Maar het kamt ans 
voor, dat menig voorbeeld door Faguet zelf 
geciteerd, ten bewijze, dat het komische er in 
ontstaat door een andere oorzaak, toch wel dege
lijk het element cautomatisme" bevat. Zoo 
haalt Faguet aan, dat een rechter den beschul
digde toeroept: c Ha, gij hebt spijt over het ge
beurde! Gij gevoelt berouw! Ja, maar beter ware 
het, dat het berouw gekomen was, alvorens gij 
de daad misdreven hadt!" Van gelijke kracht is 
de opmerking van een anderen rechter, die iemand, 
die wilde ~chtscheiden, onder het oog bracht: 
«Wel mijnheer, als men wil scheiden, trouwt men 
niet!" 

Intussehen, geeft Faguet andere voorbeelden, 
waarvan de komische wer king inderdaad niet is 
terug te brengen tot automatisme. Bijv. de uitroep 
van den schoonvader, in Barriere's Les faux bons 
hommes, onder de lezing van het contract: « Maar, 
sacristi! Daar is van niets quaestie in dan van mijn 
dood !» Intussehen , al is de oplossing door Berg
son aan de hand gedaan, geen passe partout, 
waarin alles sluit, wat komisch werkt -- hij heeft 
door zijn beschouwing van het komische, toch ons 
begrip daaromtrent verruimd en een nieuwen 
kant aan het verschijnsel weten aftewinnen. 

Z. 

TOONEEL EN MUZIEK. * i' * * * * 
In het Weekblad voor Letteren en Kunst 

"Hofstad" - verschijnende elken Zaterdag, na
tuurlijk te 's-Gravenhage - komt (nummer van 
8 Sept, jl.) een lezenswaardig artikel voor: Regle 
en Repertoire, dat veel behartigenswaardigs bevat. 
Zoo vinden wij de oude, maar nooit overbodige 
klacht, over de samenstelling van het repertoire 
bij onze tooneelgezplschappen: "Oppervlakkige 
optimisten" - lezen wij o.m. - "hebben ge
sproken van een vooruiigang: de zinlooze draak 
rumoert niet meer op de planken en men besteedt 
moeite en geld voor Shakespeare, VondeI zelfs 
en de klassieken. Vergeten wordt, dat de zoute
looze klucht, steeds gepresenteerd ond~r den be
schermenden naam: blijspel, en het paradestuk 
de plaats van den draak als meest gespeeld product 
vervangen hebben. Het excuus van de theater
leiding is de z.g. niet te verbreken heerschappij 
van dat publiek, wiens geestesbeteekenis geaequi
valeerd wordt door den inhoud van dergelijke 
stukken." Dat is zoo.-Zelfs op ons eerste tooneel zijn 
stukken van het kaliber als "In de bon te Os"·
"Twee Gelukkige dagen" - die intus sehen ook 
in Duitschland op eersterangstheaters het grootst 
aantal voorstellingen beleven - geen zeldzaamheid. 
En ik wensch degenen goed succes toe, die een 
weg zoeken om het repertoire te zuiveren van al 
dergelijke producten en een publiek te kweeken, 
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dat genoegen vindt alleen in aan fijnen geest 
ontsprankelde blijspelen. Het verdient altoos aan
moediging naar hooger te streven en het kost inder
daad niets zulk een streven sucd:s toe te wenschen. 
Dat het ooit verwo'rven zal worden, gelooven wij 
echter niet! Het publiek is niet te veranderen, 
het zal altoos een agglomeraat blijven van geestelijk 
hoog en laag, gelijk het dit altoos geweest is en 
voar het meerendeel der menschen, zal een schouw
burgavond EX een zijn gewoonweg van ontspanning, 
van prettig tijdverdrijf. 

Ik herhaal echter: het pogen in de richting van 
den schrijver van Regie en Repertoire (de heer 
H. v. d. Wal) is schoon. Maar hij neme het ver
schijnsel, dat hij wraakt, in zijn zuiverheid, make 
het niet troebel door een vergelijking, die hem 
tot averechtsche gevolgtrekking leiden moet. "Dat 
het aldus kan, bewijst ons muziekleven" - beweert 
de schrijver. "Niemand zal veronderstellen" -
vervolgt hij - "dat zelfs maar de helft van het 
talrijk concerten-publiek een muzikale eruditie 
bezit, die in evenwicht is met de beteekenis der 
beste werken van b.v. Richard Strauss, Wagner 
en Beethoven. Niettemin wordt het beste geboden 
en aangehoord." 

N een, niemand zal dit veronderstellen - maar 
de vergelijking van tooneel en muziek gaat mank, 
omdat zij kunsten vereenzelvigen van geheel 
verschillenden aard. Reeds Goethe heeft bijv. op
gemerkt, "dat de menschen tegenover geen kunst 
zich conservatiever gedragen, dan tegenover de 
muziek. Het oude, beke.nde pakt hier het meest." 
Met het tooneel is het vrijwel het tegenoverge
stelde, tenzij mcn het draken-repertoire ne me en 
het kunst- en vliegwerkstuk, waarin veel te kijk 
iso Kijken en hooren (wat nog iets anders is dan 
zien en luisteren)is den menschen een allergemakke
lijkst en allergep.oegelijksttijdverdrijf en de muziek 
heeft dit eigenaardige, dat zij van een gemengd 
karakter iso Men kan haar op tweeeriei manier 
genieten: halfdroomende, als wanneer men de 
klankgolvingen lekkertjes over en langs zich heen 
laat gaan, zoodat zij de zinnen aangenaam streelen, 
of wel scherp, geconcentreerd luisterende, met 
een sterk verhoogde geesteswerkzaamheid, om het 
muziekwerk in zijn bouw,in zijn logische ont
wikkeling te kunnen volgen en doorgronden, zoo 
zich zeH het hoog intellectueel genot bereidende 
van mee-, van na-creeeren. En alle muziek heeft 
die twee elementen in zich, dat van zinnestreeling en 
dat van het heldere muzikale bewustzijn wekkende 
en scherpende en tot dikwerf zeer inspannenden 
arbeid nopende. Ik wil dit zeggen: ons concert
publiek is even gemengd als ons schouwburg
publiek, maar de muziek is nu eenmaal, van de 
eene zijde beschouwd, een gemakkelijker te ver
orberen kunst. Zelfs een Beethovensch werk heeft 
nog wel zooveel louter zinnenst~eelends, dat men 
het in halfwakenden toestand kan genieten, voor 
een dcel genieten, gelijk een opiumschuiver geniet. 
Een komediestuk nu van beteekenis, van diepte, 
is alleen wakende te genieten, het vraagt concen
tratie van gedachten, het eischt inspanning! 
Slechts een klucht, vooral een flauw, laag bij de 
grondsche klucht, een kijkstuk en een draak, bieden 

een gemakkelijker genoegen. Geen wonder, dat 
het rijk gemonteerd kijkstuk door de menschen 
herhaaldelijk kan worden gezien, juist weer om
dat het in de eerste plaats tot de zinnen spreekt, 
welk element het met de muziek gemeen heeft. Her 
zou licht vallen, nog andere factoren aan te geven, 
ter verklaring van het feit, dat muziek met de 
vage en spoedig vervagende indrukken, die zij 
wekt - in onderscheiding van een pittig tooneel
stuk - lang zoo snel niet veroudert, als een 
drama en dat het publiek jaar in en jaar uit, 
dezelfde muziek kan aanhooren, naar het oude 
verlangt; maar het bovenstaande volsta om te 
doen gevoelen, dat men nooit zonder bezwaar 
ongelijkgeaarde kunsten in haar uitwerking met 
elkander vergelijkt. Alleen nog dit. Men vergete 
niet, dat op de keper beschouwd, onze concert
programma's er ook meestal erg drakerig uitzien, 
een ratjetoe geven van je welste en dat er ver
bazend veel ordinairs en triviaals ten gehoore 
wordt gebracht, even ordinair en triviaalals de 
flauwste klucht - maar het afficheert zich niet 
zoo sterk, omdat de muzikale taal de minst 
concreete iso Als de muzikale taal, die soms 
straffeloos in de concertzaal wordt ten beste ge
geven, kon worden overgezet in precies met het 
karakter, met den zin, overeenstemmende woord
taal, ~ou men er menigmaal van ... walgen. 

Een tweede opmerking van den heer van der 
Wal. Aandringende op een vereeniging der 'beste 
krachten tot een voornaam gezelschap, vetklaart 
hij als zijn meening, dat er he el wat kracht in 
voorraad iso "Ik behoef" - schrijft hij - "niet 
alle tooneelspelers en tooneelspeleressen van uit
stekenden en goeden aallleg te noemen. En als 
de Tooneelschool geregeld kon worden geheel 
naar de eischen van zoo'n instelling, zou daaraan 
een entourage van geschoolde kracht toe te voegen 
zijn, die zijn beteekenis voor het ensemble-speI 
niet missen zou. Hoe vaak wordt de waarde van 
een dergelijke opleidings-school niet miskend? 
Hel argument in deze kwestie schijnt de beweriflg 
te zijn, dat genieen nu eenmaal niet door eeI1 
school worden uitgebroed. Alsof voor een goed 
samenspeI alleen genieen in aanmerking komen 
en een fond van algemeene ontwikkeling van geen 
beteekenis voar den tooneelkunstenaar zou zijn. 
Orkestmusici ziin zelden solisten.; niettemin kan 
een geniaal leider hen, zoo zij voldoende scholing 
bezitten, vereenigen tot een ensemble van be
teekenis." 

Hier hebben wij weer zoo,n vergelijking, die 
dikwerf wordt gemaakt en die men toch met het 
noodige voorbehoud. heeft te aanvaarden. Onge
twijfeld heeft een tooneelgezelschap niet alleen 
genieen noodig. Een goed samenspei, een goed 
ensemble, kan gevormd worden, eer van middel
soort acteurs en actrices, dan van buitengewoon 
begaafden en een regisseur kan met tweed:~rangs
tooneelisten wonderen verrichten - als hij zijn 
personeel volkomen in de hand heeft, het desnoods 
door dwang noodzaken tot onderworpenheid. De 
regisseur biedt inderdaad punten van vergelijking 
aan met den dirigent van een orkest en een 
tooneelgezelschap met een orkest. Maar er i~ toch 
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groot onderscheid ook. "Orkestmusici zijn zelden 
solisten" - zegt de heer van der Wal. Met uw 
welnemen. zou ik willen antwoorden: in een goed 
orkest behooren er toch minstens een 8-tal te 
ziUen, die op superieure wijze de solotrekjes. die 
in de meeste orkestwerken voorkomen. ten gehoore 
brengen, artiesten dus van zelfstandigheid, tempe
rament, volkomen technisch meesterschap, smaak
alles wat van een solist vereischt wordt. Intusschen. 
een orkest kan toch wel goed zijn. met solisten, of 
aanvoerders der verschilIende instrumentgroepen, 
die voor obligaatspelers 'niet in de wieg zijn ge
legd en zulk een orkest kan dan toch zelfs de 
meestbeteekenende muziekwerken. bijv. de sym
phonieen van Beethoven, de Wagner-werken. op 
voortreffelijke wijze ten uitvoer brengen .. Maar 
zoo iets kan een tooneelgezelschap zonder solisten 
nooit! Wel is een goed ge~choold ensemble tot 
velerlei in staat - maar bijv. een Shakespeare
tragedie zou buiten zijn sfeer vaIlen. Voor de 
uitbeelding van but'tengewone karakters, ztj'n bui
tengp.7tJone kunstenaars noodzg - dat is eenmaal 
zoo. daar ga at niets van af en aIle tegenwoordige 
en toekomstige hervormers, zuIlen aan dit feit niets 
kunnen veranderen. En de taak eens regisseurs -
al heeft hij iets gemeens met die van den dirigent -
is er toch in menig opzicht van onderscheiden ook 
- want uit het ensemble dat de regisseur heeft te 

vormen, treedt toch ieder op zijn beurt ook zelf
standig naar voren eu moet ieder dus ook solisten
werk verrichten. 

Wij wiIlen deze beschouwing over het artikel 
van den heer Van der Wal, dat reeds zijn be
langrijkheid aantoont, 9mdat het tot gedachten
wisseling uitlokt, niet eindigen, zonder ten slotte 
er met volle instemming het volgende uit aan 
te haien: 

"De eerste eisch, die in Holland, gezien de be
staande toestand, zal moeten worden gesteId, is: 
eenheid en harmonie. Het mag niet langer voor
komen, dat. als tien speiers Shakespeare speIen, 
tien verschilIende Shakespeare-opvattingen voor 
het voetlicht verschijnen; gewoonlijk is de vcr
houding deze, dat negen in 't geheel van geen 
opvatting blijk geven, d. w. z. er maar in 't blinde 
op los speIen; evenmin mag geschieden, dat enke
len "erzen zeggen, anderen maling hebben aan 
een door rhytmiek geheven dialoog. Veel reeds 
zou bereikt zijn als een paar kundige regisseurs 
(resp. voor de verschilIende repertoires) in den 
waren zin leiding wisten te geven aan 'een Ver
eeniging, wier leden het niet om persoonlijke eer
zucht van bekrompen aard, maar om de geza
melijke uitoefening van hun slechts door gezamelijke 
krachten te dienen kunst was te doen." 

B. 

Het dezer dageni ,üd de West] teruggekeerd jHollandsch ensemble, bestaande nit de dames TRUUS POST, 

CHRISTINE STAAS en de heeren C. VAN lIEKS, G. J. ARBOUS en D. VAN OI.I.KFEN. 
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i~AMEN_KO~;~.---*--:-C :---;~ ~ -~- * I 
(ING EZONDEN). 

Voor leerlingen van Conservatoires' en Tooneel
schalen, voor jury-leden, voor kritici, 66k voor 
het pub liek, grootendeels bestaande uit familie
leden der aspirant-kunstenaars, zijn concours-dagen, 
een kwelling. Allen zijn gerukt uit hun gewone 
doen. 

Zenuwachtigheid in alle gelederen. 
Sarah Bernhardt doet in haar handig-geschreven 

gedenkschriften een boekje open, over de eilende 
der eind-examens. 

Op den dag, dat zij deel-nam aan het concours, 
was zij zich-zeU niet. Zij sprak en speelde als 
in drooms-benauwing. Zij was alle stuur over 
zichzelf kwijt; zij leed aari folterende gezichts
hallucinaties. Terwijl zij en scene was, zag zij 
haar mededingster een honenden rondedans uit
voeren, tegen het plafond van het theater-zaaltje ! 

Toch was Sarah, de jeugdige, geniale, eerzuchtige 
Conservatoire-leerlinge bewust van haar kunnen. 
Voor haar-zelf, was het een uitgemaakte zaak, 
dat zf/, en z'i/ alleen, in aanmerking kwam va or : 
Eerste-prijs-Treurspel, en Eerste-prijs-Blijspel. 

Haar opvolgster in de toekomst, Madeleine 
BarjaC', heeft den noodlottigen concours-termijn 
zoo juist achter den rug. 

Madeleine's bewonderaars zeggen, dat, zij da 
divine Sarah, zal overtreffen; dat zij vereenigt de 
diepte, den plechtigen ernst van Rachel, en de 
6plaaiende hartstacht van Sarah Bernhardt. 

Allicht heeft zij dit buitengewoon vriendelijk 
oordeel te danken aan haar. talent, en aan haar .... 
mooi-meisje-zijn; dat mooie tooneelspeelsters een 
reuzensprong v66r hebben op niet-schoonen, is 
klaar als de dag. 

Wat Adolphe Brisson, de kritikus van de Temps, 
van Madeleine Barjac verwacht, hebben wij ge
lezen in het cTooneel», *) voorgaand nummer. 

Van cpootige drama-heidin) gewaagt hij. Wat 
staat zijn oordeel op pooten! 

Zouden beroeps-beoordeelaars tegenover debu
teerende Conservatoire-leerlingen, en leerlingen 
van Tooneelscholen, hun oordeel niet kunnen for
muleeren met eenigen schroom, met een aasje 
aarzeling, onder een snippertje voorbehoud? 

Kunnen-zij,. ter wille der aanstaande beroeps
artisten, en van het nieuwsgierig publiek, niet in 
hun oordeelvelling rekening houden met het ongun
stige, het schrikaanjagende, het emotioneele der 
eind-examens; hun veto tot latere tijden opschorten ? 

Maddeine Barjac, Eerste-Prijs-Treurspel, Tweede
Prijs-Blijspel van het onlangs gehouden concours 
aan het Parijsche Conservatoire, schrijft over kwel
lende examen-uren en kritiek: 

cDaags v66r het concours, was ik vast besloten, 
gebeel op-te-gaan in mijn blijdschap, wanneer ik 
slaagde, bij mislukking mij over-te-geven aan mijn 
verdriet, en niemand te-woord-te-staan. Nu het 
concours achter den rug is, praat ik met iedereen ! 

.) Een trouw herhaalde fout maakt van den naam Brisson, 
in bedoeld artikel (vorig nommer) Bisson I RED. 

eDen dag van het concours, en, de dagen die 
er aan v66raf-gingen, voelde ik weer die vreemd
soortige gewaarwording der vorige jaren, die 
schrikkelijke tooneelkoorts, nu nog verhoogd door 
een ellendige heeschheid, die mij een oogenblik 
volslagen deed wanhopen. V 66r dat ik op t' 
tooneel kwam, steeg de angst, die mij sedert den 
vorigen dag niet meer losliet, tot scherpe, lichame
lijke marteling ; die neerdrukkende angst-vraag onaf
gebroken, woelend da or mijn brein: zal ik kunnen 
mededingen? Zal mijn stem mij niet in den steek 
laten? Zou-ik van avond nog kunnen praten? 
En, ik moest den dag inzetten met een ge weld
scene! De leerling, die niets liever wenschte, 
dan met hart-en-ziel cDolores) te zijn, kon die 
gansch-en-al vergeten, dat zij optrad voor een 
jury, en, dat het er op aankwam, in eFlkele oogen
blikken stemmen te winnen van jury, publiek en 
pers? 

c K6n-zij vergeten, dat een enkel verkeerd ge
baar, dat het uiten van een schrille kreet, al haar 
verwachtingen den bodem konden inslaan? 

En, sedert heb ik mij afgevraagd, bij het lezen 
der dagbladen, of men niet aan de ontzet
tende en zoo begrijpelijke ontreddering van elke 
candidaat, - door de kritiek te weinig in aan
merking genomen, - die gesmoorde stem moet 
toeschrijven, die men ten onrechte kenmerkt als 
conservatoire-stem. 

«am de waarheid te zeggen, en billijk te zijn, 
moet men integendeel erkennen, dat de leeraren 
hun uiterste best doen, aan de stern hunner leer
lingen volheid en helderheid te geven. Ik ga 
wover, te durven onderstellen, dat het ollmoge
lijk is, op een concours, te oordeelen over het 
dramatisch vermogen van een candidaat; al zijll 
gewaarwordingen slaan bij zulke gelegenheden, 
uit de koers; daardoor kan hij buiten zijn schuld; 
de rol die hij moet uitbeeldell, te tam of te heftig 
vertalken. 

cOp zulke dagen, lette men slechts op den buiten
kant van het metier: dictie, standen, loopen-en
zitten, komen-en-gaan . 

« Men wachte met het uitspreken van een beslist 
oordeel, tot men den jongen kunstenaar, de jonge 
kunstenares ziet speIen, ontheven van den druk 
van bijkomende omstandigheden.) --

Aldus Madeleine Barjac, het kranige, talentvolle, 
jonge meisje dat vlijtig en ernstig studeerde aan 
het Conservatoire te Parijs. Een persoontje, dat, 
zooals zij, bij ervaring de examen-eilende kent, 
heeft zeker wel het recht, daaromtrent haar woordje 
te plaatsen. Het is schier onbegrijpelijk. dat 
ervaren kunst-kritici voorbarig zijn, in het formu
leeren van hun oordeel, over candidaten die zij 
aan 't werk zagen in zoo hoogstongunstige con
ditie: op concours-dagen. 

A. S. K. 
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Van Duren & Goppers. 
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AMSTRRDAM, Leidschestraat 42. 
Magazijnen van Vorsetten. 

Ateliers voor Vorsetten naar 
maat. 

Aparte sorteering in dBBollete 
modellen. 

Abonneert U op 

HET TOONEEL. 

Adverteert in dit 

Btad. 

HET TOONEEL. 

ADVERTENTIEN. 

Bekroood 
met Goudeo 

Medailles. 

Algerneen doof 
H.H. tJeoeeskuodigeo 

aaobevoleo. 

QUJNA -LAROCHE • • 

EIKEL -CACAO • • • 

MELKSUIKER. • • • 

en QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX. Te
gen zwakte, gebrek aan eetlust, koorts, etc. De 
laatste vooral ook tegen bleekzucht en bloedgebrek. 
Beste dagelijksche drank voor kinderen, zwakke 
en klierachtige gestellen. 
Chemisch zuiver, speciaal voor kindervoeding. 

Tamarinde· Bonbons • Laxeerende vruchten-pastilles in confituurvorm. 

Asthma-Sigaretten • • geven onmiddellijk verlichting. 

Salmiak -Pastilies .' J 

Bloemen-Pastillles & ~~ De beste huismiddelen tegen .hoest, verkoudheid 
en keelpijn. 

Mentha-Pastilles. • 

:tabrikante'7: Kraepelien & Holm 
Apothekers·Scheikundigen . ZEIST. 

Najaars- en Winter-Saison 1906. 

SACHS & Co. 
Zadelstraat 30, UTBECBT. 

Telef. i:dterc. 1568. 

Eng. en Amerikaansehe 

Heeren- en Dames-Modeartikelen. 

Groote keuze Pelterijen. 

Sotie's met Bont. - Avondmantels. 
Aanbev. SACHS & Co. 

Tarief van Advertentien in "HET TOONEEL", 
Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 

Per 100 regels a 9 Cts. 

" 
250 

" " 8 " 
" 

500 
" " 7 " 

" 
1000 

" " 6 " 
" 

1500 
" " 5 " 
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leder lid van het Tooneelverbond brenge 

ieder jaar een nieuw lid aan! 
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De Leur (met portret). - Knipsels en snippers. 

IBSENS LAATSTE LIEFDE. * * * 
Goethe was al reeds 74, toen hij in 1 ~23 te 

Marienbad onrl~r de verjongende werking eener 
opwekkende natuur en van het geneeskrachtig 
bronwater, Ulrike von Levetzkow lief kreeg. Hij 
beminde haar zoo zeer en toch z66 weinig, dat 
hij zich voornam haar te huwen; hij, die 57 jaar 
oud was geworden, v66r hij kon besluiten Chris
tiane Vulpius naar het altaar te leiden. Dra kwam 
echter het droevig in zieht van der werkelijkheid 
onoverkomelijk beletsel tegen een vereeniging van 
bloeiende jonkheid en naar het graf neigende 
grijsheid, en hij ontworstelde zich aan zijn illusie. 
Een elegie, waarin het dichterhart zich uitstortte, 
bracht de bevrijding uit den korten, betooverenden 
waan. De tijdgenooten hebben over deze 
episode in Goethes liefdesleven zich weinig druk 
gemaakt en ook latere geslachten zijn in deze 
voor den dichter de goedertieren bescheidenheid 
zelve geweest. Het was dan ook Goethe! Al 
wat deze deed en dacht en gevoelde, aanvaardde 
men als vanzelfsprekend, als de noodzakelijke 
uitstrooming van zijn wezen. Bij Ibsen echter 
is men geneigd een dergelijke late opbloeseming 
van liefdeleven als niet geheel normaal te be
schouwen. Door de menigte ga at een gemompel 
van verbazing: deze zestigjarige, in eenzaamheid 
verkeerende misantroop had dus een hart! Waar 
de wereid niet veel meer onderstelde dan een 
zorgvuldig wikkend en wegend geestesapparaat, 
een onaandoenlijk opmerker van levensverschijn
selen, een koelen ontleder van neigingen en harts
tochten bij anderen - werd haar een hart, een 
warm voelend hart ontdekt! 

Zij heette Emilie Bardach. Onbemerkt, onbe
kend schreed zij tot voor korten tijd door de 
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straten harer woonplaats: Weenen. Menigeen 
j mag haar gezien hebben, gelijk Ibsen in een 

brief van 22 Dec. 1889 uit München, schrijft haar 
in zijne verbeelding te aanschouwen : «auf der Ring
strasse, leicht, eilig, dahinsC'hwebend, in Sammet 
und Pelzwerk graziös gehüllt» - of «in Soireen 
und Gesellschaften - und besonders im Theater, 
zurückgelehnt. mit einem etwas müden Ausdruck 
in den räthselhaften Augen ~ - maar"wat wisten 
zij van haar? De heerlijkheid, die in haar was, 
de heerlijkheid van zich de prinses te weteo uit 
een sprookje, heeft zij voor aller oog weten ver
borgen te houden. Het groote geheim, het groote 
geluk, te groot zou men denken voor de ruimte 
van een jong-meisjesha,rt, is in haar besloten geble
yen. Aan niemand ter were\d heeft zij den zomer
nachtsdroom onthuld, waarin zij haar jonge leven 
heeft gekoesterd. Een woord, uit haar mond en 
zij zou geworden zijn de afgod der nieuws
gierige, licht-ontvlambare menigte in de Donau
stad, een aangebeden, verheerlijkt idool in de 
salons van voor kunst dweepende dames- en 
heerenkringen. De menschen zouden zijn staan 
gebleven, als zij haar voorbijgingen, het 
meisje elkander hebben aang( wezen, als de ge
liefde, als de heidin van een wereldberoemden 
dichter. Maar zij heeft gezwegen en daarmede 
een zelfbeheersching, een ernst, een bovellvrouwe
lijke kieschheid getoond, die alleen haar reeds 
tot een bovenalledaagsch meisje stempelen. Want 
in 't algemeen is het voor vrouwen, die zieh door 
dichters bemind weten, moeilijk zwijgen. Maar 
Emilie Bardach is de ·zonnestraal geweest, die in 
het leven viel, dat Henric Ibsen heette. No
blesse oblige! 

Hoe zij er uitzag, toen Ibsen haar heeft leeren 
kennen, die hij zijn prinses noemde, die Mazsonne 
meines Septemberlebens .'1! Is zij werkelijk van de 
«durchlauchtige Erscheinung:., van de gracie, die 
hij haar in zijn brieven toekent en heeft zij wer
kelijk oogen van de door hem beschreven ('on-
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doorgrondelijkheid»? I-1et zou ons niet verwonde
ren, als velen dit alles in niet zoo bijzondere 
mate in haar ontdekken en over haar schoon
heid zullen twisten. Maar dat zij zich trooste. 
Ibsen heeft haar schoonheid gezien en hij had 
scherpe oogen. Laat ons ook erkennen, dat hij van 
een gedistingeerden smaak heeft blijk gegeven, 
door Emilie mooi te vinden. Haar portret toont 
ons het beeld eener Oostenrijksche "Komtesse». 
Van een gemiddelde grootte, is de gestalte van 
slanken, fijnen bouw, van een zachte lijnenwelving. 
Het gelaat is van ovalen vorm, het kapsel ver 
zorgd, zonder «opgemaakb te zijn en het voor
hootd volkomen vrijlatende. De even zwellende 
lippen zijn een weinig geopend en de vleugels 
van den kleinen neus schijnen licht in trilling te 
geraken. De oogen zien wijd voor zich uit. 
Raadselachtig hebben wij den blik hooren ken
schetsen·. Op het eerste gezicht, zou men zeggen 
zijn de oogen heel gewoon. Maar voor wie er 
langer in ziet, krijgen ze meer en meer diepte ... 
Zij hebben iets omsluierends. Ibsen schijnt juist 
te oordeelen. Zij zijn raadselachtig. Er gloort 
een dichtstuk in, een zomerstemming; die in iets 
tragisch uitvloeit. Een gedicht heeft lbsen in die 
oogen gelezen en hij heeft het geschreven: Hilda 
Wrangel uit Bouwmeesters Solnesz! 

Met deze oogen moet de 18-jarige Emilie Bar
dach hem hebben aangezien toen zij, met haar 
moeder, in den nazomer van 1889, Ibsen. te Gos
sensass in Tirol ontmoette. Wij denken ons daar 
Ibsen, zittende in de groote zaal van het hotel 
Wieland achter zijn courant verscholen - gelijk 
zoo menige illustratie ons hem teekent, te Chris
tiania op zijn vaste plaatsje aan het venster van 
het Grand Hotel. Ibsen schijnbaar voor niets 
om zich heen aandacht hebbende, gehe el verdiept 
in zijn blad. Maar hoe ongenaakbaar ook voor 
de alledaagsche menigte, die hem - den beroemden 
dichter - geen oogenblik onbespied laat, kan het 
niet anders of de oogen van Emilie Bardach heb
ben warmte over den ijspilaar doen uitstroomen 
en er het koude oppervlak van doen smelten. 
Men beweert, dat een 18-jarig meisje oogen heeft 
ook in den rug. Zij voelt het, ook als men haar 
naziet. Maar meisjesoogen rusten op hun beurt 
niet straffeloos op een man, en vooral niet de 
oogen eener 18-jarige, op een man van zestig ... 
Hij moet het bemerken, ook al ziet hij 't niet. 
Er zullen - zoo stellen wij ans voor - wel eenige 
dagen zijn voorbijgegaan, eer het eerste ,,,oord 
gewisseid iso Maar eens op een avond is Emilie 
teruggekeerd van een tocht in het gebergte. Door 
de zon gebruind, in touristenkleeding, opgenomen 
rokken, omg;>slagen matrozenkraag, een ransel op 
den rug, een langen bergstok in de hand, treedt 
zij met haar door de opwekkende berglucht en 
de inspanning van de voetreis, verhoogde le
vensenergie hooggekleurd gelaat, op den dichter 
toe en roept hem met stralenden blik een "goeden 
avond" toe. De aangesprokene, die doorgaans in 
zwarten jas gekleed, als een beeld z66 onaandoen
lijk op zijn voetstuk stond, wankelt haast van ver
bazing. Hij ziet het moedige kind met onzekeren 
blik aan er. antwoordt weifelend: goeden avond. 

Zoo is het misschien begonnen. Want aldus 
treedt Hilde Wrangel bij bouwmeester Solnes 
binnen. En Emilie Bardach moet de prototype 
van Hilde Wrangel zijn geweest. 

* * * Heel de correspondentie van Ibsen met Emilie 
Bardach beslaat slechts 12 brieven. Zij zijn open
baar gemaakt door Georg Brandes, die over deze, 
zoo als 't geno.emd is: onkiesche daad, heel wat 
heeft moeten hooren. De brieven van Emilie 
ontbreken. Wie kennis neemt van hetgeen Ibsen 
aan Emilie schreef - zal, dunkt mij, zich moeilijk 
kunnen verklaren, waarom men Brandes over de 
openbaarmaking heeft hard gevallen. Er is niets 
in, dat aan het eerbiedwaardig karakter van den 
schrijver afbreuk kan doen. Integendeel. Ibsen 
toont zich ook hier den man, die niet alleen de 
zelfverantwoordelijkheid den mensch als hoogsten 
eisch voorpredikt - maar die persoonlijk haar 
geoefend heeft, zijn leven lang! Reeds dadelijk, 
nadat hij onde;- de bekoring is geraakt van het 
jonge meisje, schrijft hij in zijn «Stammbuch,. 
de volgende woorden: 

"Hohes, schmerzliches Glück -
Um das unerreichbare zu ringen 1" 

Hij voelt onmiddellijk dat zij hem «unerreich
ban zal blijven en hij vindt daar vrede, neen 
geluk in. Het geluk des dichters, die een smart 
aanvaardt als hem te worden opgelegd, om er de 
kracht van zij neigen wil aan te beproeven ep. er 
de diepte van eigen gemoed aan te peilen. De 
ontmoeting met Emilie is voor Ibsen geworden 
een openbaring - hadde hij de kennismaking 
uitgesponnen, gelijk menschen, die minder hoog 
staan en minder diep voelen, er de aanvechting 
toe, niet zouden heb ben kunnen weerstaan - de 
kennismaking zou zijn verloopen in een ... avon
tuur! 

De eerste brief is van 7 October 1889, uit 
München en blijkbaar geschreven weinige dagen 
na Ibsens vertrek uit Gossensass. Emilie was 
reeds v66r hem uit het Tirolsche oord naar Wee
nen terug gekeerd: «Dort, in der Sommerfrische, 
sah es während der letzten Woche recht traurig 
aus - oder es kam mir jedentalls so von 
schrijft hij: "Keine Sonne mehr. Alles fort -
verschwunden. 

Im Pflerschthal bin ich jeder Tag spazieren 
gegangen. Es gibt doch am Wege eine Bank, 
wo es sich in Gesellschaft gewiss recht stimmings
voll plaudern liesse. Aber die Bank war leer, 
und ich bin vorbei gegangen ohne Platz zu 
nehmen. 

Äuch im grossen Saal habe ich es öde und 
trostlos gefunden. 

Erinnern Sie die grosse, tiefe Fensternische 
rechts vOm Eingang der Verandah? Es war so 
recht ein schöne Nische. Die Blumen und Pflan
zen standen noch immer da. Aber sonnst - wie 
leer - wie einsam - wie verlassen." 

In den tweeden brief, 15 October 1889, altoos 
de herinnering, die niet wijken wil: "Mein Fan
tasie ist zwar in rege Thätigkeit. Aber immer 
schweift sie anders wo hin. Dort hin, wo sie in 
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der Arbeitsstunde eigentlich nicht sollte. .. Das 
Erlebte erlebe ich wieder und wieder - und immer 
wieder. Das alles zu einer Dichtung um zu dichten 
ist mir vorläufig unmöglich. 

Vorläufig? 
Wird es mir einmal in der Zukumft gelingen? 

Und wünsche ich eigentlich, dass es mir jemals 
gdingen sollte - und könnte?" 

Het is hem gelukt - gelijk wij nu weten -
in Hilde Wrangel. De brieven bevatten -
oppervlakkig gelezen - weinig of niets diep
zinnigs, zij zijn natuurlijk volkomen vrij van 
pathos, dat Ibsen zoo zeer haatte. Maar zij zijn 
stemmend in hooge mate. Ook hier achter het 
schijnbaar; gewone, een ondoorgrondelijk diep! 
Telk('ns verontschuldigt hij zieh over de kortheid 
zij'ner epistels: «das Briefschreiben liegt nun 
einmal nicht für mich.» iDit zeide h'l/, die in zijn 
correspondentie met mannen - met Brandes 
bijv,- juist het tegendeel heeft getoond. Maar 
hij meende het toch, wat hij beweerde. Hij 
meende het tegenover Emilie. En niet lang duurde 
het dan ook, niet veel meer dan een jaar, of hij 
vraagt het meisje hem niet meer te schrijven: 

München 30 December 1890. 
Ihren lieben Brief habe ich richtig erhalten. 

Ebenso die Glocke mit dem schönen Bilde. Ich 
danke Ihnen so recht vor Herzen dafür. Auch 
meine Frau findet, dass das Bild sehr hübsch 
gemalt ist. Aber ich bitte Sie: schreiben ISie 
mir vorläufig nicht mehr. 

Ibsen achtte het oogenblik gekomen, het meisje 
aan haar zelven terug te geven. Hij mocht in 
dit jonge leven zieh niet nestelen. Emilie Bardach 
heeft aan het verzoek gehoor gegeven. Als zij 
niet een zoo fijnvoelend wezen ware geweest, niet 
ook in haar dat machtige besef van zelfverant
woordelijkheid geleefd had, dat voor Ibsen de 
handelingen der menschen moet dragen en steu
nen - zij zou hem immers niet hebben gevonden? 

Eerst acht jaar later zond zij Ibsen een tele
grafischen gelukwensch, ter gelegenheid van zijn 
70sten geboortedag en hij vereerde haar als ant
woord zijn fotografie, met deze r('gelen: 

Christiania, den 13.3.98. 
Herzlich liebes Fräulein ... ! 

Empfangen Sie meinen innigsten Dank für 
Ihren Brief. Der Sommer in Gossensass war der 
glücklichste, schönste in meinen ganzen Leben. 

Wage kaum daran zu denken. - Uns muss es 
doch immer. - Immer! 

Ihr treu ergebener 
HENRIC IBSEN. 

Wat de levensloop van Emilie Bardach is ge
weest, daaromtrent heb ik niets kUlmen vinden. 

Maar als ik aan haar en Ibsen denk, komt mij 
het beeld voar den geest van de roos, die in de 
sneeuw viel. 

(Gedeeltel-9"k Sz"l Yara gevol.Rd.J 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * *. * * 
26 Sept. 

Oe Meiningers zijn er weer - maar het succes 
en de toeloop zijn niet zoo groot als bij hun ('erste 

komst. Dit lag gedeeltel~ik aan de stukken, ge
deeltelijk aan het speI. In Et'nsame Menschen, 
het jaren geleden door de Ned. Tooneelvereeniging 
vertoonde stuk van Hauptmann, liet de stijl te 
wenschen. leder speelde te veel op eigen gele
genheid. Het blijspel waarmede het gezelschap de 
rij der vertooningen opende: Renaissance, doar 
Frans van Schönthan en Koppel-Ellfeld, werd 
over 't algemeen nogal onbeduidend gevonden. 
Oe opvoering was verdienstelijk; wat sommige 
rollen betreft, superieur. Lessings Mt'nna von 
Barnhelm heeft daarentegen uitnemend voldaan. 
Het was een openbaring, dit aan de meesten 
onzer slechts als boekdrama bekende stuk, te zien 
levend maken. 

Wat valt er voor ons uit deze nadere kennis
making met dit Hoftheater-ensemble te leeren? 
Ten eerste dit, dat evenmin als men een acteur 
of actrice goed beoordeelen kan naar eene rol, 
men dit een tooneelgezelschap kan docn naar een 
of twee stukken. Nu wij de Meiningers ten tweeden 
male aan het werk hebben gezien, zijn ons fouten, 
eigenaardigheden, leemten bij hen in het oog ge
vallen, van ongeveer de zelfde soart en orde als 
die wij bij onze eigen gezelsehappen opmerken. 
Deze ervaring moge te stade komen aan de waar
deering van wat wij zelf hebben. Als wij een 
uitvoering van Rt'nsamen gezien hadden, gelijk 
die was van de Meiningers, wuden wij om een 
betcre regie geroepen hebben ! En als men bij 
ons met Renmssance ware uitgekomen, zouden 
wij niet weinig hebben afgegeven op de siechte 
keuze der directie. Ik heb trachten te verklaren, hoe 
de Meiningers. die toch zeker over een uitgebreid 
repertoire beschikken, met dit stuk van von 
Schönthan en Koppel-Ellfeld tot ons zijn gekomen, 
waar toch aan zoo'n tournee een niet gering 
geldelijk risico is verbonden en het dus zaak was, 
vooral voor een gunstig debuutte zorgen. Welnu, 
de oplossing van het raadsel kan wellicht in deze 
richting zijn te vinden, dat Kurt Grösser er een 
belangrijke rol in speelt, die niet eens goed voar 
hem past. Silvio da Feltre, schilder, vraagt namelijk 
voor de uitbeelding een acteur van groote distinctie, 
elegant, met warm geluid, kortom een ridderlijke 
figuur, uit den Italiaanschen renaissance-tijd. 
Kurt Grösser nu is een heel goed acteur, maar 
niet op en d' op "heer". Vooral ook de küp heeft 
iets burgerlijks. Maar Kurt Grösser is de regisseur 
van het gezelschap. Hij deelt de lakens uit, zal 
tenminste op de rolbezettinggrooten invloed oefenen 
en hoewel het gezelschap een acteur heeft, die 
als geknipt zou geweest zijn voor de rol van 
Silvio, namelijk Franz Nachbaur- bedeelt de 
regisseur de rol zich zelven toe. Ik weet niet 
Of het inderdaad zoo is toegegaan - maar de 
theaterwereid zoo'n beet je kennende, dunkt het 
mij lang niet onmogelijk toe. Dan komt in ,Re
naissanee een rol voar. die van Vittarine (travesti), 
als geschreven voor Martha Grösser-Spier, des 
regisseurs vrouw. Deze actrice was er ook aller
bekoorlijkst in ~n alleen om haar, hebben wij ans 
den avond niet beklaagd; om haar en om Jenny 
Nachbaur. die welisWaar maar in een tooneel op
treedt, maar als de "urwüchsige" Mirra prachtig 
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was. Er kan nog een reden zijn, die het optreden 
met Renaissance als eerste stuk, verklaart. In een 
Duitsch residentie-stadje als Meiningen, wordt zoo
wat alles gespeeld wat aan de markt komt en 
men is er zeker van zijn publiek, voor hetwelk 
het schouwburgbezoek in de zeden ligt. Wel zal 
't eene stuk meer doen, dan het andere -- maar 
het publiek neemt het een met het andere en ziet 
niet nauw op een minder geslaagden avond. 
Martha Grässer-Spier zal bovendien wel eene 
lievelinge zijn van de schouwburgbezoekers en als 
zij een mooie rol heeft, is inen voor een goed deel 
van het succes verzekerd. Het is heusch in Duitsch
land, met name aan een goed gesubsideerd hof
theater, veel gemakkelijker schouwburgdirecteur te 
zijn, dan bij ons, waar het geld moet worden op
gebracht alleen door de ... stukkenen natuurlijk 
door de goede bezetting. 

Wat Minna von Barnhelm betreft - dit Les
singsche blijspel is - naar ons weten - nooit 
in ons land vertoond. lets eigenaardigs van die 
klassieke stukken, of die in de letterkunde der 
volkeren, te boek staande meesterstukken! Ze 
komen doorgaans niet over de grenzen en lijken 
op het theater bruikbaar alleen in hE't eigen land 
of althans in de oorspronkelijke taal, Met het 
Fransche tooneel van Racine en Corneille is het 
evenzoo. Het wordt noch in Duitschland, noch 
in ons land of elders, buiten Frankrijk, door de 
eigen gezelschappen vertoond. Moliere maakt een 
uitzondering en . .. Shakespeare wat het Engelsche 
tooneel betreft. Nu is, gelijk Racine en Corneille 
door en door Fransch, Minna von Barnhelm 
door en door Duitsch. En voor ons had het 
bovendien, als vertooning, de aantrekkelijkheid van 
het geheel-nieuwe. Twee actrices te vinden alsJenny 
Nachbaur en Martha Grässer-Spier, die de rollen 
van Minna en Franziska, welke het stuk dragen, 
z66 aantrekkelijk, z66 sympathiek, z66 geestig 
en schalk, z66 zuiver-mooi zouden kunnen voor
stellen, geloof ik dat niet gemakkelijk iso Want 
deze rollen vereisehen, ter uitbeelding, niet alleen 
aanvallige persoontjes, maar ook zeer veel talent. 
Het was een en al charme, dat van Jenny Nach
baur uitging en geen woord, geen beweging, geen 
oogopshg van Martha Grässer-Spier, die het niet 
precies deed. En welk een pittigheid, welk een 
levendigheid, welk een natuurlijke uitstrooming van 
prettige vroolijkheid! Ik zou toch wel eens met een 
uitvoering van dit stuk de proef genomen willen 
willen zien door het ensemble-Van Eysden te 
Rotterdam. Voistrekt niet onmogelijk dat zij slagen 
en de directie er pleizier aan beleven zou. Mis
schien dat ook de Kon. Vereeniging het aandurft, 
want ik beweer niet, dat het er niet zou zijn te 
bezetten. Alleen die ondeugende Franziska .. ! De 
heer Van Korlaar woonde de Duitsche voorstelling 
bij. Misschien ... Over wat de Hollandsche schouw
burg heeft opgeleverd in deze weken, een volgenden 
keer. B. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK. -* * * 
Tooneelhervorming is 

Craig heeft ons uit zijn 

23 September. 
the topic of the day. 

bedwelmenden plannen-

schat een vermogen be 100ft, waar we 't verder 
wel mee doen kunnen. Als Craig zijn zin krijgt 
en de drie heeren: de tooneelspeler Jan C. de Vos, 
de schilders Bauer en Van Looy, die het onlangs 
ook in het N ederlandsch versehenen vlugschrift 
over Craigs denkbeelden, van zoo warm aan
prijzende voorberichten hebben voorzien, zijn we 
voor altoos boven tooneel-jan, zou men zoo zeggen. 

Intussehen heb ik dezer dagen in een Duitsch 
blad een beschouwing over Bühnenreform gelezen 
van een erkend tooneelspecialiteit: Angelo Neu
mann, den directeur van het c Deutschen Landes 
theater» in Praag, waarbij uit een heel ander 
vaatje wordt getapt. Neumann beweert dat de lui 
die van theaterverval spreken 't glad mis hebben. 
De heele "Theatergätterdämmerung" zegt hij, is 
praat van lui aan studeertafels. Die theaterher
vormers doen mij denken aan troonopvolgers die 
66k altoos tegenstanders zijn van het heersehend 
regime en die, als zij zelf aan de regeering komen, 
de oude teugels nog wat straffer aantrekken. 

Nooit is het tooneel in zoo heuchelijken staat 
geweest als tegen woordig, spreekt de Prager 
directeur. Voorstellingen zoo harmonisch als er 
tegenwoordig worden gegeven, gaf men vroeger 
niet en kon men ook niet geven. Wat indertijd 
een hertog van Meiningen en een Richard Wagner 
als baanbrekers hebben gedroomd en bestreefd, 
is thans gemeen goed geworden van de gansche 
tooneelspeelkunst. En zoo'n tooneelspeelkunst zou 
in verval wezen! Als er heden practisch niet meer 
zooveel hervormd wordt, bewijst dit slechts hoe
veel goede arbeid de hervormers van gisteren 
hebben geleverd, doch volstrekt niet hoe ideeen
arm onze tijd geworden iso 

* * * Het oordeel van dezen zeer bekwamen schouw-
burgdirecteur hadden wij juist genoten toen wij, 
gisteravond, e~n toespraak mochten vernemen van 
den heer Brondgeest, den directeur van het 
"Eerste N ederlandsche Tooneelgezelschap in Indie" 
gelijk hij zijn eFlsemble, dat mee geregeld onzen 
Tivolischouwburg bespeien zal, noemt. 

De heer Brondgeest belooft kortweg : een goed 
repertoire, goed speI en zorgvuldige monteering. 
Meer kan men inderdaad niet verlangen. De 
heer Brondgeest zal een directeur wezen die wat 
durft. Hij heett in 't eene seizoen v66r drie jaren 
herhaaldelijk gedurfd en zijn gaan naar Indie 
daarna was een durf. Wehebben die karakter 
qualiteit bij een tooneeldirecteur stellig noodig. 
Maar durf is niet alles, het is eigenlijk zelfs niet 
heel veel. Men moet ook kunnen. Het Is nu 
af te wachten of het gezelschap van Brondgeest, 
evenals trouwens dat van Aleida Roelofsen, (het 
Utrechtsche Tooneelgezelschap) voldoende krachten 
telt om iets excelleerends te kunnen bereiken. 

Maar intusschen, de kwaal der de versnippering 
van krachten, waaraan ons toöneel lijdende is 
sinds jaren, heeft voor dezen winter wederom 
geducht om zieh heen gegrepen. Zal daar nooit 
een remedie tegen worden gevonden? 

* * * Twee nieuwe gezelschappen, beiden voor onzen 
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Tivolischouwburg: het wordt een drukke winter. 
Oe Koninklijke Vereeniging, die hier wekelijks 

buurten komt, sinds drie jaren, heeft zich een 
vast publiek gevormd, dat het kleine theater aan 
den Coolsingel telkenmale dankbaar vult. 

Nu de Brondgeestianen en de Utrechtenaren, 
vier vastetroepen - ik vrees dat 't bijeen voor 
ons publiek te veel zal worden. 

Het Utrechtsch gezelschap is Oonderdagavond 
zijne vertooningen begonnen - zijn debuut was 
een durf: Brederoo's "Moortje" en er is zwaar 
op gewerkt. Oe rollen werden vrij algemeen goed 
gekend, 't was voldoende aangekleed, de figuratie 
deed haar taak behoorlijk, zeker, er was te waar
deeren. Bij mevrouw Aleida Roelofsen kwamen 
Brederoo's geest en vernuft herhaaldelijk prachtig 
tot hun recht en als deze "Moy-Aal" een betere 
Ritsart terzijde had gestaan en er waren een 
krachtiger getypeerde Koenraat en een kordater 
Writsart voorgetreden, en ... 't publiek was meer 
nog gevormd uit menschen, die zich door lezing 
hadden voorbereid en dus niet zoo vermoeiend 
alleen om de schouwe woorden pret hadden gehad, 
hoe zou dan nu dit driehonderd jaar oude blijspel 
nog stelliger het tegendeel van verouderd zijn geble
ken. Het is zoo bijzonder speelbaar, in zijn levendige 
opeenvolging, ofschoon soms vermoeiend woord
rijk, van steeds frisch-vermakelijke en vondstrijke 
dialogen en monologen. Mevrouw Roelofsen bracht 
haar aandeel volkomen tot zijn recht en het was 
een lust van haar den ruwen maar gezonden humor 
van Brederoo's verzen te mogen volgen. Oe Ne
derlandsche Tooneelvereeniging heeft voor ettelijke 
jaren voortreffelijk de goede qualiteiten van "Oe 
Spaansche Brabanter" bewezen, het Utrechtsche 
heeft die van "Moortje" doen gevoelen. Tooneel
directies die wat durven, moeten ter afwisseling 
van 't Fransch en Ouitsch geklucht, uit deze koele 
bron putten. Een verzameling van goede krachten 
en dan een Breeroo; wel, het zou een pracht
avond worden! 

We zullen het Utrechtech Tooneelgezelschap 
graag erkentelijkheid betuigen voor zijn moed. Ook 
het debuut van het Brondgeestensemble, met het 
bekende Taptoe - gaf veel te prijzen. Er was 
stevig samenspeI. 

Het gezelschap Van Eysden opende 't seizoen 
met Triplepatte - vertaald met "Trippelbeen" -
blijspel van Tristan Bernard en Andre God
fenaux. 

Zooals altoos lieten voorbereiding en aanklee
ding niets te wenschen. Neumann, die zijn vol
daanheid over onzen huidigen tooneeltoestand 
motiveert met op de goede verzorging der voorstel
lingen te wijzen rou, ware hij Hollander, het 
Rotterdamsch Tooneeigezeischap als voorbeeld 
hebben aangehaald. En niemand zou hem hebben 
tegengesproken. 

Oat de gang van de voorstelling te gerekt en 
te sieepend was - vooral in de eerste twee be
drijven - mag verontschuldigd: de na-vacantie
stroefheid zat er nog in. 

Het speI zeive trouwens is wel overvol van 
bijwerk. Oe belangstelling voor de hoofdfiguur, 
den jongen burggraaf de Houdan, die als een 

paard bij de races, maar niet de startlijn over wil 
en poottrappelt om dan in eens als het er zelf 
lust in krijgt, de baan op te vliegen. die altoos 
zijn eigen zin doet, 100m en lui alle aansporingen 
afwijst, niet te regeeren is en toch een man van 
ras - een belangwekkend type - wordt er te 
veel door afgeleid. 

Deze eerste avond is verre van onbelangrijk 
geweest. Niet om het bijzondere, dat in een 
Fransch blijspel vijf bedrijven lang niet de kleinste 
echtbreuk geschiedt, ook niet zoozeer om het 

. levendige en geestige speI van mevrouw Van 
Eijsden- een pracht van een huwelijksstichteres 
- of om de innig-vermakelijke charge die mevrouw 
Van Kerckhoven leverde van een Fransch-Ame
rikaansche dame uit de groote wereid, of om het 
kostelijk babyachtige van juffrouw Mauhs' on
schuldig erfdochterken - het spreekt vanzelve 
dat deze drie in de hun bedeelde rollen heel goed 
zouden zijn. 

Maar om de voortreffelijke creatie van de 
hoofdrol door Gerrit Vrolik. den talentvollen oud
leerling van onze school Alle trucs en gemakkelijke 
succes-dingen versmadend, alleen de kracht van 
zijn intelligentie en zijn distinctie gebruikend, heeft 
Vrolik een eigen opvatting gevonden en doorge
voerd, . die een verrassend-volkomen welslagen is 
geweest. Bravo! 

Cor van der Lugt Melsert debuteerde in een 
kleine jonge rol. Hij was uitstekend gekleed eIl 
bewoog zich met gemakkelijkheid. H. D. 

urT UTRECHT. '" * * * * * * * * * 
Het Utrechtsch Tooneelgezelschap dat met 

't Moortje uitkwam, is oorzaak dat van uit Utrecht 
in dit orgaan iets betreffende het tooneelseizoen 
wordt meegedeeld. 

Oe opvoering van 't Moortje van Bredero, is in 
de pers zonder uitzondering met waardeering be
groet, is een daad geweest van ernstig willen van 
dit nieuwe gezelschap, dat met deze oud-amster
damsche klucht een belofte heeft afgelegd voor de 
toekomst. 

Oe vertooning is werkelijk prijzenswaardig ge
weest als men tenminste niet gaat vergelijken met 
de uitbeelding in 1885 tijdens de Bredero-feesten. 

Mevr. Aleida Roelofsen, die de leiding van dit 
nieuwe gezelschap heeft, vertolkte zeH de rol van 
Moy-ael en maakte die door speI en uitbeelding 
zeer aannemelijk. 

Gegeven het nog niet begonnen seizoen, de 
onbekendheid van het gezelschap en zijn krachten 
en . .. de keuze van het stuk, dat buiten de sfeer 
ligt van hen, die in den schouwburg enkel uit
spanning zoeken of sterk dramatische contrasten 
verlangen, was het bezoek vrij groot. 

Zondag ging van het zelfde gezelschap een blij
speI, de tirannie de Vrouwen, dat meer publiek 
lokte. 

Oonderdag voerde het Ned. Tooneel op: Samson 
of heylighe wraeck, van VondeI, het had de prijzen 
iets verhoogd ten behoeve van zijn ondersteunings
fonds. 

Oe bekende Utrechtsche Rederijkerskamer Jan 
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van Beers, viert haar 45 jarig bestaan met een 
tooneelwedstrijd, waaraan zullen deelnemen : 
1°. Helmers te Amsterdam, 2". J. J. Cremer te 
Haarlem, 5°. A. D. O. te 's Gravenhage, 4°. Ons 
Genoegen te Amsterdam, 5". Corbulo te Groningen, 
6". Vrije Werkkring te Amsterdam 

Door H. M. de Koningin. Z. K. H. den Prins der 
Nederlanden, H. M. de Koningin-Moeder enz., 
zijn medailles en eereteekenen toegezegd. 

Er is een eere-comite gevormd van invloedrijke 
provincie- en stadgenooten. 

De jury bestaat uit de Heeren: Prof. Dr. ]. H. 
Gallee, S. J. Bouberg Wilson, ]. H. Mignon, G. R. 
Deelman, J. J. van Noorle Jansen en E. v. d. Yen. 

M. 

JUBILEUM DE LEUR. * * * * * * * 
Oe volgende circulaire is verspreid : 

L. S. 
"Verborgen deugd is dubbel schoon" zei Tollens 

en .tal van menschen hebben hem dat nagezegd. 
"Wie onbekend zijn plicht betracht" was bij vele 
dichters het voorwerp van bewondering. 

Welnu, het is wenschelijk en noodzakelijk zulk 

een bijna nooit gezienen plichtsbetrachter openli/k 
een bewijs van waardeering te geven. 

Duizenden schouwburgbezoekers weten niet, wat 
een Regisseur is en toch hij doet om zoo te zeggen 
evenveel voor het stuk als de schrijver gedaan 
heeft; hij maakt zichtbaar, wat de schrijver alleen 
ten papiere gebracht heeft; hij zorgt voor alles, 
waarvoor de schrijver in zijn studeerkamer on-' 
mogelijk kon zorgen. 

Deze zeer omvangrijke taak vervult de Heer 
W. P. de Leur al 'lolle dertig jaar aan de Kon. 
Ver. "Het N ederl. Tooneel". 

Wat is de Regisseur? Hij is de helper en de 
beknorder, de voorlichter en de bestraffer, de 
helpende maar ook de straffende hand. 

En onder die omstandigheden vrede met allen 
te houden, daartoe zijn bijzondere gaven en ta
lenten noodig: want.... er zijn tooneeelspelers 
en. tooneelspeelsters, die graag veel vragen en er 
zijn er ook, die niet graag hooren en toch, het is 
volstrekt noodig dat ze hooren. 

Hoe hij die taak vervult, dat weten zij die wel 
eens over hem hooren praten door hen, die het 
meest met hem te maken hebben en hem nooit 
anders noemen dan "Pa de Leur!" en toch, hij 
heet niet zoo als wijlen Morin ... P. A. maar W. P. 

Wie heeft de Leur ooit om raad of hulp ge
vaaagd en die niet gekregen? Wie, die hem aan 
het werk gezien heeft, bewonderde niet zijn ge
duld en zijn gemoedelijke wijze van werken; wie 
stond niet verbaasd over de zorg, die hij besteedde 
aan wat schijnbaar nietigheden zijn, maar die hij 
uit ervaring als van veel beteekenis kende. 

Wie hem kent, weet hoe goedig en gemoede
lijk hij er uitziet en hoe hij den indruk geeft van 
een trouw en eerlijk gemoed. 

Eens in het jaar. een enkele keer tweemaal, 
zien de schouwburgbezoekers in een vollen Schouw
burg ode Leur in al zijn kracht: het 1s als er 
iemand jubileert. Hij kent de geschiedenis van 
allen, die ooit op de planken kwamen, hun heden 
en hun verleden. Daar staat hij dan, met dat 
prettige, vroolijke, vriendelijke gezicht en spreekt 
den feestvierende toe, alsof hij inderdaad de vader 
was; dan verhaalt hij grapjes, dan verklapt hij 
geheimpjes en als de feestvierende antwoordt, 
dan ontbreekt nooit een hartelijk woord aan de 
Leur, niet aJleen voor zijn vriendelijke woorden, 
maar zeer zeker ook voor zijn goede leiding, zijn 
hulp en raad zoo vaak en zooveel als regisseur 
gegeven. 

Die man moet op 6 Ocfober e. k. gehuldigd 
worden, de man die nooit iemand in den weg 
stond, die graag allen voorthielp en de man die 
7'arli<[ jaar op het tooneel werkzaam is en d"'rtig 
jaar lang als regisseur voor ons allen zoo ver
bazend veel gedaan heeft. zander dat de meesten 
hem kennen en zonder dat de meesten weten, 
wat voor diensten hij ons bewees. Van hem kan 
gezegd worden, dat hij zijne weldaden in het ver
borgene doet; welnu thans is de tijd gekomen 
om hem dat goede dat hij der/il[ jaren gaf, in 
het openbaar te vergelden. 

Wij gelooven, dat in de allereerste plaats een 
groot aantal handteekeningen en een zar harte
li/ke deelneming aan zijn feestavond in den Stads
schouwburg den jubelaris hoogst aangenaam zullen 
wezen. 

De circuIaire is geteekend door een groot aantal 
vrienden van het tooneel, alle namen van goeden 
klank. 

Een biljet is aangehecht met ruimten voor in
vulling der geldelijke bijdrage en voor de hand
teekening voor het ·album. Een en ander wordt 
terugverwacht v66r25 September e. k. aan het 
adres van den heer ]., L. A. Schut, Heerengracht 
246 - maar ook later gezonden bijdragen zullen 
nochtans weIkom ",ezen. Dat er zeer veeI moge 
inkomen! 
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SNIPPERS EN KNIPSELS. * '!e * * * 

Eere-avond Mevr. Theo Mann-Bouwrneester. 

Men schrijft aan het ,.Dagblad van Noord
Brabant" 

Om uitvoering te geven aan het denk be eId, om 
mevrouw Theo Mann-Bouwfneester op 20 October 
a.s. eene waardige hu.lde te brengen voor hare 
groote verdiensten, gedurende 25 jaren aan de 
rederijkerskamer "Vreugdendal" bewezen, heeft 
zich eene voorloopige feestcommissie gevormd, 
bestaandc uit de dames: mevrouw M. Scheltus, 
presidente; jonkvrouwe M. Reigersman, penning
meesteresse, en mevr. N. van der Linden van 
Snelrewaard, secretaresse. 

Door dit comite wordt de medewerking van nog 
enkele dames en heeren ingeroepen. 

Zoodra de commissie in haar geheel samen
gesteid zal wezen, zal zij dit onmiddellijk aan dit 
blad opgeven en er Iater op terugkomen. 

Voorloopig brengt het blad een woord van dank 
voor het genomen initiatief; men is overtuigd, dat 
het kunstminnend publiek zeer gaarne uiting zal 
willen geven van zijne sympathie voor en vereering 
van onze zoo zeer begaafde kunstenares, Net:r
land's eerste tooneelspeelster. 

* * * 
Prijskarnp te Antwerpen. 

De keurraad van den driejaarlijkschen wedstrijd 
van N ederlandsche Tooneelletterkunde, uitge
schreven door de stad Antwerpen, heeft uitspraak 
gedaan. Rafael Verhulst is overwinnaar op heel 

de lijn: eerste prijs, drama Semznaz"s Kinderen, 
(500 fr.), eerste prijs zangspel Man'oltj'n (500 fr.) 
eerste prijs blijspel, {)e Ge7Venschte Karel, (300 fr.). 
Ook een eerste prijs, 500 fr., komt toe aan Jac
queline Reyneke van Stuwe met De Zonde. Een 
tweede prijs in 't blijspel (200 fr.) is verleend aan 
Jan Bruylants' Het Vastenavondspel, een tweede 
prijs (200 fr.) aan 't zangspel aan Herman van der 
Zee te Gent met Balder's Dood en een eervolle 
vermelding met 150 fr. aan den heer Aug. Monet 
van Antwerpen met De Smzä van den Vrede. 
Het tooneelspel schijnt het minst opgeleverd te 
hebben ; in dit yak althans is de eerste prijs niet 
toegekend, maar er werden drie prijzen gegeven 
van 200 fr. aan Lodewijk de Schutter met Het 
Ras, (Antwerpen), aan Phzlip Forsberg van Br'aams 
Scheuer en aan Rudolf Nolthenz'us door A. van 
Waasdijck, twee Nnord-Nederlanders dus. 

* * * 
Louis Bouwrneester. 

Louis Bouwmeester is Woensdagavond met den 
Parijschen trein te Amsterdam aangekomen, van 
zijn Ned. Indischen tournee. Hij werd er met 
veel hartelijkheid ontvangen, door vrienden en 
vereerders, waaronder enkele acteurs en actriees: 
o. a. Schulze, Mijin en Louis de Vries. De afd. 
Amsterdam was vertegenwoordigd door de Heeren 
H. Wertheim en Vriesendorp en mr. De Koning. 
Eer,;,tgenoemde bood den grooten tooneelspeler 
onder een hartelijke toespraak, een krans aan. Ook 
waren er kran sen en bloemstukken van het 
Utrechtsche gezelschap Aleida Roelofsen en van 

... --------------------------------~ DPECIALlTE'! ~NJ!POIiSTOFfEri 
!\FGEPA5TE ROBES .:-~-===_-::- ;~ 

.""'~~::=-Cl -:- '=--"': -
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vrienden uit Amsterdam. Bouwmeester ziet er 
patent uit: "energiek en jeugdig, alsof hij van een 
versterkende zomerkuur terugkeert", schreef de 
Parijsche corr. der N. R. C. onlangs Maar al is 
de reis en het verblijf in de tropen hem goed 
bekomen - men mag toch hopen, dat er een weg 
gevonden wordt om hem weder aan het moeder-

. land te binden. 

* * * 

De Leurs tooneelherinneringen. 

Ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum, heeft 
onze bekende regisseur bij De Erven H. van Munster 
te Amsterdam, een boekje doen verschijnen, waarin 
hij op eenvoudige, onopgesmukte wijze een en 
ander verteit uit zijn aan gebeurtenissen zoo rijk 
tooneelleven. VriendeIijk, trouwhartig, geIijk de 
schrijver zelf is, zoo is ook de toon, die uit dit 
geschrift ons toeklinkt. 

ADVERTENTIEN. 

AU VORSET GRAOIEUX 

ian Duren & Goppcrs. 
Bekroond 

met Gonden 
Medailles. 

Algemeen door 
H.n. tleneeslmDdigen 

aaDbevol~D. 

QUlNA· LAROCHE • • en QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX. Te
gen zwakte, gebrek aan eetlust, koorls, etc. De 
laatste vooral ook tegen bleekzucht en bloedgebrek. 
Beste dagelijksche drank voor kinderen, zwakke 
en klierachtige gestellen. 

UTRECHT, 8tHdhuisbrn~ 4. 

AM8THRDAM, Leidschestraat 42. 
Magazijoeo van Vopsetten. 

Ateliers voop Vorsetten naap 
maat. 

Aparte sorteBPing io dOBollete 
modellen. 

Abonneert U op 

HET TOONEEL. 

Adverteert in dit 

Btad. 

EIKEL -CACAO • • • 

MELKSUIKER. • • • 
Tamarinde· Bonbons • 
Asthma-Sigaretten • • 
Salmiak· Pastilies • 
Blo~en-Pastillles « 
Mentha-Pastilles. • 

Chemisch zuiver, speciaal voor kindervoeding. 

Laxeerende vruchten-pastilles in confituurvorm. 

geven onmiddellijk verlichting. 

De beste hllismiddelen tegen lwest, verkolldheid 
en keelpijn. 

tabrikante'l: Kraepehen & Holm 
Apothekers·Scheikundigen . ZEIST. 

Najaars- en Winter-Saison 1906. 

SACHS & Co. 
Zadelstraat 30, UTBECRT. 

Teler. interc. 1588. 

Eng. en Amerikaansehe 

Heeren- en Dames-Modeartikelen. 
------------

Groote keuze Pelterijen. 

Sotie's met Bont. Avondmantels. 
Aanbev. SACHS & Co . 

. _ - - ----------
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HE"!' THEATER DER TOEKOMST. * * 
Versehenen is een boekje, getiteld «De Kunst 

van het theater door E. Gordon Craig, vertaling 
van Donaert van Elten; ingeleid door Jan C. de 
Vos, Jat:. van Lotry en M. A. j. Bauer.» Oe eerste 
pagina beyat een opdracht: aan mijn oude en 
trouwe kameraden van de toekomst. De zin is 
duister. Misschien worden bedoeld de kameraden, 
die de schrijver hoopt, dat hem bij de verwezen
lijking van zijn ideaal, zullen terzijde staan. Maa[ 
hoe . hij dan kan spreken van «oude en trouwe) 
kameraden, blijft raadselachtig. De trouw zal 
nog moeten blijken. Raadselachtig is er meer 
in dit boekje. Reeds dadelijk de wijze van 
gedachte-uiting, die te onbeholpen is, om van 
stijl te mogen spreken. Dat dit aan de vertaling 
van Donaert van Elten zou liggen schijnt niet 
aannemelijk, waar drie kunstenaars, waarvan er 
althans twee de taal volkomen meester zijn: Van 
Looy en De Vos, door hunne aanbe'Lelende \"oor· 
redenen, het werkje "an hun imprematur voor
zagen. 

Het geschrift wordt geopend met "Een enkel 
woord over het theater, zooals het was, is en 
wezen zal" dat ter inleiding dient van de uiteen
zetting: c De Kunst van het theater -- gesprek 
tusschen een Vakman en een Leek,. De eerste 
teekenen van theaterkunst - lezen wij in die 
inleiding - worden gevonden in de godsdienstige 
gebruiken. Alle kunsten, die ik weer in het theater 
wensch te zien, concentreeren zieh in de gods
dienstige gebruiken. ') De schrijver wil, vermoecl 

. ik, zeggen: dat de oorsprong van het wereldlijk 
drama is te zoeken in het geestelijk tooneel en 
dat hij de kunsten die daarbij annex waren, bij 
de vertooning der mirakelspeIen en mysteries, in 
eere wil zien hersteld bij zijn theaterkunst der 
toekomst. Tenminste, zoo beg-ri;p ik het. 

\Vat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

«Langzamerhand -- schrijft hij verder - trok
ken de dichter (de meest intellectueele dergenen , 
die met deze ritus verbonden waren) en het even 
machtige . gesproken woord - al het andere tot 
zieh. Elkeen, die de aard van het theater bestu
deerde, moet gezien hebben dat die sterk ver
schilde van het huidige.» En hij vervolgt: « Het 
tae.ater wa~ voor het volk, en be l100rt a1tiid .VO('T 

het volk te zijn. Oe dichters wilden het theater 
maken voor eell beperkten kring van dilettanten. 
Zij plaatsten moeilijke psychologische gedachten, 
in moeilijke woorden uitgedrukt voor het publiek, 
en maakten voor dit publiek iets 't welk onmo
gelijk door hen begrepen kon worden en onnoodig 
voor hen is te weten, omdat 't theater hun beelden, 
hun 't leven, schoonheid, moet toonen en niet in 
duistere zinnen moet spreken.» Het theater was 
voor het volk en behoort altijd voor het volk te 
zijn! Dit is een van die algemeenheden, die 
men eindeloos herhaIen kan, zonder er een stap 
verder mee te komen. 

,. De dichters wildt>n het theater maken voor een 
beperkten kring van dilettanten. Zij plaatsten» 
enz. Redoelt de schrijver in ernst, dat die nare 
dichters tooneelstukken gin(Ten maken, met psy
chologische gedachten, in 1 ~ilijke woorden uit
gedrukt, opzettelijk om voor et volk, d.i. dan het 
minder ontwikkelde, duister nbegrijpelijk te zijn? 
De vraag stellen, is hare waasheid aantoonen. 
,. Het theater moet - ved •. art Craig verder -
't leven, schoonheid toonen, niet in duistere zinnen 
spreken. ') Dllister, voor wie? Wat den een 
duister liikt, is dt>n ander volkomen klaar en· beel
den, 't le"ven, schoonheid?" Is het leven inderdaad 
zoo eenvoudig, zoo klaar, dat wie van ht>t leven 
cen beeld geeft, door Jan en Alleman begrepen 
wordt? Is juist het leven niet eendiep myste
rie, waarop wij gedoemd zullen zijn ten eeuwige 
dage onze hersenen stomp te pein zen ? En schoon
heid'? Wat is schoonheid? Een druk misbruikt 
,,,oord, dat ieder schepsel, naar zijn eIgen 
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aard, verschillend opvat. Later herhaalt Craig: 
«Het theater is 'geweest, en moet zijn een medium 
voor kunste,naars - voor een soort kunstenaars 
slechts,' die van Izef tfteater. Door middel van dit 
medium moeten dezen ons het leven kunnen ver
toonen in al zijn mooie vormen. (Alweer dat 
«mooie» ~ is misschien bedoeld: karakteristieke, 
karakteriseerende vormen?) Het theater moet niet 
de plaats zijn, om decoraties ten toon te stellen 
(neen, natuurlijk niet), of verzen te lezen (ook al 
niet), of preeken te houden (in de verste verte 
niet - daar zijn wij 't zoow.at allen over eens !), 
he t behoort een plaats te zijn, waar 's levens 
gansehe schoonheid (neen maar: 's levens ganscfte 
sc/won/zeid I) kan worden ontvouwd, niet enkel 
het uiterlijk mooi van de wereid (wie beweert dit?), 
doch ook het innerlijke en de beteekenis van 't 
leven (juist, dat is precies ons aller idee). Niet 
enkel de plaats om feiten te toonen op materieeie 
wijze, maar dc piek om de gansehe wereid der 
verbeelding te vertoonen, en dit geestelijker wijs.» 
Van duisterheid gesproken, moet dit soms helder 
heeten? Het innerlijke en de beteekenis van 
't leven, moet het theater geven, maar wat de 
heer Craig noemt: innerlijke psychologische ge
dachten, zijn uit den booze, alsof het innerlijke 
en de beteekenis van 't leven zoomaar boven 
op liggen! En dan: niet voor het vertoonen enkel 
van feiten op materieeIe wijze, mag het tooneel 
dienen - maar ter vertooning van de gansehe 
wereId der verbeelding, maar dit ... geestelijker 
wijs. Geestelijker wij s vedooncn? Hoe stelt de 
heer Craig zieh dit voor? Eenige regels verder 
wordt aan het theater ten eisch gesteId juist de 
zinnelijke vertooning: «het theater moet op ons 
in werken door ons zz·en ... » 

Hoe het theater van de naaste toekomst zal 
zijn? (Even te voren sprak de heer Craig van het 
theater «der verre, verre toekomst» - en aan het 
slot zijner inleiding wordt het al: het theater van 
morgen!) Hij ziet het als: «een groot gebouw, 
dat eenige duizenden toeschouwers kan bevatten. 
Aan de eene zijde (dat spreekt van zelf, niet aan 
twee zijden!) een podium van heroi·sehe I?) afme
ting, waarop figuren, heroi'ek in verschijning, moe
ten bewegen. De tooneeleu zullen moeten zijn, 
zooals de wereId en niet ons klein bepilald straatje 
ons die geeft. De bewegingen hooren nobel en 
grootsch Ie zijn, besehenen noor een licht, zooals 
dat der natuur, en niet door voetlieht; door een 
licht, dat we in droomen zien, (door zij- of boven
licht dan - het moet toch ergens vandaan komen.) 
En alles wat op het tooneel van deze nieuwe 
wereId gedaan wordt, zal zijn vol beteekenis en 
bedoeling, niets het gevolg van toeval. En voor 
den toeschouwer zal geen aanleiding zijn, om uit I 

te roepen: «Hoc knap 1 maar alleen: Eloe scltoonh> 
Wij hebben nooit gehoord, dat de hoogste vol

doening van het pllbliek in een schouwburg van 
heden, zieh uitspreekt in een «hoe knap!» Wel 
in een ,hoe mooi, of hoe prachtig, of hoe boeiend !» 
In zooverre dus verschilt de sensatie, die de heer ; 
Craig van zijn toekomstvertooningen wacht, niet 
van wat een voorstelling heden ten dage wekt. 
En dat «al wat op zijn tooneel gedaan wordt, 

zal zijn vol beteekenis en bedoeling» - och, voelt 
de schrijver dan heelemaal niet, dat hij hier groote 
woorden zeer <' gelassen» uitspreekt? Intussehen , 
het door hem gedroomde theater lijkt vrij veel op 
het theater der antieken. Dit erkent hij dan ook, 
door te zeggen: «Wat is dit anders dan vijf dui
zend jaar teruggaan. Geen nieuws wil in dit 
alles zijn, maar enkel het oude nog eens op'
nieuw .... » De inleiding besluit met de verklaring: 
«Denkt iemand, dat ik meer waarde he€ht aan 
tooneel, costumes, licht, programma's of acteurs 
dan aan het stuk? Het stuk is hetidee, de andere 
zijn slechts deelen van het idee. (Heel goed.) 
Thans biedt de dichter het stuk aan bij het huidige 
theater. - Wij, van het theater van morgen, 
zullen het stuk, het idee, in de toekomst zelf 
maken. Hoe dus mogelijk,' dat we minder aan 
het stuk zouden hechten, dan aan zijn on der
deelen? Dat wij het in de toekomst zullen scheppen 
is niets nieuws, 't is wat de lieden van het theater 
voo!" duizenden jaren begonnen, We zullen niet 
herhaien maar alleen hervatten.» Daar is 
nahmrlijk niets tegen, dat Craig de stukken, die 
hij wenseht te vertoonen, zeH maakt, als ze maar 
van beteekenis zijn en voldoen. Alleen hij behoeft 
zieh in deze niet te beroepen op wat de lieden 
van het theater voor duizenden jaren begonnen en 
kan daartoe dichter bij honk blijven. Shakespeare 
en Moliere schreven ook zelf de stukken, die zij 
in hunne theaters vertoonden. En inderdaad 
hUllne werken voldeen nog heden ten dage aan 
het gansehe volk, van allerlei slag. Als de heer 
Craig het mocht bejammeren, dat zulke genieen, 
zulke echte theater-mannen, zoo dun gezaaid zijn 
en wij tegenwoordig ons- moeten behelpen met 
tooneelschrijvers vau minder rang, die niet als zij 
- als tenrninste Shakespeare - het gansehe 
leven in hunne scheppingen omvademen - <;lau 
zouden wij dat jammeren wel zeer onvruchtbaar 
vinden maar wij zouden tot zijn troost me,t 
hem willen erkennen, dat dit inderdaad te betreuren 
iso Wist hij een middel om voor onzen tijd of voor 
het theater van morgen, liefst niet in zoo'n heel 
verre, verre toekomst, een paar zulke genieen in 
't leven te roepen, hij zou zieh een eeretitel waardig 
maken van nog hooger rang, dan de heer Jan C. 
de Vos hem, een profeet noemende, nu al toekent. 
Hij zou een God zijn en hij behoefde niet eens 
meer een boekje te schrijven over het theater der 
toekomst. Want het zou er zfin. Met frases echter 
brengt men het er 11ooit. 

* * * 
Tot zoover over de Inleidiug, Misschien over 

het overige een volgenden keer. 

B. 

TOONEELSCHOLEN, .. * * * * * * 
Roaul Auernheimer, feuilletonnist van de Neue 

Freie Presse, is een geestig schrijver, en het dunkt 
6ns wel van belang eens te vernemen, wat hij 
over Tooneelscholen denkt en de zaak derhalve 
eens van Oostenrijksch standpunt te hooren toe
lichten. 
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Wijnkenners weten een fijnen nieuwen oogst naar i 

waarde te .schatten. De wijn belooft reeds alles 
wat hij, rijp geworden, zal te genieten geven en 
tegelijk is hij nog zoo heerlijk jong. Hij prikkelt 
nog op de tong, waarover de wijn als hij kant 
en klaar is, glad het keelgat inspoelt. Dit prik
kelende is de jonkheid. Men zegt dan eigenaardig 
dat de wijn werkt. En daarill schuilt een bekoring. 
luist dat geheimzinnige woelen en gisten in de 
diepte van den jongen wijn, kittelt de tong des 
kenners. Vergenoegd houdt hij het volle glas tegell 
het licht, voor hij het aan de lippen zet; hij snuift 
er het bouquet van op. De geur stijgt op uit 
de ziel van den wijn. 

Evenzoo verhoudt zieh de kunstkenner tot het 
nog jonge talent. Wie talent bezit en daarbij 
jong is, moet zieh in dubbele mate gezegend 
achten. Want talent beteekent. van zeker stand
punt beoordeeld, niets anders dan over het ver
mogen te beschikken, om jong te zijn eil ook bij 
klimmenden leeftijd jong te blijven. Het versehii 
is maar, dat dit jong-zijn met den tijd kunst
matiger wordt. Bij het jonge talent is daarentegen 
alles natuur - zelfs de onnatuur. De wijn is 
nog niet versneden en belegen en heeft al die 
nare kunstbewerkingen Ilog niet ondergaan, noodig 
geacht om hem leverbaar te maken. Nog niet is 
het parfum in de plaats getreden van den eigen
lijken geur; noch heeft een afgepaste verhouding 
in samenstelling de natuurlijke gisting gedood. 
Onze kunstenaars hebben het -- onder elkaar 
zijnde - altoos over· geld; en het plegen niet 
de rninsten te zijn, die weten wat zij waard zijn. 
Gages, speelhonoraria, tantiemes, zijn de latere 
variaties OP' het thema talent. longe kunstenaars 
echter, tenminste diegenen onder hen, die wat 
waard zijn, spreken uitsluitend over roem - en 
natuurlijk over liefde; over den roem, dien zij nog 
niet hebben' en over de liefde die zij gewoolllijk 
wel hebben en die hen voorshands troost, voor 
het niet hebben van den roem. 

* *.* 
Dezer dagen heeft de jaarlijksehe zomerparade 

plaats gehad der jonge talenten van het Conser
vatorium. Een deel van onzen jongsten oogst op 
toneelspeelgebied, zooal niet de beste, dan toch 
de best geschoolde, heeft voor de eerste maal op 
het kleine tooneel van de Conservatoriumzaal zieh 
gepresenteerd aan het publiek en de hooge critiek. 
Een publiek, samengesteid uit jonge lotgenooten, 
verwandten, aanbidders en leeraren, dat nog niet 
gevaarlijk iso En ook de kritiek is nog niet ge
vaarlijk. Deze handelt, als zij tenminste op de 
hoogte is van haar taak, gelijk de korpskomman
dant, als hij de recruten, na hunne africhting, 
voor het eerst komt inspecteeren. Weken achter
een hebben de nieuwe man schappen in angst en 
beyen het oogenblik dezer groote inspectie tege
moet gezien en IJ).en heeft ze wekenlang gedrild, 
opdat bij het afexerceeren alles als gesmeerd zou 
gaan. Maar als dan de groote dag is aangebroken 
en de exercitie begint, pleegt het nooit gesmeerd 
te gaan. De korpskommandant schijnt echter wel 
zeer kortzichtig en hardhoorend te wezen. Hij 

merkt niet, dat alles lang niet gelijk gaaten hoort 
niet de gebrekkige rhytmiek bij deo handgrepen. 
En als de plechtigheid is geeindigd, geeft hij, tot 
aller grootste verbazing, ieder een pluimpje. Want 
hij weet, dat ook het prijzen op zijn tijd, tot een 
goede africhting behoort; dat het even nuttig 
wer;';'t als het afkeuren, zoo niet nuttiger ! 

Voor 't overige zal men dienen toetegeven, dat 
de africhting op het Conservatorium dezen keer 
mooie resultaten heeft opgeleverd. Men hoort 
meermalen niet zonder ironie oordeelen over kuhst
scholen, gelijk over al dergelijke kunstinstituten 
waar iets geleerd wordt, wat· eigenlijk niet te 
leeren zs. Tooneelspelers denken doorgaans niet 
anders van tooneelscholen, dan schilders het doen 
van de akademie. Het staat wel ongeveer vast, 
dat groote talenten meestal buiten de school om 
zieh ontpoppen. Niet zelden zelfs gebeurt het, 
dat zij niet eens werden toegelaten - gelijk het 
geval is geweest met Fräulain Orloff, die thans 
de jonge trots is van het Lessingtheather, onge
twijfeld een groot talent! Uit zulke gebeurlijk
heden zullen echter slec-hts diegenen een veroor
deeling putten van het Conservatorium, die de 
onoverkomeliike bezwaren niet kennen, welke de 
bijna altoos ~nzekere diagnose van het talent, ook 
den vakman in den weg legt. Op een goeden dag 
komt daar bijv. een van den theatenduivel bezeten 
kleine robbedoes, een opgewonden standje, met 
van spanning hoog rood geverfde koonen en 
gloeiend hart en zegt, dat zij roeping voelt voor 
het tooneel en me teen begint zij te declameeren. 
De keurmeester kent die roode wangen, waarmee 
zij allen voor hem verschijnen, hij kent de versjes, 
die alle zoowat dezt'lfde zijn en de eonventioneele 
gebaartjes, waarmee ze worden opgezegd. En 
als de stt'm zVl"ijgt, kijken twee oogen met angstige 
spannig hem aan. Hij moet t'en oordeel vellen. 
dat mogelijkerwijs beslist over de toekomst van 
het jonge meisje. \Vaarbij HOg komt, dat het 
talent, indien er talent t:r, gewoonlijk heel ergens 
anders ligt dan de debutante vermoedt. De onder
zoeker is dus eigenlijk gehouden een talent op te 
sporen, dat zieh zorgvuldig schuil houclt. Heusc-h. 
die opreeht durven, onder de leeraars, bekennen, 
dat zij in den beginne bloot op vermoedens 
zlln aangewezen. Wat zij beoordeelen kunnen, 
zlJn meestal de uiterlijke middelen: den voorgevel 
van het talent. En ook in dit opzieht is de 
quaestie moeilijker geworden, want de moderne 
richting in de tooneelkunst, gelijk ook in de andere 
knnsten, let meer op de zielshoedanigheden dan 
op de uiterlijk ziehtbare. De zoogenaamde "tooneel
versehijning", een kraehtig, voor sehakeering vat
baar stemmateriaal, gemakkelijkheid van beweging 
enz .. _ laten zieh desnoods op het eerste ge zieht 
onderkennen. Ziel, hart, warmte van temperament, 
liggen nooit bovenop. Van hoe echter adel de 
ziel is, des te fierder weet zij zieh te verbergen, 
des te onwilliger is zij om op commando te ,"cr
sehijnen Deze gaven zijn onziehtbaar als de parelen 
in de zee. Wie kan, ziende naar de onbc\Yogen 
oppervlakte, zeggen: hier zijn parelen ? Men moet 
er naar dlliken. In den aanvang is het een zocken 
op goed geluk. Men zet de jongelui aan het 
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werk en slaat hen daarbij gade, bespiedt het 
oogenblik, waarop het talent zich verraadt, in een 
blik, een glimlach, een beyen der stern, een on
bewust eigen gebaar. Het talent is als de liefde: 
het ontvonkt plotseling. En als het er is, dan begint 
pas de opvoeding. Maar dan is ze ook eigenlijk 
al overbodig. 

De schrijver treedt hierna in een korte be
schouwing van hetgeen de leerlingen hebben ten 
beste gegeven. Gespeeld werd een blijspel van 
Jordan: nurehs Ohr; een zoo tergend vervelend 
ding, dat voorzichtige lieden het ... fijn zullen 
noemen. . .. De beschouwing onthoudt zich van 
critiek - maar verdiept zich verder in de smarten 
en teleurstellingen, die deze aankomelingen wach
ten, als zij straks een engagement zullen hebben 
gevonden aan het heusche tooneel En Auernheim 
dient van goeden raad. Äan de groote theaterg gaan 
negentiende der tooneelspelers ge bukt onder de 
protectie, die naar zij beweren aan tien tiende 
wordt verkwist. Hij waarschuwt de jongeren tegen 
dien Klatscll. Dat uitverkoren tien tiende toch 
weet er zelf doorgaans niets van, dat het geprote
geerd wordt. leder voor zich is er van overtuigd, 
dat hij, hetgeen hij bereikt heeft,louter aan zij n 
talent verschuldigd is en maakt alleen voor dat
gene, dat hij niet mocht bereiken de protectie 
der anderen verantwoordelijk. Nu staat het buiten 
kijf, dat in menigerlei geval protectie den menschen 
meer geldt dan talent. Maar toch wel op den 
duur alleen in al zulke betrekkingen, tot wier 
vervulling zeer gemiddelde gaven vereischt worden. 
Zoo kan men een jongen man door protectie aan 
een baantje ht'lpen aan een ministerie ~- maar het 
is beslist onmogelijk hem met protectie tot een 
groot tooneelspeler, dichter of schilder te maken. 
De tooneelspelers plegen \\ eliswaar te beweren, 
dat zij, om hun talent te bewijzen, een rol van 
beteekenis moeten krijgen. Volkomen juist! Onder 
dit voorbehoud, dat bijna alle rollen, van beteekenis 
zijn en een rol moeilijk zoo klein of on beteekenend 
kan zijn, dat zij den speier zou yerhinderen te 
bewijzen, dat hij talent heeft. Tusschen zevenen 
en negenen - placht Charlotte Wolter, de geniale 
actrice van het Rurgtheater, te zeggen - tusschen 
aanvang en einde van den schouwburgavond is er 
geen protectie! Niemand, die in het stuk yan 
den avond optreedt, kan worden verhinderd te 
toonen, dat hij talent heeft en wie er door pro
tectie komen m"oet, is er ongelukkig aan toe, want 
hij komt er ... nooit! 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK :;. * * * 
10 Oetober 1906. 

De direeteuren van Eysden en Brondgeest beiden 
hebben "ons de vorige week een oorspronkelijk 
stuk aangeboden. 

Van Eysden een "blijspel in drie bedrijven" 
"an den heer Meerkerk: "Een zwak distriet". 
Een gedramatiseerd verkiezingsfestijn, men begrijpt 
het uit den titel. Nu de heer De Koo eenmaal 
met "De Candidatuur van Bommel", het terecht 
klassiek genoemd type voor dergelijke tooneel
litteratuur heeft gesteId, zal het allen volgelingen 

i moeielijk vallen aan den daaruit ontsproten eisch 
te voldoen. Oat het den heer Meerkerk in geen 
enkel opzicht is gelukt - dit te zeggen, is al wel de 
vriendelijkste waardeering, die hij verwachten kan. 

Het nastukje, in een bedrijf van Willem Schur
mann, »Specialiteiten", in een prachtig decor: 
een achterkarner bij een schoenmakerswinkel, 
door de dames Kley, Poolman en Mauhs en de 
heeren Poolman, Oe Jong. en Van Kerckhoven 
voortreffelijk gespeeld, vermocht gemakkelijk de 
matte stemming na "Een zwak district" op te 
heffen. Het is een wat langdradige maar innig 
vermakelijke behandeling van de misere, die in 
een burgergezin ontstaat, als de man zich tot 
speculaties in Steels verleiden laat. De vertoon~rs 
hadden hier hou-vagt aan wat zij te zeggen en 
te doen hadden, wat in des heeren Meerkerks 
stuk hun niet eenmaal gegund werd. Daar heeft 
alleen de heer De Jong, door een charge van een 
verKiezingspresident, waarin allergrappigst spreken 
cn manieren van een bekenden ouden collega 
werden geimiteerd, iets kunnen doen dat over 
het voetlicht kwam. 

Het tweede oorspronkelijke stuk: "Neef!" door 
Arnold van Raalte Jr. is bij Rrondgeest gegaan. 
Oe heer Van Raalte heeft al eenige malen zijn 
dramatische krachten in dezen schou wburg be
proefd, hij is dus geen debutant meer. Het is 
hem geell der vorige malen zoo goed gelukt als 
thans. Zijn stuk is vol onschuldige vroolijkheid, 
't zit niet al te los in elkaar en het onderwerp: 
nichtjes die om een mooien jongen neef twisten, 
heeft hij zonder pogen naar diepte of naar karakter
teekening, vlot genoeg behandeld dat het publiek 
er een prettigen avond bij had. Wat voor onze 
stad en in dezen tijd al heel, veel iso Brolldgeest 
was de neef, en de jonge dames van zijn ensemble 
waren de nichtjes. 

D. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK * * * * 
De Amsterdamsche schouwburgen hebben nog 

niet veel belangwekkends opgeleverd. Dit bedoelt 
geen verwijt. In de Septembermaand immers leeft 
nog de kermis-traditie voort en deze openbaart 
zich in het repertoire van bijna al onze theaters, 
die apenen met revue's of met downeries en fan
tastisch rijk gemonteerde kijkstukken. Sommige, 
die de belofte van een kasstuk te zijn, niet bleken 
te houden, zijn reeds verdwenen en zoo hebben 
wij - behalve dan van de Kon. Vereeniging -
van de Nederlandsche Tooneelvereeniging een meer 
serit'us stuk gehad, dat wd een korte bespreking 
waard iso H et z"nstinct, tooneelspel in 3" bedrijven 
uit het Fransch van Henri Kistemaeckers, heeft 
echter niet meer dan een succes d'estime gehad 
voor de verdienstelijke opvoering, door dit ijverige 
en goed geschoolde gezelschap. En waarom de 
indruk niet dieper is gegaan, schij nt niet moeilijk 
te verklaren. Dit drama stelt het antwoord op 
de volgende vraag. Wat zal een geneesheer doen, 
die bij de vrouw, zijn echtgenoote, die hij lief 
heeft, een minnaar betrapt? "Ik zal dooden" -
antwoordt Andre Bernou, aan wien de quaestie 
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door zijn broeder, mede beroemd geneesheer, 
wordt 'voorgelegd. "Neen," antwoordt lean, JOdat 
zult gij niet, gij, die met hart en ziel geneesheer zijt 
en wien het een tweede natuur is ge'worden om 
het leven te redden van uw medemensch, het te 
ontwringen aan den dood. Ook zelfs in een zoo 
critiek geval, als wij daareven stelden, zal niet het 
dierlijk iflstinct der wraak de overhand over u 
krijgen - maar het vercdelde instinct uwer mensche
lijkheid. Uw ro~ping van arts zal zegevieren." 

Het drama nu is geschreven om Andre in deze 
te beproeven. Hij wordt inderdaad voor het feit 
gcplaatst. Gchuwd met een veel jongere vrouw, 
met wie hij in zijn kliniek kennis gemaakt en 
die hij genezen heeft - blijkt het huwelijk de 
innigheid te missen van een wezenlijk samen
leven. Andre is ook misschien wel een te ernstig 
man, hij, die zich ten volle wijdt aan de uitoefe
ning van zijn verheven ambt, voor Cecile, die 
heelemaal niet siecht, doch een vrouw is, die be-
110efte heeft aan koestering. Zij heeft een aard 
naar den romantischen kant. Een teringlijder wint 
haar sympathie en zelf zonder kinderen, vervl1lt 
de zorg voor dezen zieke haar vrouwenziel, die 
behoefte heeft zich aan iemand te geveIJ, iemand 
te verzorgeI1. En hij toont zich dankbaar "-tls een 
kind jegens zijn moeder, aan wier boezem hij kan 
l1itschreien. Op een goeden dag nu wordt aan 
den echtgenoot verraden, in. welke betrekking zijn 
vrouw staat tot zijn patient. Het schijnt, dat de 
verhouding nog niet de uiterste grens heeft over
schreden, maar intussehen : Cecile houdt geheime 
samenkomsten met lules. Zij beminnen elkaar. 
En Andre die niet weet, dat het al zoover ge
komen is, maar in de onderstelling verkeert, dat 
het bij Cecile meer is een quaestie van gedesoeu
vreerdheid, van dweepZllcht en al lang zieh onge
rust heeft gemaakt over haar nervositeit, beslist 
op een goeden dag, dat zij den volgenden morgen 
vroeg op reis zullen gaan naar de bergen, waar 
hij Cecile wel spoedig hoopt te zien genezen en 
terugkomen van haar gevaarlijke afclwaling. Het 
is juist dienzelfden dag, dat Cecile besloten heeft, 
aan de verhour:ling, die haar bezwaart, een einde 
te maken. Maar natuurlijk eens wil zij Jules nog 
spreken, om hemmet haar besluit bekend te 
maken en nu zij straks vertrekt, moet de samen
komst nog des avonds plaats hebben. Om kort 
te gaan, de echtgenoot, die op zijn qui 7Ji7'C is, 
staat op 't punt de beide verdoolden bij hun sa
menkomst te verrassen, als Cecile hevig ontsteld 
de kamerdeur uitstormt. Zij gelooft haar man 
afwezig (het rendez-vous heeft plaats in de echte
lijke woning) en denkt alleen haar zwager, ook 
geneesheer, te treffen. lules is namelijk, tenge
.\'olge van de emotie van het afscheid, bij de 
laatste omhelzing, in zwijm gevallen en ter aarde 
gestort, het bloed gudst hem uit den mond. Maar 
met Jean vindt zij Andre in de karner, die jl1ist 
zijn broeders waarschuwing ten spijt, het vertrek 
waar Cecile en lules te zamen z~jn, wil binnen
dringen. Na te hebben geraden wat er met lules 
geschied is, ontbrandt in hem een hevigen twee
strijd. Zijn eers,te neiging is te dooden, maar 
na den in zijn bloed badenden minnaar zijner 

vrouw te hebben zien liggen, wordt het betere, 
het hoogere instinct, zijn roeping, - over hem vaar
dig en hij verlOekt zijn broeder hem bij de ver
zorging van den zieke te assisteeren. Beiden 
verdwijnen dOOf de deur naar de karner, waar de 
zieke ligt, Cecile aan haar wanhoop overlatende. 
Gordijn valt. 

_ Het stuk is goed geschreven - alhoewcl er wat 
\'eel in wordt getheoretiseerd over de instinct
quaestie -- en er komen een aantal heftige 
scenes in voor, die haar effect niet missen. Toch 
kamt het publiek niet tot diepe ontroering. 
Waarom niet? Omdat het drama te veel zich be
weegt om de vraag, wat Andre zal eloen: dooden 
of niet-dooden. Die vraag spant wel, maakt wel 
nieuwsgierig naar den aftoop, maar spannen, 
nieU\\'sgierig maken, is nog niet ontroeren. Het 
publiek ,"oelt, be wust of onbewust, dat de heele 
geschiedenis bedacht is om die bewuste quaestie 
l1ittemaken, niet bijv. om ans te doen inleven het 
tragische van de worsteling van de jonge HOUW 

tusschen haar plicht en haar liefde. En wat 
hiennee annex is, wordt door den schrijvcr ook 
vrij kort en bondig behandeld. De minnaar ver
sehijnt zelfs niet eens ten tooneele. Wij krijgen 
hem niet te zif'n, hooren alleen van hem. Dat 
de schrijver niet noodig had, hem aan ans te 
vertoonen, bewijst al, dat cle verhauding tusschen 
Cecile en J ules, slechts motief is, en niet !Iet 
wezenlljke van het stuk. Genomen voor hetgeen 
het is, moet men erkennen, dat lnstinct een knap 
stuk is, maar het doet ans niet innig medeleven 
met de personen, die rle hancleling dragen, om 
met hcn te kunnen mede-bjdnl. 

MevroU\v v. d. Horst-v. d. Lugt Melsert en 
de heeren Alex. Post en A, v. d. Horst vervulden 
de hoofdrollen op verdienstelijke wijze. Eerst
genoemde zelfs meer dan dat en de heer Ternooy 
Apel, in een der bijrollen, typeert scherp den 
agent van een particulier detective-kantoor, een 
eeht schoelje. 

EEN POPPEN HUIS * ::: .~ * 'I: * * * 
(Twee oordeelvellingen). 

Ibsens, ten onzent onder den titel Nora be
kend drama, is in eene nieuwe vcrtaling cl'oor 
Marg. Meyboom, versehenen als N ". 40 der met 
zooveel succes ontvangen Werelclbibliotheek. In 
een vOOlTede wraakt de heer L. Simons, de af
wijking, bij de vroegere Hollandsehe vertalingen, 
van den oorspronkelijken titel. «Niet om het wezen 
en het lot der jonge HOUW was het den schrijver 
,illereerst te doen; maar om de teekening van 
het gezinsleven daar, waar de man zijn veel 
jongere vrouw behandelt als een speelpopje.~ 
Een Poppenhuis, heeft als vele stukken \'an Ibsen 
- men zou haast mogen beweren als alle stukken 
van beteekenis, die dus wat die per gaan dan een 
presenteerblaadje - heel wat tegenspraak uitge
lokt. Vooral oe plotselinge omkeer in hct karakter 
van het kinrlvrouwtje, wordt nog tegenwoordig 
door sommigen siecht gemotiveerd geacht. De 
heer Simons behoort tot degenen,die integen
deel die «ommekeer en theatraal en zielkundig, 
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buitengewoon knap voorbereid achten. De Nora I leven en een zoo aangelegd vrouwtje, zal onder be
van het laatste bedrijf - betoogt hij - is wel paalde omstandigheden tot iets zeer koens in staat 
degelijk aanwezig in het kind-vrouwtje van het zijn. In haar verhoclding tot den zieken huisvriend, 
eerste en tweede. Er zitten pit en hartstocht in toont zij een zeer fijngevoeligc, in haar vrouwe
haar op zich nemen van de groote taak, om, ter lijke waarde ontastbare natuur en ten slotte ont
redding van haar mans gezondheid, de door haar haalt zij zelfs haar man op een zedepreek, die 
(op slinkschen weg) verkregen som gelds af te hem met sprakeloosheid slaat, hem, een advokaat! 
lossen met eigen arbeid. Er zit karakter in het En nu zal diezelfde persoon, die tegelijk moeder 
vrouwtje dat zich liever wil dooden dan haar man vall meerdere kinderen is, een paar dagen ge
zich voar haar doen opofferen; er is hartstocht leden slechts een pop geweest zijn in de hand 
in haar levenslust zoowel als in haar laatste dansen, van een heel gewoon echtgenoot? Dat zijn Onver
en moed in haar opstaan tegen Krogstad. eenigbare dingen en Ibsens Nora is een on-

.... Op het oogenblik dat zij alle zorg ver- mogelijke schepping. Wat heet een passend 
dwenen acht, wordt zij bedreigd door de mede- huwelijk? Bestaat daarvoor een vaste norm? 
deeling dat zij, handelend uit liefde, een misdaad Wat in het eene geval niet past, is in 't andere 
beging; en hoort zij het vonnis o\'er ,. haars ge- zeer goed bruikbaar. De hoofdzaak blijft toch 
lijken», van haar gcvaarlijkheid als opvoedster een bij elkander behooren op grond van harmo
harer kinderen uitspreken. De speelschc moeder nisch samengaande levensbehoeften. Nora en haar 
van daareven voelt zich plotseling als een zedelijk man nu pasten voortreffelijk bij elkaar, tot het 
melaatsche; zij ontzegt zich het bijzijn harer oogenblik, dat Ibsen zich met hen ging bemoeien ... 
kinderen » enz. Erkend moge worden, dat Helmer een weinig 

* * * 
Een geheel tegengestelde beschollwing vindt 

men in het pas verschenen werk van Emil Mauer
hof : Gotzendämmerllng. De schrijver trouwens is 
in het geheel over Ibsen als dichter en drama
schrijver siecht te spreken. «In Nora» - lezen 
wij - «is het slot, gelijk bij menig stuk ,van 
Ibsen een inconsequentie. In het algemeen kan 
men beweren, dat iedere vrouw - trouwens ook 
ieder man - precies de bejegening verdient, 
die zij zich laat welgevallen. Nüra heeft het zich 
laten welgevallen, jaar in jaar uit doar haar man 
als een geliefd poppetje te worden behandeld, 
derhalve zs zij een poppetje. Daarmede in over
eenstemming is haar geheeie optreden: haar 
snoeplust, haar geheimpjes en kleine leugentjes, 
haar meer kinderachtige, dan kinderlijke gedragin
gen en haar ongebreidelde uitgelatenheid bij het 
dansen. In deze haar natuur, wordt zij door haar 
man gesteund. Hij heeft haar zoo als zij is -
behoudens eenige kleine overdrijvingen - het 
liefst; bei den passen in een woord uitstekend bij 
elkaar. Dat zulk een vluchtig en oppervlakkig 
wezentje, dat als een zangvogeltje, vroolijk-ge
d'achtenloos het leven doorkwinkeleert, on der 
gegeven omstandigheden -~ uit vrees bijv., haar 
misslag ontdekt te zien, in het water springt, is 
zeer wel mogelijk; eveneens dat zulk een pop pet je 
wel in staat is een valsche handteekening te 
zetten, zonder in haar lichtvaardigheid, zich 
daarbij iets bijzonders bewust te zijn. Wat echter 
niet aal.lnemelijk is, is dat er ook 'poppetjes 
bestaanbaar zijn, die binne!1 2-1- uren, he el 
natuurlijk, zich tot h()oger als de waardigheid eener 
Juno vermogen op te werken. Als zulk een jong 
vrouwtje een wissel vervalscht om haar man te 
redden, en daarbij de volgende redeneering houdt: 
eens zal er iemand komen en beweren, dat ik 
daarmede iets verkeerd doe ~- maar is dan een 
menschenleven minder waard dan een som gelds, 
dat ik mij bovendien heel niet wil toeeigenen, 
maar slechts leen - dan onderstelt zulk een voor
stelling op zijn minst een zeer zelfstandig innerlijk 

sympathieke figullr zich toont in zijn houding 
tegenover de uit onwetendheid en uit liefde voar 
hem zieh aan een misslag schuldig gemaakt heb
bende vrouw. Eerst zijn besehimpen van Nora 
en, als de gevolgen ziJn afgewend, z~in lievig
heid, maken hem ondragelijk. Maar Nora op 
haar beurt is ons aldoor te zeer als een poppetje 
voorgesteld, te zet;r "herabgedrückt in eine nie
drige Sphäre," om in ons de overtuiging te wekken, 
dat haar T1roegere daad niet minder voortspruit uit 
een sterk gevoel, dan uit lichtvaardigheid. Onge
twijfeld heeft zij recht, zich doar de houding van 
Helmer diep gegriefd 'te gevoelen. Maar men 
kan er op aan, dat als zij eerst haar verdriet 
eens goed uitgeschreid hcett, het ergste voorbij zal 
zijn. Daar zij echter heengaat, zonder hare kinderen 
mee te nemen, mag men het voor houden, dat zij 
niet lang zal wegblijven. Is H~lmer slim, dan laat 
hij de huisdeur dien nacht open staan: honderd 
tegen een, dat zij v66r de zon op is, haar poppen
huis weer binnen zal sluipen, vooral als het buiten 
nat en guur is." Na de wederopvoering van Het 
Poppenhuis bij de Kon. Vereeniging - Vrijdag 
12 dezer - zal er gelegenheid zijn, de beide 
beschouwingen te toetsen aan den indruk, die de 
uitvoering maakt. B. 

* * "' SNIPPERS EN KNIPSELS '" * '* 
Ned. Tooncclverbond. 

Op de Woensdag avond in het "American Hotel" 
gehouden algemeene vergadering van de afd. 
Amsterdam van het N ederl. Tooneelverbond· bleek, 
dat het saldo der begrooting voar 1906/7 geschat 
wardt op f 254.161/2' f 25-42 is bestemd als bij
drage aan het pensioenfonds. In plaats van den 
heer A. v. d. Horst werd met algemeene stemmen 
de heer Jhr. A. W. G. van Riemsdijk tot bestuurslid 
gekozen. 

Het bestuur heeft in overweging genomen een 
prijsvraag uit te schrijven voar den besten mono
loog .. H~t ontwerp hiervan is in handen van een 
commIssIe. 

* * * 
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Ricordi e study artistici De v66r bijna twlntig 
jaar uitgegeven auto-biografie zal thans worden 
herlezen. Want het laatste woord tot de geschie
denis eener kunstenares is gesproken : de Markiezin 
dei Grillo, Adela'ide Ristori, is overleden. 

Vier en tachtig jaar is zij geworden. Haar roem 
heeft door den Franschen Keizertijd, door de jeugd 
van Victoria, door een nog zeer primitief kunst
bewonderen in N oord- en Zuid-Amerika gelicht. 
Te on zent hebben oudere menschen de hcugenis 
van iets grootsch-pathetisch ... 

Ristori was een kind van het tooneel. Toen ze 
twee maanden was, speelde ze een zuigelingerol. 
Het was te naturalistisch. Eenige jaren lang mocht 
zij niet meer meedoen. Maar het mooie jong
meisje bleek een bekoring voor menig blijspel, tot 
zij roeping voelen ging, roeping voor de tragedie. 
Nu werd zij Macheth, Maria Stuart, Francesca de 
Rimini, Phedra, Deborah, Judith ... 

Haar romantisch huwelijk met den jongen 
markies Caprianico deI Grillo heeft haal: slechts 
kort van het tooneel afgehouden: van haar werd 
geduld - reeds in die dagen - dat zij tegelijk 
groot-dame en kunstenares was. Tartte zij te Parijs 
niet Rachel's grootheid? Deed men haar niet 
schitterende aan biedingen voor het H uis van 
Moliere? Redde zij niet tweemaal - te Madrid 
eens, en later in Chili - het leven van een ter
dood-veroordeelde, wiens genade haar toegestaan 
werd omdat zij. vragen mocht wat zij wilde? 

Haar leven is lang een triomf geweest en, wat 
zeker ook veel beteekent, het is altijd voornaam 
gebleven . 

Haar zoon, de markies deI Grillo, is kamerheer 
van Koningin Margaretha en nu telegrafisch uit 
Parijs ontboden moeten worden uit heL gevolg 
der koningin-weduwe, om bij het overlijden te zijn. 

* * * 
Geen Schouwburg-belasting. 

De Berlijnsche gemeenteraad heeft in zijn jongste 
zitting van Donderdag cle voorgestelcle be lasting
heffing van de schouwburgbiljetten en open bare 
vermakelijkheden verWOrpel1. 

* * * 
Het nieuwe stuk van mr. P. Brooshooft. 

Het nieuwe Indisehe tooneelstuk van mr. P. 
Rrooshooft is getitrdd "Arm Java." 

Het "Brondgeest-ensemblc" heeft het ter op
voenng aangenomen. 

* * * 
Jubileum - De Leur. 

Het jubileum is i'~n te Amsterdam en te 's Hage 
met groote hartelijkheid gevierd en die vie~in
gen - rijk aan stoffelijke blijken van vereenng 
voor den ijverigen, knappen regisseur - droegen 
z60 echt de blijken van de oprechte genegen
heid, die De Leur zieh allerwege heeft \veten te 
verwerven. 

... ------------------~----------. DPECIAUTEI! I~NJ!POri5TOffEri 
AFGEPA5TE ROBES 
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benoemd den heer J. H. Mignon, Oosterstraat I 

te Otrt"cht. 

TWEE VERVOLGEN OP MOL1ERE'~ 
MJSANTROOP. * * * * * * * 

Het zou ongetwijfeld een taak zijn, de verge
lijkende geschiedenis der letterkunde waardig, al 
de werken van beteekenis, die in den loop der 
tijden van een nieuw of gewijzigd slot zijn voor
zien, aan een beschouwing te onderwerpen. Men 
zou ze in verschilIende groepen kunnen verdeelen. 
In de eene, die, welke door de eene of andere 
omstandigheid. ontijdigen dood der schrijvers bijv. 
onafgewerkt zijn gebleven, en later door een ander 
zijn vervolledigd; in oe tweede {lie, welke door 
den dichter zeH, hetzij op aandrahg van publiek 
of critiek, of krachtens eigen bezonkener oordeel, 
gewijzigd zijn of vervolgd, enz. Zoo is Schillers 
Demetrius door Laube tot een geheel bewerkt; 
Nora van Ibsen heeft ,'an de hand des dichters 
zeH een twet"de slot gekregen, dat echter door 
hem niet is gehandhaafd en bovendien is er 
een vervolg op verschenen, de verdere levens
ontwikke~ing van N ora schilderende, welk zelf
standig tooneelstuk in een vorigen jaargang van 
Het Tooneel is behandeld. 

Nu zijn laatstelijk twee vt"rvolgen verschenen 
op Moliere's Misantrophe, een van den bekenden 
dichter Courteline: Conversion d' /llceste en een 
van Bertha Vadier: Revanche de Celimime. Het 
eerste door C1aretie ter opvoering in de Comedie 
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f 2.50 PER JA ARGANG V AN J q NUMMERS. FRANCO PER POST. 
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I straat 25. 

Fran<;,aisc aangenomen, het tweede in druk ver
schenen bij Lemerre te Pa,ijs. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat Moliere zelf, 
noch het publiek nit zijn tijd de behoefte aan een 
nieuwere ontknooping zullen hebben gevoeld. Men 
herinnert zich de handeling. Alceste, de misan
troop, dingt. met vele anderen, naar de hand van 

I CeJimene. Ofschoon 1iij . de oudste bric\'cn heeft( 
is hij er de man niet naar, zijn medeminnaar de 
loef te willen afsteken, met zijn aangebedene 
door vleitaal voor zich te winnen en evenmin om 
zich cle koketterieFn van Celimene te laten \Vel
gevallen. Celimene is een vrouw, die met beleid, 
langzaam en met geduld gewonnen wil worden. 
Voor zulk een taktiek is Alceste niet de man. In 
stede van haar het tOt'kornstig huwelijksleven zoo 
aannemelijk mogelijk af te schilderen, verbindt 
hij er een verzwarende voorwaarde aan. Zij zal 
al hare tegenwoordige betrekkingen opgeven om 
zich met hem, afgezonderd van de wereId, aan 
hun huwelijksgeluk over te geven. Er uitsluitend 
in en voor te leven. Celimene .bedankt daarvoor, 
laat echter doorschemeren, dat zij in deze wel tot 
offers bereicl is, als de pil maar wat verguld wordt. 
Maar Alceste in zijn ongezoutcn oprechtheid, wil 
van geen tegemoetkoming ,,,,·eten. Alles of niets. 
Hij verbreekt, wat hen nog verbond en het stu~ 
hesluit met de verloving van twee bijpersonen, 
welk slot reeds in 179 I voor Fabre d'Eglantine de 
aanleiding is geweest tot een voortspinnen.onder 
den titel: Le Philinte de Jrloliere. 

Moliere's stnk heeft dus een - wat men noemt: 
«onbevredigend slob. De vraag of Alceste ep 

Celimene elkaar nog zullen vinden en een later'e 
verbintenis de kroon op het werk zal zett~n, blijft 
onbeantwoord. Ook of de misantrophie vau tlen 
held - wij zouden pessimisme zeggen - ecnt 
en duurzaam dan wel een voorbijgaande gemoeds
gesteldheid is, een soort van pose, van fanfaronnadc. 
Ernstig reden tot menschenhaat heeft noch de wel 
onophoudelijke, maar toch in wezen on schuldige 
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koketterie van Celimene hem gegeven, noch vindt 
zij een stellig motief in wat hij in 't algemeen 
van het menschdom, van zijn vrienden, ervaart. 

Courteline nu heeft op zijn wijze de vraag 
gesteid en haar beantwoord. Alceste is met 
Celimene getrouwd. Hoe dat in zijn werk 
isgegaan, vernemen wij niet. Hij heeft het 
proces gewonnen - men herinnert zich, dat hij 
wegens zijn scherpe critiek op de sonnetten 
van zijn vriend in een proces is gewikkeld 
geworden - en is in zijn jong huwelijksleven 
de gelukkigste aller stervelingen. Het is een op
eenvolging van wittebroodsweken. Inderdaad 
slechts een schijngeluk, zwevende op Alceste's 
zelfbedrog, want Celimene bedriegt haren echt
genoot met Phllinte. Eens op een dag ver
rast hij de beide gelieven; cl.w.z. Courteline 
laat hem. volgens het oude recept, de beide 
gelieven beluisteren, als zij elkander allerlei 
honigzoets in de ooren droppelen. In stede 
echter van met uitgetrokken degen op het paar 
in te stormen, zegeviert in Alceste de philosoof 
over den wreed bedrogen echtgenoot. Oiep be
droefd en onbemerkt, verwijdert hij zich uit zijn 
schuilhoek, beiden aan het ongetwijfeld niet uit
blijvend straffend noodlot overlatend. Eens dan, 
was hij iijn pessimistische levensbeschouwing 
ontrouw geworden en had hij geloofd aan een 
menschenhart. In het stoute bewustzijn der ge
grondheid zijner aanvankeliJke menschenverachting, 
trekt hij zich in de eenzaamheid terug - thans 
vöOr altijd - en zoekt hij het probleem te door
gronden of de wolf dan wel' de mensch in wreed
heid den zegepalm toekomt. Oe vraag: in cle 
macht van welk dier de mensch de zekerste prooi 
is, in die des wolfs of in pie van zijn evennaaste, 
was in Moliere's tijd reeds door den wijsgeer 
Hobbes tot een onderwerp van beschouwing ge
maakt. Courtelines nadichting geeft aan het drama 
dus een wending in de lijn van de philosophie 
van Moliere's eigen tijd. 

Bertha Vadier zoekt de oplossings langs gansch 
anderen weg, geheel in de richting van haar 
vrouwelijke natuur. Waarom zou, aldus stelt 
zij de vraag, de koketterie van Celimene niet 
inderdaad in wezen van onschuldigen aard zijn, 
spei van ingeboren hehaagzucht, met ware liefde 
tot ondergrond? Opsprankeling van levensjoligheid? 
Waarom zou de verlaten geliefde niet berouw 
krijgen over hare afwijzing van de door Alceste 
gesteide voorwaarden en op een middel zinnen 
de breuk te heeJen? 

Philinte en Eliante dan, zijn gelijk Moliere in 
uitzicht stelt, gelukkig gehuwd en bij Alceste op 
zijn landgoed in Bretagne op bezoek. Celimene, 
die hare vrienden te Parijs niet vindt - vervolgt 
hun spoor totdat zij ook bij Alceste aanlandt. 
(Een nog al onwaarschijnlijk trekje.) In haar 
rijpt het voornemen zich een kleine wraakneming 
te veroorloven:' «Oe schuldige zal op zijn knieen 
zich voor mij verdeemoedigen en mij mijn fout 
vergeven . ., Zij erkent dus, dat zij in het ongelijk . 
is en hoopt op een beiden partijen bevredigend 
compromis. In een dialoog van treffend psycho
logische fijnheid, dwingt zij Alceste langzaam tot 

een voetval en tot eene nieuwe liefdesbekentenis. 
Maar inplaats van hem dadelijk in genade aan 
te nemen, krijgt voor de laatste maal de vrouwe
lijke behaagzucht bij haar de overhand. Zij wil 
haar triomf genieten! Jubelend roept zij hare 
vriendin tot getuige van de zegepraal, waarop zij 
Eliante voorbereid heeft. Toornig ontvlucht de 
in zijn mannentrots diep gekrenkte Alceste de 
met vuur speiende Celimene. Maar nu isvoor 
haar het oogenblik gekomen, zich te verdeemoe
digen. Op hare knieen smeekt zij Alceste ver
giffenis en zweert hem, «dat hare wraak zal zijn 
hem gelukkig te maken». 

Eind goed, al goed. Wij zijn nu eenmaal van 
nature dus aangelegd, dat een geluk aanbrengend 
slot, immers, als het psychologisch mogelijk is, 
ons een gevoel van bevrediging schenkt .... 

Tot zoover Ed. Platzhoff-Lejeune, aan wiens 
beschouwing in «Bühne und Welt" wij boven
staande ontleenen. Of een herlezing van 
Moliere's Misantrophe onze meening niet zal 
versterken, dat dit bevredigend slot met Alcestes 
karakter in strijd is, zouden wij bezwaarlijk durven 
ontkennen. 

N. 

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

I/< I/< I/< I/< EEN POPPENHUIS I/< I/< * I/< 

Omstandigheden buiten mijn wil verhinderden 
mij de voorstellingen van Jbsen's "E~n Poppen
huis" (door het N ederlandsch Tooneel gegeven 
onder den titel "Nora") in den Stadsschouwburg 
te gaan zien eerder dan Maandagavond; en daar 
kwam toen nog bij dat het W oensdag werd voor 
ik mijne indrukken kon opschrijven. 

Maar over beide vertragingen heb ik geen be
rou\\'. Primo wijl Rika Hopper Maandag allicht 
beter "ingespeeld" was dan in den beginne, toen 
ze pas de zware N ora-rol op zich nam - secundo 
omdat - het moge vreemd klinken, maar het is 
zoo! - het zien van de vertooning en het schrijven 
erover, gescheiden werden door de opvoering van 
Fz'delz'o, op Oinsdagavond l.l. 

Want de vergelijking van beide kunstwerken 
(ik bedoel nu van beider handeling) leidt, door 
de macht der tegenstelling waardoor ze zich als 
producten van verschillende perioden onderscheiden, 
tot een helderen kijk op Ibsen's toolleelwerk. 

In bei den een echtpaar, wiens levensgeluk be
dreigd wordt. Maar voor Leonore en Florestan 
komt het gevaar van buz'ten af, bestaat het in 
levenden lijve, en het wordt ook, althans door 
Leonore, volkomen gekend. Pi:1larro staat tegen-' 
over haar en ons als een eenzaam boosdoener in 
een goede wereid, en na zijn ontmaskering door 
den rechtvaardigen minister, ondervindt hij dan 
ook de algemeene verachting. 

Maar de vijand van Helmer en Nora, is er geen 
van vleesch en bloed. Hij schuilt ongezien en 
onbegrepen binnen in hen. 

Zij zijn de producten, een paar voorbeelden 
uit honderdduizenden, van eene algemeene mis~ 
vatting omtrent de beteekenis van het huwelijk 
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. en de verhouding van man en vrouw, en juist 
door de algemeenheid, de fijne verspreiding van 
het kwaad, gevoelen zij er het bijzondere en ver
derfelijke niet van. 

En nu komen we tevens tot de moeilijkheid om 
een waardig Ibsen-vertolker te zijn. Liefst laat de 
schrijver heel den reusachtigen bouw van zijn 
werk dragen door een klein getal personen; in 
Nora zijn het er in het geheel vijf! 

Maar elk dezer is dan ook de verdediger of 
het slachtoffer, de verpersoonltjking, van een ge
heeI menschelijk type; in elk hunner wordt eene 
wereldbeschouwing door den schrijver neergelegd. 

Dit legt op de acteurs en actrices die in 1 bsen's 
tooneelspelen een rol te vervullen hebben, een 
zware taak, en het leek mij, dat Rika Hopper 
(Nora) dit wat al te zeer gevoelde. Zij speelde 

.de rol van het aardige, groote kind - de in 
alles van haar man afhankelijke vrouwelijke pop, 
ietwat te tngisch, niet luchtig en broos genoeg. 
Men kwam te veel, in het eerste bedrijf al, onder 
den indruk van iets treurigs. En dit drukte zelfs 
het tweede bedrijf, waar de donkere tinten toch 
met recht mogen worden aangewend Mej. Hopper 
laat da ar N ora in een volslagen ziektetoestand 
komen, die Ibsen nooit bedoeld heeft, en die, in 
het werkelijke leven, ook niet aan de opmerkzaam
heid van eell zoo correct man als Helmer zou 
zijn ontsnapt. Want Helmer moet een, naar alge
meenen smaak, voorbeeldig echtgenoot zijn, die 
weliswaar niet in zielsgemeenschap met zijn 
vrouw leeft, maar die hij anderzijds geenszins 
vernegligeert. 

Ook de tarentella, uiting gevend aan de wan
hoop van dezen in het nauw gedreven kinderlijken 
geest, die niet 't logisch verband begrijpt tusschen 
haar ongevormd innerlijk wezeI?- en het vreeselijke 
dat komen gaat, was te plechtstatig, te begrafenis
achtig. Daar moet iets in zijn van het doellooze 
gefladder dat een vogel maakt, als hij, in een 
kooi, gegrepen wordt door een menschenhand of 
kattenklauw. 

De fout zit waarschijnlijk hierin dat mej. Hopper 
zich te zeer met haar' geheeie hart aan deze rol 
gegeven heeft, en aan haar natuurlijk talent voar 
het, drama te ongebreideld den teugel heeft ge
latell. Maar allderzijds mag de volkomen over
gave van deze jonge actrice aan haar rol met 
bewondering vermeid worden. Met edelen drift 
heeft zij zich aan de uitbeelding der Nora-figuur 
gewijd. 

Mevr. Holtrop leek mij als mevr. Linde al te 
zeer gewond door het lot. De ervaring heeft 
louterend, veredelend op haar gewerkt; vooral 
niet neerdrukkend. Toch sprak ze mat als een 
zieke. Treffend was echter de nobele rust van 
deze vrouw, die volkomen evenwicht met zichzelf 
en het leven gevonden heeft. 

Van Jan C. de Vos als Helmer valt niet veel 
te zeggen. Hij was watpaffig en 100m; vooral 
in het laatste bedrijf als de geest over Nora 
vaardig wordt, mag hij wel wat meer in beweging 
komen. 

Chrispijn was als dr. Rank te ziek en te tutloos. 
Heel duidelijk moet hij doen uitkomen, dat een 

gezonde geest huist in zijn zieke lichaam, in den 
armen corpus die lijden moet door de zonden van 
den vader. 

Eindelijk was Tourniaire te weinig krachtig, te 
weinig beslist in zijn optreden als Krogstadt, 

Toch verloochenden deze eerste krachten van 
het Nederlandsch Tooneel zich niet in alle opzich
teu, dat spreekt van zelf, en bovendien ontkomen 
de toeschouwers, zelfs bij eene minder welverzorgde 
vertolking, nimmer aan den indruk welken Ibsen's 
reuzenschildering van de maatschappij, en ons 
leven, daarin, maakt. Het abonnements-publiek 
-- . er waren veel volwassf':n meisjes bij, dat was 
een goed teeken! - gaf dan ook bij herhaling 
blijken van sterk medeleven met de handeling. 

K. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
Felix Philippi is geen wiskundige kop. Dat 

staat, dunkt ons, voor ieder vast, die bij de Neder
landsche Tooneelvereening de eerste voorstelling 
heeft bijgewoond van zijn tooneelspel: De Redder, 
in 4 bedrijven. Want in een goed stuk sluit 
alles als een bus, het geeft de oplossing van een 
vraagstuk, dat wel niet in lijnen of cijfers is voar
gest eid, maar in men'schen, in karakters, die een 
bepaalde waarde hebben en met elkaar worden 
vermenigvuldigd, bij elkaar opgeteld, van elkaar 
afgetrokken en dan een uitkomst moeten opleveren, 
die de proef op de som kan doorstaan. 

Een voorbeeld uit De Rf'dder, ten. bewijze, dat 
daarin de rekening heelemaal niet sluit. De man
nelijke hoofdpersoon, Johannes Oddendahl, groot 
koopman, wordt ons voorgesteld als een door en 
door serieus mensch, hoog van gevoelens. Zijn 
goede naam en die van zijn handelshuis gaan hem 
boven alles! Hij werkt van den ochtend tot den 
avond aan den bio ei zijner zaak eu dat zijn ijver en 
inzicht beloond zijn geworden, blijkt daaruit, dat hij 
geld als water verdient (althans verdiend heeft) en 
door ieder erkend wordt als een der eersten van zijn 
stand. Zijn va:':genooten hebben hem gekozen 
tot voorzitter der Handelskarner en de burgerij 
tot hunnen vertegenwoordiger in den Senaat! 
(Het stuk speelt te Hamburg). Reeds terstond 
bemerken wij echter, da:t zijn gezin als een voar
beeld kan gelden van verdorvenheid. Marie, zijn 
vrouw, is als wij 't op zijn mooist willen zeggen: 
een zenuwlijdster van de ergste soort. Zij waant 
zich altoos ziek en ligt heel den dag op de sofa. 
Niemand die in het gezin de leiding heeft. De 
docht er, Beate leeft louter voor haar plezier, laat 
zich door ieder het hof maken en niet uit passie 
maar uit de diepst denkbare perversiteit, boeleert 
zij met Eduard Steinharter, den als zakenman 
genialen directeur der Handelsbank, als hoedanig 
hij schier oppermachtig heerscht, maar die tegelijk 
een wellusteling is van de grofste soort. De zoon 
- Gerhard - is een nietswaardig perceel; reeds 
op 2s-jarigen leeftijd door zijn haren gegroeid. 
Hij onderhoudt maitressen, verbrast sommen gelds, 
die hij zijn dommen moeder weet aftetroggelen, 
onder den schijn van ze voor liefdadige doel
ein den te besteden. 
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Alles IS mogelijk eu dus ook, dat een man als 
Oddendahl, die ge ab sorbe erd door zijn zaken, 
zich met zijn huishouden niet veel bemoeit, maar 
waarin hij toch dagelijks verkeert,'heel geen besef 
heeft van wat er om hem heen gebeurt. Aan
nemelijk is het echter niet. Hier hakt het der
halve reeds. Wat een uil, denkt men onwillekeurig 
en men ga at twijfelen, of die Johannes Oddendahl 
wel inderdaad zoo'n degelijke kerel is, als hoe
danig hij ons door den schrijver wordt voor
gesteid. Maar heelemaal in een lach schieten wij 
over het po ver figuur, aan het slot. Hij doet 
daar zijn gezin de bekentenis, dat zijn handelshuis 
op instorten staat en alleen nog overeind is te 
houden, als het voortaan uit zal zijn met het geld
verteeren enz. De zoon die bewezen heeft voor 
niets ter wereid te deugen, roept dan met 
komische wanhoop uit: maar wat zal ik dan 
moeten beginnen'? Waarop de vader antwoordt: 
werken! Is, vraagt men zich af, de vader hier 
wel bij zijn zinnen? Deze panier percee werken? 
Geen wonder, dat hij zelf zijn vader toesnauwt: 
«werken, wie zou 't mij hebben geleerd ?" En 
de dochter, door den vader ter verantwoording 
geroepen, wordt door den schrijver plotseling ver
heven tot aanklaagster van dien vader. In een 
zedepreek, die niet malseh is, werpt ze alle schuld 
op haar vader en poseert als het slachtoffer der 
omstandigheden, die haar - volgens hare rede
neering - per se moesten maken, tot wat zij 
geworden is! Daar is in hetgeen zij zegt, veel 
waars - gelijk de vader zelf erkent -- maar de 
fout is, dat de schrijver haar, dit elk verantwoor
delijkheidsbeset missend verdorven schepsei, die 
boetpredikatie in den mond legt. Want dit ver
onderstelt een inzicht in het wezen der dingen, 
een logisch denken en redeneeren, die haar -
indien zij er nietgansch van ontriefd ware ge
weest - nooit zoo diep hadden kUllJ1en doen dalen 
en indien al, niet zander een strijd vall'het bete re 
in haar tegen het lagere, die haar voor ans be
langwekkend zou hebben gemaakt. 

Het stuk wordt ingeleid met een gesprek tusschen 
Johannes Oddendahl en Petersen, ook een groot 
koopman. De schrijver brengt ans in dat gesprek 
op de hoogte van den toestand. Als Oddendahl niet 
binnen een paar etmalen tijdelijk aan 400.000 M. 
gehalpen worqt, zal hij opschorting 'lan betaling 
moeten vragen en liever schiet hij zich voor den kop, 
dan zulk een schande te beleven. Petersen,blijk
baar een handels- en huisvriend, zegt niet in staat 
tezijn te helpen - wel desnoods met een kleinig
heid. Hij kalmeert zijn vriend zooveel mogelijk 
en maakt den indruk van een man te zijn, die 
de dingen goed pleegt teoverwegen. Hij weet 
echter maar een uitweg. Oddendahl moet tot den 
diredeur der handelsbank Steinharter gaan, hem 
zijn toestand openleggen en dezen zal de 400.000 M. 
stellig voorschieten. 

De heele geschiedenis hier uittepluizen zou ons 
te ver voeren. Alleen dit worde nog meegedeeld, 
dat aan Oddendahl geen zwaarder gang kan worden 
opgelegd, dan juist deze naar den door hem 
verafschuwden Steinharter. Maar da ar er geen 
andere uitkomst is, verklaart hij zich - na karten 

zelfstrijd - bereid en hij klopt bij Steinharter 
aan. Met succes. Als dan later evenwel blijkt, 
dat diezelfde Steinharter zijn docht er, Beate, de
baucheert. breekt de born eerst recht los en het 
einde der geschiedenis is, dat Oddendahl liever 
zieh zelf helpt, door al zijn bezittingen te gelde 
te maken, zijn prachtig huis, de juweelen zijner' 
vrouw enz. ls 't nu niet met alle logica in strijd. 
dat de sehrijver hem niet dadelijk op dat idee 
laat komen is en dat ook zijn zaakkundige vriend 
Petersen er hem niet heeft opgebracht? Hoe 
zwaarder de gang heet van Oddendahl naar Stein
harter, hoe onnatuurlijker, dat de eerste niet ter
stond zijn toevlucht neemt tot het middel, waartoe 
hij later komt - maar hetwelk de auteur ons 
zorgvuldig verzwegen heeft. N atuurlijk verzweeg 
hij dit met opzet, omdat anders alle grond om 
zijn stuk te sehrijven, on der zijn voeten zou zijn 
weggezonken. Het is een van die goocheltoertjes, 
Kniffe, noemt de Duitscher ze, die een serieus 
kunstenaar versmaadt, doch waarvan het gebruik 
voor Felix Philippi voorwaarde is van zijn bestaan 
als leverancier van gaarne geziene komediestukken. 
Het is wel waar, dat men van een drama, het 
uitgangspunt moet aanvaarden, omdat er anders 
geen drama mogelijk is - maar Philippi ga at in 
fle Redder wel wat he el ver, door aan het slot 
de . gezochtheid van den opzet zelf zoo scherp in 
't licht te brengen. 

Dat in weerwil van hunnen zwakken bouw, de 
stukken van dezen schrijver een dankbaar publiek 
vinden, danken zij hieraan, dat alles er in op 
effect is berekend. Ook hier geld de spreuk, dat 
aan den brut;;t\e de halve wereid iso En brutaal
in den zin van ongegeneerd met zijn publiek om
springende - is Philippi in hooge mate. 

De vertooning bij de Ned. Tooneelvereeniging 
was lofwaardig. Tot diepte van opvatting in het 
spei, is de stof niet aanwezig. Tot een typische 
uitbeelding brachten het vooral ]. Musch in de 
rol van een ouden kantoorbediende en M. Gilhuys, 
als de alles verkwistenden zoon des huizes. De 
heer L. M. Smith vermocht het als Steinharter 
zoo ver niet te brengen. Steinharter! De naam 
geeft al het karakter aan, dat hier verpersoonlijkt 
moest worden. Hard, hoog als man van zaken, 
waarmee heel goed kan samengaan, zijn zwakheid 
tegenover de vrouwen, die hem kneden als was. 

Het stuk had - gelijk wij al lieten doot
sehern eren -- succes. Wie er zich dan ook 
niet op spitst, stoot zich niet zoo licht aan de 
onwaarschijnlijkheden, waaruit De Redder IS 

samengesteid. De effectscenes pakken hem en 
met de rest bemoeit hij zich niet. 

B. 

* HET THEATER DER TOEKOMST. * 
II. 

De lektuur van Graigs geschrift vervolgende, 
bemerken wij, dat hij wel beschouwd niet bedoelell 
kan een hervormillg van het tegellwoordig theater
maar een nieuw soort theater, waarin de menschen 
niet samenkomell om te hooren, maar om te zien. 
Hij schept Jan ook een nieuw kunstvak, als ik 
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't zoo nOf"men mag, het yak van den dramatist, 
dit niet schrijft voor den lezer of hoorder, gelijk 
de dramatische dichter, maar voor het schouw
burgpubliek. De eerste dramatisten, leert Craig, 
waren kinderen van het theater. Shakespeare 
was geen dramatist, volgens zijn ideaal, want 
beweert hij: Shakespeare schreef zij n stukken niet 
absoluut voor het theater. Een vergissing van den 
heer Craig, die hij later trouwens herstelt, aldus 
op de eene bladzijde vaststellende, wat hij op een 
volgende wegredeneert, waarover straks. De 
dramatist is echter niet de hoofdpersoon in de 
tooneelkunst, al levert hij het stuk, zonder hetwelk 
Craig het dan toch voorloopig niet kan stellen. 
«De hoofdpersoon is de tooneeldirecteur, die de 
werken der dramatisten vertolkt, met behulp van 
zijn tooneelspelers, costumiers, electricien, kapper 
enz. Hij, de directeur is dan werkman, meester
werkman . Wanneer hij echter met hil.l1deling, 
woord, lijn. kleur, rhytme zelf weet te werken, 
wordt hij een kunstenaar. Dan hebben we niet 
langer schrijvers noodig - want onze kunst zal 
onafhankelijk zijn.» 

Eenige regels verder koppelt de heer Craig 
aan het woord directeur dat van regisseur en 
omschrijft de plichten van den directeur-regisseur 
als volgt: chij neemt het manuscript van den 
dramatist aan en belooft op zijn eer (!l, het op te 
voeren zooals de tekst luidt. Dan leest hij het 
stuk en onderwijl moet hem duidelijk worden 
kleur, toon, beweging, rhytme, kortom alles wat 
't stuk noodig heeft. Wat tooneelindicaties en 
beschrijvingen enz. betreft. welke de schrijver 
mocht hebben tusschen gevoegd, op deze behoeft 
hij niet te letten, want als hij meester in zijn 
yak is, kan hij er niets van leeren.» 

Welk een zonderlinge redeneering, juist uit den 
mond van Craig! Dat hij zooiets nog zou durven 
beweren ten aanzien van het werk eens tooneel
schrijvers, eens tooneeldichters in de tot heden ge
bruikelijke opvatting - a la bonne heure. Immers, 
hij gaat uit van de stelling, dat deze geen eigenlijke 
theater-mannen zijn. Maar hij heeftden dramatischen 
dichter reeds op zij geschoven en den dramalzst 
in zijn plaats gesteid ; dat is iemand, die zijn stuk 
schrijft uitsluitend met het oog op het theater. 
En deze zou, al schrijvende, niet alles en seime 
zien en dus de eerste mogen, neen, moeten zijn, 
die de tooneelaanwijzingen geeft? 

Enfin, de dramatist behoort alle tooneel-indicatien 
weg te laten, want zij zijn een beleediging voor 
de tooneelmenschen, aangezien de schrijver daar
mede in hunne rechten trecdt. «Shakespeare» -
en nu komt weer de contradictie - «Shakespeare 
geeft maar zelden aanwijzingen. Ga Hamlet, Romeo 
en Juliet, Koning Lear, Othello of eenig ander 
meesterstuk van hem na en wat vindt gij, zoo ge 
enkele aanwijzingen van optochten in sommige 
zijner historische stukken, uitsluit? Wat vindt ge 
voor tooneelbeschrijving? Zoo goed als niets -
tenminste in de oorspronkelijke uitgaven. De 
tooneelaanwijzingen in de latere uitgaven, zijn 
tamme uitvindsels van allerlei uitgevers, Mr. Malone, 
Mr. Capell, Theobald. Uit een en ander volgt 
dus, dat onze grootste moderne dichter besefte, 

dat het bijvoegen van indicaties ten eerste on
noodig, ten tweede smakeloos was. En daarom 
kunnen wij overtuigd weu:n, dat Shakespeare wel 
begreep, wat het werk van den theater-vakman .
van den regisseur - was, en dat het bedenken 
van tooneelen. waaruit het stuk moet worden op
gebouwd, deel uitmaakte van zijn taak.» Wij her
inneren er aan, dat Shakespeare, die hier gezegd 
wordt, zoo goed te heb ben begrepen wat des 
tooneelmans is, ev.en te voren als tooneelschrijver 
is verworpen, daar hij geen dramatist is geweest, 
naar Craigs ideaal, die dan ook «Ha miet» het 
type noemt van een onspeelbaar stuk! 

Zooveel beweringen, zooveel vergissingen ? Hoe 
immers komt het, dat in de oorspronkelijke uitgaven 
van Shakespeare's drama's tooneelaanwijzingen 
ontbreken? Niet daarvan, dat Shakespeare niet 
wenscht te treden op het g~bied des regisseurs -
maar omdat hij zelf tooneelspeler, zelf zijn stukken 
en scene zette. Hij was om zoo te zeggen zijn 
eigen regisseur en had de tooneelaanwijzingen in 
zijn hoofd. Hij was zelf zijn stuk. Als het ont
breken van tooneeIaanwijzingen maatstaf zou zijn, 
ter b~oordeeling of een stuk geschreven is door 
een echt dramatist of door een dichter - dan 
zou Von dei een dramatist bij uitnemendheid zijn 
geweest, want die geeft ook geen tooneelaan
wijzingen. Is het voor den uitvoerenden musicus 
ook soms een beleediging, als de componist zijn 
werk voorziet van dynamische. van voordracht~ 
teekens? Craig zou 't kunnen beweren, met een 
beroep bijv. op Mozart, die zelfs van zijn piano
concerten de linkerhand maar in zeer algemeen-e 
trekken aangaf. Waarom? Omdat hij zijn concerten 
opschreef oorspronkelijk voor eigen gebruik! Beet
hoven daarentegen was zeer uitvoerig in zijn voor
drachtteekens, voegde. na de uitvinding van Malz, 
er zelfs het metronoom-cijfer bij. Dit moet in 
Craigs opvatting wel de ergst denkbare beleediging 
zij n voor den uitvoerder! -

Hamlet een onspeelbaar stuk? Ja, voor on<; 
modern theater biedt het moeilijkheden aan, ons 
modern theater, dat juist is afgeweken van het 
naieve en primitieve in de tooneelinrichting, waar
mede Shakespeare's eigen publiek zich tevreden 
stelde, Shakespeare's publiek, dat juist bijna uit
sluitend kwam, niet om te zien, maar om te hooren. 
Voor Craig, die het zwaartepunt wil hebben gelegd 
in de vertooning, is Shakespeare eerst recht on
speelbaar en reeds van dat standpunt beschouwd, 
schrijft ons de richting, die hij aanwijst om tot een 
nieuwe theaterkunst te komen, uit den booze. Altoos, 
indien hij haar in de plaats wil stellen van de 
bestaande. \Vat hij daarnaast, geheel zelfstandig 
denkt uit te broeien, kan ons onverschillig zijn of 
wij kunnen daartegenover de positie innemenvan 
Jac. van Looy, die in zijn voorbericht schrijft: 
«Dat wij den heer Craig aan den arbeid eens zien. 
Tooue hij ons het resultaat van zijn werk." Wij 
verwachten er - in tegenstelling md den heer 
van Looy - niet veel van. Maar dat behoeft 
hem niet afteschrikken. 

* * * 
Valt er dan niets uit het boekje van Craig te 
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leeren? Natuurlijk wel - gelijk uit ieder ge· 
schrift, al is de.leeringesoms negatief, namelijk 
een aansporing voor den lezer om teg:~n de denk
bee1.den des schrijvers op zijn hoede te zijn. Zie, 
dat Craig voor het tooneel strijdt als Gesammt
kunst is te prijzen --- maar daarvoor strijdt eigenlijk 
ieder, die het met het theater goed meent, in de 
,eerste plaats de regisseur. Het is zijn taak een
heid te scheppen; de verschillende factoren, die 
aan een tooneelopvoering deel hebben, te doen 
samenwerken tot een harmonisch geheel. Onge
twijfeld heeft Craig gelijk, als hij op de vraag 
wat hij bedoelt met de kunst van het Theater, 
antwoordt: "de kunst van het Theater is noch 't 
acteeren, noch het stuk, ze is ook niet de aan
kleeding of de dans, maar ze be staat uit alle 
elementen, waaruit die dingen zijn saamgesteld," 
hoewel de bedoeling van de woorden: maar ze 
best.aat uit alle elementen, waaruit die din,fen zijn 
saamge$teld, niet heel duidelijk iso Later herhaalt 
hij op de vraag, welke het meest belangrijk is 
voor de kunst: handeling, woorden, lijn, klcur of 
rhytme: "de een niet meer, dan de andere". Zeker, 
bevestigen wij. Niets mag worden verwaarloosd, 
alles moet bij een ideaal-opvoering zijn juiste 
waarde krijgen. Maar zijn juiste waarde in het 
ensemble is dikwerf zijn ondergeschikte waarde. 
En hier komt het op aan. Hier begint de groote 
moeilijkheid. Het een moet het ander steunen: 
het milieu, door de decors, het licht, de kostumes 
in het leven geroepen, behoort in Anklang te zijn 
met wat in dat milieu zieh afspeelt. Maar waar 
van steunen sprake is, volgt reeds, dat het een 
zwaarder heeft te wegen dan het ander - niet 
z66veel zwaarder, dat er ziehtbare of voelbare 
tegenstelling ontstaat tusschen wat draagt en het 
gedragene, wat steunt en het gesteunde, zoodat 
men den indruk krijgt van een biscuitpoppetje 
op een ijzerell console, maar het een met het 
ander in verhouding, in evenwicht. Dus in een 
stuk van Shakespeare geen mise-en-scene, welke 
- al is zij op zieh zeH nog zoo artistiek - de 
aandacht der toeschouwers, die nu eenmaal tege
lijk toehoorder moet zijn, afleidt van wat op het 
tooneel gesproken wordt, maar die hem het ver
staan, het begrijpen van dat gesprokene verge
makkelijkt, door hem met heel zijn geest, uit zijn 
eigen wereid te verplaatsen in die andere wereid, 
waarin het stuk speelt. Het is wel waar, dat vom 
den schilder de eene kleur van hetzelfde belang 
is als de andere, voor den musicus de eene noot 
van hetzelfde belang als de andere, gelijk Craig 
schrijft -- maar daaruit volgt volstrekt niet, dat hij 
de eene kleur niet sterker aanzet dan de andere, 
de eene noot niet sterker wil geaccentueerd hebben 
dan de andere. }uist omdat hij het belang van het 
een, niet wil schaden door het: belang van het 
andere, juist omdat zij alle geltj"k belang hebben, 
behooren zij aan elkaar ondergeschikt te zijn, met 
elkaar in juiste verhouding optetreden. 

Mocht men ten slotte mij opmerken, dat de 
heer Craig en ik het vrijwel eens zijn, want dat 
hij niet anders bedoelt, als wat door mij hier 
omschreven wordt - dan blijkt zijn boekje eerst 
rech~ een overbodige fraaii"gheid, want.een kundig 

regisseur, die in deze zieh volkomen vrij bewegen 
kan, vaart geheel in Craigs schuitje. De zaak 
blijft dan toch, dat Craig in Zijl~ beschouwingen 
allerlei omhaalt, dat uit begripsvel warring geboren, 
tot niets anders leiden kan, als bij anderen be
gripsverwarring te stichten. 

H. B. 

KNIPSELS EN SNIPPERS. 0;: * :;: * 
De vereeniging tot oprichting en uitbreiding der 

Galerij van Portretten van Ned. Tooneelkunste
naren, die in den Stadsschouwburg te Amsterdam 
zijn groot· geweest, bericht dat dezer dagen aan 
het Gemeentebe.stuur is aangeboden het portret 
van Mevrouw Sophie de Vries. geb. 2 Maart 1839, 
over!. 13 Maart 1892, geschilderd door den heer 
Gerard van Hove, kunstschilder te 's Gravenhage. 

Bestuurderen: C. Ph. ]. Clous, J. L. A. Schut, 
Raadhuisstraat 20, wagen 't opnieuw een beroep 
te doen op den goeden wil van hen die tot heden 
hun medewerking verleenden, om den een of an
deren vriend over te haien zieh bij de beweging 
aan te sluiten eil het "vis unita fortior" te be
wlJzen. 

* * * 
lVlevrouw Van KlIyk~Amelung. t 

Dezer dagen is te Amsterdam mevrouw de we
duwe Henriette van Kuyk-Ämelung, weduwe van 
Henri van Kuyk, door een noodlottig toeval over
leden. 

Mevrouw Van Kuyk bewoonde met haar dochter, 
Marie van Kuyk, verbonden aan het Grand-Theater, 
de tweede etage van het perceel van W oustraat 
128. Zij was gisteravond alleen thuis. Op de eerste 
etage woont de diamantbewerker Eshuis. Toen 
deze omstreeks I I uur thuis kwam, kon hij de 
trapdeur niet apenen. 

Hij bespeurde dat deze tegengehouden werd 
door een menschelijk lichaam. Het bleek mevr. 
V. Kuyk te zijn, die van de trap was gevallen. 
Doch Dr. De Vries, 'lan 't Sarphatipark, kon slechts 
den dood constateeren. 

De overledene, indertijd eene zeer verdienstelijke 
actrice, was met wijlen haar echtgenoot langen tijd 
aan 't gezelschap Van Lier verbonden en maakte· 
ook deel uit van het Lyrisch Tooneel en het 
Haarlemsch Tooneel onder Louis Bouwmeester. 
Zij bereikte den ouderdom van 55 jaar. 

* * * 
Huldiging van mevr. Mann-Bollwmeester. 

De bekende rederijkerskamer "Vreugdendal" te 
Breda, vierde Zaterdagavond een eigenaardig feest. 
Het was namelijk dien dag 25 jaar geleden dat 
mevrouw Mann-Bouwmeester voor het eerst haar 
medewerking verleende aan die Venieniging met 
welke zij sedert geregeld elk jaar is opgetreden 
en die zij al dien tijd met raad en daad bij de 
samenstelling en uitvoeringder programma's heeft 
bijgestaan. 

"Vreugdendal" maakte nu den avond van Za
terdag, toen mevrouw Bouwmeester mede optrad 
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in Fl"ou-Fl"ou, voor haar tot een waar jubelfeest. I 

Bloemen en lauwerkransen werden haar aan
geboden namens de Vereeniging, namens het 
Kadettencorps en namens het publiek voor zoover 
dat uit niet-Ieden der Rederijkerskamer bestond. 

Als blijvend bewijs van waardeering en hulde 
werd der jubilaresse bij monde van den heer Van 
Driel, ondervoorzitter van de feestcommissie een 
schrijftafel en stoel in stijl Louis XVI aangeboden. 

* * * Een Heyermansacyclus te Berlijn. 
De "Dramatische Privat-Vereinigung" te Berlijn 

wiI een Heyermans-cyclus geven .. Om te beginnen 
heeft men zijn "Ghetto" alvast in studie genomen. 
Woensdag 3 I October gaat de premiere van dit 
werk in het "Desdener Casino". 

In een door de vereeniging verspreide circulaire 
lezen wij o.m.: ,,'t Is van veel belang, dezen auteur 
eens nader te leeren kennen. Voor Holland heeft 
hij dezelfde beteekenis, die Gerhart Haupmann 
voor Duitschland bezit. 

Wij kunnen het publiek een bijzonder interes
santen avond voorspellen, wijl wij voor deze voor
stelling de artistieke medewerking hebben ver
kregen van een Hollandschen tooneelspeler. De 
heer Charles de la Mar van Amsterdam was zoo 
bereidwillig de hoofdrol in het Duitsch op zich 
te nemen. De uitvoering wordt nu te interessanter 
daar men den Hollandschen dichter zal leeren 
kennendoor een van . zijp. eigen landgenooten. 

Wanneer deze voorstelling in den smaak van 
het publiek valt, zullen " Op Hoop van Zegen", 
"Schakels" en "Allerzielen" weldra volgen. 

* * * 

Stemmen in den schouwburg. 
Een Italiaan heeft een toestel bedacht en laten 

makell, dat den naam zou kunnen dragen van 
«Automatische aanwijzer van het succes" m.a.w. 
het is een auto maat, die als stemmachine dienst 
moet doen in schouwburgen. 

Aan het toestelletje zijn twee smalle openingen 
aangebracht; op de eene staat geschreven: «Het 
stuk heeft mij bevallen», op de andere: «Het stuk 
heeft mij niet bevallen ». 

Wanneer nu de toeschouwer den schouwburg 
verlaat, heeft hij een metalen plaatje, dat hij bij 
het binnenkomen ontving, in een van de twee 
openingen te werpen. Het toestel wijst dan auto
matisch het cijfer der uitgebrachte stemmen aan 
voor en tegen het stuk, waarna de uitslag op een 
bord voor den schouwburg bekend wordt gemaakt, 
zoodat iedereen het daar kan aflezen. 

De eerste proef zal genomen worden in het 
Cosstanzi-theater te Rome, bij de premiere van 
d'Annunzio's «Meer dan liefde» en men kan zieh 
voorstellen in de ochtendbladen van den dag na 
de voorstelling te lezen: 

cD'Annunzio, 3200, 2155, 1045." Wat zou 
i beteeken: 3200 menschen in de zaal of aan de 

stemming deelgenomen; 2155 toonden zich met ~et 
stuk ingenomen; 1045 was het niet naar den zm. 

Wij zouden de invoering van dit systeem in 
onze schouwburgen toejuichen. De critiek der 
dagbladen zou toch kunnen blijven. Zij vertegen
woordigt eenmaal een rubri~k in ?nze couranten, 
die veel gesmaad, maar nlettemm druk gelezen 
wordt. En het ZOll die critiek geheel ontheffen 
van de verdenking niet onafhankelijk te zijn. De 

... ------------------~--------.. 
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eritieus immers zou zieh heelemaal niet meer be
hoeven te laten bei'nvloeden door de omstandig
heid, dat zijn . af keurende critiek den schouwburg
directeur direct treft in zijn beurs. Hij zou zieh 
volkomen vrij gevoelen. Want het plebescit van het 
publiek zelf, zou toch voor den toeloop naar den 
schouwburg beslissend zijn. 

na elke voorstelling te herhaien en den uitslag te 
publiceeren, zou men dit bezwaar neutraliseeren. 

* * * :;, * VERBETERING. * :;, * * * 
Het in ons VOI ig nr. opgenomen verslagje van 

de vergadering der Amstc:rdamsche afd. van het 
Ned. Tooneelverbond, geeft geen juist beeld van 
den stand der middelen. Het voordeelig saldo der 
rekening over het afgeloopen boekjaar is j 254.161/':1, 
waarvan 10 pet. aan het pensioenfonds wordt af
gestaan. De begrooting 1906 07 sluit in ontvangst 
en uitgaaf met j 2239.66'/,. 

Er is slechts een «maar". Deze namelijk, dat 
mell geen waarborg heeft, dat het schouwburg· 
publiek wel altoos naar zijn geweten zal stemmen 
en het gevaar niet denkbeeldig is, dat de schouw
l:iurgdirecteur zijn komedie den avond der premiere 
met vrindjes vult. Intussehen, door de stemming 
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* * * DRAMATISCHE STUDIES. '" * * 
Dramatische Stlldies van Frans \Iijnssen. 

C. A. J. \'an Dishoeck, Bussnm. 

Oe titel heeft hij Mr. J., N~ van Hall, die in Dp. 
Gids deze verzamelin~ tooneelstukjes besprak, 
reden gegeven tot twijfel aan zijne beteekenis. 
Terecht. Een studie, in de litteratuur, doet denken 
aan de uitv"oerige behandeling van een gegeven 
onderwerp, dat getracht is op zijn diepte te 
peilen. Men schrijft een studie over VondeI, of 
over Von deI als dramatisch dichter, een studie 
over het sonnet, over den roman, over het drama 
in de middeleeuwen enz. Op het gebied der 
beeldende kunst, de schilderkunst bijv., verstaat 
men onder studie iets anders. Daar is de studie 
een uiting van den kunstenaar onder de ingeving 
van het oogenblik ontstaan, hetzij buiten in de 
natuur: of ook wel in het atelier. lij, ele Studie 
draagt de kenmerken der spontaneiteit, van den 
hevigen aandrang, waaronder zij geboren is, in 
de vlotheid waarmede zij op het doek is gebracht, 
in de trillende hartstochtelijkheid van elen toets, 
in de kracht van tegenstelling, waarmede het 
wezenlijke der vOQrsteliing is gefixeerd. Als de 
artiest op het atelier zijn studie gaat afwerken. 
of - gelijk dikwerf gebeurt - naar de studie 
zijn schilderij maakt verdwijnt er allicht juist 
dat prime-sautiere, dat frissche van onder eerste 
ingeving, van onder direct contact met de natuur 
of werkelijkheid, geborene. Het moge zijn, dat 
in het schilderij de dingen meer in evenwicht tot 
elkander komen te staan, de overgangen der ver
schillende plans geleidelijker worden, maar wat 
het zoodoende aan bp.zonkenheid, aan acheve, aan 
harmonie wint, weegt lang niet altoos op tegen 
wat dit alles uit ele studie doet verloren gaan. 
leer vaak blijft de studie de meerdere van het 
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schilderij, in haar ontroerend karakter. Want 
het is juist de schoonheidsontroering, die in haar 
onweerstaanbaarheid, den kunstenaar dwong tot 
het maken zijner studie - maar welke ontroering 
in gelijke hevigheid natuurlijk ,niet aanhoudt en 
op het atelier gaandeweg verflauwt. Aan uit
voerigheid doet de studie onder voor het schilderij
maar lang niet altoos in '~te, . 8...er 'Ait en.dell
werp zou nog veel te zeggen zijn, Men raakt er 
niet over uitgesproken, omdat de kunstenaars 
zoo verschilIend georganiseerel zijn en de een 
heel and~rs staat tegenm'er de studie der werke
lijkheid als de ander - bij sommige de indrukken 
van buiten zoo eliep gaan en in de ziel, in de 
verbeelding zoo vast beklijven, dat zij niet noodig 
hebben die indrukken eerst in studies vast te 
leggen, maar onder de macht der intui'tie, der 
herinnering, hunne kunstwerken scheppen. 

Wat nu de Dramatische Studies van den heer 
Mijnssen betreft (Dramatische Studies schijnt ons 
in deze samenkoppeling eigenlijk onbestaanbaar 
- tenzij men ook zou willen gelooven aan de 
samenstelling: epische, lyrische, romantische stu
dies), zij schijnen ons allen in zich zelf volledig, 
"af" te zijn en dienvolgens met studies, gelijk z~i 
in de schilderkunst bestaan, geen overeenkomst 
te hebben. De stoffen, die de heer Mijnssen zich 
ter dramatiseering koos, bezitten geen verborgen
heden, die bij den lezer het verlangen wekken,dat hij 
ze nader daaruit opeliept en neerlegt in naar de 
studies te scheppen grootere werken. Die stoffen ge
nomen voar hetgeen zij zijn, geven in hunne behan
deling, wat mcn er van verwachten kan. Acht men 
elie behandeling niet uittemunten door diepte - de 
personen zelf, de dragers der handeling, heb ben 
ook geen diepte. Over 't geheel zijn de personen 
ban aal van levensopvatting, het zijn personen 
zonder diepe levenskern en daarmede overeen
komstig zijn ze ons geteekend en vaak juist ge
teekend - zeodat wij erkennen moeten: zoo zijn er! 

Het eerste stukje, Frederzk, geeft ens het beeld 
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van een dier ongelukkige jonge menschen, die 
zieh zeH van het hout gesneden achten, waaruit 
kunstenaars groeien en ook wel de uiterlijke eigen
schappen vertoonen, die men in artistiek aange
legde naturen geneigd is op den koop toe te nemen. 
Eer.. zekere gevoelsuitgelatenheid, een zekere over
spannenheid, eene zekere weligheid van gedachten
uitdrukking - maar die als bij sommige geil 
opgroeiende planten, wel veel struik en blad maken, 
maar niet tot bloesem zieh zetten en dus geen 
vrucht opleveren. Hij is jong gehuwd met eene 
HOUW, die hij meende, dat hem begreep en die -
eenvoudig meisje, eenigszins bekrompen opge
voed - inderdaad onder den invloed was ge
komen van zijn, laat ik het zeggen: artistie
kerigheid. "Ik, kind - bekent ze . werd opge
merkt door een man van beteekenis: die man 
vond het een geluk bij me te zijn en met me te 
spreken, met mij, die de eenige was, die hem 
kon verstaan! Wat wist ik toen van artiesten en 
van mooie woorden zonder daden!" Maar het 
meisje, in haar huwelijk, in gestadig verkeer ge
komen met Frederik, ga at al spoedig hem doorzien. 
Toen het kindje, dat haar een geluk gaf, hetwelk 
haar geheel vervulde en vergoedde wat zij in haar 
man aldoor vergeefs gezocht had, toen dat kindje 
haar weer ontnomen werd, begon ze hem heelemaal 
te zien ... "Wat je liefde genoemd hadt voor mij, het 
was eigenliefde geweest, je had niet mij lief~ maar 
wat je meende, dat ik voor jou zou kunnen zijn ... 
je dacht, dat je door mij tot schrijven, tot daden 
zou kamen... Niet een woord van vertroosting 
is over je lippen gekomen ... je vondt het mooi 
een treurende moeder te zien, je zag me z66 als 
je een landschap zoudt zien, en mijn toestand 
als een geval, waarvan wel iets te maken kan 
wezen" . .. Intussehen, als hij er maar iets van 
gemaakt had! Maar hij is er onmachtig toe en 
wijt nu zijn impotentie aan allerlei buiten hem, 
in de eerste plaats aan zijn vrouw. "Als je maar 
zoudt willen!" zegt hij . " "Ik ben iemand, ik leef 
mijn eigen leven; ik zie alles grooter en inniger 
dan wie ook! Luister naar mij; luister in stilte, 
heilige oderatie naar mij, heb 'vertrouwen, wees 
weer de in liefde tot mij opziende vrouw! Luister, 
met zachte stern, in verheven aandoening, zal ik 
je binnen leiden in de mystieke halle waar de 
schoonheid, mijn gebiedster, troont" . .. Men zal 
bekennen, dat de frazeur, in zijn gemaaktheid, 
in zijn nooit waarachtig uit de ziel opwellende, 
maar gekunstelde, echte boekjes-woordenkeus, hier 
voortreffelijk is geteekend. Men kan 'zich het ge
brek aan evenwicht in een menschenkarakter, 
het gebrek aan zelfkennis, in tragischer vorm 
denken, z66 dat men met de aldus met onmacht i 

worstelende dichterlijke neiging tot innige mee
warigheid genoopt wordt. Maar Frederik is een 
zeer oppervlakkig specie der soort en wie hem I 

neemt voor hetgeen de auteur met hem heeft ' 
willen geven, zal genoopt zijn te erkennen, dat i 

het karakter van dit miskend genie -- gelijk er 
dertien in het dozijn gaan - niet zonder scherpte 
is geobserveerd en uitgerafeld. Er zit zelfs iets 
algemeens in, iets dat aan de storm- en drang
periode van ieder jonkman eigen is en - zonder 

daaruit te mogen concludeeren - dat de schrijver 
- Mijnssen - zelf meer gel,ijkt op Frederik, dan 
wij allen op hem heb ben geleken - kan het er 
toch voor worden gehouden, dat er een stuk zelf
ontleding in deze karakterschets iso 

En het slot rondt het stukje af tot een in zichzelf 
inderdaad volledige conceptie. Het geeft die aesthe
tische bevrediging, die wel door een zekere richting 
in de litteratuur, als overbodig in et'n kunstwerk 
pleegt te worden verworpen - maar den lezer toch 
zoo weldadig aandoet, als zij op volkomen onge
zochte wijze uit de stof opbloeit. Lisbeth, de jonge 
vrouw, heeft Frederik alleen gelaten - na hem op 
zoo kordate wijze tot in zieht van zijn eigenlijk wezen 
te hebben gebracht. En de schrijver besluit als volgt : 
,,(Frederik weet niet wat hij doet, hoe hij zieh 
houden moet, niet eens tegenover zieh zelf en 
loopt zenuwachtig door het vertrek; dan opeens, 
blijft hij stilstaan; hij heeft een denkbeeld ge
kregen; hij ga at naar een muurkast, neemt daar 
een revolve::- uit, dien hij eenigszins theatraal 
laadt; hij heft de revolver op, blijft een oogenblik 
in dezelfde houding; dan, plotseling, wer pt hij 
het wapen weg, zinkt in den fauteuil neer; snik
kend roept hij uit.) Och, ik wil mij immers toch 
niet doodschieten; ik 1:ien er een te groote hm
meling voor; ik speel al;ijd komedie ; maar ik kan 
immers niet anders! ... 0 God, laat mij toch gauw 
dood-gaan, ik ben zoo ongelukkig,... zoo ... 
zoo ... vreeselijk ongelukkig!" 

Nietwaar, die uitroep van zelfkennis: ik speel 
altijd komedie .- en tegelijk die terugval tot 
komediespei ; de onoprechte wensch om toch gauw 
dood te gaan! - zij vervolledigen ons het beeld op 
treHende wijze. 

Het tweede stukje is veel zwakker. Het is 
getiteld 'en Vrouw - maar had beter,' f?71 Su . .. 
geheeten. Wel is zij gehuwd, met een jongen 
man, die haar van de straat heeft gehaald, maar 
in haar huwelijk houdt zij haar oude professie 
aan, wat haar een tijdlang gemakkelijk wordt 
gemaakt, wegens de blindheid van haar man. 
Z66 sullig is deze in zijn verliefdheid, dat men 
eer denkt aan een mallen schooljongen, dan aan 
een gehuwd man, die reeds eenigen tijd met deze 
vrouw heeft samengeleefd. En gelijk hij door 
zijn vlakheid en slapheid niet belangwekkend 
genoeg is om kennis mee te maken (wat dan 
toch am Ende de bedoeling is van elk schrijver: 
zijn lezers op de kennismaking onthalen met de 
door hem waargenomen en uitgebeelde schepselen, 
hetgeen onderstelt, dat hij ze daartoe belang
wekkend genoeg acht), zoo is ook de vrouw niet 
meer dan een type van de meest alledaagsche 
soort, in het vulgaire genre prostituee. Technisch 
is hct stukje zwak, omdat de katastrofe wordt 
uitgelokt, door van buiten aangebrachte kunst
middeltjes: een ring, dien de vrouw dom genoeg is 
aan haar vinger te dragen, een ring, dien zij van een 
harer minnaars ten geschenke kreeg en die de 
man natuurlijk opmerkt; een brief van eenvriend, 
waarin hij gewaarschuwd wordt, en nog een brief, 
waarin de vrouw een rendez-vous wordt voor
gesteid. Dat iemand, z66 door de wol geverfd 
als Frieda, zulke brieven zieh aan haar huis laat 
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adresseeren, is trouwens onaannemeIijk. Tenzij de 
auteur er mee wil aangeven, hoe vrouwen als 
Frieda, geplaatst tegenover zulk een sul als Adolf, 
op den duur zelfs de meest elementaire voorzorgs
maatregelen tegen ontdekking, verzuimen - zeker 
als zij zijn van haar overwicht. Er komt nog 
een derde persoon in het stukje voor, die Adolfs 
goed vertrouwen, mondeling komt aan 't wankelen 
brengen, maar door zijn overbodigheid, ook een 

technische zwakheid aanwijst. Doch dit een en 
ander daargelaten. Ons voorname bezwaar tegen 
'n Vrouw is, dat wij er in te doen hebben met 
twee personen. die - al neemt men hunne be
staanbaarheid aan - van zoo in-vulgairmaakselzijn. 

(Slot vO~f{t.) 

* * * * * =/: TITELS. * * * * * * 
Het behoeft geen betoog, dat een zwak stuk 

niet gered zal worden door een mooien titel -
maar dat een sIecht gekozen of sIecht klinkende 
titel aan het succes van een goed stuk in dt'n weg 
kan staan, is niet minder waar. Trouwens, het: 
7fllzat l~' a name in dezen zin, als zou het er niet 
op aan komen, hoe een mensch of een ding heet, 
wordt door de practijk des levens anders beant
woord. 

\Vat de titel \'an een komediestuk betreft, als 
voornaamste eisch zal men behooren te stellen, 
dat hij kort en pakkencl zij. Is hij te lang, dan 
kan de schrijver er zieh op voorbereiden, dat hij 
voor dagelijksch gebruik toch wordt verminkt, 
althans verkort. Niemand zal vragen: "Gaat gij 
van avond naar: "Des Meeres und des Liebes 
Wellen?" (titel van een stuk van Grillparzer ), 
noch: "Hebt gij Katharina, gravin van Armagnac 
en hare beide minnaars" al gezien? Het gaat hier
mee als met sommige namen van straten. Niemand 
te Amsterdam woont in de Pieter Corneliszoon 
Hooftstraat. wel in de P. C. of Peecee. En zoo 
spreken wij nooit van: "De samenzwering van 
Fieseo te Genua", maar van Fiesco, gelijk wij ook 
bij den titel Don Carlos en Othello, het toevoeg
sei: infant 71a11 Spflnie en' dc l"noor zlan Venetie' 
weglaten. 

De vraag of de titelhelcl ook steeds in directen 
zin cle hoofdpersoon van het drama moet zijn, 
worclt door Lessing in zijn Hamb. Dramaturgie 
toestemmend beanh".'oord, omdat - schrijft hij -
het publlek anders in cle war wordt gebracht en 
zij'n aandaeht naar een verkeerde richti"ng afgeleid. 
Schiller heeft zieh aan dit beginsel steeds ge
houden en men zal daarmee dan ook meestal 
zeker gaan. Intussehen, ondf'r dit voorbehoud, 
dat men als titelheld mag kiezen de persoon, die 
de handeling l!er:stel~j"k beheerseht, ook al heeft 
hij of zij er niet de physisch overwegende rol in. 
Julius Cesar verdwijnt in Shakespeare's dus ge
noemd stuk reeds met het begin van het derde 
bedrijf van het tooneel. Toch is de titel logisch. 
Niemand zal den titel Klein h'volfonjuist vinden, 
ar versehijnt in Ibsens stuk het kind alleen in het 
eerste bedrijf. Dat in den titel, door een sehijn
baar nietszeggende schakeering, iets zeer bepaalds 
kan worden uitgedrukt, zien wij bij Ibsen, als hij 

de heIdin zijner Hedda Gabler, niet bij haar ge
huwden vrouwenaam, maar bij haar meisjesnaam 
bIijft aanduiden; ten bewijze, dat zij ook in haar 
huwelijk haar meisjesindividualisme niet heeft 
prijsgegeven en met bedoeling noemt Ibscn een 
ander drama voluit: Jo/zn Gabriel Borkman, om 
daarmede het denkbeeld van "heerseher" in den 
titelpersoon te teekenen. De eenvoudigste vorm 
van den titel is de enkele voornaam van de hoofd
persoon. Hij komt bij vrouwen meer voor dan 
bij mannen. De familienaam alleen ziet men uit
sluitend voor de mannen gebezigd (Faust, Reif
Iingen). Voor personen van het vrouweIijk geslacht 
voegt men er doorgaans een praedicaat bij (Madlle 

de Scuderi, Madlle de la Seygliere). Titels uit twee 
verschilIende namen saroengesteld, zouden volgens 
de theorie van Gustav Freitag uit den booze zijn, 
omdat een stuk slechts een hoofdpersoon mag 
hebben. Uitzondering toegelaten voor liefdedrama's. 
Nochtans zien wij Freitags verbod vaak overtreden 
(Die Piccolomini, Don Juan en Faust, De beide 
Foscari, Maria und Magdalena, Arria und Mes
salina, Stella und Antonius, De twee Leonora's). 
En waar het geliefden betreft, hebben wij slechts 
te herinneren aan Romeo en Julia. 

Geen zeIdzaamheid is, dat in "den titel weiiswaar 
als held maar een persoon wordt genoemd, maar 
dat er toch nog een tweede persoon wordt aan
geduid, die met of waartoe de titelpersoon in enge 
betrekking staat: De doclztf'r 7Hln Fabricius, De 
rchdo1l2oon 7Jan mzj"nheer Poirier, Charle,'Ys tante 
enz. Meer als twee namen bevat een titel zelden. 
W~l worden een 'aantal personen onder een be
grip samengevat: De famz"lie Scllrotfenstein, Hd 
huz"s Fourcltambault, Hasemanns Dochters. lets 
dergelijks ligt voor d .. hand, als de ma<;sa, in stede 
van een persoon, tot held van het stuk verheven 
is: De Malt/zesers, ne Mar;cabaeers en niet zon
der grand is opgemerkt, dat Schillers Wilhelm 
Tell, beter geheeten zou zijn: Hct Eed!:enoot
schap. Vaak wordt in den titel niet den naam, 
maar een overwegende karaktereigenschap aange
geven. Dit principe is van hf't romeinsche 
blijspel op het Fransche en daarna op het Duit
sehe overgegaan. Moliere: Le Misanthrope, Le 
Malade imaginaire, L' Avare, Les femmes savantes : 
Destouches' Le Gloricux, Le Dissipateur: Lessing 
Der Freigeist, Die Juden, Der junge Gelehrte; 
Iffiand: Die Jäger, Der Spieler, Die Hagestolzen. 
De in het klassieke tijdvak van het Fransche 
tooneel gevolgde regel, dat in den titel van het 
treurspel de naam, in dien van het bliji"pel een 
karaktertrek van den hoofdpersoon moet worden 
uitgesproken, is in Duitschland wel nooit streng 
opgevolgd - maar er bestaat toch nauwelijks een 
stand of beroep, die wij niet in dezen of genen 
dramatitel terugvinden: De Roovers, De Dief, 
De Journalisten, De Wevers. Ook wordt aan 
het beroep de naam des persoons, die het uit
oefend, toegevoegd, wat vaak van beteekenis is voor 
het karakter van het stuk. Zoo is Voerman 
He11schel een correcte titel. Het drama zou niet 
kortweg : De Voerman mogen heeten, omdat niet 
dit beroep het verloop der handeling beheerscht. 
Anders is dit bij Otto Ludwigs Erlfärster, Frei-
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tags Journalt'sten. Ibsen zou zijn BOU7fJmaster 
Solnesz kort weg : De Bouwmeester kunnen hehben 
heeten. Maar de dichter zal door toevoeging van 
den naam, ongetwijfeld het sterk individueele in 
zijn held hebben willen doen uikomen. Geheel 
ongerechtvaardigd is daarentegen de titel van 
Ohnets Hüttenbesz'tzer,. want Derblay's beroep 
heeft met het stuk zoo goed als niets uittestaan 
en de held zou met een paar kleine veranderingen 
in het beroep zijns schoonvaders, den chokolade
fabrikant Moulinet, kunnen worden ingelijfd. 

(Hier maakt de duitsche schrijver Rudolf Krauss, 
aan wiens artikel in Bühne und Welt: Der titel 
im Drama, wij deze beschouwingen ontleenen, 
zich aan een vergissing schuldig. Hij vergeet 
namelijk dat Ohnets tooneelstuk in het oorspron
kelijke: Le maUre de Forges heet en in het aldus 
betiteld beroep, met de woorden maUre en Fo r;:f' , 
wel degelijk iets zit van het vastberadene, het 
imponeerende, het zijne vrouw tot onderwerping 
dwingende, dat Derblay's optreden kenmerkt. De1' 
Hüttenbesz'tzer zegt weliswaar niets en De In
dustricel van Pont·Avesnes, zooals wij het stuk 
noemen, nog minder). 

Het onderwerp is lang niet uitgeput - maar 
wat wij hier gaven, mag voldoende worden geacht, 
om te doen gevoelen, dat een goede titel een 
integreerend deel behoort te zijn van het stuk. 
Eigenaardig is nog wat wij onlangs in het dagblad 
De Telegraaf von den meegedeeld over titel-ver
anderingen bij tooneelstukken: 

"Met een verachtelijk medelijden praat alles 
wat zich artist noemt over de "Schmiere", de 
rondreizende tooneelspelers, die een troep vormen 
op societairen grondslag, deelen als er wat te 
deelen valt en in het tegenovergestelde colledief 
honger lijden. Zij, die spotten met de"Schmiere", 
vergeten maar al te dikwijls, dat zij daar hun 
leerschool hebben doorgemaakt. Daar hebben zij 
geploeterd en gezwoegd, tot ze op een goeden 
dag "ontdekt" zijn. 

De directie van een rondreizenden troep is er 
natuurlijk altijd op uit, het publiek te vergasten 
op de beste en nieuwste voortbrengselen der mo
derne tooneelliteratuur. Maar dat kost geld, en 
daarom moet het directorale vernuft soms aan 't 
werk, opdat men een stuk kan vertoonen, zonder 
auteursrechten te betalen! 

't Middel is dood-eenvoudig, wordt heden ten 
dage bij ons ook nog wel eens toegepast: men 
verandert den titel en' ... de auteur mag toekijken ! 

Zoo werd Lessing's "Minna von Barnhelm" 
dikwijls opgevoerd onder den titel "Oorlog in 
vredestijd". Met "Na de Taptoe" bedoelde 
men Von Moser's "Veilchenfresser", terwijl "Voer
man HenscheI" werd opgevoerd onder den veeI
zeggenden titel: "Tweemaal getrouwd; eenmaal 
te veel". 

Niet alleen de Duitsche "Schmiere" zijn zoo 
vindingrijk. Ook onze Nederlandsche tooneel
kringen, die openbare opvoeringen geven, weten 
zeer handig de titels te veranderen. 

Heyermans' "op hoop van zegen" is al dikwijls 
herdoopt in "Botter "9", zijn "Ghetto" in "De 
valsche eed of zij liet zich verleiden". Het fraaist 

is echter de benaming van "Allerzielen". De 
tooneelmaatschappij, die het stuk opvoerde, wilde 

I dit voor den burgemeester van 't stedeke niet 
weten, bevreesd voor een verbieden der opvoering, 
gelijk men te Leiden en elders gedaan had. Daar
om noemd~ men het niet onaardig "Schuldig ... 
voor het oog der wereid" . De bijvoeging "zinne
beeldig spei" zou waarschijnlijk kwade vermoedens 
wakker hebben geroepen. Vandaar dat men ter 
aanvulling en verduidelijking er achter vermeldde : 
"een stllk uit het werkelijke leven, in 3 bedrijven, 
van Hermans !" " 

MEVR. ROCHUSSEN-PICENI. t * * ,. * 
"Te 's Gravenhage is op hoogen leeftijd over

leden mevr. Rochussen-Piceni, in vroegere jaren 
een zeer bekende tooneelspeelster, wier voortref
felijk spei in haar bijzonder emplooi, de moeder
rollen, menigeen zich ongetwijfeld nog wel zal 
herinneren." 

Aldus lazen wij dezer dagen in verschillende 
couranten. Blijkbaar verwarde men mevrouw 
Rochussen-Piceni, met haar zuster, mevrouw Hen
riette Van Sluyters-Piceni, die menigeen zich nog 
herinneren zal bij de Ver. Het Nederlandsch 
Tooneel te hebben gezien. Dr. M. B. Mendes 
da Costa schrijft in zijn interessante Tooneelher
inneringen (Leiden -- A. W. Sythoff ,goo) over 
de familie Piceni het volgende: 

"Toen het gezelschap van Boas en Judels in 
1868 een groot verlies leed door het vertrek van 
Jeannette Corijn-Heilbron, was de eenige, die in 
staat was haar althans ten deele te vervangen, de 
mooie Wilhelmina of Mina van Sluyters, dochter 
van den vroeg overleden acteur Van Sluyters en 
van Henriette Piceni. Deze jonge dame, een echt 
tooneelkind, heeft van de natuur groote gaven 
ontvangen; zij was zeker meer daJ/u' dan Jeannette 
Corijn en had ook meer sentiment ... Zij werd ook 
heel spoedig de lievelinge van het publiek. On
gelukkig voor haar directie is zij reeds na eenige 
jaren, ik meen in 1871, door haar huwelijk 
ontrouw geworden aan de kunst. (Zij woont 
thans, voor de tweede maal getrouwd, in den 
H'aag). De moeder, Henriette van Sluyters
Piceni, herinner ik mij steeds met welgevallen. 
Ze is een van die buitengewone vrouwen, die de 
kunst verstaan, zonder kunstmiddelen mooi te 
blijven; ja,. ik zou haast zeggen: met de jaren 
werd, of nog liever: "mordt ze mooier. Kort ge
leden heb ik haar in Den Haag ontmoet - ze 
woont daar sinds zoowat tien jaar stil - en het 
heeft me gefrappeerd hoe mooi ze nog is, ondanks 
of misschien juist door haar gr~is haar. Vroeg 
aan het tooneel gekomen, heeft zij bij Boas en 
Judels menige rol opgeknapt ; rollen van het !weede 
plan, dat is waar, maar ze deed het zeer behoor
lijk. Ook bij de KoI).. Ver. Het Ned. Tooneel, 
waar zij in 1876 werd geengageerd, als behaag
:ieke en tweede moederrol, en tot een jaar of tien 
geleden bleef, was zij volkomen op haar plaats ... 
Menigeen zal zich met genoegen niet alleen haar 
mooie toiletten herinneren als Prinses Bariati-ne 
in flora, maar ook haar levendig spei en haar 
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rad babbelen, zoo rad dat ze zich - ik heb dat 
stuk in die dagen (1878) ontelbare malen ge
zien - avond aan avond versprak en romanek.r 
in plaats van romanesk zei. 

Haar oudere zu ster Angelique Piceni is als 
actriee jaren lang, bijna onafgebroken, bij I. C. 
Valois, tot 31 Mei 1878, de lieveling geweest 
van het Haagsche schouwburg-publiek.... Zij 
huwde daarna met den nu al lang overleden heer 
Rochussen. Zij was een J:rande dame bij uit
nemendheid." . Tot zoover Mendes Da Costa. 

Het IS deze 
mevrouw Rochus
sen-Piceni, wier 
overlijden dezer 
dagen is gemeld. 
De bijvoeging, 
dat moederrollen 
haar bijzonder 
emplooi zijn ge
weest - berust 
op een vergissing. 
Ik heb haar eens 
gezien, in ik weet 
niet meer welk 
stuk, maar zij is 
~lOoit .uit mijn her
mnenng gegaan, 
zoo'n frisschen 
indruk maakte 
haar "fesche" 
verschijning toen 
op mijn jeugdig 
gemoed. Het was 
een dienstmei
denrol, die zij ver
vulde en zij speel
de met Rosier 
Faassen, dien ik 
later heel dikwijls 
heb gezien 
maar die, al ware 
het· bij die eerste 
maal gebleven, 
door zijn Ienig 
en aanstekelijk 

1. MINA VAN SLUYTERS. 

las ik in de N. R. Courant dat: te 's Gravenhage 
was overleden op hoogen leeftijd mevr. Rochussen
Piceni, in vroeger jaren eene bekende tooneel
speelster. J!;lccr dan bekend was ze, 't was eene 
uitstekende actrice, een sc hat voor eene tooneel
directie eu een allerliefste kameraad. Altoos bereicl 
hare directie van dienst te zijn, wist zij van het 
minste rollet je iets te maken, terwijl zij in het 
eene genre, zoowel als in het andere, zieh thuis 
gevoelde. De rollen op te noemen van hare. 
successtukken is mij niet mogelijk. rrou-frou is 

er een van; dan 
Marco, in Mar
meren Beelden, 
eenetegenstelling 
met de fijne Pari
sienne, eene echte 
kokette zonder 
hart. Legio van 
kleine blijspelen 
hebben wij zamen 
opgeknapt ; in 
dien tijd waren 
de zoogenaamde 
"nastukjes" aan 
de orde van den 
dag en was het 
publiek niet te
vreden als het niet 
na een groot 
drama, mejuffr. 
Piceni in eene 
soubrette-rol had 
toegejuicht na 
haar in eene 
nieuwe premiere 
te hebben be
wonderd. Een jaar 
is ze ons ontrouw 
geweest. Na eene 
discussie met den 
directeur Valois, 
verhuisde zij naar 
Rotterdam naar 
het gezelsehap 
van . Albregt eu 
Van Ollefen, en 
had daar groot 
sueces met het 
blijspel" Uitgaan" 
vanGlanor. Maar 
hare geboorte

vroolijk speI, 
eveneens een 
blijvenden indruk 
op mij zou hebben 
gemaakt. Het lag 
voor de hand, dat 
ik mijn besten 
vriend Faassen, 
nu vroeg om een 
paar regeltjes 

2. Mevr HEN1UETTE VAN SLUyn:Rs-PICENI 
plaats trok haar 
aan, ze 'keerde 
naar den Haag 3, ANGELT<!lJE PICENI. 

over zijn vroegere confrateres. Hij heeft aan dat 
verzoek met zijn bekende b~reidwilligheid voldaan 
en sehreef mij het volgende: 

R0TTERDAM, 31 October 1906. 

Geaehte Heer, 

's Morgens ontving ik de kennisgeving van het 
overlijden van mevr. Roehussen-Piceni, en 's avonds 

terug en behaalde 
er nog menig triumph, bijvoorbeeld in Fernande 
van Sardou, waarin ze, met Derk Haspels, sehit
terde. Haar laatste optreden, nu ongeveer 35 jaar 
geleden. bestond in Frou-Frou, waarin zij als eene 
koningin werd gehuldigd, Kort daarop trad zij in 
het huwelijk. Zij was voor de Hagenaars wat 
mevr. Van Eysden-Vink voor de Rotterdammers 
is, en werd niet alleen door het publiek, maar 
ook door collega's op de handen gedragen. 
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De herinnering aan Angelique Piceni, zal menig 
Hagenaar bijgebleven zijn, hoewel 't getal harer 
vroegere bewonderaars langzamerhand afneemt en 
ik, 'meen ik, de laatste harer vroegere confraters 
ben, die kan oordeelen over 't geen zij als kun
stenaresse beteekende. 

Zonder blut of pretentie, was zij een sieraad 
van het Haagsch Tooneel, en acht ik mij gelukkig 
haar eene laatste hulde te brengen. Met wee
moed staar ik op het graf, en vraag mij zelf: 
"Wanneer ik? ... " 

"La garde meurt... et se rend. Place aux 
jeunes." 

Met cle meeste hoogachting 
ROSIER-F AASSEN. 

DE DUITSCHE TOONEECCLUB. * * * 
Voor de kennis van Duitsche toestanden - in 

de verhouding der tooneelspelers onderling en 
tot de burgermaatschappij - is het niet zonder 
belang kennis te nemen van een opstel: Der 
Deutsche Bühnf'llclub, door den tooneelspeler 
Waltf'r Turszinsky, in Die Schaubühne ge
plaatst. Hij vertelt, dat met de oprichting van 
deze vereeniging van tooneelspelers te Berlijn, 
tweeeriei doel beoogd werd. Het eerste staat in 
verband met cle nog altijd eigenaardige positie. 
die de adeur tegenover de "kunstlievende bur
gerij" inneemt. Werkelijk vriendschappelijke be
trekkingen van gelijke tot gelijke, komen alleen, en 
zelden, voor in buiten kaste-vooroordeel staande 
families. Voor dc rest is de acteur, als gast in 
burgerkringen, te beschouwen als een nommer op 
het' programma. De Duitsche Tooneelclub nu 
voerde in zijn vaandel: "kunt gij, Rerlijners 
van verschilIenden rang, het zonder ons stellen -
W11 hebben, op onze beurt, ook u niet noodig. 
Wij bezitten zelf ons Huis, waarin wij veilig zijn 
voor uw snobbisme." Daaraan knoopte zich vast 
de andere bedoeling om vooral jonge, ongehuwde 
collega';;, die als haast van zelf spreekt, hun 
Zigeunerwezen botvierende, hun vrijen tijd ver
deelen tusschen bierhuis en restaurant, tegemoet 
te komen in hunne neiging, op zulk een wijze, 
dat zij minder nadeelen met zich voert en in betere 
richting geleid zou worden. De "Tooneelspelers
kneipen" hebben niet alle een gunstigen naam 
en menigeen heeft er al heel wat geld laten zitten. 
De club nu wenscht de tooneelspelers zoo niet 
alles, dan toch veel aan te biellen, wat zij in deze 
meer of minder befaamde Kneipen zoeken, maar 
vooral ook gezelligheid in smaakvolle omgeving 
en goede consumptie voor zoo weinig mogelijk geld. 
De club, die door de heeren Emanuel Reicher en 
Gustav Rickelt ge sticht en Unter den Linden ge
vestigd is, biedt inderdaad alles aan, wat men 
verlangen kan, ook zekere voornaamheid van om
geving, die menig tooneelspeler niet te onpas 
komen zal. Het lidmaatschap 5 M. per maand en 
een intreegeld van 25 M., is weliswaar niet laag te 
achten, maar ga at toch niet boven de kracht van de 
meesten, tenzij van diegenen, die al tot een staat 
van verval zijn gekomen, waaruit geen club hen 
mecr zou kunnen opheffen, De vereeniging iou 

ook een jJz'ed·a-ürrc aanbieden aan tooneelspelers 
op Imn doorreis, of voor gastvoorstellingen tijelelijk 
te Berlijn aanwezig. Men zou de beroemde col
lega's feestelijk kunnen ontvaugen en over het 
algemeen verwachtte men heilzaams van het samen
brengen onder een dak van jongere en oudere, 
ervarene kunstenaars en den prikkelenden en 
leerzamen omgang daaruit geboren. Van het 
lidmaatschap was oorspronkelijk het opdringerige 
maecenatendom uitgesloten. Toegelaten zouden 
zijn. alleen de te Berlijn aan het tooneel werk
zame personen, de te Berlijn gevestigde ex-collega's, 
de voor het tooneel arbeidende schrijvers en musici. 
Driemaal kon men worden ge'introduceerd, waarna 
men zich had laten voor te hangen als lid. Van 
het nastreven van een evenzeer in de .statuten 
aangegeven doel: opwekking, beschaving van den 
kunstenaarsgeest, door conferences enz, is tot heden 
niet veel gekomen, lets wat de stichters zelven 
zeer betreurcn. Maar de indolentie op dit pu nt 
der leden van de club schijnt moeilijk te O\'er
winnen. De meeste - ook helaas on der de 
jongeren - schijnen aan geestelijke opwekking 
geen behoefte te gevoelen. "Wij willen, als ons 
werk is afgeloopen, niet weder worden ingespan
nen, maar behagelijk uitsoezen" .- is der meesten 
leuze De weinige malen, dat een samenkomst 
bestemd was tot geestelijke opwekking en een 
kunstenaar van naam en ge zag bereid gevonden 
zulk een samenkomst te leiden en als eloor den 
conferencier van den avond dan' den aanwezigen 
de verplichtingen eles tooneelkunstenaars werden 
onder het oog gebracht, de hooge roeping uiteen
gezet, . die zij te vervullen hadden en die v66r 
alles kennis, geestes- cn gemoedsbeschaving, tot 
eisch doet stellen - zag men het auditorium 
meesmuilenel ele schouders ophalen. Nu is het 
ongetwijfeld zeer te bejammeren, dat zoovele man
nen ,ian gezaghebbenden naam op tooneelgebied, 
die de jongeren door hunne aanwezigheid zouden 
imponeeren, aan de club hunne medewerking 
onthouden. Kunstenaars als Bassermann, Rittner, 
Sauer, Matkowsky, Vollman, Kayszler ontbreken 
op de ledenlijst. 

Intusschen, al is niet alles, gelijk men zou kun
nen wenschen, ele club is bij enkeIe gelegenheden 
toch haar reprcsenteerende plichten waardig na
gekomen. Men heeft elen ouden Sonnenthai binnen 
zijne muren geviercl, den negentigjarigen Louis 
Kühn een bierfuif aangeboden, den Meiningel 
hertog gehuldigd op zijn jubilaeum. Reicher 
heeft een voorelracht gehouden, Lindau een eIl 
ander meegedeeld uit zijn tooneelervaringen enz. 
Een leemte is, dat de club er niet o'p is inge
richt ook vrouwelijke leden toetelaten en, volgens 
den schrijver, zou men meer resultaat verwerven 
met ayonden, waar niet door een conferencier 
een onderwerp op het tooneel betrekking, werd 
behandeld, maar met zoogenaamde debatavonden. 
Tooneelspelers immers, spreken gaarne een 
woordje mede eD. zijn niet bij voorkeur aan
dachtig luisterenden. Het ergste echter is, dat de 
exploitatiekosten te hoog. zijn bevonden, om bij 
de tegenwoordige inrichting te kunnen worden 
bestreden. Juist omdat men terecht de zaak 
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eelllgszms groot heeft opgezet immers, de 
toetreding moest aanlokke~d ~orden gem~akt 
kon men niet goedkoop Ult zlJn. En ter will.e :an 
de financieele levenskracht van de vereemgmg, 
heeft men nu onlangs zich geno~pt gezien de 
statuten uittebreiden met de bepahng, dat: per
sonen uit goeden kring, onverschillig waar zij 
gevestigd zijn, buitengewoon lid kunnen worden. 
Dit nu acht Turszinsky een fout. Wat zoeken 
deze bankiers, deze renteniers, deze industrieelen 
onder ons komedianten? Opwekking en gedachten
wisseling over kunst? Bewahre! "Laat ik 't maar 
dadelijk zeggen: in de club wordt ,r;espeeld; grof 
gespeeld! Van sommige acteurs is het reeds bekend, 
dat zij zich op dit gladde ijs te ver h~bben gew~agd. 
Die trek naar het spei: "KartenspIel und Wurfei
lust" , zit nog altoos in het oude Zig.cunerswe~e:l v~n 
den komediant. De speelwoede vmd~ dus J~Ist ll1 

zijn club een bereiden bodem. Het IS noodig. van 
dezen siechten weg terug te keeren en 0PI1lCUW 

een beroep te doen op de Matl~owsky's, de Rittn~rs, 
de Bassermanns, mct verwijzmg naar de ze?ehJke 
verplichtingen, die zij hebben na te komen Jegens 
hunne vakgenooten, jegens het beroep, waartoe 
zij behooren en dat zij tot ~ere ~ebben te breng.~n !" 

Wij vreezen, dat TurSZI?sky s ste~.' zal bhJken 
te zijn die eens roependenm de woestIJn. Tooneel
spelers-vereenigingen -- gelijk hiJ het wenscht -
hebben nooit kunnen bestaan. Velen zullen het 
zich herinneren hoe meer dan 10 jaar geleden, 
ook te Amsterda~l beproefd is, ecn kring te vestigell, 
waar wel niet uitsluitend tooneelspelers, maar mede 
beoefenaars van andere kunsten elkaar in gezellig 
samenzijn zouden ontmoeten. In den beginne leek 
de proefneming inderdaad te z.ullen. gelukken en 
velen onzer behouden de hennncnng aan aan
gename avonden in dien Kunstkri?g d?or~ebracht. 
Maar dc geestdrift was er spoedig Ult, Ik geloof 
reeds na een seizoen ... Men kan over de redenen 
dier ~islukking lang philosofeeren - de voorname 
oorzaak zal wel deze zijn, dat de omgang van 
kunstenaars op verschilIend ge.bied,. in te zeer 
verschiilende levens- en geestesknng zIeh bewogen, 
om elkander te kunnen verstaan, ik zou haast 
zeggen: te waardeeren. En wat de tooneelspelers 
zelf betrett :'geen yak waar de afstand.en groo!er 
tusschen de beoefenaars zijn en de eigenaardig
heden van' de individuen scherper geaccentueerd, 
met het gevolg, dat zij 0 zoo snel en hevig in 
botsing geraken ... 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 

Prikkelend voorbeeld! 

Wat persoonlijke toewijding: .verm~g, daarvan 
ontving dezer dagen de admIlllstratie van ons 
blad, uit Utrecht het bewijs, door de opgaaf van 
tz'en nieuw aangeworven leden van het Tonneel
verbond. 

* * * 

Het Haarlemsch tooneelgezelschap 
Louis Bouwmeester. 

Het gezelschap van L~uis Bouwme~ster bestaat 
uit de dames: Math. Klehl, S. Oreho, Braaken
siek en Sprinkhuizen, en de heeren: R. Bouw
meester, R. ArnQldi, H. Dommelshuyzen, ]. Bron
O"ers Lux. Hakker, Sprinkhuizen, H. Stroethof en 
A. Kimme!. Het gezelschap is zijn tournee door 
ons land - voor het vertrek naar Indie - aan
gevangen te Haarlem md Voerman Henschcl. 

* * * 
Holland in Berlijn. 

Het is waarlijk met genoegen, dat ik de ad
vertentiepagina, afdeeling amusem~nt, van het 
Berliner Tag-eblatt Zondag 'las. Wrl men weten 
hoeveel Hollanders te Berlijn dezer dagen aan het 
woord komen of kwamen? Het is een merk
waardig lijstje: .... Behalve de doorgaande serie 
Van Gp Hoop van Zegert in het Schill~r-Theate.r, 
cle opvoering van Gm et Labora blJ de F.rele 
Volksbünne, vind ik in ecn adern aangekondIgd: 
op 7 Nov. Messchaert in Haydn's ]ahreszezten; 
op 6 Nov. Anton Sister~ans, liederavond; oP. I I 

Nov. het Hollandsch tno, Ros, Veen, Van Ller; 
op 12 Nov. Henri Albers, onder Niki5ch; op 13 
Nov. concert van Marie Hermanns - Stibbe en 
Sophie Molenaar ; op 13, 1'5 en 16 Nov. het A 
Cappella-koor van Anto.n Averkamp; op I 5 No~. 
Gerard Hekking als sohst; op 19 Nov. Multatulr
avond van Willem Royaaids en op 28 Nov. 
liederenavond van Tily Koenen.... Voegt men 
daar nog aan toe het do.ordri~gen tot ze~fs in het 
cafe-chantant van den vlOol-virtuoos LOUIS Bouw
meester, dan' hebben we een lijstje dat er wezen 
mag! (Hbd.) 

* * * 
Heyerman's "Allerzielen". 

In de Münchener N. Nacllr. wordt bericht van 
het succes van Allerzielen, Zaterdag voor het 
eerst vertoond in het Münchener Schauspielhaus. 
De verslaggever, die van de v.olgorde waarin 
Heyermans' stukken ontstonden met op de hoogte 
is, noemt na Op ~loop van Zeg-en ---:- Ghetto en 
Schakels eenigszins teleur"tellend en IS met .AIler
zielen ook niet geheel en al ingenome.n, sch~on 
hij o. a.' de frissehe en ste~mingsvol.l.e Ultdrukkmg 
die de schrijve,r aan het zielele~en zlJner personen 
weet te geven en het dramatIsch con.cent.reeren 
der gebeurtenissen prijst. ~e voorstellrn&, IS vol
gens dit blad, wat monteermg en vertolkmg aan-
gaat, in hoofdzaak goed ~e~eest. . 

Aan het slot trad Rrta s «man» met op; het 
stuk eindigde wat vroeger, naar de dire~tie mede
deelde, met goedvinden van den schnJver. De 
criticus van de M. N. N., die het schrappen van 
deo laatste tooneelen afkeurt, merkt op, dat de 
schrijver den toeschouwer i~ het 0D:zekere. laat 
omtrent zijn meening over het phllosophI~ch
ethische hoofdvraagstuk van onzen tijd en onwille-
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keurig bekent, dat hij het niet weet op te lossen. 
Maar de verslaggever, die het eigenlijke slot van 
het stuk kent. moest toch weten, dat Heyermans' 
Rita eil haar man een zeer bepaalde overtuiging 
laat uitspreken en blijkbaar met hen van meening 
is, dat Nansen tot hen zal komen. 

"Üra et labora" te Berlijn. 
De , Freie Volksbühne » te Berlijn heeft Heijer

mans' «Ora et labora» opgevoerd, doch van deze 
vertooning slechts weinig pleizier gehad. Bij het 
publiek kon deze tragedie der armoede geen weder
liefde vinden: de realistische teekening van het 
milieu maakte de stemming gedrukt, somber. Eerst 
tegen het slot van het dramatisch-pakkende derde 
bedrijf weerklonk applaus, dat echter hoofdzakelijk 

In het Berl. Jagdl. lezen wij, dat het stuk, 
niettegenstaande gebrek aan handeling en gerekt
heid, düor de stemming die er in zit, toch belang
stelling wekte. I het voortreffelijke spei gold. 

* * * 

AU UORSET GRAOIEUX 

Van Durcn & Coppers. 
UTRHCHT I Stadhuisbrug 4. 

AMSTBRDAM, Lcidschestraat 42. 
Magazijnen van Uopsetten. 

Ateliers voor Uopsetten na ar 
maat. 

Aparte sorteering in dBßolletB 
modellen. 

Abonneert U op 
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Adverteert in dit 

Blad. 

I 
I 

ADVERTENTIEN. 

Bekroond 
met Gouden 

Medailles. 

Algemecn door 
D.n. Iloneeskundigen 

aanbe~oIMl. 

QUINA -LAROCHE • • 

EIKEL -CACAO • • • 

MELKSUIKER. • • • 
Tamarinde -Bonbons • 
Asthma-Sigaretten • • 
Salmiak-Pastilles • ) 
Bloemen-Pastillles« f 
Mentha-Pastilles •• J 

en QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX. Te· 
gen zwakte, gebrek aan eetlust, koorts, etc. De 
laatste vooral ook tegen bleekzucht en bloedgebrek. 
Beste dagelijksche drank voor kinderen, zwakke 
en klierachtige gestellen. 
Chemisch zuiver, speciaal voor kindervoeding. 

Laxeerende vruchten-pastilles in confituurvorm. 

geven onmiddellijk verlichting. 

De beste huismiddelen tegen hoest, verkoudheia 
en keelpijn. 

rabrikantel]: Kraepelien & Holm 
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I H. J. SCHIMMEL t I 
(1823-1906). 

Op den avond van Woensdag 14 November- is 
het leven uit hem gevloden. Ons teekenachtig 
woord: overleden, over het lijden heen, zou hier 
niet passend zijn, want stil, kalm, blijmoedig is 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

hij van de aarde gescheiden. En ten opzichte 
van Schimmel te spreken van zijn dood, gaat nog 
minder. Want spiritist als hij was - geloofde 
hij vast aan een onsterfelijkheid van den geest, die 
als hij het broze lijf verlaten heeft, vooral ook de
genen , die hem dierbaar zijn, zal blijven omzweven. 

De ·laatste jaren wooRdehijte Bussum eu 
leefde hij alleen voor de zijnen e~ voor zijn, meest 
wijsgeerige studie - deelnemende echter in al 
wat daarbuiten de maatschappij in beweginghield. 
Nog versch ligt het in de herinnering, hoe hij 
met aandacht, van uit de \'erte, de vertooning 
heeft gevolgd van zijn drama H et Kind van Staat 
door een vereeniging van offieieren - ten. behoeve 
van welke vertooningen hij van zijn stuk een door 
hem herzienen druk deed verschijnen. Vooral 
moet hem daarbij hebben goedgedaan, de weten
schap, dat de opbrengst dier vertooningen bestemd 
was om het fonds tot oprichting van een s~and
beeld voor den Stadhouder--Koning Wille m III, 
te <::tijven. Want deze Wille m van Oranje 
was een zijner lievelingshelden, gelijk hij altijd 
het meest heeft gevoeld voor groQte, sterke karak
ters. Men leze er al zijn romans, al zijn drama's 
op na. Hij zeH· had trouwens ook sommige der 
eigensehappen: de beslistheid vooral, die het deel 
waren zijner helden. Men hoefde er slechts den 
scherp gesneden kop, de lange., magere gestalte 
op aan te zien, om te beseffen, dat daar een wil 
huisde in dat liehaam en een fijn gewette geest 
en een puntig vernuft in dat hoofd. 

Zullen van zijn werken vooral de romans blijven 
wat hij voor het toonee1 wroehtte, is niet te 

vergeefs geweest. Wie voor den tijd, waarin hij 
leeft, zieh nuttig heeft weten te maken, van dien 
mag getuigd worden, dat hij het leven waard is 
gebleken. Hoe juist een in zieht hij had in de 
waarde der door hem gesehreven drama's, daarvan 
getuigen de aanteekeningen, waarmede hij elk 
stuk in de uitgaaf van zijn volledigen tooneel
arbeid, heeft verrijkt. Zij zijn een doorloopende 
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critiek op eigen werk, een critiek soms niet vrij 
van galgenhumor, als hij moest herinneren aan 
een nederlaag, ondeugend als, naar zijn meening, 
de officieele kunstrechters hem onbillijk bejegend 
hadden, maar boeiend en vol fijne opmerkings
gaaf, altoos leerrijk in hooge mate. Leerrijk voor 
de kennis van de letterkundige stroomingen van 
zijn tijd, van de heerschende tooneeltoestan
den en van de tooneelspeelkunst, gelijk zij ver
tegenwoordigd werd door de toenmalige acteurs 
en actrices van beteekenis. Dat Schimmel, erken
nende: "als tooneelschrij ver verre ben eden het 
ideaal te zijn gebleven, dat hem steeds voor oogen 
zweefde," nochtans tot eene nieuwe uitgaaf zijner 
dramatische werken overging, verklaart hij uit zijn 
wensch om "bij te dragen tot eene te schrijven 
geschiedenis onzer dramatische letterkunde van 
den dood van Wiselius af tot op dezen tijd." 
Nochtans en in weerwil van Schimmel's hoogheid 
van geest getuigende scherpe zelfcritiek, moet 
erkend worden, dat zijn stukken vol zin zijn, ver
radende den fijnen opmerker en menschenkenner, 
dat hij zijne karakters met vaste hand op te 
bouwen en scherp te omlijnen wist en dat zijn 
dialogen, door hun levendigen gang en rijkdom 
aan gedachte en door hun puntigheid, van een 
zeer bijzonder dramatisch schrijverstalent getuigen. 
Ook wie de vervorming nagaat van de deftige 
tooneeltaal, tot een meer natuurlijken spreektrant, 
zal Schimmel's dramatische werken niet buiten 
aandacht kunnen laten. Bovendien, in hunnen 
tijd hebben zijn stukken wel degelijk beteekenis 
gehad voor de practijk van het tooneel. Van 
mannen als Van Lennep en Schimmel is te ver
klaren, dat zij door hunne drama's de betrekking 
van het meer beschaafde pub liek tot het vader
landsch tooneel, voor afsterven hebben behoed; 
door hunne drama's wier opvoeringen dit publiek 
telkens dwong van dat Tooneel notitie te nemen 
en vooral Schimmel door zijn bemoeiingen met 
ons tooneel, als medeoprichter van de Vereeniging : 
Het Nederlandsch Tooneel. Reeds zijn positie 
in de maatschappij en niet minder zijn naam als 
schrijver, hebben - sinds hij daadwerkelijk deel 
nam aan het schouwburgbeheer - er toe bijge
dragen ons tooneel in de schatting van het pu
bliek te verhoogen. Het is een zijner blijvende 
verdiensten, dat hij - waar het in zijne kringen 
zelfs ordidair heette, zich met het Hollandsch 
tooneel in te laten - niet geschroomd heeft tot 
bestrijding van dat vooroordeel zijn gezagheb
bende persoonlijkheid te leenen. 

In de dagbladen is van Schimmel's verscheiden 
de volgende aankondiging verschenen: 

Mevrouw de Weduwe L. :VI. A. SCHIMMEL-
I<.ALFF en de Heer en Mevrouw DE FREMERY
SCHIMMEL, geven kennis van het overlijden \-an 
den Heer H. J SCHIMMEL, in den Cl\lderdolll van 
mim 83 jaren. 

BlIssum, 14 November 1906. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 

Verzoeke geen bloemen le zenden ; bezoeken van 
rollwbeklag kunnen niet worden afgewacht. 

Wel echt - zooals Schimmel - het gewild 
zal hebben. In den eenvoud van die kennisgeving, 

I zonder uiterlijk vertoon van droefheid of van ver
e~ring, steekt iets van het hooge, dat hem zoozeer 
eIgen was. B. 

* * DRAMATISCHE STUDIES. * * * 
Dranwtische Studies van Frans :\Iijnsscn. 

C. • \. J. van ])ishoeck. BUSSUlll. 

(510t). 

Het dcrde stukje in dezen bundel is getiteld: 
De doode man en brcngt ons in kennis met een 
nog jonge HOUW, pas weduwe geworden van een 
veel ouderen man, welke vrouw wij inhet sterfhuis, 
waaruit dc doode pas is weggedragen, in een 
gesprek vinden met zijn jongeren broeder; een 
gesprek, dat omtrent de verhouding, tusschen deze 
twee levenden, aan duidelijkheid niets te wenschen 
overlaat, ook niet omtrent de middellijke oorzaak 
van den dood des echtgenoots. Vit chagrijn heeft 
hij -zelfmoord gepleegd. Elk oogenblik kan de 
zo~m uit het eerste huwelijk des overledenen 
worden verwacht en blijkbaar verkeert de weduwe 
in spanning over de ontmoeting met dien zoon, 
die telegrafisch is ontboden. Op zijn verschijning 
vertrekt, na een korte begroeting, de minnaar. 
Tusschen de moeder en den zoon onspint zich 
nu een gesprek, dat zich tot een hevige scene 
ontwikkelt, waarin de zoon de moeder ter ver
antwoording .roept over haar gedrag jegens zijn 
vader en haar zijne verachting in het gelaat 
slingert. Dit doet de jonge vrouw op hare beurt 
alle reserves vergeten en iij zoekt haar schuld van 
zich af te wentelen, althans te verklaren, door te 
wijzen op het verschil in jaren en het· verschil 
in aard tusschen den echtgenoot en haar, wat den 
man, zooveel rijker aan levenservaring, zou hebben 
moeten terughouden haar jonge, naar liefdes
emotie snakkend leven, te koppelen aan het zijne. 
,Weet je wat 'en misdaad is geweest .... Dat je 
vader me getrouwd heeft! Ik was jong, he. Ik 
wist van niets. Ik moest nog beginnen. Nou ja, 
ik heb niet van 'ern gehouen. Daar! En dan nog! 
Ik heb 't niet geweten. Ik heb eerlijk geloofd ... , 
maar hij had moeten begrijpen! Van zoo'n oue 
man daar ga je niet van houen, als .... als vrouw!» 
En het einde is, dat Zlj' zich meesteresse maakt 
van den toestand en zieh los maakt van het ver
leden, er om zoo te zeggen een streep onder zet en 
den zoon het huis uitwijst; het huis zijns vaders, 
maar nu met al wat er in is het hare .... 

Het hier door den heer Mijnssen gesteIde geval 
is - zooals men ziet - niet nieuw en wij kunnen 
ook niet verklaren, dat zijn behandeling door iets 
bijzonders zich onderscheidt. Hij heeft er geen 
nieuwen kant van weten af te winnen en de 
personen, die hij met elkaar in botsing brengt, 
zijn vrij oppervlakkig geteekend. Of liever: zij zijn 
ook al weer niet van een maaksel, om het tele ur
stellend te achten, dat zij niet dieper gepeild zijn. 
Zij hebben geen diepte, noch is er iets in het
geen zij zeggen of doen - tenminste wat de 
vrouw betreft - dat ons kan doen vermoeden 
met ook maar eemgszms fijn georganiseerde 
wezens te doen te hebbell. Reeds de vrijerij in 
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den aanvang tusschen de vrouw en haar zwager, 
onder deze omstandighed~n -- in het huis, naast 
de karner, waar misschien de schragen waarop de 
lijkkist heeft gerust, nog staan, is grof getracteerd. 
En het stukje brengt ook niet de huivering over 
u, waaraan gij u bij Maeterlinck bijv. niet zoudt 
hebben kunnen onttrekken, als hij een drama ge
schreven had onder den titel: De doode man. 
Neen studzes, in dien zin, dat de kunstenaar 
daarbij diep ingedrongen is in het wezen der 
dingen (der menschen) en wat hij er vond in 
krachtige trekken heeft gefixeerd, kras, heel kras 
clesnoods met het oog op een latere uitwerking, 
die zonder iets weg te doezelen, er cle tusschen
tinten zou hebben ingebraeht, zijn het niet, de 
dramaatjes van den heer Mijnssen. Ze zijn zelfs 
meer bot, dan brutaal. 

De vierde studie: Ged71lon,Ren Lz'eJde is van 
het zeHde allooi. De daarin geteekende vrouwen 
van het «vab, hebben geen diepte. Indien ze 
al werkelijk geobserveerd mogen heeten, het leven 
nagesehetst, belangwekkend heeft de sehrijver ze 
niet voor ons weten te maken. Er komen wel 
een paar typische dingetjes in voor, bijv. dit, dat 
Henk, die bij Metha den nacht heeft doorgebracht, 
onder het aankleeden, zijn eigen vuile boordje 
verruilt met een dito van Metha's meneer, van 
wiens afwezigheid Metha en Henk profiteeren , 
Metha's meneer in wiens warme pantoffels Henk 
zijn voeten heeft gestoken - - maar voor 't overige 
is ook deze studie grof gepenseeld. En weer 
denk ik hier aan een schrijver nit den vreemde, 
die wel dergelijke gegevens behandeld heeft, aan 
een De Manpassant, en diens diep schrijnende 
BOl/le de S,/i.! bijv. 

Over het laatste nommer van de vijf: Hz;!{h 
hit' acht ik het best, maar heel weinig te zeggen. 
Het heet een 7'roo!7i/k zedenspel te zijn - maar 
al de geest, die er is uit op te diepen, concen
treert zich in de twee woordjes. waarmee het 
stukje eindigt. Als in deze ploertenfamilie de 
born losbarst, aan het licht komt, dat de dochter 
de jongens naloopt, de zoon met den knecht er 
dezelfcle meid op nahoudt, enz. enz. en de 
mama hevig ontdaan snikkend in een fauteuil 
neerzinkt, komt de papa met een glaasje water 
aandragen en zegt heel lakoniek: nrz'nk es . . , 
Daarmee valt het seherm. Dit slot is inderdaad 
komisch, maar voor 't overige be staat deze zeden
schildering uit een aaneenschakeling van grofheden 
en geven de personen den indruk meer bedenkseis 
te zijn, dan werkelijk waargenomen. 

Jammer, dat de heer Mijnssen in deze, in de 
waarneming, in de bestudeering van de menschen, 
die hij ten tooneele voert, niet van meer diepte 
van inzicht blijk geeft, of met zoo erg alledaagsche 
modellen zieh tevreden stelt. \Vant een vlotte 
dialoog schrijft hij ongetwijfeld. Van een schilder 
zou men zeggen, dat hij vaardig met het penseel 
weet om te gaan, wel van een sehildersnatuur is 
'- maar dat zijn gemakkelijkheid van doen hem 
alleen dan ten zegen worden kan, als hij, inplaats 
van zich met wel handig gedaan atelierwerk te 
vergelloegen, naar buit~n trp.kt ~n ~r ernstig de 
natunr ga at bestudceren. 

En is het ten slotte niet kenmerkend, dat de 
eerste Studie: Frederik, de beste is van de vijf: 
kenmerkend omdat de auteur hier zijn model in 
zich zelven had, gelijk wij in ons eerste artikel 
:leiden, dat wij allen in onze Sturm- und Drang
periode, meer of min op Frederik hebbeI' geleken ? 

H. L. B. 

ALBERT VOGEL-CORIOLANUS. * * 
In den vorigen winter schreef i:': in dit blad 

(35e jaarg. No. 6) over den heer Albert Vogel, 
naar aanleiding van diens optreden met Oedipus, 
en gaf ik als mijn meening te kennen, dat de 
heer Vogel zich op den verkeerden weg bevond. 
Ik haalde mij toen op den hals een terechtwijzing 
van den Heer Dr. M. B. Mendes da Costa. Deze, 
hoewel verklarende het met mij niet oneens te 
zijn - van welke verklaring, komende van zoo 
bevoegde zijde, ik gaarne acte nam - deed mij 
het verwijt, dat ik al mijn licht had doen vallen 
op de nadeelen van het genre van Vogel en 
daardoor diens praestatie had in het donker ge
laten. En, als om mij voor mijn straf nu eens op 
mijn beurt geheel in de schaduw te stellen, plaatste 
de heer Mendes mij naast Prof. dr. K. Kuiper, 
"welbekend als een aesthetisch ontwikkeld man» 
(zooals de grappig-overbodige aanbeveling luidde), 
die, naar de heer Mendes wist mede te deelen, 
het heel mooi had gevonden. In het voorbijgaan 
zij hier even gezegd, dat prof. Kuiper zich eigenlijk 
niet ovcr Vogel's systeem had uitgelaten, en dat 
ik, afgezien "an dit systeem dan, slechts met 
waardeering over het werk van den heer Vogel 
had gesproken. 

Sinds dien, is mijn meening niet veranderd, 
integendeel ik voel mij daarin bevestigd sedert 
Vogel's optreden met "Coriolanus». En op gevaar 
af, thans geheel te wordeh verduisterd door Dr. 
Mendes, ditmaal misschien wel met medebrenging 
van het oordeel van een groot Shakespeare-kenner, 
verstout ik mij, andermaal eer. poging te doen 
om aan te toonen, wat er m.i. ontbreekt aan -
of misschien juister: wat er te veel is in - Vogel's 
opvatting van de taak van den Voordrager. 

Juist het vele schoons, dat in het werk van Albert 
Vogel terecht algemeen bewondering wekt, en de 
belofte, die daaruit spreekt ten aanzien van hetgeen 
hij op andere wijze zal kunnen leveren, noopt 
mij niet af te laten van te wijzen op hetgeen 
m.i. aan het welslagen van zijn pogen afbreuk 
doet, ja den indruk daarvan voor een groot deel 
bederft. 

En dat Vogel's werk niet tot zijn recht komt 
is heel jammer. Want Albert Vogel heeft zeer 
veel, nagenoeg alles, wat hij noodig heeft om te 
slagen. Hij heeft een krachtigen, klankrijken, 
buigzamen stem en is van een kloeke gestalte, 
hij weet vaak schoon te zeggen met juist begrip 
en sentiment, en zijn geheeie optreden getuigt van 
beschaving, ernstige studie en groote liefde voor 
de dramatische kunst. Wat zou men meer kunnen 
verlangen? En toch b~vrecligde cl~ heer Vogel mij 
mct Coriolanus niet, en ben ik onclanks het lang-
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durige handgeklap er vast van overtuigd, dat het 
velen niet anders gegaan kan zijn dan mij. 

Albert Vogel stond op het podium in de kleine 
zaal van het Concertgebouw, gekleed in Romeinsch 
costuum, tunica en toga, wit met blau wen rand, 
de beenen gestoken in z.g. vleeschkleurig tricot. De 
bedoeling zal wel geweest zijn, dat hij voordroeg 
eenvoudig als Romein en niet bepaald - zooal!:> 
bij Oedipus -- in het costuum van de hoofdrol, 
hier Caius Marcius, later Caius Marcius Coriolanus. 
Immers de Romeinsche krijger droeg geen toga 
e~ de blauwe :and behoort, als ik mij niet bedrieg, 
met om het witte kleed van den candidaat. 

Toch was Vogel's vertolking van de hoofdrnl 
overheerschend, z60 dat hij den geheelen avolld voor 
een ieder geweest en gebleven is Coriolanus! 
En daarom moesten, wanneer Vogel de andere 
personen door stern, gebaar en houding trachtte 
uit te beelden, die pogingen, al zijn zij nu en 
dan op zi~hzelf genomen ook !log zoo wet gelukt, 
noodwendig afbreuk doen aan den hoofdindruk, 
welken hij door de hoofdfiguur had weten te weeg 
te brengen. Bepaald pijlllijk werd het zelfs toen 
hij de volksmenigte alleen trachtte uit te beelden. 

Dit maakte op mij den indruk alsof Coriolanus 
vertelde van zij n candidaat-stelling voor het con
sulaat, waarvan hij nog walgde om het vernede
rende stemmen-vragen en om de laffe en ploertige 
praatjes, die hij toen moest aanhooren, en alsof 
hij dan in den loop van zijn verhaal met stern ver
draaiing en neusgeluid nad'eed de stinkende kerels 
uit het geminachte kiezersvolk. 

En zulk een indruk is het gevolg van Vogel's 
streven naar het on bereikbare: het uitbeelden het 
speIen, van alle rollen, in een stuk door' een 
per~oon. Het ideaal, waarnaar hij tracht, zou dan 
- lk heb het reeds bij een vorige gelegenheid 
gezegd - g~legen zijn in de vereeniging van 
den geper~ectlOneerde,n b~ikspreker in den quick
change-artIst a la Fregoh. Du!:> het summum van 
virtuositeit. Alszoo : geen kunst, maar kunsten-
makerij. . 

En waar, ondanks Vogel's talent, de weO', welken 
hi~ is opge.raakt, m: i. noodwendig in dieb richting 
leldt, zeg Ik, dat dIe weg is een verkeerde. 

ni~n weg wordt hij opgedreven door zijn neiging 
tot Ultbeelden, tot «speIen», en die neiging is hem 
blijkbaar te machtig. Is dit juist, dan valge hij 
haar, door naar het tooneel te gaan. Wil hij dit 
niet en wil hij blijven «voordragen», welnu dan 
verzette hij zich met alle kracht tegell dien drang. 
Maar dan ook: weg met het costuum, dat toch 
maar half-werk is zoolang het niet als in het 
specialiteitentheater voortdurend kan worden aan
en uitgetrokken: weg met de tricot-beenen en 
weg ook met de stem-en spraakverdraaiingen. 

Albert Vogel heeft te kiezen tusschen twee: 
een derde is er niet. 

Mocht ue heer Vogel zich aan het tooneel 
gaan wijden, dan heeft hij ongetwijfeld een 
toekomst, daarvan ben ik overtuigd. Wat wij 
van hem gehoord en gezien hebben in de titel
rollen in «Oedipus» en cCoriolanus» geeft ons 
zelfs reeds voldoende zekerheid, dat hij een goed 
figuur' zal maken ocik in de hoofdrollen van het 

gro?te r~pertoire, al moge hij welJicht in den 
begInne In de hem vreemde omgeving niet dadelijk 
overheerschen. 

D~artoe zullen weer nieuwe studie en oefening 
noodlg blijken. Maar juist aan de daarvoor 
noodige lust en kracht schijnt het den heer 
Vogel allerminst te ontbreken. 

En. daarna. zullen wij wellicht ook van zijn Caius 
MarclUs Conolanus olZverdet'ld kunnen geniet~n. 

IAC. RINSE. 

ROTTERDAMSCHE KRON lEK. *) * * 
Rotterdam 15 November. 

Het is eigenaardig dat op ons Hollandsch 
Tooneel - in tegenstelling van het Duitsche -
Ibsen nooit repertoire gehouden heeft. Voor zoo~ 
ver de drama's van den grooten Noor in onze 
taal vertoond zijn, geschiedde dit Of om een 
eventueele belangstelling in ecn nieuw werk te 
bevredigen, ~~ om 'ris een, min of meer ernstig 
-gemeend, bhJk te geven dat de directie ook. 
wel eens iets bijzonders doen wil. 

Maar het bleven sporadische gevallen, slechts 
enkele Ibs~nstukken doken nu en dan tijdelijk 
?p - eemge van de besten zijn zelfs nimmer 
In ons lal~d ve~toond - en van een geregeld 
vertoonen 15 nOOlt sprake geweest. 

Het Nederlandsch Tooneel, 't eenig gezelschap 
trouwens dat ook Shakespeare en VondeI aandurft, 
heeft al meer dan twee seizoenen « De Steun
pilaren der Maatschappij» en sinds October «Nora» 
op zijn repertoire. Ons Rotterdamsch Tooneel
gezelschap kwam thans met «Rosmersholm» -
doch de vierde, aang-ekondigde, voorstelling ervan 
werd al vervangen door een Duitsche klucht. Met 
drie vertooningen was het in Rotterdam uit. 

Rosmersholm stelt inderdaad, ook aan het publiek, 
ho?ge eischen. Deze «vraag zonder antwoord" , 
«dIt stuk met een slot dat geen einde is, omdat 
de knoop van gebeuren door den romanti!ichen 
dubbel zelfmoord van Rosmer en Rebekka wordt 
door.gehakt, maar niet losgewikkeld», laat het 
~~bhek onbevredigd. De vaak hoogst verdienste
hJke tooneelwerken van dezen tijd zijn - berekend 
op . verwekken van belangstelling, bedoelend te 
boelen en te bevredigen - meest tot een be
~oorlijk einde uitgewerkte gevalJen, min of meer 
Interessant. Diepe vragen brengen zij veelal niet 
voor het voetlicht en het publiek, gekomen trou
wens ?m. een aangenamen avond, behoeft geen 
vermoelems van nadenken mee naar huis te nemen. 

Aan een Ibsendrama als «Rosmersholm» heeft 
het geen houvast. 

Het publiek niet en de acteurs niet. 
Begrijpen ontbrak zoowel bij de toehoorders 

als bij de vertooners. Het is gebleken bij de 
voorstelling, die slechts twee malen kon worden 
herhaald, uit de luttele dankbaarheid in de zaal 

~) Met de J.lollerdamsche Kroniek zijn wij wat tell achter 
blllte" s"huld van den dOOf ons zecl' gewaardeerden mede
I\'erker. Aan ~\'nt tot heden onbesJ'roken hleef. zn! bU een 
evclltueele reprise nnllda"ht wordell geschonke.". 
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en het WeInIg karaktervolle, het geringe door
voelde op het tooneel. 

Een voorstelling als die van "Rosmersholm», 
geeft in haar resultaat directer dan lange betoogen, 
vol bewijsvoering kunnen doen, ons koel en vast 
te aanschouwen, dat we wel heel ver af-staan Vi' n 
het ideaal dat tooneelkunst behoort te wezen. 
Het woord van wijsheid en diep levensinzicht, 
dat de groote profeet der nieuwere tijden spreekt, 
zijn aanwijzen van schijn en zijn in ons arm be
staan, zijn vertooning van nieuwe levensverten 
"an ernst en waarheid en deugd - - het werd in 
verwarring nagezegd en voorgevoerd, het werd 
in verwarring aangehoord en aanschouwd. En 't 
resultaat was misverstand. 

Een stuk als "Steunpilaren der Maatschappij», 
't welk wij hier kortelings nog door het Neerlandsch 
vertoonen zagen, stelt geen hooge eischen. Het 
heft zich niet hoog, het is Zünder veel verdiepen 
van idee uitgewerkt en het pathetisch slot be
vredigt allergemakkelijkst, ook door de wijze 
waarop Jan C. dat declameert. 

Nora, door de bewonderenswaardige jonge actrice 
Rika Hopper in de hoofdrol, tot een belangrijke 
voorstelling "an het Neerlandsch gemaakt, heeft 
om de idee gemakkelijke bekoring. Zoo'n conflict 
tusschen man en vrouw, nietwaar, dat is ons 
allen interessant en de vraag of Nora wel van 
haar man wegloopen mag,. of zij niet liever in 
dit huis van leugen blijven moest, om haar kin
deren, die dan mee de slachtoffers van de leugen 
worden Züuden, is er een die iedere man en vrouw 
rustig met elkaar bepraten kunnen, !log lang na 
de voorstelling. "Zou jij 't doen? zou jij 't goed
vinden als ik zoo wegliep?» enzoovoorts. En meestal 
komend tot het resultaat, dat een brave vrou\\' 
"zoo iets niet doeb, heeft men in de N ora-ver
tooning toch een bevrediging gevonden die, hoe 
overigens het resultaat van nadenken zij, wel voldoet. 

Doch "Rosmersholm» is heel iets anders. Het 
is - m.i. zeer juist wijst Dr. Emil Reich het aan 
in zijn cSechzehn Vorlesungen über Henrik Ibsen's 
Dramen» po(~etisch en filosofisch het hoogte
punt van Ibsen's levensarbeid. Het eischt van 
vertooners en pub liek het allermeeste, Gemakkelijk 
speelbaar met weinig menschen in rustig decor, 
wordt de vergissing dat het zich tot een vertooning 
zoo wel leent, al heel gauw gemaakt. 

Als ge kort te voren zoowel "De Steun pilaren» 
als "Nora» gezien hebt in vertooningen die als 
geheel toch stellig minder waren dan deze van 
"Rosmersholm», minder van ensemble, minder van 
weIgemeende toewijding, voelt ge het verschil 
onmiddelJijk. 

Toch, toen we van het plan dezer Ibsenvoor
stelJing hoorden, hadden we, met niet zeer hoog
gespannen verwachtingen, meer ervan gehoopt 
dan bereikt werd, 

Onze confrere van de N. R. C. stelt als ant
woord op de vraag hoe het komt dat dit ethisch 
streven niets geen belangstelling heeft gevonden, 
drie oorzaken: «Het stuk is duister : de vertooning 
heeft het bijna geheel onbegrijpelijk gemaakt : de 
heer Van Eijsden heett ons publiek geplaatst voor 
iets, waaraan het niet geworlll is.» 

De komedie is, zegt hij, een-huis-van-vermaak 
geworden, men ga at naar de Aert-van-N esstraat 
tot ontspanninl{' Het Rotterdamsch Tooneel
gezelschap blijkt nooit volkomener op zijn plaats 
dan wanneer het een stampvolle zaal genoegelijk 
bezig houdt met de waarlijk voortreffelijke ver
tooning van een amusant maar oppervlakkig blij
of kluchtspel. Zeer zeker voldoet het bij zulke 
voorstellingen aan eischen, welke een stad, die 
zich over dag z66veel inspannill..f getroost, aan 
den schouwburg stellen kan. Maar daarnaast 
stelt de kunstvriend andere eischell. En nu weten 
wij he el goed, dat ook de tegenwoordige dire€teur, 
O. a. door ele ,zeer te waardeeren gastvrijheid 
welke hij sedert twee jaar aan Hollandsche schrij
vers verleent, bewijzen geeft, ook met die andere 
eischen eenige rekening te willen houden. Maar 
is het toch niet een feit gebleken, dat het publiek 
tegenover den filosofischen hoogen-ernst van Ibsen 
gisteravond volslagen vreemd stond? Dat zelfs de 
eerste, mooie akte, met dat expose van strijd in 
een gedachtenwertdd, bijna geen applaus kon be
haien? 

Hoe anders wordt strenge muziek ten onzent 
ontvangen! Zie nu weer het succes van het Bach
concert. Z;ou dat niet, altha,llS voor een deel, 
hieraan zijn toe te schrijven, dat het publiek tot 
zulke muziek telkens, tot zulk tooneel bijna nooit 
genood wordt?" 

De quaestie is z66 inderdaad juist gesteld. En 
al gelooven we dat de waardeering voor het Bach
concert eigenlijk minder belangstelling en vooral 
begrijpen vanBach beduidt, dau interesse voor 
de beide groote kunstenaressen die er aan mede
werkten (mevrollw Noordewier en mevrouw De 
Haan) - dat met derderangsartiesten de kerk 
zeker niet vol zou zijn geweest .- al gelooven 
we evenmin dat zelfs met deze beide zangeressen 
de toehoorders voor 't overgroot deel Bach's 
muziek zullen hebben begrepen, het is ongetwijfeld 
een waarheid dat ten onzent voor de meest diep
zinnige muziek voortreffelijke executanten te vinden 
zijn, terwijl onze, zeer goede, zeer bekwame, zeer 
ijverige tooneelkuJlstenaren, van een diep-filoso
fisch werk als «Rosmersholm» geen klare op
vatting kunnen yerkrijgen, Ontbreekt tijd voor 
studie, ontbreekt leiding en verklaring? - het 
zal wel beide zoo zijn - dit is een feit en om 
de groote toewijdingevenzeer als om de sym
pathieke proef die de rlirectie nam, betreuren wij 
het zeer, dat de vertolkers het drama door gebrek 
aan inzicht, in mystische nevelen van somberheid 
hebben gehuld, waarin het niet meer te volgen 
was. 

Nu het alweer van het repertoire is, meenen 
we, na al wat er in de plaatselijke bladen over deze 
voorstelling terecht als een evencment tegemoet 
gezien eIl gewaardeerd, is geschreven, 't onnoodig, 
in scherper det<l.ils tegenover beide hoofdver
tooners, mevrouw Van Kerckhoven (Rebecca West) 
en Ta'rtaud (Rosmer) de teleurstelling te verklaren. 
Dat de jonge .Gerrit Vrolik als Ulrik Brendel in 
vele opzichten uitmuntend was, constateeren we 
gaarne. 

En we horen, van harte, dat deze zoo te be-
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treuren mislukking, den directeur niet weerhouden 
zal nog eens de krachten van zijn gezelschap aan 
dramatiek van dit superieur gehalte te wagen. 
Zaakkundige voorlichting van de acteurs is, ge
looven we, wel te verkrijgen. Men kan 't hun 
niet euvel duiden dat zij, dit ontwend, er weinig 
van terecht brachten. Maar het talent en de 
intelligentie van kunstenaren als de beide eerst
genoemden is zeker wel instaat om. behoorlijk 
geleid in de diepere lagen van Ibsen's dramatiek, 
die dan toch geen mysterien zijn, de Ibsen
figuren levend en doorschouwd, voor te stellen. 

En langzaam aan, met wat geduld en wat vol
harding, zal ook het pubIiek wel nader kUI1l1en 
worden gebracht tot dit, van het aIIerschoonste dat 
de dramatische kunst alle eeuwen door gegeven 
heeft, en dat zoo na staat, toch. aan ans modern 
begrip. 

H. D. 

UIT UTRECHT * * * * * * * * * * 
In een der Amsterdamsche bladen IS gewezen 

op den treurigen toestand van het tooneel te dezer 
stede. Leege zalen; voor bijna niets belangsteIIing! 
Met verwondering zal men hebben gezien. dat in 
bedoeld bericht als oorzaak wordt genoemd: het 
verhuren van de kofflekamer van den scholIwburg 
ten behoeve "an openbare verkoopingen van meu
belen. En als bewijs van de gegrondheid wordt 
aangevoerd, "dat de kofflekamer dan ook meer en 
,meer in onbruik geraakt". Nu zou de sehouwburg 
tot den nok kUl1l1en gevuld zijn, zander dat iemand 
roeping gevoelde de pauze in den foyer te gaan 
doorbrengen, zoodat het niet bezoeken van de 
koffiekamer niets bewijst ten opzichte van de 
geringe belangstelling in tooneelzaken. Bovendien 
een advertentie in de plaatselijke bladen waarin 
tegen den verkoop van mellbelen in de schouw
burgzaal wordt gewaarschuwd, zegt voldoende uit 
welken hoek de wind waait. 't Is een grief tegen 
dien uitverkoop als zoodanig en een onhandig 
pogen om dien in bedoeld lokaal te doen ophou
den, wat met de liefde voor de tooneelspeelkun!'t 
niets gemeens heeft. 

De oorzaak van het verval Iigt dieper en staat 
met een futiliteit als deze in geenerlei verband. 

Hoofdoorzaak is dat een toonaangevend plaat
selijk blad de belangen van het tooneel totaal 
verwaarloost. Waar de muziekbeoordeelaar liefde 
en beiangstelling voor de muzikale kunst heeft 
weten te kweeken en bevorderen. zal hier niet 
worden uitgesproken wat het blad doet of liever 
nalaat ten opzichte ,'an de dramatische. Dat zou 
persoonlijk worden. 

Een andere oorzaak die wij zouden kunnen 
noemen, hlijve mede onbesproken. Wie de in
richting van den schonwburg kent, zal haar raden. 

Wie, bij het noemen van groote feilen niet 
onmiddellijk afdoende middelen kan aangeven om 
terstond verbetering te doen intreden. onthoude 
zieh van kritiek. Kritiek heeft alleen waarde 
wanneer zij opbouwt. En dat kan zij hier niet. 
Wel kunnen Sehouwburgbestuur en pers, als zij 

niet ziende blind zijn. de helpeude hand uitsteken 
en als lI1en van dien kant de zaak ernstig opvat, 
kan er nog veel worden gered. Restendiging van 
den toestand moet leiden tot algeheel verval. 

* * * 

R. A. G. 

Te Utrecht is tot bestuurslid der afdeeling van 
'''lege het Utrechtsch Studententooneel aangewezen 
den heer H. B. Ver Loren van Themaat. 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 

Mevrouw Truus Post en de heer G. J. Arbous 
ZIJ n niet meer aan het "Utrechtsch Tooneel
gezelschap" verbanden. 

* * * 
De heer en mevr. Smits-Grader. die laatst de 

tournee met Louis Bouwmeester naar Ned.-Jndit~ 
hebben meegemaakt en vroeger verbannen waren 
aan de Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel te Am
sterdam en de Kon. Vlaamsche sehouwburgen te 
Brussel en Gent, hebben in studie genomen een 
dramatische seht>ts in e(~n bedrijf van H. Henning Jr.: 
lid /.7('rlrle ilfollst,:/". De vier heeren- en de 
vier damesrollen die in nit stuk voorkomen. worden 
uitsluitend door den heer en mevr. Smits vervuld. 

Na de tournee door Nederland. die IDee. a.s. 
zal beginnen, zullen Relgie en Ned.-Indie met dit 
stuk worden bereisd. 

* * * 
Portret van mevr. Sophie de Vries. 

Het ]Jortret van mevr. Sophie de Vries, dat 
door de goede zorgen der Vereeniging tot op
riehting en uitbreiding der galerij van portretten 
van Ned Tooneelkunstenaren, thans prijkt in de 
bovenvestibule van den Stadsschouwburg, toegang 
verleenenne tot de loges en fauteuils de balcon, 
geeit wel het charme \veer van he.t mooi besneden 
gelaat nezer kUl1stenaresse. Het zwierig, naar 
Spaansehen trant. de donkere hafen overhuivend 
kanten kapsel, dat in lasse plooien neerhangt en 
op nen boezem is vastgestrikt. met een trits van 
bioeielIde rozen als agraaf en onder welken witten 
sluier het diepe rood van een ftuweelen gewaad 
doorsehijnt. is in het sehoonhei2skaraktt>r dezer 
actrice, die zoozeer uitmuntte in de rollen van 
granr 1e coquette. 

Het portret is geschilderd noor Gerard Van Hove 
te 's-Gravenhage. 

* * * 
E.en quaestie van prioriteit voor titels en onder

werpen van tooneelstukken, zooals zij in Frankrijk 
zieh voordoen. hebben wij thans ook hier; de heer 
Otto Zeegers deelt ons naar aanleiding van het 
bericht van hct nicuwe stnk vau jhr. A. W. G. 
van Riemsrlijk mce, dat hij de laatste hand legt 
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aan een stuk. lid GOlfd(,}t J(a(f geheeten, waarin 
een dergelijk onderwerp behandeld wordt als in 
dat van den heer Van Riemsdij k. 

* * * 
Oe Ouitsche pers over Willem Royaards. 

Willem Royaards heeft te Berlijn een Multatuli
avond gegeven, welke door de "Duitsche critiek 
zeer gunstig wordt besproken. 

De Volkzeitung zegt: Royaards' voordracht zegt 
ons vee!. Zijn Duitsch was veel zuiverder en hel
derder dan verleden jaar. 

Het Berliner Tageblatt meent, dat Royaards 
het Duitsch nog niet heelemaal Zünder wngval 
spreekt. Zijn voordracht is overtuigend, spreekt 
tot het hart en geeft het voorgedragene eerlijk 
en plastisch weer. 

De Nationalzeitung constateert een groot succes. 
De dicht bezette zaal heeft met bewondering naar 
den grooten Hollandschen tooneelspeler geluisterd, 
die met ijzeren wilskracht zich de Duitsche taal 
heeft eigen gemaakt met een volmaking, welke 
hem door menigen tooneelspeler van Duitsche 
afkomst . kan benijel worden. Slechts nog eenige 
zwakke overblijfselen van Hollandsche klankvor
ming, anders is er niets dat verraadt, dat hij een 
vreemdeling iso 

De Vossische Zeitung prijst Royaards evenzeer, 
dien zij naast Louis Bouwmeester als verreweg 
den meest beteekenenden Hollandschen tooneel
speier beschouwt. Royaards is een voordrager, 
die den stijl van deze vaak misbruikte kunst met 
bewonderenswaardige zekerheid beheerscht en met 
een innerlijke kracht vervult, die tot de ziel door
dringt. 

* * * 
Eduard Verkade. 

Over het optreden van dezen voordrachtskun
stenaar, onlangs te Rotterdam, schrijft de N. R. C. 
O. m.:: 

«Er is nog een zeer groote afstand tusschen 
Royaards en Verkade, maar zij zijn van eenen 
geest, d. W. Z. zij hebben een vast ideaal, zij zijn 
zich be wust van een ideaal: hierdoor staan ze 
ongeschikt, soms - als Verkade - vrijwel on
bekwaam tegenover arbeid, welke niet naar dat 
ideaal voert. 

Zoo draagt hij dan nu maar voor. 
Een echt nationaal program had hij vanavond, 

juist zooals Royaards ze placht saam te stellen: 
Vondei, Hooft, Huygens, Bilderdijk, Staring, De 
Bull. Welk een pracht-van-taal heeft l1ij doen 
hooren, taal, die wij allen in onze jeugd van 
buiten geleerd moesten hebben .... 

Met de als plechtige toespraken van verwon
derlijk rijke dialectiek klinkende taal van Bilder
dijk is hij begonnen. Krachtig heeft hij Naroem, 
klankvol en met fijne nuanceering in de drie ge
deelten van com», «ans» en «ij» heeft hij Uitvaart, 
met een ontroerende gevoeligheid .ljschn'd voor
gedragen. 

Een vriendelijk intermezzo: Grootvadr:r van De 
Bull, in kostuum van 1830, met oude-man's-grime. 
xespceld. 

Na de pauze de prachttaal: Vondel's Wz'ltzang, 
de Edelinghenrey uit de Gij:rbrf'cht en Huygens' 

: Sdlf'CpSpract. In de Rey was mooie gedragen
heid, in de Scllrf'pSprad was gevoe!. Hij maakte 
er niet het zeer persoonlijke. het kliroenende 
van, waarmee Royaards overweldigde; hij droeg 
het gedicht naar de gewone opvatting gevoelig 
voor. Bijzonder goed deed hij Hooft's l,eonoor. 
Dan nog Staring en ten slotte, buiten verband 
met de rest, een niet onverdienstelijke eigen ver
taling van de felle, aangrijpende Ballade, door 
Oscar Wilde iu den schrikkelijken gevangenistijd 
geschreven. Ook hier veel ontroerende kracht "in 
de voordracht. 

* * * 
Uit Shakespeare. 

Heel de wereid is tooneel; 
En mannen, vrouwen, allen, enkel speiers. 
Zij komen op en treden weder af; 
En elk vervult in 't leven vele rollen, 
In zeven levenstrappen. Eerst het wicht, 
Dat in der voedster armen krijt en spuwt; 
Dan 't grienend schoolkind, dat met boekentasch 
En held're morgentronie, als een slak, 
Ongaarne, schoolwaarts kruipt. Dan de verliefde, 
Die in een weevol lied op liefstes oogen 
Gelijk een blaasbalk zucht. Dan de solelaat, 
Vol dolle vloeken, baardig als een panther, 
Prat op zijn eer, opvliegend, tuk op vechten, 
De zeepbel, roem genaamd, najagend in 
Den mond zelfs van 't geschut. En dan, de rechter 
Met mooi rond buikje, met kapuin gevoerd, 
Met strengen blik en \let geknipten baard, 
Vol fraaie spreuken en gestoien wijsheid; 
En zoo speelt die zijn rol. De zesde trap 
Vervormt tot maag'ren Pantalon, op muilen, 
Den neus gebrild, de leed'ren tasch op zij; 
Zijn jong'lingshozen, trouw be~aard, een wereid 
Te wijd voor 't spillig been; zijn zware stem, 
Tot den discant van 't kind opnieuw verfijnd, 
Piept, fiuit nu schril. Het eindtooneel waarmec 
Dit stuk, vol vreemde wisselingen sluit, 
Is tweede kindschheid, suffen en vergeten, 
Gezicht en tanden, smaak en alles kwijt. 

r'.lacr;ues "in «Elk wat wils».) 

KENNISGEVING. 

Voor de voorstelling in den Stadsschouwburg, 
Vrijdag 30 dezer, van La Giaconda, met Suzanne 
nf'sprls in de titelrol, kunnen de leden van het 
Tooneelverbond -- behalve in Stalles en Front
Bovenloges -- zich drie plaatsen verschaffen, 
tegen betaling van twee. 
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ieder jaar een nieuw Iid aan! 

lNHUL;Il: Prijsvraag - Giaconda. - H. L. B.: Am'tn· 
damsche Kl'oniek. - Zesde driejaarlijksche wedstrijd van too
neelletterkunde - Tooneel- en Reciteerdub "Willem ,'an 
!.nylen", - Een mooie vrOlll\' gel'raagd, 

* * * PRI]SVRAAG. * * * 
De Afdeeling._,Amsterdam" van het Nedt'r

landsch Tooneelverbond sehrijft een prijsvraag 
uit voor eene oorspronkel.ijke in het Nederlandseh 
geschreven alleenspraak of voordraeht (monoloog) 
onder de volgende voorwaarden: 

ART. I. 

De prIJsvraag is opengesteid voor een ieder. 
Ue alleenspraak mag zijn poezie of proza, ernst 
of luim. 

ART. 2. 

De voordracht moet kunnen geschieden zonder 
deeor, tooneelmatigen toestel of behulp van per
sonen, moet beslist oorspronkelijk zijn, en niet 
door druk of op andere wijze bekend gemaakt. 

ART. 3. 

De voordracht moet met de hand of met de 
s~hrijfmaehine duidelijk gesehreven zijn en on der 
een kenspreuk worden ingezonden, vergezeld van 
een gesloten of verzegelden omslag, waarop 
·dezelfde kenspreuk staat. In dezen omslag moeten 
zieh bevinden naam en adres van sehrijver of 
sehrijfster. De stukken moeten uiterlijk v66r of 
op den Isen Februari 1907 zijn ingezonden bij 
den secretaris der Afdeeling "Amsterdam" van 
het Nederlandseh Tooneelverbond. 

ART. 4. 

Eene commlSS1e ",an beoordeeling, doet na uiter
lijk vier weken uitspraak. welke de beste der inge
komen voordraehten zijn, die eventueel voor eene 
onderseheiding in aanmerking kunnen komen. 

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET VERBOND 

( 2.50 PER ]AARGANG VAN Iq NUMMERS. FRANCO PER POST. 

VOOR BELGIE. INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND I 2.90. 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

Het getal der alleenspraken dat voor eenige 
onderseheiding in aanmerking kan komen, zal ten 
hoogste acht bedragen. 

Na deze uitspraak zullen de omslagen, die 
dezelfde kenspreuk hebben als de ter ondersehei
ding gekozen alleenspraken, geopend en de inzen
ders van de keuze in kennis worden gesteid. De 
l1iet in aanmcrkil1g 'KomellJe vounlrachten met' 
bijbehoorenden gesloten omslag kunnen bij den 
secretaris worden teruggehaald. 

ART·S· 

De voor eene onderseheiding in aanmerking 
komende voordraehten moeten op eene hieronder 
nader te omsehrijven bijeenkomst worden voor
gedragen, hetzij door sehrijver of sehrijfster zelve, 
of wel door een door hen aan te stellen persoon ; 
wordt door hen niet tijdig eeli persoon aange
wezen, dan geschiedt die aanwijzing door het 
Bestuur der Afdeeling op haar kosten. 

Deze bijeenkomst zal gehouoen worden op een 
avond door gellOemde Afdeeling te organiseeren 
voor hare leden, terwijl oe datum veertien dagen 
te voren bekend zal worden gemaakt. 

Een Jury zal alsdan beslissen over de volgarde 
der bekro~ingen, voar zooverre deze zullen worden 
toegekencl. 

Toegekend kunnen worden voor de beste alleen
sprakt'n: 

Je prtjs,' 
Een groote Verguld Zilveren Kunstmedaille 

op naam en 7!fJ.ft~( g'uldm. 

2 e Pl"ys,' 
Een groote Zilveren Kunstmedaille op naam 

en daNg gulden. 

3e pl"ys,' Een Zilveren Kunstmedaille op naam. 

4e pl"y:r,' Een Bronzen Kunstmedaille op naam. 

5e pl"tiir,' Eervolle vermelding: Diploma. 
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ART. 6. 

De genoemde Afdeeling, zal het recht hebben 
de gekozen voordrachten uit te geven. 

Het recht van opvoering blijft aan den schrijver. 

ART .. 7. 

De jury, bedoeld in art. 5, bestaat uit 
Mevr. B. HOLTROP-VAN GELDER, 
de Heer A. REIJDING, 
» » Jhr. JAN FEITH, 

terwijl de Commissie van beoordeeling, bedoeld 
in art. 4, bestaat uit de bovengenoemde drie per
sonen, aan wie zijn toegevoegd de heeren Mr. P. 
W. DE KONING, Voorzitter en BERN. J. CITROEN .. 
lid van het Afdeelingsbestuur. 

Namens de afdeeling "Amsterdam" 
van het Nederlandsch Tooneelverbond: 

J. VRIESENDORP, 

Heerengracht 423. waarn. Secretarzs. 

N.B. Afdn,kken. van dit reglement zijn gratis 
verkrijgbaar aan bovenstaand adres. 

* * * * * * GIACON DA * * * * * * ~ 

Er is naar ik meen - hier te lande, dezen 
keer, maar een voorstelling van gegeven, van dit 
treurspel van Gabriele d' Annunzio; door het ge
zelschap van l'Oeuvre, met Suzanne Depres in 
de hoofdrol En dat het ooit weer zal worden 
vertoond, schijnt onwaarschijnlijk, want het suc,es 
is maar matig geweest. Toch willen wij er iets 
over zeggen, omdat het stuk zoo klaar bewijst, 
dat een treurspel zonder handeling, hoe hoog het 
in andere opzichten moge staan, op het tooneel 
moeilijk kan bestaan. Zie hier een werk, dat 
inderdaad den stempel draagt van het dichtergenie. 
Het is mooi gedacht en mooi geschreven. Maar 
het is geen drama. Mooi is de gedachte. Een 
kunstenaar, een beeldhouwer is gehuwd met een 
edele vrouw. Maar er is eene andere (Giaconda) 
in zijn leven verschenen, misschien in het alge
meen niet mooier, maar mooier voor hem, voor 
zijn kunstenaarsoog. "Toen ik haar zag"-'aldus 
zijn bekentenis - "moest ik denken aan alle 
blokken marmer, verborgen in den schoot der 
verafgelegen bergen, met den wensch om in elk 
afzonderlijk een harer bewegingen vast te leggen. 
Haar schoonheid leeft in al het marmer der wereid. 
Dit gevoelde ik eens te Carrara, terwij 1 zij naast 
mij stond en wij van den berg de met groote 
ossen bespannen karren zagen afdalen, met blokken 
marmer beladen. Een beeld van haar volmaakt
heid was voor mij opgesloten in elk van die 
vormlooze klompen. Wij moesten een blok uit
zoeken. Ik herinner 't mij heel goed: het was 
een heldere dag. De uitgespreide stukken marmer 
glinsterden in de zon als de eeuwige sneeuw. Zij 
boog zich te midden van die verzameling witte 
blokken, bij elk afzonderlijk stilstaand. Zij boog 
zich, bekeek oplettend de neif, scheen de inwen
dige aderen na te vorsehen, weifelde, glimlaehte, 
ging verder. Voor mijn oogen scheen 't dat haar 

kleed haar niet meer dekte. Er was een soort 
goddelijke verwantschap tusschen haar vleesch en 

. 't marmer, dat zij onder 't bukken met haar adem 
I streelde .... " *) 

Deze ·vrouw is zijn muze geworden. Zij inspi
reert hem tot meesterwerken. Hij leeft geheel 
in haar. Vergeefs zoekt zijn Silvia, met wie hij 
in het huwelijk is verbonden, hem die vrouw te 
doen vergeten. Hij eindigt met alles aan haar 
opteofferen en het slot is, dat Silvia alleen met 
haar kind achter blijft. Lucio, de beeldhouwer, 
ontvlucht haar met Giaconda. Zoo is ·de inhoud 
van het treurspel, ontdaan van alle bijkomstig
heden. De fout is, dat d' Ann unzio de stof niet 
dramatisch heett behandeld. Immers, dan zou hij 
ons hebben moeten doen getuige zijn van den 
strijd vooral tusschen de twee vrouwen. En dat 
doet hij slechts in een van de vier bedrijven, in 
een scene, waarin hij de twee vrouwen tegenover 
elkaar plaatst. Het overige van het stuk is lyrisch en 
rhetorisch. Ook tusschen Silvia en Lucio komt het 
niet tot een eigenlijke botsing en hoe dichterlijk 
dit lyrisme ook zij, hoe rijk en verheven vaak van 
zin en gedachten, hoe boeiend voor den lezer 
van het stuk - op de planken maakt zij hem 
ongedurig, omdat de gedachte niet is omgezet 
in actie. 

Daar komt nog iets bij. Wie het stuk leest, 
schept zeH zich de personen, die de schrijver zijne 
dichterlijke ta al heeft in den mond gelegd. En hij 
maakt er - in verband met den stijl, waarin zij 
spreken - ideale scheppingen van·, Treden zij 
voor ons op in de vertooning, in tastbare gestalten 
dus, dan vallen zij af, blijven ben eden de maat 
onzer verbeelding. Waar een actrice te vinden, 
wier uiterlijk beantwoordt aan de schildering, die 
Lucio van haar geeft, aan de ideale schoonheid, 
die hij. in haar ziet; ziet meer misschien met zijn 
verbeelding, dan met het zinnelijk oog? Lucio 
is kunstenaar, dat vergete men niet; wij, theater
publiek, zijn gewone stervelingen. De Giaconda in 
levende lijve voor ons optredende, zal altoos 
blijven beneden onze illusie, ook al zou zij het 
ideaal van schoonheid veel meer nabij komen dan 
de actrice, die bij het Fransche gezelschap, met 
de rol belast was. En Lucio zeH! 0, er is niets 
gevaarlijkers voor een tooneelschrijver, dan zijn 
held te verpersoonlijken in een ... kunstenaar. En 
wel hierom, omdat wat hem tot kunstenaar stempelt, 

• 'nooit k~l.ll worden vertoond: zijn oeuvre! Hoe 
mODI Lucio ook over zijn kunst spreekt - het 
b.lijft praten. Kon hij ons maar een beeld taten 
zIen, waaruit zijn genie sprak. Maar al wist de 
requisiteur zijn atelier met beelden te stoffeeren, 
zoo mooi als de geniaalste scheppingen der Griek
sche oudheid, dan nog zou het doel niet worden 
bereikt, het doel, ons te doordringen van de 
waarheid, dat hij, de Lucio, die wij daar voor ons 
zien, ze gemaakt heeft. Dit zou alleen dan het 
geval zijn, als wij ze hem zagen boetseeren -
want het tooneel leeft nu eenmaal van "gebeuren", 
van ons te doen aanschouwen. Een echt drama-

") Vertaling van Jeanne Salomonson-Asser. Almelo W. Hila
rilU; V/zn. 
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ticus onthoudt er zieh dan ook van helden-kunste
naars te kiezen voor hoofdpersonen in zijn handeling, 
helden-kunstenaars, wier belangrijkheid ons moet 
blijken uit hun kunstenaarschap. Wel ziet men 
in het bliispel artiesten optreden, maar dan altoos 
getravesteerd, dat wil zeggen in spotvorm, wat 
natuurlijk geen bezwaar heeft, want dan komt 
het aan op uz'terlfikheden! 

En zoo komt het, dat Lucio, de beeldhouwer van 
d' Annunzio, de ons als z66 geniaal geteekenden 
kunstenaar, die onder suggestie van Giaconda, 
beelden schept, van voor alle eeuwen blijvende 
schoonheid, op het tooneel, in levenden lijve voor
gesteid, ondanks of juist om zijn mooie praten en 
extatische opgewondenheid, niet veel meer dan 
een drukdoende aansteller is, die ons geenszllls 
den indruk geven kan, dat hij waard is, al wat 
er om hem gebeurt en wordt geleden. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK * * * 
Tot het bijzondere in de afgeloopen 14 dagen 

op tooneelgebied, behoort de vertooning van een 
oorspronkelijk tooneelspel in 4 bedrijven: Het 
hoogste Recht, van mevr. lna Boudier-Bakker. 
die in hare romans en ook in, een eenige j aren 
geleden van haar gespeeld stuk: Verleden, een 

Mevr. INA BOUDIEIl--BAK\';\·:I<. 

de scholen in het kleine dorp waarvan hij burge
meester is, niet meer voldoen, het zoontje en 
dochtertje naar stad stuurt onder de hoede van 
zijn moeder, de oude mevrouw Kolberg, die in 
het huwelijk van haar zoon met Eva altoos een 
soort mesaillance heeft gezien gaat de 
betrekkelijk nog jonge vrouw zoo'n leegte om 
zieh gevoelen, komt zij zoozeer onder het druk
kend besef, dat zij in haar huis, door haar man, 
niet voor vol wordt aangezien, dat de grond er meer 
dan bereid door wordt om er een liefdesverhou
ding tussehen haar en Frank, uit te doen op
bloeien. Maar alles in eer en deugd. Het blijft 
bij sm achten , redeneeren en komt niet tot eenige 
daad. Na elk bedrijf vat bij den toesehouwer het 
vermoeden post - op grond van. wat hij in het 
voorgaande heeft waargenomen van de betrekking 
tusschen Eva en Frank - dat zij met hem haar 
huis zal hebben ontvlucht, maar telkens vindt men 
haar bij het opgaan van het scherm in de oude 
po<:itie terug: treurende, kwijnende, als de miskende 

: in haar gezin. Totdat eindelijk, in het 4e bedrijf, de 
i echtgenoot zeH haar de deur wiist. Eva heeft hem 

namelijk haar liefde tot Frank bekend, een liefde 
waartoe hij - Marius - haar heeft gedreven, 
wegens zijn vernederende behandeling. Doof is 
hij steeds gebleven voor haar smeekingen om haar 
haar dochter, Lize, terug te geven, van wie hij 

: in zijn blinde vereering voor zijn moeder, niet 
I ziet en niet gelooven wil, dat zij in de stad op

groeit tot een eoquette, die de jongens naloopt 
enz .. kortom, die haar verderf te gemoet gaat. 

Maar innerlijk is Lize nog niet verdorven, dit 
blijkt duidelijk in een scene, waarin de moeder 
haar kind de bekentenis ontlokt van wat zij bij 
haar grootmoeder misdoet - omdat zij zich daar 

I niet thuis voelt, behoefte äls zij heeft aan moeder
zorg en moederliefde. En hoewel Marius niettemin 
blijft weigeren Lize haar terug te geven, heeft 
zij gemeend Frank niet te moeten volgen, maar 
te blijven en te dulden, teneinde niet afwezig te 
zijn, als Marius, door de ervaring geleerd, tot 
beter inzicht mocht komen en zijn kind terug 
haalde. Juist zijn verblinde starheid heeft er haar 
toe gebracht te bekennen hQe zijn voor haar ver
driet verlichting heeft gezocht in den troost van 
Frank, maar dat prikkelt zijn eigenliefde dan ook 
eerst recht en doet hem in toorn ontsteken. Hij wijst 
Eva, die volgens hem zoo weinig zelfbeheersching 
heeft getoond en reeds daarom zieh onwaardig 
heeft gemaakt als opvoedster harer kinderen op 
te treden, de deur. Maar dan treedt de oude 
mevrouw tusschenbeide, die, na op haar beurt een 
uiteenzetting te hebben gehad met Eva, iets is 
gaan gevoelen van het ongelijk dat Eva is aan
gedaan, en weet te bewerken, dat Lize thuis en 
onder Eva's hoede komt en dat man en vrouw 
bij elkaar blijven, om, der wille juist van de kin
deren, die in het huwelijk het hoogste recht 
hebben ! 

zoo gevoelig talent verraadt .. Hd hoogstc Recht 
heeft in zoover een gelijk bezwaar als d' Annunzio's 
Giaeonda, dat er te veel in gepraat en gerede
neerd wordt, te weinig gehandeld. fJe verklaring 
hiervan is bij mevr. Boudier, dat hare personen 
~oo weinig dramatisch zijn van natuur en aanleg! 
Er komt een minnaar in het stuk voor, een 
schilder, Frank van Leenten, bij wien Eva ·troost 
zoekt in haar verdrietig huwelijksleven, getrouwd 
als zij is met een man, Marius Kolberg, die hoe
wel hij uit liefde haar genomen heeft, haar houdt 
buiten zijn geestelijk bestaan, aangezien hij haar 
kortweg gezegd, een gansje vindt. In de witte
broodsweken en toen haar beide kinderen klein 
waren en hare verzorging behoefden, wreekte deze 
verhouding zieh niet dadelijk. Kolberg had trouwens 
wel eens beproefd haar belangstelling in te boe- I 

zemen voor zijn wetenschap, maar 't lukte niet; , 
Eva voelde daaraan heel geen behoefte. Maar als 
Kolberg, zoodra de kinderen grooter worden en 

Dit tooneelspel, waarin het nooit tot eenig 
uiterste komt, aangezien de personen, die er in 
optreden, geen van allen van het daartoe benoo
digde temperament zijn, in den grond van hun 
wezen, ook geen van allen sIecht zijn, maar -
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gelijk het in het stuk zelf wordt erkend - ieder 
voor zieh uit bestwil handelen, is niet in staat den 
toeschouwer-hoorder sterk te spannen of diep te 
schokken - maar de fijn voelende geest, die er 
doorstraalt, de zedelijk hoogstaande bedoeling, 
waaruit het is ontsproten en het juiste inzicht in 
het menschen hart, waarvan de schrijfster in menige 
scene blijk geeft, verleenen het een meer dan 
alledaagsch karakter. Wij hebben hier nog bij te 
voegen, dat het tooneelspel wordt vertoond door 
het gezelschap der Ned. Tooneelvereeniging, in 
den juisten toon en met die gebondenheid van 
samenspel, die de voorstellingen van dit gezelschap 
doorgaans kenmerken. De rollen zijn in handen van 
de dames v. d. Horst-Melsert, E. de Boer-van 
Rijk, Tilly Lus en de h.h. Post, Ternooy Apel 
en Gilhuys. 

* * * 
Een ware verrassing is ons een door het Rot

terdamsch gezelschap-Van Eysden, onder protec
toraat van Dr Kunstkrzlzg, gebrachte vertooning 
geweest van een, ook oorspronkelijk, tooneel
spei, in 3 bedrijven, door Fabricius: J[rt df' /w'IId
schoen getroumd. Het is niet volmaakt - maar 
zeldzaam onderhoudend. \Vat er \'oornamelijk 
een fout in wordt geacht, is het punt van uitgang, 
dat - namelijk Anna Kelling fit zegt op het 
huwelijksaanzoek van Frans van Laar, die admi
nistrateur op een kina-onderneming, reeds jaren 
en jaren achtereen in Indie iso Anna Kelling 
heeft wel is waar goede heugenis van hem uit 
haar jonge jaren, toen Frans en zij zieh altoos 
tot elkaar voelde aangetrokken, samen dweepten 
met schrijvers als Multatuli, Potgieter enz. -
maar men waarschuwt haar van alle kanten. dat 
Frans daarginds heelemaal verworden i5 tot een 
sujet, waarin alle haogere aspiraties zijn gedood, 
dat hij slechts leeft voor bitteren en meiden. Dat 
Anna nochtans den stouten stap waagt, verwon
dert ons echter niet. ,.Zij zal hem wel beteren, 
wel weer in hem opv.ekken, wat verdoofd iso De 
verzorging van een teer voelende Europeesche 
vrouw, zal den in eenzaamheid aldus verwordene, 
wel weer tot een ander mensch maken!" Nog 
eens, dat een meisje zoo denkt - i5 niet on
waarschijnlijk. Wel' minder aannemelijk is daar
entegen, dat een mensch, gelijk hij ons beschreven 
wordt van te zijn geweest in zijn jeugd, toen 
Anna met hem dweepte (zij heeft eigenlijk altoos 
op hem gewacht), zoo'n onverbeterlijke ploert is 
geworden, als Frans van Laar in het verloop van 
het stuk toont te zijn; vatbaar \'oor niet 
een beter, beschaafder. edeler indruk. Dat Anna's 
hl.welijk met hem. dm: zeer ongelukkig uitvalt, 
ligt voor de hand. De twee laatste bedrijven, 
die op de plantage in I ndie speien, laten daar
omtrent dan ook niet den minsten twijfel. Niets is, 
gelijk ik al opmerkte, volmaakt; aan het beste 
tooneelstuk is wel een los torntje te vinden. En het 
torntje in dezen handschoen - daar is misschien 
wel meer dan een onvolkomenheid, ookin het laatste 
bedrijf, waarin een enkel effect wel wat gezocht 
i5 (ik denk aan het Kerstlied - hoezeer eIit effect 

het ook doet) - wat er voor onvolmaakts in het 
stuk moge zijn, het heeft niet verhinderd, dat ik 
de uitvoering van dit tooneelspel, van den ons 
to: heden geheel onbekenden heer Fabricius, met 
bijzonder veel genoegen heb bijgewoond. De 
persoOil van Frans Van Laar lijkt ons een 
meesterstuk van juiste opmerking en juiste teeke
ning. Hij is trouwens de schepping in het werk 
en er zal wel nauwelijks een acteur zijn te "inden, 
die haar zoo waar en natuurlijk zal verpersoonIijken 
als de heer Nico de Jong. Geheel de uitvoering 
door de Rotterdammers, gedragen als zij voorts 
werd door de dames Tartaud, Mauhs, de heeren: 
Henri Morrien, C. Van Kerckhoven, v. d. Lugt 
Meisert en Daull), heeft een uitstekenden indruk 
gemaakt. Daar was nog van dien echten comedie
stijl in, der Haspelsen en der Moors en dus mede 
van hunne beschaving en distinctie. 

H. L. B. 

ZESDE DRIEJAARLIJKSCHE WED
STRijDVANTOONEELLETTERKUNDE 
uitgeschreven door de Stad Antwerpen 1906. 

Uit het ons toegezonden verslag der werkzaam
heden van den keurraad blijkt, dat eIe vijf leden 
met de beoordeeling der ingekomen stukken be
last, een ware corvee hebben gehad. De massa be
stond uit 25 drama's of treurspelen, 34 tooneel
speien, 22 blijspelen en 18 zangspelen. De uit
spraak moest- volgens de belofte in den om
zeridbrief - geschieden' binnen Neu weken. Het 
was dus ondoenlijk, dat elk der negen juryleden 
(I/ de stukken las. Besloten. werd daarom dat 
de jury zieh in vier groepen verdeelde, die elk de 
eerste schifting van een der vier vakken op zieh 
zou nemen. Na een maand zou de jury weder 
vergaderen en elke groep die werken aanduiden 
die volgens haar niet in aanmerking dienen te 
komen. Zoo bleven, den 23 Juli 1906, zes drama's, 
veertien tOOIlee Ispelen, acht blijspelen en zeven zang
speIen over - samen 35 stukken, die elk der 
negen leden te lezen kreeg. "Met het vaste voor
nemen tegen half Oogst klaar te zijn, nam ieder 
lid een pak van vier werken mede naar huis; er 
was zelfs spraak op 10 Augusti weder te ver
gaderen. Edoch, in 't begin dier maand bleek 
het weldra dat er aan een zoo vroegtijdige uit
spraak niet kon gedacht worden; elk lid zou min
stens twee stukken daags hebben moeten lezen, 
en de verzendingen van de eene stad naar de 
andere hadden moeten geschieden met eene stipt
heid, die men waarlijk niet verhopen kan van een 
keurraad van negen leden, die nagenoeg allen 
talrijke ambtsplichten te v~rvullen hebben ; men 
voege daarbij verwikkelingen met den dienst onzer 
Belgisehe en ook buitenlandsche Spoorwegen. Er 
kwam dus bericht dat de uitspraak tot September 
verschoven werd. Het was een verademing, en 
een voldoelling, want vele der aangehouden stukken 
verdienden braaf een herlezing. Er werd door 
onze toaneelschrijvers veel goed werk geleverd, 



HET TOONEEL. 61 

en voorzeker zou de keurraad zich in verlegenheid 
bevinden, om b.v. uit de Tooneelspelen het beste 
onder zooveel goede te kiezen. 

Midden September waren de 35 stukken door 
al de leden van de Jury gelezen en op 21 September 
werd de vergadering voor de uitspraak belegd. 
Niet minder dan vier volle uren werden aan de 
beraadslaging besteed, waarvan drama's en tooneel
speien de drie kwart in namen. Daar dit algemeen 
voorzien werd, besloot men een aanvang te nemen 
met de zangspelen en de blijspelen. De strijd op 
die beide terreinen leek op schermutselingen, ver
geleken bij den waren veldslag, die rond Drama's 
cn Tooneelspelen zou geleverd worden. 

In de zes aangehouden zangspelen werd een 
llieuwe schifting gedaan, en zoo bleven over: 
.llfa,,.z'oltj"n, De Smzii van den Vrede en Baldo's 
TJood. 

Overgaande tot de stemming voor den eersten 
prijs bekwam Mariolfi" vijf stemmen, Balders 
Dood twee, de De Smz'd viln den Vrede een stem, 

Ovu de Blijspelen duurde de beraadslaging ook 
niet lang. 

Alhoewel dit yak weer het zwakste was, tegen
over den wedstrijcl van 1903, stelt toch de Keur
raad met groot genoegen vast, dat er merkeIijke 
vooruitgang is waar te nemen, De acht in <lan
merking genomen stukken hebben alle ware ver
diensten: onze schrijvers beginnen het onderscheid 
te kennen tusschen het blijspel en het kluchtspel, 
het spei voor het· tooneel en het spei voor circus 
en kermistent. Het grove en het platte worden 
meer en meer vermeden, en mcn streeft meer 
naar waarheid, althans naar waarschijnlijkheid, 
levendig en geestig ten tooneele gevoerd, dan 
naar onzinnige klucht. 

Welk blij spe I den eersten prij s zou behalen, 
werd in omvraag gesteid. Zeven leden tegen twee 
kenden den palm toe aan De Gewenscltt(' [(arei, 
en vijf tegen twee den tweeden prijs aan Vas!rll
avondsj>el. 

Dat er tusschen de Drama's en Treurspelen 
werken waren van 1100ge waarde blijkt wel uit 
de lange bespreking, die over dit yak gehouden 
werd; meer dan een nur was S. P Q. A. -
want het was hem daar voornamelijk om te doen -
het onderwerp van de beraadslaging \Vij waren 
het toch allen hierover eens, dat dit tooneelwerk 
de vrucht is van den langdurigen arbeid van een 
verheven geest, en dat het, ondanks enkele ge
breken, uitblonk ver nog boven alles wat wij te 
lezen kregen. Het werd dan ook besproken in 
al zijne deelen en onderdeelen; taal, stijl, vers
bouw, eenheid, karakterteekening, tooneelvaardig
heid, enz. werden getoetst en hertoetst, wijl het 
een werk gold dat den naam van zijn schrijver 
naar allen schijn in de letterwereid zal opluisteren. 
De figuur van Gunther werd in de eerste plaats 
erg betwist; volgens een achtbaar recensent 
mangelde het haar aan eenheid en vastheid, maar 
anderen hielden staan dat Gunther, onder de ge
geven omstandigheden, bleef wat hii van eerst af 
aan was, een politieke droomer, die zijn droom 
niet ziet verwezentlijken, omdat de tijden niet rijp 
waren en omdat hij geen rekening hield met de 

eischen van hart en gemoed. De eenheid, zei 
men verder, wordt ook gebroken door tal van 
nevenpersonages, hoe uitmunt<:-nd deze ook ge
teekend zijn; anderen weer waren daarentegen 
van meening, dat al de personages het hunne bij
brengen tot het einddoel, de historische en psycho
logische schildering van een erg beroerden tijd 
waarvan zoo weinig gegevens tot ons doorge
drongen zijn. Mist het werk hier en daar den 
geweldigen dramatischen adern, die het moet doen 
leven, en zou 't misschien gebeuren, dat het op 't 
Tooneel niet tot zijn recht kwam _'t geen toch 
een opvoering zal moeten uitmaken - dan blijft 
het, met zijn gebreken, evenwel een werk van 
zulke ongemeene scheppingskracht, dat geen ander 
de vergelijking er mede kan doorstaan . 

In aanmerking nemende de hfloge dichterlijke 
waarde, die algemeen erkend ""ordt, en het be
twijfelbare van de dramatische werking werd er 
voorgesteld yoor S. P. Q. /1. een bijzonderen 
prijs van 500 frank aan het Gemeentebestuur te 
vragen. Dit voorste) werd met algemeene stemmen 
aangenomen, behalve de stern van een lid, dat 
verklaarde eenvoudig den eersten prijs aan dit 
stuk toe te kennen, als zijnde 't merkwaardlgste 
gewrocht in het yak Drama's. 

Overgaande tot het onderzoek der zes andere 
werken, die aangehoudt'n waren geworden, bleven 
weldra enkel in bespreking De Sterkste, De Zondc 
en J)orpsadel. 

nl~ Sterksk is een somber drama van het ruwe 
buitenleven, in zeer schilderaehtige taal geschreven. 
Het is met veel tooneelkennis ineengezet, en de 
drie bedrijven zullen zeer vlug speien, Veel 
dramatische kracht ligt in dit stuk, maar het 
bloederige derde bedrijf, na al het siechte dat in 
de vorige voorkomt, zal toch volgens eenigen 
onzer op het publiek den indruk maken, dat alk 
buitenlieden lage en dierlijke wezens zijn, en juist 
die gevolgtrekking is hinderlijk. 

Het drama TJorpsadel werd ook hoog geprezen 
om de vele goede hoedanigheden, die er zich in 
openbaren. De knecht Kraai die er in voorkomt. 
is door een meesterhand geteekend, en het slot 
van het stuk is tragisch mooi: maar de handeling 
is onwaarschijnlijk in vele deelen, en de harde 
toestanden, hard bewerkt, wekken meer afschrik 

, dan belangstelling. 
TJe Zondf', naar de meening van een onzer, 

een al te langdradig pleidooi voor bedrogen 
dochters, heeft volgens anderen schitterende hoe
danigheden. Wel zijn de gesprekken, vooral de 

I reeks der verleidingsverhalen in het derde bedr~if, 
al te lang, maar dat gesnap en gesnater is eenig 
mooi getroffen, het is een brok leven dat doet 
treuren en walgen, maar dat, 0 zoo juist gevoeld 
is, Het eerste bedrijf, hoe kleurig ook. is te 
lang, doch het flinke slot maakt veel goed. Het 
tweede is ons dunkens het beste, bijzonder Voor 
wie op de hoogte zijn van Hollandsche toestanden. 
Het vierde bedriif is prachtig en het slot kiesch 
en tragisch getroffen. Jammer dat het voor Zuid
Nederland minder bruikbaar zal zijn omreden het 
in Hollandsehe gewesttaal geschreven iso Dit stuk 
in Vlaamsch dialekt overhrengen, ware 't ongeniet-
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baar en aanstootelijk maken voor het voornaamste 
gedeelte van ons publiek ; en het gebruik van 
Hollandsch dialekt zal wellicht, in de overige 
pravincien van NederIand zelf, aanleiding geven 
tot dezelfde moeilijkheden. 

De Zonde bekwam bij de stemming over den 
eersten prijs, de algemeenheid der stemmet1. 

Aan Ih, SterkslE werd met zeven stemmen op 
negen de tweede prijs toegekend. 

Nu stond de Keurraad VOOf het zonderlinge 
geval, eene keus te moeten doen tusschen 14 
stukken der afd. tooneelspelen, die als lezens
waardig en verdienstelijk werden aangewezen. 
Een nieuwe schifting werd Boodig geacht. daartoe 
ging men over, en er bleven in bespreking de 
vijf volgende werken: Rudoif Nolthenis, Doktcr 
de Waert, Filip Forsberg, 111 Boeiel/ en lTd Ras. 
Men was het eens tusschen die vijf de laureaten 
aan te duiden; edoch dit was eerder gezegd dan 
gedaan, want elk lid verdedigde dapper het stuk 
zijner keuze en wist nog al wat kwaad te zeggen 
van al rie andere. 

Drie stemmingen werden opvolgentlijk gehouden 
met schier denzelfden uitslag. 

Er scheen geen uitkomst mogelijk. Van weers
kanten werden nog eens de goede hoedanigheden 
en gebreken aangehaald van de vijf stukken in 
betwisting; maar wat de een afkeurde werd soms 
door een ander net het SChOOtlSt geheeten, zoo 
b.v. in Rltdolf No!t!zf'm:\· vond A het onwaar

. schijnlijk en zelfs belachelijk, dat die stoere socia-
list zich zoo botweg het verleiden dOOf Tante 
Marianne, en zijne kameraden in den steek liet; 
en B daarentegen yond de koketterie van de 
Tante met hare berekening om Nolthenis erin te 
laten loopen meesterlijk weergegeven, en het ten 
grande gaan van Nolthenis bleek hem een on
vermijdelijk zielkundig gevolg van zijn aanleg: 
veel hart, smartelijke herinneringen, overspannen 
zwakheid als grondslag. . 

. Dokter dr Waert werd ook warm vcrdedigd, 
maar over 't algemeen was men Vqn gevoelen, 
dat die Dokter met zijne theorie het al te ver 
dreef, wat de twee eerste bedrijven bedierf, het 
derde echter knapt gansch het stuk op dOOf zijn 
ongemeene dramatische kracht. 

Ft·lip Forsber,l{ vond kloeke verdedigers, maar 
evenveel afbrekers. Het behelst prachtige brokken, 
naast helaas verlammende langdradigheid. Het 
doet ook veel aan Ibsen denken; de redeneeringen 
over opvatting van plicht zouden haast vervelen, 
terwijl weer andere samenspraken boeiend en 
treffend zijn. 

In Boden is een stuk dat in het opzicht van 
tooneelkennis en bewerking veel andere overtref( 
doch het ga at mank. aan het euvel der meeste 
tendenz-stukken: bokken en schapen; in dit geval 
zijn de gemeente-overheden de tyrannen. en de 
onderwijzers de martelaars; dus moet de school 
aan de gemeente onttrokken worden ten voor
deele van den Staat. Of alle gemeenten en alle 
onderwiizers die thesis zullen goedkeuren blijft te 
betwijfelen. 

Het Ras sluit goed ineen; schrijver heeft al 
het dramatischp. weten samen te vatten tusschen 

een beperkt getal wezens, wier natuurlijke aanleg 
noodlottig tot de ontknooping leidt; de strijd die 
ontbrandt hing in de lucht, werd met de geboorte 
medegebracht, en moest op een of andere wijze 
uitbarsten. Het stuk voert doorgaans een degelijke 
tooneeltaal en kent geen langdradigheid. Sommigen 
on zer vonden het antisemitisch getint, sectarisch 
en ruw van bewerking, terwijl het volgens anderen 
berust op de gansch verschilIende opvatting van 
's levens eisclten en gaven, die onoverkomelijke 
hinderpaal om het samen goed te kunnen vinden ; 
het feit bestaat, dus mag de dichter die gegevens 
ver werken onder beding nochtans van zedelijk 
rechtvaardig te blijven. 

Maar er moest toch een eind aan komen. 
Na allerhande voorstellen gewikt en gewogen 

te hebben, werd men het eens over het toekennen 
van drie prijzen van gelijke waarde, elk 200 frank, 
en de leden werden verzoeht elk drie werken 
daartoe aan te duiden. Dokter de Waert echter 
werd, aangezien als" zijnde door de vorige stemmin
gen. definitief afgewezen. 

Bij de eerste omvraag bekwamen: Rudoif Nol
thrnz"s 6 stemmen, Filip Forsber;: 7 stemmen, 
In Bot·t"en 6 stemmen, flet Ras 8 stemmen. 

Er diende dus herstemd te worden tusschen 
RI,do{/ Noltlzenis en Jn Boeien, en de uitslag 
was: Rudoif Nolthenis 5 stemmen, In Boet·en z 
stemmen en twee onthoudingen. 

Aldus werden drie prijzen van 200 frank elk 
toegekend aan Rurloif Nolthe1'us. Fz"lt"p Forsber.l{ 
en Ilel Ras. 

De einduitslag was dus: 
Drama'.\" 0/ treurspelen: l e Prijs, 500 frank, 

JJr; Zonde (4 bedr.) dOOf Eline Van Stuwe 
(Jacqueline Reyneke van Stuwe), 's-Gravenhage. 

2" Prijs. 200 frank. Dr Sterkste (3 bedr.) door 
Gustaaf De Mey, Ledeberg-bij-Gent. 

Een bijzondere prijs, van hetzelfde bedrag als 
de eerste prijs, aan S. P. Q. A. (Srmt·m·'s Kin
deren, 5 bedr.) dOOf Rafael Verhulst, Cappellen· 
bij-Antwerpen. 

Tooncelspelell: zoo frank Hel Ras {3 bedr.) 
door Lodewijk De Schutter, Antwerpen. 

200 frank Ftlip Forsber;: (4 bedr.) door P. A. 
Rraams Scheuer, Amsterdam. 

200 frank Rurlolf Nolthems (4 bedr.) door Albert 
van Waasdijk, Rotterdam. 

Blf/spelen: I" Prijs, 300 frank, De ;rewenschte 
Karel (z bedr.) door Rafael Verhulst. Cappellen
bij -An twerpen. 

2 e Prijs, 200 frank, Vastenavond-spel (3 bedr.) 
door Jan Bruylants, Antwerpen. 

Xan1(spelen: l e Prijs, 500 frank. Marz"oliin 
(3 bedr.) door Rafael Verhulst, Capellen-bij-Ant
werpen. 

2 e Prijs, 200 frank. Balders nood (3 bedr.) door 
D' Eugeen van Oye, Oostende. 

Een bijgevoegde prijs van ISO frank wordt 'ler
leend aan De Smz"d van den Vrede (3 bedr.) door 
August Monet. Antwerpen. 

dn de vakken Drama en Tooneelspel» - besluit 
de Jury - werd veel verdienstelijk werk inge
zonden. Er is vooruitgang op het gebied van 
eigenlijke tooneelkennis, ook ne tooneeltaal wordt 
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beter, en de meeste inzenders geven blijk van 
~eer gelouterden smaak en kunstzin. Doorgaans 
IS de taal zeH ook beter verzorgd. Toch stuiten 
wij nog vaak, zelfs in anderszins goede stukken, 
op houterige boekentaiLl, vaak op echt rederijkers
gezeur. Anderen die dit euvel willen vermijden, 
vervallen wel eens in 't ruwe, zeHs het platte. De 
meesten hebben 't nog niet gebracht tot natuurlijke 
ongedwo~ß'enheiq. ~ulk.s is meest hieraan te wijten, 
zooals WIJ voor dne Jaar nog schreven, dat wij 
m Zuid-Ned~rland tot heden toe om zoo te zeggen 
geene gekUIschte omgangstaal hebben. Vit vele 
Vlaamsche werken is op te maken dat de schrijvers, 
bewust of onbewust, onder den invloed van Fransche 
opvatting en" taal staan, en niet vertrouwd zijn 
met het degehJke, dat de Nederlandsche en Duitsche 
litteraturen ruimschoots bieden. 
. Dit gebrek - - de taal daargelaten - - openbaart 

zich nog meer in de blijspelen, waarop de eerste 
prij s eel1 flinke uitzondering maakt. 

. In de zangspelen stel1en "lee vaak goede schik
kmg vast naast onbeholpen bewerking. Andere 
onderwerpen waren eerder geschikt voor drama 
dan v?or zan~spel. De uitslag kon dus moeilijk 
bevredigend ZIJn. In vele stukken is de versbouw 
onverantwoordelijk sIecht; sommige schrijvers 
hebben eel1 zonderlinge opvatting van maatslag 
of rythmus. De raad om eerst wat ter dege te 
studeeren, en dan weer eens mee te doen blijkt 
gaar niet overbodig. ' 

Nog een opmerking om te ei-ndigen. 
Elke wedstrijd toont ten duidelijkste aan, dat 

er een slach hardnekkige rrtp.edoeners bestaat, die 
h~t er, kost vrat kost, op wagen, er maar zonder
bhkken oi blozen de ellendigste draken en mis
gewrochten inzenden. Kwajongens die hun lagere 
school doorgesukkeld hebben , zouden beschaamd 
zIjn zulk ontuig in te leveren, als ze ooit maar 
een andere vertooning hadden bijgewoond dan in 
eer: poesjenellenkelder, of iets anders gelezen, dan 
feUilletons van een cent de aftevering. Lijden die 
jongens wezenlijk aan zulke grenzenlooze over
schatting van eigen talent en bevoegdheid~ dat ze 
ter goeder trouw meenen iets bruikbaars gewrocht 
te hebben, -- dan komt hier oprecht medelijden 
te pa~. Doch zenden ze hun onbekookt gedoe 
maar m, wel wetende dat het tot niets kan leiden 
dan mogen ze er zich aan verwachten eenmaai 
onder strenger oordeel te vallen. ' 

De keurraad was samengesteid uit de heeren: 
BRANS, J. M., te St.-Jans-Molenbeek, 
D'HoNET, GUST., te Gent, 
ENGELEN, HENRY, te Antwerpen, 
HEUVELMANS, FLOR, te Antwerpen, 
ROOSES, MAX, te Antwerpen, 
SABBE, MAURITS, te Mechelen, 
STOFFELS, CONSTANT. te Antwerpen, 

verder de heeren toondichters: 
DE BOECK, AUG., te Brussel, 
KEURVELS, EDWARD, te Antwerpen. 

TOONEEL- EN RECITEERCLUB * * 

* * * 11 WILLEM V AN ZUYLEN" 

Op I October jl: was het vijf jaar geleden, dat 
de tooneel- en reciteerclub «Willem van Zuylen» 
te Amsterdam, waarvan de heer A. C. Kreeft 
regisseur is, werd opgericht. 

Deze club, die gedurende haar bestaan blijk 
heeft gegeven, 'n eervolle plaats onder de dilet
tantenvereenigingen in de hoofdstad in te nemen 
is "van pla?, haar eerste lustrum op eeI1 waardig~ 
wIJZe te VIeren. Zij wen seht n1. aan het gemeente
bestuur . van Amsterdam het geschilderde portret 
van WIllen:: van Zuylen ter plaatsing in de por
trettengalenJ van den Stadsschouwburg aan te 
bieden. 

Om de daarto~ ?enoodigde fondsen te verkrijgen, 
geeft de vereemgmg op 19 December a.s. in den 
Hollandscher: Schouwbur!5 een voorstelling van 
een voor dIe geiegenheid uit het Fransch ver
taald blij.~'pel:. «De Twistappeh (<<Le -Pretexte») 
van p~mel RIc~e, welk stuk te Parijs in de 
Comedle Fran\,alse met uitbundig succes werd 
opgevoerd. 

Reeds mocht de vereeniging sympathiebetuiging 
n:et haar voornemen ontvangen van mevr. Therese 
Schwartze, te Amsterdam, mevr. W. Hoen-Van 
Zuylen, Rotterdam, en de heeren: Taco H. de 
Beer, S. ]. Bouberg Wilson, A. van der Horst 
prof. Bart van Hove, A. C. Kreeft, W. P. d~ 
Leur, Theo Molkenhoer, A. Reyding, Jan C. de 
Vos, te Ams.terd.am, en. P. D. var: Eysden, te 
Rotterdam, dIe zich bereld verklaard hebben een 
eere-commissie te vormen. 

Het behoeft. nauwelijks verzekerd, dat wij de 
tooneel- en, reClteerclub «Willem van Zuylen» het 
beste "sueces toewenschen op haar pogen cn dus 

I harteh]k hopen, dat de voorstelling op I q Decem
ber a.s. voor een volle zaal plaats hebbe. 

EEN MOOIE VROUW GEVRAAGD. * 
«Tooneeldirecteuren hebben crraag dat de J' on-t> , 

gere vr~uwelijke leden van hun gezelschap aan 
vrouweh]k schoon vergoeden, wat haar aan talent 
nog ontbreekt. Niemand, die daar zoo eerlijk 
voor uitkomt als W ood, eenEngelsche schouwburcr
direct~ur." _ Hij vroeg namelijk langs dezen me~r 
gebru.Ikeh]ken weg, d. w. z. per advertentie. de 
«mOOlste vrouW van d~ we~~ld». Daarbij was ge
voegd. een nauwkeunge h]st van verschillende 
afmetmgen! zooals van de halswijdte, lengte der 
armen, taIlle enz., waaraan nauwkeurig moes~ 
worden voldaan. 
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't Is een tooneelstuk om alleen genoten te kunnen 
worden door een klein, en bizonder licht aan
sprekend" publiek ; om alleen gespeeld te k~~nen 
wor~en doo~ spelers zo~der. eenigen schijn van 
trucJes, en mtellectueel-mtui'tIef genoeg om te 
kun~en doordringen tot des schrijvers bedoelingen ; 
en m een zaaltje waar rustig-intiem luisteren en 
ge nieten mogeliik is, en elke nuance licht over 
,,?et voetlicht" glijdt. We hebben zoo'n zaaltje 
met; we heb ben de spelersgroep niet, d. i. althans 
niet als groep bijeen. Candida leek me niet licht 
op een hollandsch tooneel te zullen verschijnen. 

DELFTSCH STUDENTENTOONEEL 
«CANDIDA», VAN BERNARD SHAW. *) * 

Een waagstuk, (luder alle omst;;'ll.dig~lcdeD', hd 
gaan vertoonen van dit tooneelspel van schijnbare 
werkelijkheid en wijsgeerige visionairen onder
grand: "de hoogere, maar vagere en angstvalliger 
visie en de ollsamenhangende, boosaardige en zelfs 
ridicule onpractischheid", als dramatisch tegen
motz"ef gebruikt, tegenover "het helderziende krasse, 
zelfzekere, verstandige, welwillende, gelukkiglijk 
kortzichtige ideaal van het Christelij k Socialisme".-

Er is eenige verwantschap met Ibsens Bygmester 
Sollness - de jeugd, de visionnaire, vlijmend
scherpzinnige jeugd, die aan de deur klopt van 
de zelfgenoegzame ge-arriveerdheid. Maar Ibsen 
heeft heel zijn stuk zoo onreeel gemaakt, dat we 
aanstonds op het zoeken van dieperen zin gespitst 
worden; Shaw heeft zeer sterk den indruk willen 
geven van een geheel in het moderne leven ge
beurende werkelijkheid, en daar tusschen in: die 
hoogere, maar vagere en ang"tvalliger visie en de 
onsamenhangende, boosaardige en zelfs ridicule 
onpractischheid; midden tusschen beiden de hoog
staande vrouw. Het gevaar ontstaat dat we den 
jongen dichter, de aanverwant van Hilda Wrangel 
ridicuul gaan vinden met zijn hooggestemdheid: 
en dat de diepere zin, de ontleding van zeer precieus 
en subtiel vrouwelijk zieleleven vervaagt onder 
den schijn van het heel gewoon gebeuren. -

* * * 
Dat Candida ooit op het repertoire zou komen 

van eenig onzer gezelschappen, gelijk 't er in 
Berlijn gekomen is, zou ik nooit verwacht hebben~ 

I) Zie mijll artikel in De Gid., April 19°4, 

Nu is dat toch gebeurd. En wel door het 
Delftsch Studententooneel, onder leiding van den 
Hr. Eduard Verkade, en met medewerking van 
een Delftsche jonge dame, en van mej. Philippine 
Belder, van de Nederlansche Tooneelvereeniging. 
En zoowel omdat ik veel belang stel in Shaw, 
als in "liefhebbers" die zulk een werk met toe
wijding instudeeren: en in juffr. Belder, ben ik 
naar Delft gegaan, om de voorstelling bij te wonen. 

Stel u niet voor, dat dit Delftsche schouwburgje 
ook maar iets heeft van het zaaltje, dat ik voor 
rustig-intiem luisteren naar dit werk vroeg - 't is 
e~? . ongezellig kermistentje, zonder schijn van 
wIJdll1g. Wat er voor stemming en wijding heer
schen zou, moest van het tooneel komen _. niet 
over het voetlicht heen (want dat was weggelaten). 
Stel u evenmin voor, dat een twintigjarig student 
den. k~as-zelf zekeren rethoricus van het Christelijk 
Soclahsme, den man en domine Morrell zou kunnen 
uitbeelden - een persoonlijkheid, die het stuk 
draagt, tot geleidelijk zijn jongere vrouw het over
wicht van hem overneemt! Het is het aangename 

! van spelers-liefhebbers uit zulk een kring, dat zij 
een beschaafde ingetogenheid, aangenaamheid van 
spreken, en eenvoud met zich brengen - maar 
Morrell moet niet eenvoudig of ingetogen Zijll; 
eell figuur waarvan kracht uitgaat - al zal de 
schrijver doen gevoelen dat in hoogeren zin die 
kracht scll~nkracht is - de kracht moet er eerst 
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zijn, of haar gebroken-worden kan niet treffen; 
haar gepijnigd-worden niet mee-pij~igen j haar 
zich buigen voor de moeder-kracht niet een inner
lijk dramatischen overgang worden. En zoo ont
stond hier een leegte: we voelden meer een 
stootkussen tegenover ons dan weerflitsend staal. 

Maar juist wat Morrell verzwakte, versterkte 
zijn dramatischen tegenstander: beider Jeugd en 
gevoelige beschaving. Die figuur "an Eugene is 
ongemeen moeilijk: zijn linksheid moet geen 
onhandigheid zijn, maar uiting van zieleschaamte ; 
de duivel en de dichter wisselen telkens in hem; 
de inspiratie moet altijd zuiver en direct uit hem 
spreken. En al miste de heer Roelvink wel iets 
van Eugene's fijnhevige en vlijmende diaboliek, 
hij heeft voor het overige, en in clictie en in spei 
en houding, een waarlijk voortreffelijken Eugene 
getoond, een zooals ik onder onze beroepspelers 
er geen zou verwachten nitgebeeld te krijgen. 
Naast hem waren de drie andere dilettanten vol
doende j hun onbeholpenheid met hun beschaving 
verzachtte, niet onnoodig, cle kanten, die Shaw 
aan deze komische bijfiguren wel wat overscherp 
- in Engelschen clownstrant - geslepen had. 

Candida z66 te speien, dat we in deze charmeuse 
de zeer bizonder begaafde, helderziende en fijn
aangelegde vrouw leeren kennen, zal welaltijd 
moeilij k zij n j voor een beroeps-actrice, die nu 
eenmaal zooveel onechte belevingen moet door
maken, beel moeilijk; dit te doen in een omgeving 
van beschaafde dilettanten, wier eerste kwaliteit 
eenvoud is, allerbizonderst moeilijk j voor een 
actrice, wier genre heet te zijn de meest conven
tioneele van alle tooneelfiguren: de coquettes, 
hoogst gevaarlijk. Het is tot nu toe toe niet 
makkelijk geweest zich eenig oordeel te vormen 
over het "kunnen" van mej. Belder. Haar eersten 
roep heeft zij gemaakt in onzen Oost, en zoo'n 
roep van buiten wekt hier altijd zeer critische 
echo's. Aan het gezelschap, waaraan zij verbonden 
is, heerscht het vrouwelijk Star-systeem tot in zijn 
verste konsekwenties. Er is daar maar een actrice, 
die de "mooie" rollen speien mag j de rest is 
zwijgen - en mej. Belder . heeft aldus, behalve 
in de misteekende figuur van Donaert van Elten's 
Stormvogel, nog nauwelijks gelegenheid gehad te 
toonen dat zij iets meer kon dan coquettes uit
beelden. En dat zij nu Candida heeft kunnen 
doen leven, heel sober,heel echt, met fijne speelsch
heid en zuiver gevoel, is waarlijk een aangename 
verrassing geweest. 

Achter de schermen debuteerde inmiddels 
Eduard Verkade als regisseur. En ik, die zelf 
eenige ervaring heb van wat het zeggen wil, 
met ongeschoolde krachten te trachten naar iets 
dat boven het di~ettantisme uitgaat, kan wel
licht beter dan velen waardeeren wat hij hen in 
dezen heeft helpen bereiken. Er was een zekere 
stemming in deze vertooning, er waren nuances 
in, die een ernstige studie en een intuitief door
dringen verrieden ; dat door de zwakheid van 
Morrells figuur het geheel uit zijn voegen raakte, 
is iets wat men den regisseur in dezen wel niet 
kan verwijten; is iets wat ook bij onze beroeps
gezelschappen nu juist geen zeldzaamheid blijft. -

Voor een aangenaam interieur had Verkade zelf 
gezorgd; sints de eerste Nora-vertooning in ons 
land had ik op onze tooneelen nog niet weer 
zulk een "ontooneelachtige" karner gezien. En 
om haar te intiemer aanzien te geven, had hij 
het voetlicht uitgelaten. 

Dit laatste is een "hervorming", die j uist niet 
van vandaag of gisteren dagteekent: Immermann, 
de groote Dusseldorfer (I832-I1~37) heeft al tegen 
het voetlicht gesputterd, en Duitsche theatertechnici 
hebben, na de uitvinding van het electrisch licht, 
hun heil gezocht in· de vervanging ervan door 
zijverlicqting. Zoo lang menniet een tooneelkamer 
door een venster weet te verlichten even sterk 
als een gewone karner, is het aanbrengen van 
zij-licht eenvoudig de vervanging van' de eene 
conventie door de andere. In deze Delftsche 
mise-en-scene had, wilde men tot reeeler stemming 
komen, het licht moeten vallen door de open-· 
staande tuindeur in den aCQtergrond; maar dan 
zouden we de gezichten in de .schaduw gezien 
hebben. Nu was' er een zij-lichtbron naast den 
schoorsteen - een nieuwere conventie, weinig 
minder vreemd dan de voetlicht-verlichting; en 
de gezichten der speiers waren soms geheel of 
half in de schaduw, wat hun mimieeeren machteloos 
maakte. Voor mij lijkt het de taak van den 
regisseur, te zorgen dat dit laatste zoo weinig 
mogelijk gebeure, maar ook dat er stemming zij 
in het tooneelbeeld .- als het "spei" dit ten 
minste vergt. - Men zal dus 6f voetlicht met 
zijlicht of zijlicht aan bez'de kanten moeten hebben, 
doch dan het een tegen het an der wat versterken 
of verzwakken. En dan is licht aan beide zijden 
zeker het verkieslijkst. 

Het slechtst van de uitvoering was wat het 
beste had kunnen zijn, en in elk geval goed had 
moeten wezen: de vertaling. Zij leek me gedaan 
door iemand met weinig meer dan schoolkennis 
van het Engelseh, met wonderlijke vergissingen, 
veel cruheden en weinig van de taalschoonheid 
of kracht van het origineel. Ik noteerde op 't 
gehoor dat men sprak van "Kamers van Arbeid" 
en "Commissie "an Werkgevers", waar "Com
missie van Publieke Werken" bedoeld moest ziJn ; 
domine Morrell sprak van Candida's onschuld, 
waar hij had moeten wijzen op haar rez'nhez'd 
(purity zegt Shaw duidelijk!) en de hulppredikant 
maakte van the goodness ofheart van mr Burgess, 
die hem op een champagne-.souper onthaald had 
- de goedertz'erendhez'd van mr Burgess! - En 
zoo voort! -

Ik hoop dat men deze voorstelling nog wel 
eens ergens anders zal komen herhaien ; maar 
dat men dan eerst de vertaling nog eens grondig 
herzien zal. 

Amsterdam, 15 Dec. L. SIMONS. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK. * * * * 
Rotterdam, 15 December '06. 

Een tweetal oorspronkelijke stukken mochten 
we, sinds de laatste "Kroniek", genieten j een bij 
Van Eysden, een bij Brondgeest. Er wordt in dit 
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seizoen waarlijk buitengewoon veel door Neder- \ 
landsehe auteurs voor het tooneel geschreven. Het ! 
ideaal dat de litteratuur zieh in de wijdsche,door I 
te weinigen betreden velden der dramatiek be
wegen mocht, schijnen we al nader te komen, 
steeds nader! 

Alle tooneelgezelschappen in den lande komen 
met werk van landgenooten en nog een lange 
lijst ligt gereed. 

Dat on der het vele, dat wij nog hebben te 
wachten, te oordeelen ook naar hetgeen wij er 
reeds van mochten ontvangen, teleurstellingen niet 
zullen zijn uitgesloten, behoeft geen reden te zijn, 
ons niet te verheugen over de opgewektheid, de 
levendigheid in de tooneelproductie. Er is waar
heid in hetgeen Busken Huet beweert, dat in 
perioden, dat wij op geen groote dichters kUlmen 
roemen, de klez'ne, de mz'ndere goden daarom niet 
veronwaard mogen worden, aangezien zij, door 
aan den gang te blijven, een roeping vervullen, 
ons er voor bewaren, van aan het rijm te .... 
ontwennen. Voor 't overige hebben wij slechts 
het oog te richten naar naburige landen, om te 
ervar€n hoeveel kaf ook daar onder het koren (op 
tooneelgebied) schuilt en het loopende seizoen heeft 
ans tenminste al een nieuwen auteur gebracht, 
die mel: zijn eersteling, een welverdiend succes 
mocht behalen: den heer Fabricius, schrijver van : 
Met den handsclwen getrouwd. Wat nu' detwee 
laatste verschijningen betreft, WiIIem Sonius, de 
auteur van het bij Brondgeest gespeelde Laus 
Deo, SpeI aan de Zee, in 3 bedrijven, is niet zoo 
gelukkig geweest. Om het niet te verbloemen: 
het was een mislukking, te bejammeren ook voor 
den directeur-regisseur, die het uiterlijk zeer mooi 
had verzorgd en om de toewijding waarmede het 
stuk is gespeeld. 

"Laus Deo" is de naam van een schip, dat als 
wrak op het strand zit en al jaren de omdavering 
der wilde zee weerstaat. En wrak is ook de 
vrouw "Kasja", die in het huisje aan het strand 
woont, een vroegere gevallen vrouw, nu fatsoen
lijk, die 't ook een }loos tegen de woede van de 
levenszee uithoudt. Maar stuk geslagen wordt zij, 
evenals ten slotte het wrak. Haar Edu moet een 
nieuwen v'iool hebben. Om aan geld daarvoor te 
komen verkoopt zij zieh. En Edu miskent haar 
bedoeling. Daarom gaat zij dan in arremoede 
voorgoed . de schande weer in, met een viezen 
Duitschen jood. 

Aldus is 't ongeveer. Maar 0 het deed zoo mal. 
gewekt bij 't publiek en En het heeft hilariteit 

tegenzin bij de pers. 
De Nieuwe Rott. Ct. schreef o.a.: "Het is de 

ongerijmste geestesvrucht van een j?ngen man, 
die Ibsens Nora heeft gelezen. IndIen er een 
realiteit aan ten grondslag ligt, kan deze aan
grijpend geweest zijn, maar in wat wij gisteravond 
hebben gehoord - en - gezien, ontbraken logika, 
klaarheid en uitbeeldingsvermogen." 

Het andere stuk "Mesalliance" van J. B. Schuyl, 
schrijver van "Gedeballoteerd", heeft dankbaarder 
ontvangst gevonden. En dat ook wer ver
diend. 

De heer Schuyl lOcht het wel niet hoog, maar 

er is bij hem harmonie tusschen willen en kunnen' 
die sympathiek v66r dezen auteur stemt. 

De., Mesalliance" is begaan door den luitenant 
ter zee Henk van Weideren, die in Indie een 
braaf onderwijzeresje, dochter van een kruidenier 
uit een Hollandsch provinciestadje trouwt en 
daarom quaestie krijgt met zijn deftige Utrechtsche 
papa en mama. Zij willen dat hij breken zal met 
zijn proletige schoonouders, maar dat doet hij niet, 
ofschoon hij naar den zin dier schoonouders ,"oor
loopig toch te "hoog" iso Hij vestigt zieh in het 
stadje. waar zij wonen en als zijn vrouw op een 
"jour" hoort, clat de clames van hun stand haar 

I. FAI:I<!!"Il'S, schrijver van het te Rotterdam en elders met 
. zooveel sllccb. door Ilet Rotterdamsch Tooneelgezelschap 

opgevoerde Tooneelspel in 3 bedrijven: 
Jfrt den handschnell .!{rtrou71'd. 

bekonkelen, breken zij met deze ontaarde deftigen, 
hij gaat den dienst uit en wordt inspecteur van 
een levensverzekeringmaatschappij. Ongelukkig 
wordt Henk clus door zijn mesalliance in zijn 
huwelijk volstrekt niet, Integendeel. Nu hij zieh 
z60 een man van karakter toonde met liefde voor 
zijn vrouw, \01 opofferingszin, zal hij zelfs zeer 
gelukkig gaan worden, als tenminste de levens
verzekering vlotten wi1. Dit is van het stuk de 
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zwakke pIek. Het resultaat klopt niet met het 
uitgangspunt, het bewijs, niet met de stelling! 

In de uitwerking van het nog al dik gegeven, 
heeft de heer Schuyl 't er ook dik opgelegd. 
De schoonvader-kruidenier (Poolman) zegt din
gen (wer standsverschil, die niet alleen bij het 
publiek uit den engelenbak inslaan. Ook Henk 
zeH declameert tirades waar 't applaus niet bij 
uitblijven kan. Er is nog een oude hofjesjuf, tante 
van het vrouwtje, die (en voortreffelijk deed me
vrouw Coelingh dat) ook al dingen beweert, welke 
niet voor de voornaamheidspoes zijn. 

"Mesalliance" deed ons denken aan "Kleine 
menschen" en 66k aan de stukken van juffrouw 
Noordwal. 

H. D. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
20 Dec. 1906. 

De schouwburgen te Amsterdam hebben niet 
veel merkwaardigs opgeleverd, deze verloopen 
14 dagen: hoewel er twee oorspronkeIijke stukken 
voor het voetlicht zijn gekomen. Een er van: 
Geleende Vee?"en, vroolijk spei van de badplaats, 
in 3 bedrijven door Davidofsky, viel nogal in den 
smaak van het goedlachsche publiek, maar de 
schrijver heeft zich zijn sUCcf:S op wel wat al 
goedkoope wijze verschaft. Er is wel een aardig 
idee in het stuk - daar zijn er zelfs meer, maar 
men kan niet zeggen. dat het den auteur is ge
Iukt, uit het goede zaad zich een krachtigen struik 
te doen ontwikkelen. Hij heeft het niet verder 
dan tot een anecdotische behandeling kunnen 
brengen. Het aardige idee is, dat Paul Verstegen, 
jong advocaat met heelemaal geen zangstem, zich 
aangebeden ziet door een rijke erfdochter, Mathilde 
Stern berg, voor een niet gering deel om zijn 
stern, maar welke toebehoort aan een door hem 
gekochten gramophoon, die op zijn karner allerlei 
aria's afdraait. Aanvankelijk niet begrijpende waaraan 
hij den plotselingen omkeer in de gevoelens ten 
zijne voordeele bij Mathilde heeft te danken, daar 
de zinspelingen op zijn heerlijk tenorgeluid hem 
eerst ontgaan - laat hij, den toestand begrijpende, 
de hulde hem gebracht, zich aanleunen. uit vreeze 
van anders zijn huwelijk te zien mislukken. Maar 
omgekeerd blijkt hij verliefd te zijn op Mathilde, 
gedeeltelijk ook om haar heerlijk pianospei, dat 
"van achteren bekeken," door een pianola wordt 
voortgebracht. Het is - zal men erkennen -
eeu vernuftig kluchtspel-idee, en Davidofsky heeft 
er den zin van veralgemeend, door aan het slot 
van zijn stuk er de moraal uit te doen opbloeien, 
niet al predikende, maar door het ongezocht te 
pas brengen van een critiek op den persoon van 
Christiaan uit Cyrano de Bergerac, wiens heele 
liefdeleven, een leven is van bedrog, van opzet
telijk bedrog, die natuurlijk ook op den tragisch 
bedoelden held zijn schaduw laat vallen, op Cy
rano zeH, die desbewust tot het plegen van dit 
bedrog, zijn medewerking verleent. Enfin, de 
lezer, die den titel van Davydofsky's stuk: Ge
leende Veeren en den door ons aangeduiden filo-

sofischen en psychologischen ondergrond, waarm 
het worstelt, combineert, zal erkennen, dat er 
wel stof voor' een vroolijk speI, dat flink op zijn 
beenen staat, aanwezig was. 

Jammer, dat Davidofsky van de behandeling 
dier stof op te oppervlakkige wijze zich heeft af
gemaakt. De menschen, die hij op de badplaats 
tezamen brengt, zijn erger dan charges, d. w. z. 
het is er zo6 dik opgelegd, dat men de modellen, 
waarop zij gelnspireerd zijn, nauwlijks meer 
herkent. En dat moet toch, 66k in een klucht
spel-figuur! Het moge geen mannequins worden, 
opzettelijk z66 toegetakeld om de menschen aan 
het lachen te brengen. Dan doen ze 't misschien 
een oogenblik, maar het "Absichtliche verstimmt" 
al dra. De onmogelijkst denkbare combinaties, 
de meest onwaarschijnlijke toevalligheden, schrik
ken Davidofsky niet af om den gang te houden 
in zijn spei en het tot een einde te brengen en 
zoo overschrijdt hij gedurig de grens, die zelfs in 
de dolste klucht moet worden geeerbiedigd, zal 
zij geen poppenkasterij worden. Wat doet een 
redelijk mensch lachen? Niet de malligheden van 
iemand, die niet toerekenbaar is, zooals Triller 
de impressario, of de dwaze gezegden van een 
Koremans, die voor den schrijver gewoonweg is 
een kapstok, waaraan hij zijn aardigheden ophangt. 
Ik erken dat voor sommige menschen de gramo
phoon een geliefkoosd mllziekinstrument is -
mij wordt ze spoedig onduldbaar. Nu, Kooremans 
is ook zoo'n gramophoon, die altoos, juist ter 
snede, de grappigheid debiteert, die de auteur 
hem ingeblazen heeft. Neen, wij verlangen ook 
bij een klucht, zeHs in het onverstand, de dollig
heid, zekere logica, en van de menschen, die er 
het spei drijven, een wel zoo scherp mogelijke 
karakteristiek, maar een, die gecondenseerd is uit 
het leven zelf. En dat is hier bij velen niet het ge val. 

"Geleende Veeren" wordt met het vereischte 
animo vertoond door de Nederlandsche Tooneel
vereeniging. 

Over de Zaterdag 8 December 11. in den Stads· 
schouwburg gegeven premiere van "Een Offer" , 
tooneelspel in vier bedrijven van mevr. N. Abbing
Van Houweninge, kan ik - na al wat de bladen 
er over zeiden en - erger nog - niet zeiden, 
zeer kort zijn. 

"Elk meent zijn uil een valk te zijn," en dat 
de schrijfster een oogenblik in hare roeping ge
loofd heeft, is niet zeer bijzonder in onzen tijd 
van overproductie op litterarair gebied. Er groeien 
meer meelarme korenaren op "ons dietbaar plekje 
grond," Velen meenen ten on rechte dat een voor 
indrukken niet-ontoegankelijk gemoed, verbonden 
met een phantastischen geest, die afkeerig is van 
het alledaagsche, recht geeft op een zetel in het 
priesterkoor der kunst. Dat die troebele gevoe
ligheid geklaard moet worden dool' eenzeer sterk
individueelen. scherp-cl'itischen geest, welke niet 
slechts maatschappelijke misstanden of menschelijke 
ondeugden onderzoekt. men ook eigen talent en 
techniek aan eene zorgvuldige expertise on der
werpt, vergeten de meesten. En aan mevr. Abbing
Van Houweninge is deze zelfverblinding dan ook 
niet te zeer ten kwade te duiden. Wel echter 
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aan de mannen van het Nederlandsch Tooneel, I 

die toestonden dat dit zonderlinge romantisch pro
duct a la-George Ohnet in den Stadsschouwburg . 
voor het voetlicht kwam. Zij zijn oorzaak, dat 
mevr. Abbing-Van Houweninge zieh thans - be
roepend op hunne autoriteit - allicht verongelijkt 
zal gevoelen door hetgeen de critici, in meer of 
minder verbloemden vorm, over haar geesteskind 
schreven *). 

vaard dit, als een blijk van mijn bijzondere ge
negenheid. Het is een fortuin, dat ik in uw 
handen leg.« Des di~ecteurs mond vloeide over 
van dankbetuigingen en nauwelijks kon hij 
het oogenblik afwachten, dat hij zijn directoriaal 
bureau was binnen getreden, om het pakket te 
openen. Er kwam een manuscript uit van een 
drama, dat uit Helderziends eigen pen was ge
vloeid! Het geluk van den directeur was niet te 

B. ! beschrijven. 

.) De voorstelling van "Een Offer" , dat alweer van hel i 
repertoire is verdwenen, zelf niet kunnende bijwonen, vroeg ik 
bovenstaand oordeel aan et!n collega. 

DE TOEVERLAAT DER SCHOUW-

BURGDIRECTEUREN * * * * * * * 
(EEN THEATER-SPROOKJE). 

De grootste man, die ooit op tooneelgebied 
heeft geleefd, is Theodor Helderziend geweest, 
want hij bezat de gave, van elk tooneelstuk met 
beslistheid het te wachten succes te voorspellen. 
Hoe hij zich die kunst had eigen gemaakt, kon 
niemand zeggen. Het was intuitie. Want wel 
was hij van jongsaf door den theaterduivel be
zeten, d.w.z. hij verzuimde geen premiere in wel
ken schouwburg van zijn vaderstad ook en had 
hij zieh bij zijn vrienden een zekere befaamdheid 
verworven als tooneelkenner, maar die faam be
rustte voornamelijk of! eigen bluf. Totdat hij eens 
in aanraking kwam met een gesjochten directeur 
van een voorstadstheater, die hem zijn nood klaagde. 
Slechts een echt kasstuk zou hem kunnen redden 
en Helderziend verklaarde hem uit den brand te 
zullen helpen, als hij maar een halven dag in de 
theater-bibliotheek mocht snuffelen. D;iar vond 
hij stapels ongelezen tooneelstukken, van arme 
auteurs, die vergeefs op eenig antwoord wachten 
en waarvan er velen reeds het tijdige met het 
eeuwige verwisseld hadden. Helderziend kipte 
hij er een stuk uit en het had een reuzensucces, 
zoodat de op het springen staande directeur, in 
een seizoen een geborgen man werd. 

Sinds dien was Helderziend een beroemd man, 
een theaterarts bij wien alle tooneeldirecteuren 
raad inwonnen. En steeds kwam zijn diagnose 
uit. Een stuk dat Helderziend aanraadde te speien, 
sloeg in, zoodat het kaIe kereltje - Helderziend 
was van zijn yak schrijvertje op een notaris
kantoor --- weldra zijn baantje er aan gaf, een 
groot huis ging bewonen, waarin het des morgens 
tusschen 10 en 12 uur. wem eide van directeuren, 
regisseuren, dramaturgen, impresario's, intendan
ten enz. ens., die hem kwamen raadplegen. 

Totdat Helderziend, gelijk het door de Goden 
tot het ongeluk der menschen aldus beschikt is, 
altoos naar hooger willende streven, zeH zich in 
het ongeluk stortte. 

Op een goeden dag reikte hij den directeur van 
het voornaamste theater der hoofdstad een dik 
pakket over, met zeHbewustheid zeggende: ),Aan-

Met haastigen spoed werd het drama ingestudeerd 
en voor de met spanning in alle kringen tegemoet 
geziene premiere, was dagen vooaf, geen staan
plaats meer te krijgen. Tot zelfs de koning was 
versehenen. 

Het drama, dat met alle pracht was gemon
teerd, viel als een baksteen. Zelfs de oudste 
sehouwburgbezoekers herinnerden zich niet zulk 
een echec te hebben bijgewoond. 

Weg was het vertrouwen in Helderziends helder
ziendheid. In de antichambre van zijn prachtige 
bureaux, verscheen nadien geen mensch meer. 
En Helderziend, die als zoo menig bij het theater 
betrokken mensch, de kunst van sparen niet ge
leerd had - verviel weer' dra tot zijn ouden staat 
van armoe en moest zijn vroeger ambt van schrij
vertje weer opnemen, om niet in nooddruft on der
tegaan. 

Deze geschiedenis predikt eene les, waarvan 
de toepassing aan ieders inzicht wordt overgelaten. 

KN IPSELS EN SNIPPERS. * * * 
Lucifer's Wedstrijd voor oorspronkelijke 

Nederlandsche Tooneelspelen, 

uitgeschreven door de TOONEELUITGEVERS 
Gebroeders JANSSENS, te Antwerpen. 

VOOR WAARDEN : 

* 

I. Er wordt een Tooneelspel (comedz"e) gevraagd 
van een of meer bedrijven, oorspronkelijk 
Nederlandsch. Het werk mag niet gedrukt, 
uitgegeven of vertoond zijn. 

2. Prijzen: I e 300 frank; 2 e 150 frank; 3e 100 

frank. 
3. Schrijvers van Zuid- en Noord-Nederland mogen 

aan dezen wedstrijd deelnemen. Zij moeten hunne 
stukken vrachtvrij en goed leesbaar inzenden 
voor 1 September 1907 aan heeren Gebroeders 
Janssens, tooneeluitgevers, Carnotstraat 147, 
te Antwerpen, met het volgend bij-opschrift 
op den omslag: « Voor Lucifer's tooneelwed
strijd. " 

4. Schrijvers moeten op hun werk eenen dek
naam vermelden en bij hunne inzendig een 
gesloten omslag voegen, waarop zij dien dek
naam en waarin zij hun naam en adres ver
melden. Werken waarvan de naam des schrij
vers, op welke wijze ook gekend mocht zijn, 
worden uitgesloten. 
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5. Bekroonde werken worden eigendom der firma 
Gebroeders J anssens, wat het drukken, her
drukken en uitgeven betreft. Deze werken 
zullen in prachtuitgave verschijnen en, dank 
zij den uitgebreiden tooneelhandel der uit
gevers, dadelijk en overal in Zuid- en Noord
N ederland verspreid worden. 

6. De keurraad zal bestaan uit heeren Jan BrUlj
lants, Jz., tooneelschrijver en hoofdopsteUer 
van «Lueifer " te Antwerpen, voorzitter; 

P. J. D'Hoedt, tooneelcriticus, te Gent, 
verslaggever; 

Gust Janssens, tooneelschrijver en uitgever, 
te Antwerpen; Lodewijk Krinkeis, dagblad
schrijver en tooneelcriticus, te Antwerpen j 
Edmond Matthijs, tooneelschrijver, te Vorst 
(Brussel); Lodewijk Schelt jens, tooneelschrijver, 
te Rupelmonde, lednl. 

7. De keurraad zal v66r 3 I December I g07 uit
spraak doen. 

8. De uitslag van den prijskamp en het verslag 
van den keurraad zullen in het kunst-tijdschrift 
«Lucifer» verschijnen. 

Va or alle andere inlichtingen wende men zich 
tot ondergeteekenoen. 

Gebroeders JANSSENS, Tooneeluitgevers, 
Antwerpen. 

* * * 
Behandeling van acteurs. 

Dat in de Duitsche tooneelwereld, en zelfs in 
de B~rlijnsche, waar de zaken zoo goed gaan, 
ook met alles mooi is voor den acteur, blijkt uit 
mededeelingen dezer dagen gedaan op de ver
gadering van de Deutsche Bühnengenossenschaft; 
dat de directeur Bonn een actrice had geenga
geerd voor So mark 's maands, terwijl zij voor 
lessen die zij bij hem moest nemen 300 mark 
per maand moest betalen. En van het Coburg
Gothasche theater werd verteld, dat een acteur, 
die na tien jaar er aan verbonden te zijn geweest, 
lang ziek was, zijn ontslag kreeg en daarna het 
aanbod voor de helft van zijn vroeger salaris 
weer in dienst te treden, 

* * * 
Een aannemeJijk voorstel. 

Een Weener dramaturg, M. A. Spitzer, "zoo 
lezen wij in het «Nieuwsblad voor den boekhandeh 
"- heeft on der het pseudoniem Ernst Walter, bij 
?e firma Karl Konegen, daar, zeven tooneelspelen 
In een bundel doen verschijnen. 
. Op een aan den omslag bevestigde papierstrook 
IS het volgende afgedrukt: 

«leder lezer, kooper van mijn boek, die den 
weg bereidt tot de vertooning van een dezer 
speIen, in welken schouwburg ook, zal het derde 
gedeelte van mijn auteurshonorarium en tantiemes 
der opbrengst van alle llitvoeringen in dien 
schouwburg genieten.» 

In zijn woord vooraf vcrklaart de schrijver, dat 

geen enkele schouwburg-directeur zijn werk ge
lezen heeft, en dat hij door de ervaring gele erd, 
met deze «chicaneurs, niet anders dan door de 
tusschenkomst van derden in verbinding wenscht 
te treden. 

* '* )10 

Tooneel-censuur. 

Door de heeren Frans Mijnssen en Mr. Frans 
Coenen, respectievelijk voorzitter en secl'etaris der 
Commissie, benoemd door de Ned. Ver. van 
Letterkundigen tot onderzoek naar de werking 
van Art. 188 Gemeentewet, hebben aan den 
minister van binnenlandsche zaken een adres ge
richt, waarin zij meedeelen: 

«dat zij de eer hebben hierbij over te leggen, 
in opdracht van de algem. vergadering van boven
genoemde vereeniging, een rapport da or gezegde 
Commissie opgemaakt na onderzoek van de werking 
van gemeld art. 188; 

dat uit dit rapport, naar r~questranten meenen, 
blijken zal: 

1°. hoe dit, reeds om zijne samenkoppeling van 
zeer onderscheiden inrichtingen verouderd te noe
men, artikel uiterst nadeelig in zijn werking is, 
wijl het de zaak van het Tooneel (en trouwens 
van alle openbare samenkomsten met kunstbe
doelingen) enkel regelt van een laag politie
standpunt uit, op eene wijze, die blijk geeft van 
een volkomen gemis aan inzicht in den aard van 
het Tooneel en zijne beteekenis in en voor de 
algemeene ontwlkkeling; 

20. hoe, bovendien echter, de toepasszng van 
dit artikel over het gansche land zoo onberekenbaor 
is - waar het den burgemeesters blijkbaar vrij 
gelaten wordt elk een eigen inzicht en uitlegging 
te hebben van de woorden publz"eke orde en zede
lfikheid - dat verscheidene categorieen van per
sonen als daar zijn: tooneelschrijvers, tooneel
speiers en theaterondernemers, er voortdurende 
en groote schade door lijrlen. 

Redenen, waarom requestranten met verdere 
verwijzing naar bijgaand rapport, Uw Excellentie 
eerbiedig verzoeken, aan de Staten-Generaal een 
wetsontwerp te willen voorleggen, tot wijziging 
van artikel 188 der Gemeentewet, in dien zin, 
dat de zaak van het Tooneel voortaan gescheiden 
worde van die der Herbergen en Openbare Huizen 
van Ontucht en in zijn open bare werking geregeld 
op een wijze, die toont de waardigheid en het 
belang vüor onze samenleving van het Tooneel 
ten volle te beseffen. 

Mocht echter Uw Excellentie eene wijziging 
van het artikel voor het tegenwoordige ondoenlijk 
achten, dan verzoeken ondergeteekenden met aan
drang, dat tenminste de toepassing van het artikel 
zoo billijk en gelijk mogelijk worde gemaakt, 
bijvoorbeeld door een aanschrijving vanwege Uw 
Excellentie aan de burgemeesters, opdat in het 
vervolg het niet meer mogelijk zij, dat een kleine 
groep, - door het gemakkelijke en grove middel 
der ordeverstoring -, bewerkt, dat een grootere 
verstoken blijft van het materieel voordeel, van 
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h~t geestesgenot en de verruiming van in zieht, 
die een tooneelvoorstelling kan verschaffen.» 

* * * 
Een nieuw tooneelstuk van J. B. Schuil. 
De heer]. B. Schuil, de sehrijver van «(iede

balloteerd,) en «Mesalliance" heeft een nieuw 
tooneelstuk klaar, dat in Februari of Maart a.s. 
door het Rotterdamseh Tooneelgezelschap zal 
worden opgevoerd. Het heet «Een geloovige» en 
speelt, ofschoon het niet specifiek Indisch IS, 

evenals «Gedeballoteerd» in 1ndie. 

* * * 
L. J .. Veltman. 

De oud-acteur Louis Jacques Veltman wordt op 
?9 dezer 89 jaar. Van een feestelijke herden king 
IS, hoewel Veltman lichamelijk gezond is, geen 
sprake, om hem te groote emoties te besparen. 

* * * 
Louis Bouwmeester's vertrek. 

Louis Bouwmeester vertrok Dinsdagochtend 
(I I Decb.) te tien minuten v66r zevenen van het 
Weesperpoortstation, ten einde zieh met zijn troep 
naar Genua te begeven, waar hij den 13en aan 
boord van het stoomschip «Koning Willem 11» 
der Maatschappij «Nederland» moest zijn. 

* * * 
Albert Vogel. 

Albert Vogel zal den 17en Januari te Marseille 
scheep gaan op de Opht'r (Lloyd) en doorreizen 
tot Batavia. 

Ziehier zijn programma voor Indie: 
A. I. Lenore, ballade van Bürger, te zeggen 

op de muziek van Koeberg. 2. Das Hexenlz'ed 
van Wildenbruch, te zeggen op de muziek van 
Schillings. 3. De bHnde kom'ng, ballade van 
Hofdijk, te zeggen op muziek van Richard Hol. 
4. Dass Lz'ed ezttes Stez'nklopfers, tekst van R. 
Dehmel, muziek van Richard Strauss. 

B. I. Stal"kadd, drama in 5 bedrijven door 
Alfred Hegenscheidt. 2. Konz'ng Svend, drama 
in 5 bedrijven door Hendrik van der Wal. 
3. Salome, drama in I bedrijf door Oskar Wilde, 
vertaling W. van Leer. 4. Oedz'pus, trage die van 
Sophocles, vertaling Prof. v. Herwerden. 5. Anti
gone, tragedie van Sophocles, vertaling Prof. van 
Leeuwen. 6. Conolanus, W. Shakespeare, ver
taling Edw. Koster. 7. Loki, dramatisch gedicht 
van Mareellus Emants. 8. Manfred van Byron, 
vertaald door Van 't Hoog. 9. 7ean Marie, drama 
van Theuriet, vertaling van Wertheim. Voorts 
novellen gedichten. 

* * * 
Van het Duitsche tooneel. 

Vit den pas versC'henen Duitschen Theater
almanak blijkt hoe gunstig de instelling van een 
scheidsgereeht van gesehillen tussehen directeuren 
en acteurs gewerkt heeft. In 43 gevallen is door 

dit scheidsgerecht uitspraak gedaan en slechts in 
twee is daartegen beroep ingesteld. 

Sedert I September is door de Bühnenverein 
bepaald, dat door de directeuren ook aan vrouwe
lijke leden van het koor en aan actrices die een 
salaris hebben van niet meer dan 100 mark 
historische kostuums zullen worden geleverd: 
Directeuren, die meer dan 80.000 mark aan sala
rissen betalen, leveren historische kostuums ook 
aan d~mes, die meer dan 100 mark gage hebben. 
Dat zljn belangrijke verbeteringen. 

* * * 
Paulus. 

Pa~Ius, de vermaarde liedjeszanger, die ook 
voor Jar~? eens te. Amsterdam optrad, heeft dezer 
dagen zlJn afscheld van het varieteiten-tooneeI 
genomen, met een benefiet-voorstelling, die hem 
eell aan~.ienlijk sommetj.e moet hebben opgebracht. 
Op de hJst dergenen, dIe voor deze voorstellingen 
plaatsen hadden genomen, kwamen voor: groot
vorst Wladimir voor fres. 200. de May voor fres. 100, 
George Mercier voor frcs. 50 enz. Voorts bevat 
d~ lijst een &,roo~ aantal namen van graven, gra
VInnen, marklezen enz. 

.~aulus . schijnt zich niet rijk te hebben gezongen. 
HIJ zal zlch van het nu ontvangene een lijfrente 
koopen. 

* * * 
Honden op het tooneel. 

Het wordt noodig, dat aan het Conservatorium 
een klasse voor honden-acteurs wordt toegevoegd 
schrijft de Figaro in haar nr. van 15 Dee. I~ 
den laatsten tijd wordt haast geen stuk vertoond of 
er tree?t ee.n hond in op. Zoo staan er op dit 
oogenbhk drIe stukken op het repertoire. In de 
Comedie Franc;aise begint Feraudy de tweede ade 
v~n .Polz'che met e~n aandoenlijke toespraak tot 
RldOlre, een praehtJgen King Charles. In het 
Gymnase, in Madernozselle .fosette, is het een wit 
l~ngharig sehoothondje, Pinee of Wales genaamd, 
dIe de hartsbekentenis heeft aan te hooren van 
Mme. Martha Regnier en in de Varietes in 
Mz'quette et sa mere, is het aan haar trou'wen 
Medor, dat Mlle. Lavalliere den naam haars min
naars verraadt. Een tooneelsehrijver, over het 
versehijnsel ondervraagd, verklaarde, dat hij in 
deze medewerking van honden, volstrekt niets 
vreemds of onrustwekkends zag. De zaak is een
voudig, dat in het moderne tooneelstuk, de hond 
de plaats gaat vervangen van den zeer vervelende 
vertrouwde, uit de antieke tragedie. Tegen zoo'n 
hond kan je alles zeggen, ongezoeht de diepste 
zielsgeheimen openbaren en het publiek hoort ze 
dan meteen. De auteur kan daarbij den vorm 
van den dialoog behouden, zonder de sehaduw
zijden daarvan. De hond is het meeste dis
creete schepsei, dat men op het tooneel zieh 
denken kan. De acteur of actriee antwoordt ook 
voor hem. 

Men kan op het tooneel, 
maken van de telefoon, om 
aan kwijt te worden! 

niet altoos gebruik 
er zijn geheimen 
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INHOUD: Het laatste bedrijf. - 13.: Haag SpeI. - B.: 
Emigranten. -- Het Vaetlicht. - KnipseIs en Snipp~rs. 

HET LAATSTE BEDRIJF * * * * * 
Een schets van Felix Philippi. 

HERMANCE DE VERNET. GASTON D'ARMIGNAC, 
officier der Afrikaansche jagers. TOINETTE, 

Tuinkamer in een villa bij Parijs. Maneschijn. 

He1'manCe (Op een chaiselongue bij het sch.rijf
bureau liggende. Zij schelt. In de verte slaat de 
kerkklok twaalf.) 

Toz'nette (van links) Heeft mevrouw gescheld? 
He? mana. Was dat elf of twaalf uur? 
Toinette. Middernacht. Wil mevrouw naar haar 

kamer? 
Hermance. Neen. 
Toinette. Wil ik de serredeuren sluiten? 
Hermance. Het is nog zoo zwoel. De nacht-

lucht verfrischt mij. 
Toinette (wil zich verwijderen). 
Hermance. Toinette. 
Toinette. Mevrouw. 
Hermancr. Is mijnheer thuis? 
Toinette. Ik weet niet. Ik zal het Henri vragen. 

(links af.) 
Hermana. (staat op, loopt in gedachten door 

de kamer, en dan naar het schrijfbureau, waarop 
een lamp staat te branden. Zij gaat zitten om te 
schrijven, verdiept zich een oogenblik in aan
gename herinneringen, maar plotseling werpt zij 
de pen neer en breekt in snikken uit.) 

Toinette (keert terug.) 
Hermance (verbergt het gezicht.) 
Toinette. Mijnheer is naar den club, naar het 

automobilisten-dine. 
Hermance. Als ik je noodig heb, zal ik bellen. 
TOZ1zette. (links af.) 
H ermance (grijpt naar de pen en schrijft. Diepe 

stilte. Plotseling fluit iemand uit het park. Zij 
luistert verschrikt. Korte stilte. Daar zij gelooft, 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

zich te hebben vergist, gaat zij met schrijven 
voort. Het fluitje klinkt sterker. Zij springt op 
en begeeft zich snel naar het door den maan ver
lichte terras. Roept met trillende stern:) Is 
daar iemand? 

Een manneltjke stem (fluistert uit het park) Ik ... 
Hermancr: (buigt zich over de balustrade) Wie! 
De .stem. Ik!..... Gast(\n.! 
Hermance (zacht en bevend.) Wat wil je? 
De stem. Je spreken. 
Hermance (snel en fluisterend) Nu? 
De stem. Terstond. 
Hermancc. Onmogelijk! 
De stem. Het moet. Ik heb geen tijd te ver

liezen. 
Hermance. Heb medelijden. Mijn man ... 
De stem. Die zal ons niet storen ... Ik weet, 

daf hij ... 
H ermance (dringender.) Morgen... m6rgen ... 
De stem: Dan is het te laat. 
Gaston tin den uniform der Chasseurs cl' Afrique, 

springt over de balustrade.) 
H ermance (wijkt terug in de karner.) Moet ik 

om hulp roepen? 
Gaston (volgt haar, zacht en smeekend.) Her

mance! (huiverL) Luister nog eenmaal. lk kom 
afseheicl nemen. Een uur geleden ontving ik het 
telegrafisch bevel met den gereedliggenden stoomer 
naar Algiers terug te keeren. Ik moet morgen
middag te Marseille zijn. Over een uur gaat 
mijn trein ... mijr- rijtuig wacht beneden . .. Als 
ik je nogeens wilde zien en spreken, bleef mij 
geen andere keuze. Ik zag van buiten lieht in 
deze karner. (innig) ik moest je nog eens zien 
en daar ben ik! 

H crmance (gekunsteId bedaard) Mijnheer d' Ar
magnac blijf uzelf meester. 

Gaston "Mijnheer d' Armagne blijf u zeH meester!" 
Zoo spreekt men tegen een vreemde; niet tot 
vriend, die op verdrinken staat, die geen redding 
meer ziet en zieh naar de diepte voelt zinken. 
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Hermance. Gaston, je bent een man van eer . 
en soldaat! Als de plicht, als het vaderland roept, : 
moet je gehoorzamen. Ga dus. Waarom je zelf I 

en . .. mij het scheiden verzwaren'... Ga' ... ' 
Schrijf mij dikwijls ... dagelijks ... 

Gaston (werpt zich vertwijfelend op een stoel.) \ 
Hermance. Ik scliijn kracht te moeten hebben : 

voor beiden. De tijd zal voor jou, in de ver- I 

vulling van plichten, in de trotseering van gevaren, ~ 
daarginds heenvliegen en de hoopvolle verwachting 
van een wederzien, zal mij de dagen korten! Wij 
hebben nu Augustus . .. Met Kerstmis vraag je 
verlof en keert terLlg. 

Gaston (zwijgt). 
Hermance. Wanne er zullen WIJ elkaar w~'der-

zien? 
Gaston. Ik weet niet. 
Hermance. In een half jaar? 
Gaston (schudt ongeloovig het hoofd.) 
Hermance (onrustiger). Over een jaar? 
Gaston (zwijgt). 
Hermance (steeds dringender). Wanneer? ... 

Wanneer? 
Gaston (zacht). Nooit! 
Hermance (smartelijk). Ah' 
Gaston (springt op). Hermance ... het is geen 

afscheid op weerzien ... het is een afscheid voor ... 
altijd. 

Hermance (zinkt op een stoel). 
Gaston. Tot dezen middag had ik nog hoop ... 

thans weet ik... ik kom nooit terug ... ik ben 
een verloren man! ... Ik heb professor Hardouin 
op zijn eerewoord gevraagd ... ik weet genoeg! .. . 
Het klimaat daarginds heeft mij vermoord ... . 
mijn ziek hart kan niet lang meer slaai1' (In 
vertwijfeling). En ik zou toch zoo graag nog 
leven ... om uwentwille! 

Hermance (sidderend). Mijn vriend... mlJn 
lieve vriend ... 

Gaston (hartstochtelijk). Hermance .. , wat ik 
je heb toegefluisterd... honderden malen ... in 
zalige oogenb1'ikken ... dat weet je: ik heb je lief, 
ik heb je zielslief. Ik heb geen ouders, geen 
broers of zusters, geen vrienden - ik heb alleen 
jou. Elke hartslag, iedere ademtocht geldt u. Wat 
wij hebben gedaan, was waanzin, razernij, zonde ... 
en toch was het zoo heerlijk, want het was liefde, 
liefde! Als kinderen hebben wij elkaar al lief 
gehad . " wij waren voor elkaar bestemd ... wij 
waren voor elkander geschapen... jij hebt je 
verbonden aan een man, dien je niet lief hadt 
en je hebt mij alleen gelaten!. .. Maar de on
n atuurlijke band is toch eindelijk gesprongen cn 
wij heb ben elkaar gevonden om elkaar weer te 
verliezen, voor altijd' 

Hermance (ziet voor zich uit als in een leegte). 
Voor altijd' 

Gaston (neemt uit zijn borstzak een klein pakket). 
Hier, Hermance, geef ik je je hrieven terug ... 
opdat zij niet in verkeerde handen vallen, als ik 
niet meer leef... Het scheiden van die stille ge
tuigen onzer liefde, valt mij zwaar ... Zij zouden 
mij een troost geweest zijn in de uren van name
loos verlangen, zonder uitkomst .... i1eem ze terug. 

Hermance. Behoud ze' 

Gaston (kust haar de hand, steekt de brieven 
weer bij zich). Ik dank je' (De kerkklok slaat 
~en). Een uur' (Neemt zijn kepi en wendt zich 
naar het terras). Vaarwel' 

Hermance (zacht). Vaarwel Gaston , 
Gaston (aan de deur). Zul je veel aan 1111J 

denken? 
Hermance {zacht). Altoos' (Voor zich heen

ziende). Dat is dan het laatste bedrijf. 
Gaston. Ja, Hermance, het stuk is uit' Een 

treurig stuk! Zoo alledaagsch en zoo droevig. 
Twee, die elkaar lief hebben, moeten scheiden. 
Vaarwel! (Zich naar het terras keerend, wankelt hij). 

Hermance (op hem toesnellend). Neem mij mee! 
Gaston. Hermance? 
Hermance (hartstochtelijk). Ik wil niet, dat je 

alleen gaat.... ik wil niet alleen achterblijven 
in deze leegte, met een leven vol eilende. 
Neem mij meder (Stort zich aan zijn borst). 

Gaston (in verwarring). Dat kan dat mag 
niet. 

Hermance. Het 1110et. Ik kan, ik wil niet 
achterblij yen zonder jou. Voor jou wil ik leven, 
met jou en als het zijn moet met je sterven. 

Gaston. Hermance ... bedenk ... 
Hermance. Hier is geen plaats voor bedenken. 

Het leven zonder jou is de dood' 
Gaston. Leven met mij, ware hellepijn' Waarom 

wil je den beker tot den bodem toe ledigen? 
Waarom mij dit offer brengen? Waarom je met 
geweld loswringen van alles? 

Hermance. (zich smachtend tegen hem aan 
vlijend). Om bij jou te zijn. 

Gaston. Alles wegwerpen: je naam, je positie, 
je eer ... 

Hermance. Om bij jou te zijn. 
Gaston. Mijn dagen zijn geteld! Eu daarna? 

Daarna is er voor jou niets meer. Eenzaam, arm, 
uitgestooten, veracht. Gezwegen, dat het je dan 
klaar zal geworden zijn, hoe het offer, dat je 
bracht te groot is geweest, te groot en te ver
geef<;. Blijf hier. Denk dikwijls terug aan den 
geliefde van je jeugd en aan zijn eenzaam graf 
ver van het vaderland. 

Hermance (in wilden hartstocht.) Je zult niet 
sterven [ Ik wil niet, dat je sterft[... En als de 
dood je mij wil ontrooven - zal ik mij ver
weren ... ik zal hem weerstaan en je zult leven, 
leven met mij, zonder te denken aan wat ons 
eens scheidde, zonder wroeging ... jubelend ge
nietend van het leven, gelijk het zich aan ons geeft. 

Gaston. Ik heb reeds te diep in je bestaan 
ingegrepen! Dank voor je goedheid, dank voor 
je offervaardigheid ... laat mij gaan ... 

Hermance (vast besloten). Neem mij mede of ... 
Gaston. Of ... ? 
Hermance. Ik dood mij! 
Gaston (meegesleept, sluit haar in zijn armen). 

Geliefde' . .. laat mij nog eenmaal in je oogen 
zien . " Weet je wat ik daarin lees?.. (zich 
oprichtend) Een nieuw leven! Ik voel het. Je liefde 
zal mij moed en kracht geven. Wij zullen gelukkig 
zijn '" Kom! 

Hermance (juichend aan zijn borst). Eindelijk [ 
Gaston (grijpt plotseling krampachtig naar zijn 
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hart, staart haar aan, maakt eenige vertwijfelende 
gebaren en wankelt.) 

Hermänec (in de grootste ontzetting, wil hem 
steunen.) 

Gaston (zinkt In haar armen langzaam neer). 
Te vroeg! 

Hermance (~nielt bij hem neer.) 
Gaston (met een blik van innige liefde). Her

mance! (zucht den adern uit: Mj;'n vrouwl en sterft). 
Hermance. Gaston ! . " Gaston ! ... Geliefde! 

Hoor je mij niet? .. Ik ben 't, je Hermance! 
Zal het nooit weer slaan? Dat mooie groote hart? 
Nooit meer? .. Je bent niet dood, moogt niet 
dood zijn! (Buigt zich over hem, legt haar oor 
te luisteren aan zijn hart, schrikt met een kreet 
op - om daarna hem in het doode gclaat te 
blikken, zacht en innig) Gaston ! Niet de smart 
der scheiding heeft je gedood - maar de vreugde! 
Jubeler.d ben je gestorven! En straks zullen zij 
komen en je met ruwe hand van mij scheuren 
en in de aarde doen zinken, met vloek beladen 
over je driestheid mij te hebben durven liefhebben 
en je naam zal door het slijk worden gesleurd 
eu met voeten getreden. U, den edelsten mensch, 
den dappersten man!. (Zij streelt hem over het 
haar) Mijn lieve vriend! Wreede vriend, die mij 
verlaten hebt! Weet je, waL je voor mij geweest 
be nt ? Alles en er blijft mij niets meer over. Maar 
wij zullen spoedig vereenigd zijn (zij streelt hem 
de oogleden toe; neemt haar trouwring van den 
vinger en steekt hem aan den zijnen). Zoo sluiten 
wij ons. huwelijk! (Pauze ; zij staat op en staart 
wezenloos voor zich uit. De maan heeft zieh 
verscholen. Terras en park zijn donker.) 

Toznette (van links, angstig.) Mevrouw .... 
mijnheer .. , mijnheer ... 

H ermancc (staat zoo, dat zij Gaston voor het 
gezicht van Toinette verbergt. Rustig en vast.) 
Wat is er? . 

Toznette. Mijnheer is terug... hij heeft ... hij 
heeft ... 

Hermance. Bedaard, wat is er? 
Toznette (bevend)... hij heeft een rijtuig aan 

den ingang van het park opgemerkt ... den koet-
sier ondervraagd ... de koetsier heeft gezegd, dat 
een jong officier ... Toen heeft mijnheer last ge-
geven aan zijn bedienden om alle uitgangen van 
huis en park te bewaken en hij doorzoekt thans 
met den hond het park ... Luister, mevrouw, zij 
naderen . .. Hoort u ze niet? (zij vouwt de han
den tot een gebed j van uit het park stemmen 
en fakkellicht.) 

Hermance (zich oprichtend). Ga mijnheer tege
moet en verzoek hem, uit mijn naam, hier te 
komen! 

* * * 

(Scherm.) 

Wij ontleenen deze dramatische schets aan het 
nommer van 15 November 1906 der Neue Freie 
Presse, een zooals men weet, uitnemend geredi
geerd blad ui t Weenen. Het. doet den schrijver 
Philippi kennen in zijn virtuose theatraiiek en 
tegelijk in de vrijmoedighpid waarmede hij spot 
met de eischen der logica en der waarschijnlijk-

heid. Het ligt immers voor de hand, dat een 
i officier in een zoover stadium van hartziekte als 

Professor Hardouin bij Gaston waarneemt, indien het 
hem inderdaad ernst is met zijn bewering dat hij 
"noch so gerne leben" wil, zich niet op expeditie 
naar Afrika behoeft te laten zen den - gelijk 
Hermance hem niet zou behoeven toe te roepen: 
«Ga - je plicht roept U" - maar: «blijf en laat 
je . .. afkeuren." Dat niet nader blijkt, waarom 
Hermance zich heeft laten koppelen aan een man, 
dien zij niet lief heeft, behoeft geen fout te zijn 
-- aangezien wij te doen hebben met een Sc/zds
alleen met de laatste acte eens d,ama's. 

HOOG SPEL. * * * * * * * * * * * 
De Januari-aflevering van het fraai verluchte en 

met zorg geredigeerd maandschrift Op de Hoogte, 
geeft o. m. een lezenswaardige Dramatische Krp
niek door L. van de Capelle j voor ons lezens
waardig in verband juist met eene bespreking van 
het jongste, bij de Ned. Tooneelvereeniging op
gevoerd drama: Hoog Spei van Jhr. A. W. G. 
Van Riemsdijk en de uiteenzetting van het streven 
van dezen schrijver, van de opvatting waaruit 
zij n tooneelstukken ontspruiten. Een tiiteen
zetting, die den indruk wekt, met het inzicht 
des tooneelschrijvers te stroken. Van Riemsdijk, 
vernemen wij uit bedoelde Kroniek, gaat in zijn 
kunstarbeid met besliste zelfbewustheid in tegen 
de tcgenwoordig in zwang zijnde tooneelschrijf
kunst, die voor alles streeft naar "verinnerlijking", 
met als gevolg daarvan, eene toenemende ver
lamming der uitwendige handeling. Van Riemsdijk 
wil terug naar de romantiek van het verleden, 
maar toegepast op wat het leven van tegenwoordig 
den kunstenaar als stof ter behandeling aan biedt. 
"Aan de handeling offert hij bijna alles op. Niet 
de figuren uit 't gewone vlakke leven wil hiJ, hij 
wenscht personen, karakteristiek verschHlend van 
den grooten hoop." Voigens hem eischthet tooneel 
vooral, dat er iets gebeurt, dat een grootsche 
zichtbare handeling voor de oogen der toeschou-
wers zich ontvouwt. . . . . 

In 't algemeen gesproken. mag men beweren, 
dat elke kunsttheorie haar recht van bestaan'heeft 
en als een hedendaagsch schrijver zich roman
tieker voelt, zou men hem een dwazen, een on
mogelijken eisch stellen, anders te schijnen dan 
het hart hem ingeeft. Ook nog thans heeft het 
rqmantische drama recht op onze bewondering en 
al is er veel in de stukken, bijv. van een. Dumas 
pere, of van een Bouchardy en een D'Eimery, 
dat onzen in een ander geestelijk milieu als het 
hunne en dat hunner tijdgenooten, gevormden 
smaak, niet kan bevredigen, zoo objedief in ons 
oordeel plegen wij toch weite iijn, dat wij de 
karakteristieke eigen schappen van hunne drama's 
in hare waarde weten te erkennen. Het desnoods 
extravagante der verbeeldingskracht, waaruit de 

. handeling in die drama's ontspruit, de spontane 
I (of spontaan gelijkende) hevigheid hunner schil
I dering der menschenkarakters, welke door die 

handeling worden bewogen, hunne kleurrijke, brui-
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sende hartstochtelijkheid, missen het effect niet 
op onze eigen verbeelding. Wat zij wrochten, was 
echt - omdat zij 't zoo wilden en niet anders 
konden. Het vlamde uit hen op. Maar als wij een 
drama als Hoog Spel beschouwen in het rosse licht, 
dat deze vroegere schrijvers over de wereid hunnen 
verbeelding deden uitstralen, krijgen wij niet veel 
meer, dan een co pie, een uit de stukken en brokken 
van die oude praalgebouwen, kUl1stmatig, wel knap 
dikwerf, ineengezet huis, voor bewoning naar 
moderne eischen al heel weinig geschikt. Goed 
eu wel, dat Van Riemsdijk, volgens de verklaring 
in Op de Hoogte, niet naar de romantiek van 
helm en vederbos terug, maar uit de romantiek van 
het heden zijn stof wil haIen - dat hij nochtans 
den vorm, de kunstmiddelen, de trucs van het 
oude romantieke drama in toepassing brengt, is 
toch blliten kijf. En een nieuwe inhoud in een 
ouden vorm, geeft per se iets onharmonisch. 

Handeling eischt de heer Van Riemsdijk. Best. 
Zij is een integreerend bestanddeel van elk drama. 
Maar wie "handelen" zegt, bedoelt met oordeel 
handelen. Zoodra wij op het tooneel de menschen 
dingen zien doen, of zich het doen van anderen 
laten aanleunen, die, van hun eigen standpunt 
beoordeeld, niet althans van een gemiddelde rede
lijkheid zijn - dan aanvaarden wij dit niet en 
onthouden onder den uitroep: "je doe maar", aan 
zulk hand elen ons volgzaam mede-handelen. Een 
tooneelvertooning onderstelt drie met elkaar samen
werkende elementen. Den schrijver, die het stuk 
gemaakt heeft, de acteurs, die het stuk vertoonen, 
het publiek, dat de vertooning gadeslaat, neen volgt, 
neen mede-vertoont. Nu is de schrijver volkomen 
vrij in wat hij zijn auteurs wil opleggen te zeggen 
en te doen - als. hij slechts zorg draagt, dat het
geen hij hun laat zeggen en doen, den toeschouwer 
zoo logisch toeschijnt, dat hij dat zeggen en dat 
doen accepteert en het dus in zich zeH nazegt 
en nadoet. lets wat alleen te verwachten is, als 
een en ander uit de situatie, uit de karakters, 
ongedwongen voortspruit. 

In het eerste bedrijf van Hoog Spel noodigt 
de heer Van Riemsdijk ons op een soiree bij 
Max Roemans, directeur eener hypotheekbank. 
Wij bemerken al dra, immers uit een gesprek 
met Havex, Commissionair in effecten, die ook 
tot de genoodigden behoort, dat Roemans op een 
gevaarlijken weg iso Hij speculeert en kan uit 
eigen middelen zijn verlies niet meer dekken -
maar Havex wijst hem dan op de waarden der 
bank, waarmee hij "tijdelijk" zich uit de verlegen
heid kan helpen. Hiermee en nog op andere 
wijze, wordt door den schrijver gepraeludeerd op 
wat het drama in de volgende bedrijven belooft. 
Uitmuntend die voorbereiding. Maar om de cata
strofe, die hij bereiken wil, te bespoedigen en er 
de tragiek van te versterken, heeft de auteur een 
handlanger noodig en denkt daartoe uit: zekeren 
Galin. Wie is Galin, vanwaar komt hij? Jhr. van 
Riemsdijk laat hem als ware 't uit den grond 
verrijzen. Aan de bank iseen belangrijke vacature; 
het geldt een post van vertrouwen. En Havex 
beveelt daarvoor aan Galin, een Belg, met wien 

hij naar 't schijnt, in relatie heeft gestaan. Roemans 
blijkt in den Belg, wiens naam hij hier voor 't 
eerst hoort noemen, niet veel fidutie te hebben. 
Hij houdt niet van Beigen - al heeft hij een 
Belgische vrouw getrouwd, die hij lief heeft en 
die hem heel geen reden geeft tot wantrouwen 
in haar wederliefde. Er wordt niet meer over de 
zaak gesproken, totdat Galin plotseling op het 
baI verschijnt en aan mevr. Roemans wordt voor
gesteid. Meta schrikt. (Geen wonder, de heer 
Musch, had als Galin, zich de tronie gemaakt 
van een echten tooneelfalsaris.) Scene tusschen 
Meta en Galin, waarin deze zich ontpopt als 
de broeder van Meta's gestorven verloofde, die 
nog juist de kans had waargenomen haar moeder 
te maken. Toen zij Roemans haar hand reikte, 
was het kind echter reeds gestorven en het eenige 
verwijt, dat haar treffen kan, is Roemans niet 
met dit feit uit een tamelijk ver verleden te 
hebben in kennis gesteld. De rest is licht te 
raden. Galin dreigt Meta, haar man van alles in 
kennis te stellen, als hij niet den vacanten post 
krijgt en Roemans dan de brieven en een portret in 
handen te speien, die hij op het lijk van zijn 
dooden brper vond. Meta belooft, na eenige aar
zeling, alles te doen om hem benoemd te krijgen 
in ruil voor de stukken. En zoodra een oogenblik 
daarna Roemans verschijnt, is zij Galins voor
spraak bij hem. Galin krijgt de plaats - maar 
houdt zijn belofte niet. Integendeel, parallel aan 
de handelingen des bankdirecteurs, die zich van 
bedrijf tot bedrijf die per in de schuld werkt, zoodat 
hij ten leste zijn toevlucht neemt tot vervalsching 
van cijfers, loopt de handeling van Galin, die 
Meta. aldoor grootere Sommen afperst, met de 
brieven en het portret als bedreiging. Erkend 
moet worden,dat de heer Van Riemsdijk op 
handige wijze, die twee handelingen doet samen
werken om het conftict, waaruit de catastrofe zich 
ontwikkelt, toetespitsen. Trouwens, het gebeuren, 
de uiterlijke handeling voltrekt zich vrij geleidelijk ; 
de intrige is met talent gesponnen. Maar daaraan 
is dan ook "bijna alles opgeofferd". Dat de 
personen er !oe komen z66 te handelen, als de 
auteur het voor het verloop van zijn drama noodig 
had, is' niet voldoende verklaard. Die personen 
zijn poppen, door den auteur voortbewogen op 
onbeholpen wijze, z66dat men hem aan de draadjes 
ziet trekken. Dat Max Roemans, een individu, 

.als Galin, zoo maar pardoes bij de bank in be
trekking neemt, is zoo onwaarschijnlijk, dat het 
den eenigszins doordenkenden toeschouwer, tegen 
die handeling in opstand brengen moet - en een 
handeling, die niet geaccepteerd wordt, mist juist 
datgene, wat een handeling onderscheidt van een 
willekeurig bedrijven. Maar erger is, dat noch 
de karaktereigenschappen van Meta, noch die van 
Roemans eIl hunne verhoudiIlg tot elkaar, voor 
zoover wij er van gewaar worden, het overwicht 
verklaren, dat Galin over deze vrouw wordt toe
gekend. Dat N ora in het drama van Ibsen er 
voor terugdeinst aan Helmer zich te openbaren, 
is psychologisch aannemelijk gemaakt door beider 
geestes-, door bei der zielsconsteJlatie. Maar de heer 
Van Riemsdijk - schijnt het - vraagt daar nu 



HET TOONEEL. 77 
~O=_-~~_===~~ ~=c======= 

eenmaal niet naar. Of bij hem de handeling, het 
uiterlijk gebeuren, co"incideert met het innerlijk 
zijner personen, dit laat hem koud en daarom 
gelooven wij niet wat hij ons doet vertoonen. 
Wij kunnen er ons niet inieven en wij zien het 
aan ons voorbijgaan als een spei, dat de auteur 
zijn personen doet speIen. Dat Galin zelf mis
teekend is - kan dunkt mij den ernstigen toe
schouwer niet ontgaan. Er is niet een menscheIijke 
trek in hem. Vulgairder fielt is niet denkbaar; 
ondenkbaar vooral in zulk een milieu. Met hem 
te doen verklaren, dat hij nu eenmaal geen hart 
heeft en hem uiterlijk toetetakelen als den valsaris 
uit een kermisdraak, is de tooneelschrijver er niet af. 

Een vierde hoofdpersoon in Hoog Spei is Adolf 
van Waterloo, door den heer Van Riemsdijk uit
verkoren om ten slotte de moraal, die hij uit zijn 
drama tot ons wil doen spreken, te laten zege
vieren. Hij heeft, in zijne hoedanigheid van officier 
van justitie, het bewijsstuk in handen van een 
door Roemans gepleegde malversatie. En op 't 
smeeken van Meta geeft hij het haar, ten einde 
Roemans voor vervolging te behoeden. Hoe komt 
deze rechter er toe, in zulk een mate eer en eed 
te vergeten? Om den heer Van Riemsdijk de ge
legenheid te geven een scene te schrijven! Wel
iswaar heeft hij in het verloop van het stuk doen 
doorschemeren, dat Meta en Van Waterloo elkaar 
sympathiek zijn - maar tevens beide als te edel 
van inborst geschilderd, dan dat er quaestie van 
is, dat zij de grens eener oneerbare verstandhouding 
ook maar naderen. Maar is Van Waterloo ons 
tevens als z66 zwak geschetst, dat zijn "handeling" 
met het hem als rechterlijk ambtenaar toevertrouwd 
bewijsstuk, ook maar eenigszins kan heeten vQor
bereid? Neen! Alweder dus die incongruentie tus
schen het uiterlijk doen en het innerlijk zijn zijner 
personen. Hierin schuilt de fout van een stuk 
als Hoog Spei. Niet daarin, dat de heer Van 
Riemsdijk er naar streeft om handeling te geven 
- maar dat hij aan dit streven "bijna alles 
opoffert" en de handeling niet op logische, op 
consequente wijze zich doet ontwikkelen uit de 
karakters der personen, met wie hij ons in kennis 
brengt. 

Hoog SpeI geeft ongetwijfeld bewijs van zeker 
talent. Van Riemsdijk weet een tooneelstuk in 
elkaar te zetten en is handig in het toepassen 
van trucs en trucjes om spanning te wekken en 
door de handeling op het juiste moment te ver
tragen, even aftebreken, de spanning met een 
"vervolg morgen" of "slot hierna" , nog te prikkelen. 
In dit opzicht haalt hij in Hoog Spei inderdaad 
geraffineerde stukjes uit. Wel toont hij zich niet 
overal meester van de kunst der regeling van het 
opkomen en weer doen verdwijnen der personen, 
maar wie een bedtijf als het 4e, waarin het drama 
zijn hoogste pu nt bereikt (ook hierin geeft V. R. 
blijk, dat hij een stuk, wat den uiterlijken vorm 
betreft, aan de eisehen van een goed drama weet 
te doen beantwoorden, dat in het 4e der 5 be
drijven, het culminatiepunt is aangebracht) wie 
een bedrijf als het 4e met zooveel vernuft en zoo 
onderhoudend weet te composeeren, toont talent. 
Aan zijn te loven uiterlijke eigen schappen, dankt 

het drama dan ook zijn succes, bij een publiek, 
dat minder naar het "hoe", dan naar het "wat" 
vraagt en ook op een schilderij zoo gepakt zou 
worden door de "voorstelling" van een geval, dat 
het op de "uitvoering" niet let. 

De heer Van Riemsdijk heeft gelijk: de zoo
genaamde redeneerstukken der model ne school, 
kunnen met eere geen drama's genoemd worden, 
waarbij is rekening gehouden met de eischen van 
het tooneel. Dat hij zich toelegt op het geven 
van "handeling" - daat hoeft hij zich stellig niet 
op te verdedigen. Maar onafwijsbare eisch is, 
dat de uitwendige handeling, reflex zij van de 
zielehandeling. Uit de worteis, hebben de sappen 
optestijgen, die leven geven aan den boom. De 
intrige in een stuk, zijn de takken van den boom. 

De heer Van Riemsdijk heeft de dames en 
heeren van het gezelschap der Ned. Tooneelver
eeniging erkentelijk te zijn voor de wijze waarop 
zij zijn drama hebben vertoond. 

B. 

EMIGRANTEN. * * * * * * * * * * 
Wie dit tooneelspel in 3 bedrijven heeft door

geworsteld zal, dunkt mij, niet weten waar zich 
meer over te verbazen : dat het geschreven is of 
dat het een uitgever kon vinden. Uitgevers nog 
wel, zoo goed ter faam als de h.h. W. L. en 
J. Brusse te Rotterdam. Het laatste kan alleen 
verklaard worden, als men van de veronderstelling 
gelieft uittegaan, dat de uitgevers hnn oordeel 
gegrond hebben alleen op een kennisneming van 
het eerste bedrijf en het er toen maar op meenden 
te kunnen wagen. Uit dat eerste bec1rijf namelijk 
waait u wel wat frischheid tegen. Het geeft een 
soort zedeschildering en speelt in een keet, waar 
mannen en vrouwen, tijdens een beetwortel
campagne in Brabant, samenhokken. als het dag
werk is afgeloopen. Men krijgt uit rIat bedrijf 
inderdaad een indruk van den harden arbeid, 
waarin die menschen, voor een karig loon, zich 
aftobben en van de brute verhouding tusschen 
hen, het naargeestige van hun levensbestaan enz. 
De schrijver zoekt het wel vooral in de grove 
taal, die hij zijn personen laat debiteeren, de 
kleuren zijn wel dik opgelegd, maar er is in den 
toon toch wel iets pakkends. Zuiver is de schil
dering niet; daarvoor rammelt de woordenkeus, 
de zinsbouw, de beeldspraak te vaak tegen den 
toon, de tekst tegen de muziek. Als Hanne, een 
der werksters, den opzichter, die haar met liefdes
'loorstellen achtervolgt, van zich afgesnauwd heeft 
en Luuk, bang voor de wraak van dien kerel, 
haar verwijt, niet kalm genoeg te zijn geweest, 
antwoordt zij: "Kalm, klets toch niet van kalm 
als ze 't bloed naar je keel jagen. Maanden lang 
het ie ons allemaal getrapt, gehoond, mij ... je 
vader ... en nou spreek jij van kalm. Bij zoo'n 
hoon blijf je niet kalm. Jij moest niet kalm kunnen 
blijven, 't moest je bloed in opstand brengen", 
dan voelt, dunkt mij ieder, dat hier iets hokt. 
Uit haar zelve spreekt zoo'n veldarbeidster niet 
van "hoon", van je bloed in opstand brengen". De 
schrijver ~- ik heb nag verzuimd te vermelden, dat 
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hij Frits Leorthard heet - heeft anders wel een 
aardig voorzien vocabulaire van meer of min 
schilderachtige volksuitdrukkingen tot zijn be
schikking, - maar het is toch lang niet rijk ge
noeg, zoodat hij gen60pt wordt een zijner per
sonen, Riek, om het andere woord: stik maar, 
in den mond te leggen en een ander, Leendert, 
bars!.' Een enkele' maal wordt de verwensching 
afgewisseld met "verrek pestkop!" 

Hoewel het eerste bedrijf vooral als inilieuschil
dering bedoeld schijnt, worden er toch een paar 
motieven in te hooren gegeven, waaruit men ver
moeden kan, dat zieh een drama zalontwikkelcn. 
Wij denken allereerst aan de verhouding tusschen 
Banne en Luuk. Hij heeft haar moeder gemaakt 
on der belofte enz. Maar Riek weet hem van 
Hanne af te troggelen en wij zien in de ver
beelding het dramatisch conflict zich afteekenen, 
als Luuk met Riek zieh door een Amerikaan laat 
werven om hem naar de nieuwe wereid te volgen, 
terwijl Hanne, door haar positie niet geschikt ge
oordeeld, zal moeten achterblijven. En ook de 
bedreiging van den opzichter, dat hij Hanne en 
haar vader zal ontslaan, als zij hem niet ter wille 
is, klinkt ons toe als een motief, dat de schrijver 
nader bewerken en verwerken zal. Maar de twee 
volgende bedrijven brengen iets anders, als 
met redelijkheid te verwachten ware. Hetgcen 
volgt grijpt z66 weinig, in wat voorafging, dat 
van een dramatische ontwikkeling nauwelijks sprake 
kan zijn en het derde bedrijf geeft wel het zonder
lingste te aanschouwen, dat ooit in een ernstig 
bedoeld stuk vertoond is geworden. Het speelt 
in de wachtkarner van een grensstation en wij 
worden er in onthaald op allerlei malle gesprek
ken tusschen landverhuizers, die er op den trein 
wachten, personen, die ons volkomen vreemd zijn : 
een juffrouwdie erg plat Rotterdamsch of Am
stcrdamsch praat, een jood, die spreekt van "oche 
nibbisch" , "versch wartste nar", "frotter hour'k", 
"schliemiel", totdat aan het eind eenigen ODzer 
vrienden uit de eerste twee bedrijven, ook ver
schijnen en het stuk besluit met een scene, zon
der zin. 

Dat dir zeer lange stuk - want als in stukken 
zonder eigenlijke kern meer pleegt te gebeuren, 
de schrijver is niet van zijn praatstoel te krijgen -
ooit een tooneeldirectie tot een opvoering zou 
kunnen verlokken, schijnt ondenkbaar. Intussehen 
heeft de auteur niet verzuimd op het schutblad 
aan te teekenen, dat door hem het recht van op
voering volgens de Wet wordt voorbehouden! 

B. 

HET VOETLICHT * * * * * * * * * 
Nu sommigen het willen afschaffen, heeft het 

zijn belang, iets omtrent zijn geschiedenis mee te 
deelen. De tooneel"tukjes, die een paus van de 
Renaissance, Leo X, in een der zalen van het 
Vaticaan liet geven, met decor-achtergronden van 
o. a. niemand minder dan Raphael, hadden slechts 
de verlichting, die oe waskaarsen in de zaal zelf 
op het tooneel wierpen. aangevuld met een paar 
kandelaars en wat walmende olielampjes op de 
scene. 

In Engeland beantwoordde in de zeventiende 
eeuw de verlichting van het tooneel - zooals 
trouwens alle verdere requisieten -- niet aan de 
eisehen, die de bescheidenste tegenwoordigen 
theaterbezoeker stelt. Dat gebrek aan de aller
eerste tooneelbenoodigdheden gaf aan den anderen 
kant. Shakespeare de gelegenheid zijn luisterrijke 
fantasieen nooit te breidelen, daar hij niet de 
minste vrees hoefde te hebben ooit in conflict te 
zullen komen met de theater-directie, die aan geen 
requisiten dacht. Als Montaigu overgelukkig is 
met het schitterend feest, dat in zijn paleis plaats 
heeft en uitroept: ,.Brengt lichten, lichten !", 
kwamen een paar knechten aanzetten met twee 
houten kandelaars en in 't geheel zes waskaarsen. 

Een beet je later onder Hendrik III in Frankrijk, 
gaf het hof tooneeivoorstellingen, waarbij ver
blindende verlichtingen werden aangebracht yan 
tallooze waskaarsen. Maar een eigenlijken schouw
burg vond men toen slechts in het Hotel de 
Bourgogne, waar de "mysteries", die men minder 
ging frequenteeren, allerlei kluchten en Italiaansche 
tooneelstukjes "volk" trokken. Hier had men 
een heusch voetlicht, bestaande uit een rij vet
kaarsen. Nu en dan schoof iemand er vlug langs, 
met een snuiter gewapend, en naar gelang dit 
personnage, dat langzamerhand een type werd, 
de operatie elegant of onhandig ten einde voerde, 
jouwde het lachende publiek hem. uit of applau
diseerde. -' 

De zaal zelf, die twee duizend personen be
vatten kon, had geen andere verlichting dan die 
van het laatste zonlicht. Het was er dan ook 
zoo donker dat allerlei soort geboefte er gewoon 
was v66r en onder de voorsteiling zijn slag te 
slaan. Een decreet van den Koning beval ten 
slotte eenige olielampen in het parterre te plaatsen 
en op de galerijen. 

Ook onder Moliere was het voetlicht bij lange 
niet in staat een tooneel-effect, zooals wij dit thans 
verstaan, te weeg te brengen. Moliere had wel 
bedacht in plaats van kaarsen vetpotjes te ge
bruiken. die hij ook tusschen de decors ophing 
en die een minder flakkerend licht gaven dan 
vetkaarsen, maar wanneer de Koning hem met 
een bezoek vereerde, gebruikte hij toch maar de 
meer l!chtgevende waskaarsen. 

Na de gewone vetpotjes, die gevaar opleverden, 
kwamen - - in de Opera - potjes met olie van 
ossepooten in gebruik, welke olie zoo geweldig 
stonk, dat de actrices er geregeld onlekker van 
werden Eerst de uitvinding van Argand, die op 
het idee kwam de pit van een lamp van een 
glazen schoorsteen tj e te voorzien, heeft verbete
ring gebracht in de quaestie van het voetlicht. 
Men weet, dat een "handig" iemand, Quinquet 
genaamd,hem van zijn uitvinding de vruchten 
wist te afhandig te maken en er zijn eigen naam 
aan te geven. De geschiedenis vertelt, dat Ar
gand er gek van werd en stierf in armoe en 
"obscurite", wat wel biizonder droevig moet ge
weest zijn voor iemand, die zijn medemenschen 
begiftigd heeft met licht. 

Deze ,.quinquets" gaven eindelijk voor het eerst 
een voetlicht naar onze begrippen. Tot 1822 toe 
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I waren ze in alle schouwurgen in Parijs in gebruik. alle verzekerden, leden der Kon. Vereeniging, 
Op dien datum schafte zieh de Opera - groote teyens leden van de Vereeniging van Nederlandsche 
overwinning - het gas aan. Nauwe!ijks was de Tooneelisten (Pel1sioel1fonds), opgericht op initiatief 
Opera begonnen of alle schouwburgen volgden. van het Tooneelverbond, waardoor alle leden op 
Alle schouwburgen, behalve het Theätre Fran<;ais. de door hen te betalen premie eene restitutie 
Oe administratie van deze deftige instelling bleef kunnen ontvangen uit de kas van dit Pensioenfonds. 
trouw aan haar quinquets tot in de jaren .... 
zeventig. Toen kwam ook daar het gas. Men 
kan slechts respect hebben voor eeu zoo hoogen 
graad van behoudzucht! 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * 
Loius Jacques Veltman's verjaardag. 

Louis Jacques Veltman, de populaire, de vroeger 
alom-gevierde acteur, is 29 December 89 jaar 
geworden. En hoewel bekend was, dat het feit 
niet feestelijk herdacht zou worden, is de Tel. 
toch even gaan informeeren. 

"Wij laten den verjaardag maar stilletjes voor
bijgaan", verte!de een van Veltman's dochters. "Pa 
weet er zelf niets van. En de dokter vond 't 
ook beter dat we 't hem niet vertelden ... " 

* * * 
Henry Irving. 

In de vergadering van Engelsehe tooneelspelers, 
waar besloten werd voor Henry Irving een gedenk
teeken en wel een standbeeld op te richten, stelde 
Ellen Terry voor ook een lrving-Museum te 
stichten. Zij verklaarde dat daarvoor reeds 5000 
pond sterling beschikbaar waren en dat vele per
sonen van invloed, o.a. de hertogin van Sutherland, 
Balfour, Herbert Gladstone, de minister van oorlog 
Haldane, het plan wilden steunen. 

* * * 
Pensioenfonds "Ned. Tooneel", 

De Raacd van Beheer van het Nederlandsch 
Tooneel deelt in een rondschrijven aan dames
en heeren artisten der Kon. Ver. mede, dat een 
plan, oorspronkelijk beraamd tot viering van het 
3o-jarig bestaan der Vereeniging op I September 
1906, maar door de vele eraan verbonden moeie
lijkheden vertraagd, thans tot uitvoering gekomen 
iso Op initiatief van de heeren W. Stumpff en 
Jules L. N. dc!\ Gijselaar is een lichaam ge sticht, 
met he~ doel, aan de artisten en beambten, die 
aan den bio ei der Vereeniging hun krachten wijden, 
bij invaliditeit of op zekeren leeftijd, eene jaar" 
lijksche uitkeering te verzekeren. De premie dezer 
verzekering zal voor een deel bestaan uit hetgeen 
de artisten en beambten zelven bijdragen j voor 
een even groot deel uit hetgeen de Vereeniging 
er als vaste bijdrage voor beschikbaar stelt; voor 
een grooter deel uit hetgeen zij als wisselvallige 
bate in de kas van dit lichaam hoopt te kunnen 
storten en waaryoor nu reeds een vrij aanzienlijke 
reserve beschikbaar iso Door deze regeling wordt 
de bijdrage, door de verz'ekerden te betalen, tot 
een betrekkelijk gering deel van de anders te 
betalen premie teruggebracht. 

Door het ontstaan van deze stichting worden 

* * * 
Marcellus Emants. 

"Tegenover het mysterie", dat in de "Gids" zal 
worden opgenomen, is niet het nieuwste stuk van 
Marcellus Emants. Immers, reeds ongeveer ander
half jaar geleden, deelde "Het Vaderland" mee, 
dat hij dit stuk had voltooid. Zijn nieuwste stuk 
heet "Fantazie" en is, naar dit blad verneemt, 
door "Het Nederlandsch Tooneel" ter opvoering 
aangenomen. Het' heeft drie bedrijven. 

* * * 
Afscheidsvoorstelling van Albert Vogel. 
Ter gelegenheid van de afscheidsvoordracht 

"Coriolanus" van den heer Albert Vogel, op 29 
Dec., 1.1., in Den Haag, heeft eene commissie 
van letterkundigen hem een bronzen buste (van 
Toon Dupuis) aangeboden. Dit kunstwerk stelt 
den heer Vogel voor, als Romeinsch redenaar. 

Van deze commissie maakten O. m. deel uit de 
heeren: H. de Boer, Henri van Booven, Ed. Dou
wes Dekker, Marcellus Emants, jhr. Jan Feith, 
Graadt van Roggen, prof. A. G. van Harne!, Otto 
Knaap, . dr. Edw. B. Koster, J. Schuil, H. van 
der Wal. 

Prof. dr. A. G. van Hamel heeft daarbij het 
woord gevoerd. Hij noemde het optreden van 
den heer Vogel een feit van beteekenis in de 
geschiedenis der Nederlandsche voordrachtkunst. 
Zochten, in verband met de lyrische neiging der 
beweging van '80, de voordragers der laatste jaren 
vooral klank en rythme der verzen te doen uit
komen, '- Vogel voelde in het drama vooral voor 
de· dramatische beteekenis der verzen. En hiermee 
was zijn weg aangeduid. Wees prof. v. Hamel 
terecht op het bezwaar van een dramatisch reciet, 
waarbij we! aan elken persoon een andere stern, 
maar niet aan elke stern genoegzame modulatie 
kon gegeven worden, zoodat ook hier aan de 
kunst grenzen gesteid waren, -- voor wat Vogel 
binnen de grenzen gaf, bracht hij hem warme 
hulde. Gaarne had hij dan ook de taak aanvaard 
om namens Vogel's vrienden hem het huldeblijk 
aan te bieden. Met de beste wensehen voor zijn 
Indische reis eindigde hij de toespraak, die door 
den heer Vogel met welgekozen bewoordingen 
van dankbaarheid beantwoord werd. 

* * * 
Mevr. Van Ollefen-Kley. 

Mevr. Van Olleffen -Kley zal 23 Januari e. k. 
den dag herdenken, dat zij zieh 25 geleden aan 
't tooneel verbond. Dit jubileum zal bij de Kon. 
Ver. Het Ned. Tooneel gevierd worden met 
"Boezemvrienden" en "Het Albumblad", waarin 
deze actrice de voornaamste rollen speelt. 
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Wij herinneren er aan, dat de in

zendingen o-p de prijsvraag, voor 
alleenspraken, uitgeschreven door de 
afdeeling Amsterdam van het Neder
landsch Tooneelverbond, worden in
gewacht v66r of op 15 Februari aan
staande bij den wa·arnemenden secre
taris der afdeeling, den heer: 

J. Vriesendorp, Heerengracht 423, 
aan welk adres de voorwaarden voor 
de prijsvraag op aanvraag gratis 
verkrijgbaar zijn. 

DUITSCHE VOORSTELLING. *. * * 
Bernard Shaw: Candida.-

Maeterlinck: L'intruse.-

Voor een groot deel wordt door het meer of 
minder uitmiddelpuntig doen, het meer of minder 
afwijken van het door dagelijksche ervaring als 
ons gemeenzaam erkende der handelende perso
nen, het genre van het tooneelkunstwerk bepaald. 
Naar de mate wij met de soort irrealiteit ver
trouwder geraakt zijn. vermindert de aanstoot dien 
wij, die natuurlijkerwijs van huis uit begonnen 
zijn met aan de gewone dingen van rond(1m,ons 
waarnemingsvermogen te wetten, aan de voor
stelling dier im!alite-it - 't zij in wezen of in 
voordracht alleen - nemen. 

Het elkaar verteilen van de gewoonste dingen 
in vloeiende verzen, bij de groote dichters ge
bruikelijk, lijkt ons minder vreemd reeds dan het 
zwijgen, het drukkend, benauwend zwijgen als 
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VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERE BUITENLANDf 2.90. 

Wat voor de redactie beste md is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

iemand on der bepaalde omstandigheden zegt, dat 
er haast geen olie meer in de lamp is - . gelijk bij 
Maeterlinck. Hoewel met gansch ander bedoelen 
ontstaan, hebben beide prestaties gemeen dat 
ze - haast in eenzelfde mate . - van 't reeele 
afwijken. 

Toch zal vermoedelijk de symbolische irrealiteit 
van een Maeterlinck als tooneelkunst geen lang 
leven hebben, tenzij voor een kleinen kring van 
daarop helusten - wat natuurlijk aan de kunst
waarde ervan niets afdoet. Er is teveel waarvan 
zelfs voor zulken kleinen kring de werking af
hangt, en waaraan inderdaad slechts bij hooge 
uitzondering tegemoet te komen iso Nemen we 
l'Intruse, dat dezer dagen door de Dusseldorfers, 
wier samenwerking uitstekenll genoemd mag wor
den. in den Hollandsehen Schouwburg, in de 
Duitsche vertaling (van ffartleben, zegt 't pro
gram) vertoond iso Men kent het gegeven; ook 
het doel van dit soort werk. In een familie is 
de huisvrouw na eene bevalling hoogst ernstig 
ziek geworden. Een avond zitten de eehtgenoot, 
diens broer, kinderen en sehoonvader, stil tezamen. 
De jonggeborene ligt in een karner rechts, de 
moeder in eene links van· het vertrek, waar zieh 
de overigen bevinden. Tusschen die overigen nu 
worden woorden gewisseid, woorden, steeds woor
den. die door de wijze waarop ze gezegd worden, 
door de keuze ook van opeenvolging, de stemming 
moeten maken van iets geheimzinnigs wat gebeu
ren ga at of bezig is te gebeuren. 

Er is iets wat niet gezien, slechts gevoeld kan 
worden, iets onbestemds, angstigs, het minst vaag 
bij den blinden grootvader, die juist dit onzieht
bare scherpst waarneemt. Het is de dood die 
rondwaart, die "waait in de schaduw van het 
huis." Als de klok twaalf geslagen heeft, ver
sehijnt de liefdezuster uit de karner der vrouwe 
en maakt het teeken des kruises. De vrouwe is 
voorgoed ingeslapen. Het jonggeboren wicht dat 
nog geen geluid gegeven heeft, vangt aan te 
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schreien. Blijft men hier nuchter tegenover staan, 
dan worden die woorden, woorden, almaar hor
tende en als door onwijzen mekaar toegeworpen, 
licht belachelijk. 

Het komt er bij eene vertooning dus op aan 
dat onze nuchterheid onmiddellijk gevangen wordt 
doorda:t ook wij als toeschouwers, in de gewilde 
stemming opgenomen worden en ons als het ware 
de tijd ontbree;"t er ons aan te onttrekken. 
Zulk werk stelt den tooneelspelers hooge eischen. 
De indruk gaat te-loor als door den acteur niet 
gezorgd wordt, dat bij den beschouwer geen vragen 
rijzen, die door hun logischheid dezen indruk 
verbrekeri. Geheel en al hierin geslaagd zijn de 
Dusseldorfers niet, hoewel de meeslepende kracht 
vrij constant werkte, - belachelijk was het aller
minst. Doch is die meeslepende kracht niet een 
hevige, dan wordt de vertooning hier en daar ver
velend: dit hebben zij niet kunnen ontgaan. 

Irreeel, maar hoe gansch anders weer, ook 
Bernard Shaw in Candida. Shaw houdt ervan 
het gewone met het onwaarschijnlijke op verma
kelijke wijze, en geheel bewust, dooreen te klut
sen. Hij maakt er een pot je van. En hoe geestig, 
sarcastisch spitsvoudig hij ook zijn moge, hij kan 
niet verhinderen, dat we hem veelal zien als pias, 
die met eigen en anderer conclusien een, zij het 
schitterend, spelletje speelt. Beter dan de inleiding 
tot Maeterlinck, door een vervelenden heer aan 
den aanvang van den avond als een stuk taai
taai den volke voorgezet, ware een karakter
schets van George Bernard Shaw ter plaatse ge
weest, wiens Candida nu door het groote deel 
des publieks meer als een Kadelburgsch product, 
dan als iets beters ontvangen zal zijn. 

Shaw is de man van de krachtmensC'hen. Ver
edeling van het menschenras, vrij, tota;!1 vrijma
king van den individu,. zoodat deze sterk en 
onafhankelijk van wat ook komt te staan, in de 
eerste plaats tegenover zichzelf, ziedaar 't ideaal, 
dat door geen oeconomisch stelsel bereikt kan 
worden, maar waarheen alleen een veredelde teelt
keus voeren kan; een theorie als elke andere. 

De sterkste man in "Candida" is niet domine 
Morell, doch de malle jongen: Marchbanks ; althans 
hij zal het worden, de geheel vrije boven alles 
zich voelende type, die geacht kan worden Shaw's 
ideaal nabij te komen. Het dramatisch conflict, 
resultant van een mengsel van mogelijkheid en 
onwaarschijnlijkheid (irreeel dus ten deele) vol
brengt zich tusschen deze drie slechts : Ds. MorelI, 
diens vrouw Candida en den jongen Marchbanks. 
De rest is versiering om het geheel voor wijder 
kring genietbaar te maken. Moreli, heerscher in 
zijn huis, zijn gemeente, zijn arbeidersvereeni
gingen, knap, werker, heeft vertrouwen in zich zeH 
en zijne ideeen. Zijn vrouw heeft hij lief, zoo 
lief, dat hij er nooit zeHs aan gedacht heeft dat 
zij eigenlijk de motor, de drijfkracht was van 
alles wat hij deed. Hij meent zich den b/fsC'hermer, 
den leider zijner Candida, terwijl het feitelijk hij 
is die geleid wordt. Candida is de type van Shaw's 
vrouw-bij-voorkeur. Rustig, het veld beheerschend, 
leidend, voerend, onder alle omstandigheden uit 
het leven halend wat er uit te haIen iso Daarbij 

van haar man houdend als een moeder van haar 
zoon, als een zuster van haar broer, als een vrouw 
ook van haar man. Zij is de sterkere boven 
MorelI. Doch deze voelt dat niet. Tot Marchbanks 
komt. Marchbanks is negentien jaar en dichter. 
In hem zit. de groei naar den übermensch, elen 
boven zijn hartstochten uitgegroeide, zijn eigen 
lot beheerschende. Maar ... hij is in zijn groei
jaren en nog half ook in het idealisme, in het 
burgerlijk idealisme gestoken. Door die twee
slachtigheid en door de aangebor~n schuchterheid 
die dezen geest schijnt te moeten aankleven, wordt 
hij het ietwat komiekerige type dat de Dussel
dorfer Goetzke, vooral in den aanvang, flink aan
dikte, waardoor alweer de indruk van een "sotte 
c1uyt" bij publiek gevestigd zal zijn. Ook wat 
later deed de heer Goetzke m. i. te "kwajongens
achtig". Shaw neemt dit type werkelijk zeer au 
serieux of doet het althans zoo voorkomen. Deze 
übermensch in den dop snapt de zwakheid van 
Moreli, de heerschende kracht die van Candida 
uitgaat en - idealistisch-poetische ondergrond -
verlieft zich in de laatste. Hij vertelt nu aan 
Moreli, die zijn. gastheer is, dat hij op Candida 
verliefd is en van meening dat zij niet bij hem, 
Moreli, doch bij. zichzelf, Marschbanks, behoort. 
Moreli brult van den lach, maar Marschbanks 
draait eenige paradoxen af waaruit ge Shaw 
proeven kunt, en 't slot is dat Morell niet alleen 
aan zich zelf maar ook aan Candida twijfelen 
gaat. Er wordt besloten er met z'n drietjes eens 
recht knus over te praten, (ge zoud,t het natuurlijk 
gevonden hebben, zoo Morell den jongen man dt' 
deur uitgegooid had) en bij dit gesprek stelt Can
dida den beiden heeren voor, eens op te bieden 
wat zij haar te geven vermogen. Moreli : c mijn 
kracht om je beschermen, mijn werk voor je glorie» 
en derg.; Marschbanks: cmijn zwakte, mijn tro05-
teloosheid, mijn alleen-zijn». Moreli heeft echter 
bekend, dat hij niets, niets is zonder zijn vrouw, 
dat hij deze alles dankt, enz. en bewijst daarmee 
dat hij de zwakkere iso Als Candida besluit den 
zwakkeren van de twee "toe te behooren" (let 
op de ironie in dit woord) dan snapt haar echt
genoot het zelfs nog niet en meent dat Marsch
banks de uitverkorene iso Deze echter heeft gevoeld 
waar de uit verstandsimpulsie naar leiding-geven 
strevende vrouw die Candida is, heen wil en be
merkt dat hij het aflegt. Voor hem, den sterksten, 
kan Candida onmogelijk moeder, zu ster etc. tege
lijk zijn, gelijk ze voor Morell iso Marschbanks ver
dwijnt en de echtelieden omarmen elkaar. Of 
Moreli veel wijzer geworden is? 

Bij de deur geeft Candida nog een wijze op
merking ten beste, ze blijft het normale gezonde
verstandstype dat Shaw herhaaldelijk uit zijn 
Engelsche landgenootjes oppikt. Denk er aan, 
zegt ze tegen Marschbanks, als jij dertig gewor
den zult zijn, dat ik dan zeven en veertig ben, 
als jij vijftig bent, herinner je dan dat ik bijna 
zeventig zal moeten zijn .... 

De Dusseldorfers hebben Candida goed gespeeld. 
Marschbanks heb ik mij bij lezing altijd anders 
gedacht, maar Goetzke's opvatting is er eene die 
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volgehouden werd en dus te. accepteeren valt. 
Louise Dumont geeft het rustig resulute, het be
wust-strevende van Candida uitstekend. Ze is een 
prachtige jemme de trente ans in haar verschij
ning, en ookzonder diens übermenschlichkeits
aanleg zou ze Marschbanks eenige slapelooze 
nachten wel bezorgd kunnen hebben. Moreli 
(Heinrich Götz) in zijn speien hier weldoordacht, 
het best daar waar de onwaarschijnlijkheid der 
door Shaw gewilde handeling hem niet dwars zat. 
Twee der bij-menschen, de type-writster en de 
schoonpa Rurgers, als gezegd meer tot versma
kelijking van den koek, maar in hun creatie ver
dienstelijk. En een zeer, zeer goed samenpakken 
van den arbeid, waarom het zien van dezen troep 
alleen reeds een genoegen iso 

J 0 Januari '07. DEWALPORTSHEIM. 

ALBERT VOGEL ALS OEDIPUS. * * * 
"Buitengewone Voorstelling met welwillende 

en belanglooze medewerking van Albert Vogel 
ten voordeele van de Stichting Oranje-Nassau
oord." 

Deze woorden vermeldden de pt'ogramma's van 
8 Januari j.l., den datum, waarop de heer Vogel 
voar het eerst zou speIen met beroeps-artisten. 

De schouwburgzaal in den Haag was dien avond 
goed bezet. Ook de minzame oprichtster van het 
sanatorium Oranje Nassau, de Koningin-Moeder, 
was tegeJlwoordig. 

Wat zoud,en wij zien? Wat zouden wij hooren? 
Zouden wij in deze Bouwmeester-omgeving iets 
van de Oedipus-schepping, van den genialen 
kunstenaar Louis Bouwmeester, terugvinden in 
een an der, in een dilettant? 

.... N'est pas acteur qui veut. 
Na zijn Oedipus-vertolking, zal niemand dit beter 

gevoelen, dan de heer Vogel zelf. 
Als een ras-mensch heeft hij met de verplette

rende partij geworsteld; kordaat; hij liet niet los; 
gaf zich niet gewonnen. Zijn kranig gevecht deed 
mij terug-denken aan een anderen, fieren strijd, 
dien ik eens zag leveren door de talentvolle can
tatrice, mevrouw Leonie Viotta, tegen de Brangäne 
partij, in Wagner's "Tristan und !solde." 

Wie de artiste mevrouw Staudigl als Brangäne 
heeft m~gen toejuichen, voelde allicht bij de 
Leonie-Viotta-prestatie, hoe verdienstelijk ook op 
zichzelf, dat er meer toe behoort, dan het bezit 
van een goed.geschoold geluid, en, het groote 
privilegie: mooie-vrouw-zijn, om een Brangäne 
uit-te-beelden . 

. . .. N'est pas acteur qui veut. 
Die diabolische planken! Het heiligdom van 

tooneel-artisten, werkt verlammend, verstommend 
op de zwierigste woordvoerders, niet gewend 
dezen gewijden grond te betreden. 

Dat de vaardige declamator, Albert Vogel, een 
onbedwingbare lust gevoelde, zijn krachten te be
proeven aan tooneelspeel-kunst, is te begrijpen. 

Maar, waarom niet gedebuteerd met een be
scheiden rol? Ach! ware het voldoende streeling 
voor zijn ambitieux begeeren geweest, het voet
licht en zijn magische werking te trotseeren, 

met een kleine rol! Allicht zou dan, grootere 
welwillendheid van de zijde der met hem optredende 
beroeps-artisten, zijn deel zijn geweest. 

In den regel zijn tooneelspelers hulpvaardig en 
goedhartig. Doch.... het is verstandig, hUn 
talenten en gaven. hun roem en lauweren niet 
te-na te komen. Op dat punt verstaan zij geen 
scherts. 

"Vader ! ik kom op jouw kasteei" ! .... men moet 
weten wat daar op volgt. Reeds in onze kinder
spelen, zetten wij ons schrap tegen indringers, 
verdedigen wij met handen - en - voeten, ons be
stookt domein. Bijna zonder uitzondering, blijven 
artisten hun leven·lang: nukkige, verwende, 
boeiende, aantrekkelijke kinderen. 

Waar bleef het prestige der plastische kunst, 
indien meneer A. of mejuffrouw B. op-eens met 
ervaren arfisten kon optreden, om in hun midden 
een hoofdrol te vertolken? 

Indien de declamator Vogel, of wie dan ook, 
missend opleiding, studie, nauwgezette voorberei
ding, zonder tooneel-routine, den Oedipus-rol naar 
den eisch van het Grieksche treurspel Mn uit
beelden, dan ware dramatische kunst niet langer 
hooge kunst-uiting. 

Een weck of drie geleden, had ik het genoegen, 
van den heer Vogel zijn Starkadd-voordracht te 
hooren, en hem te bewonderen om: zijn stalen 
geheugen; zijn schoone, onvermoeide stern; zijn 
zuivere, glasheldere dictie. Gaaf was elk woord, 
iedere syllabe kwam tot haar recht, gedurende 
deze verdienstelijke .voordracht. Het schoom-ge
schakeerd reciet van het drama, eindigde zonder 
dat de declamator zieh een enkel maal vergiste, 
of versprak. 

Weemoedig, pijnlijk soms, was het, tijdens de 
Oedipus.voorstelling op den achtsten }anuari, te 
hoaren, hoe onduidelijk de heer. Vogeldikwijls 
sprak, hoe zijn woorden ineenvloeiden tot onver· 
staanbare klanken. Sterk, hinderlijk vibreeren 
ontsierde zijn sonoor geluid. . 

Dat de artisten van de Kon. Ver. HetNed. 
Tooneel geen vrede hadden met zulk een Oedipus, 
poogden zij niet te verbergt:n. 

Eerlijk als kinderen, huichelden zij niet. : 
Een levend schilderij, een pracht-Oedipus, was 

Albert Vogel, zoo als hij daar bij den aanvang 
stond, op de bovenste trede voOr. zijnpaleis·. Zoo
als elke schoone illusie, was ook deze van kor
ten duur. 

Vogel's groote, niet voar het tooneel berekende 
stappen, zijn abrupte gebaren, zijn geen-maat
houden, zijn luk-raak speien, het waren uitingen 
van een door .zenuwachtigheid en onvermogen 
gefolterd mensch. 

De treurspel-held wist niet meer wat hij deed, 
toen hij aan 't slot van het eerste bedrijf naar 
zijn paleis terugkeerde. Hij maakte zijn sortie 
in operette-stijl: bajanderig in houding, stampend 
met den schepter. 

Imposant, krachtig, aangrijpend, speelde de heer 
Vogel het slot van het derde bedrijf. Oedipus, 
vernietigd door de lang gevorschte, heillooze waar
heid, was een schoon moment. Schrijnend waren 
zijn smartkreten. 
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Voor een dilettant-acteur, leverde de declamator 
verbazend knap werk. 

De Oedipus-creatie van den heer Vogel,. ver
gelijken bij de fel-ontroerende, grootsche Oedlpus
uitbeelding van Louis Bouwmeester, ware. even 
onbillijk als de onartistieke, matte S-Januan-ver
tooning van het Ned. Tooneel, toetsen aan het 
harmonisch-schoon geheei, ons eenmaal geboden 
door de Utrechtsche studenten, onder leiding van 
Dr. Mendes da Costa. 

A. S. K. 

MEVR. V AN OLLEFEN - KLEY. * * * 
Een 2s-jarig jubilee onderstelt in den regel een 

gevorderden leeftijd. Niet aldus bij mevr. Lena 
van Ollefen, die in deze maand het zilveren feest 
viert van haar intrede in de tooneel-carriere. Want 
zij was eerst 13 j aar oud, toen zij in I 882 voor 
het eerst het voetlicht van den anderen kant aan
schouwde in "Waarheid en Leugen" bij Le Gras. 
Van Zuylen en Haspels te Rotterdam, die haar 

spoedig een belangrijke travesti-rol toevertrouwden 
in "Roofvogels" . A lras had zij op de planken 
vasten voet, en speelden bij Van Zuylen in den 
kleinen schouwburg ingenue-rollen, daarna alhier 
in de Varietes in de Amstelstraat en bij Ch. de 
la Mar, tot zij veertien jaren geleden aan "H~t 
Neerlandsch" werd verbonden, waar zij met korte 
interrupties bleef, en naar ik hoop en verwacht 
nog lange jaren blijven zal. Want mevr. Van 01-
lefen is een sympathieke verschijning. Niet voor 
eerste rollen bestemd, munt zij in tweede rollen 
wel degelijk uit door zeer waardeerbare eigen
schappen. Er is natuur en waarheid in haar 
steeds afgewerkt speI, guitigheid en tevens innig-

heid in de voordracht, en bovenal oprechte toe
wijding aan hare kunst. Woensdag 23 Jan. treedt 
zij voor haar feestavond op in twee harer beste 
rollen, in "Het Albumblad" en "Boezemvrienden", 
en ik ben zeker dat een volle en sym pathieke zaal 
haar met warmte zal toejuichen. Waar zij in de 
volle kracht van leven en gezondheid haar zilveren 
jubilee mag vieren, is van haar nog menige be
langrijke creatie te verwachten. 

C. A. V. 

(De heer C. A. V. heeft zoo juist gezegd wat 
de verdiensten zijn dezer sympathieke kunstenares, 
dat wij het niet beter konden formuleeren en daar
om deze kenschets uit het Bbd. overnemen). 

DE GIJSBREGHT-VERTOONING. * * * 
Uit den aard der zaak levert de jaarlijks terug

keerende reeks Gijsbreght-voorstellingen maar 
weinig verschil op bij haar onmiddellijke voor
gangsters. 

Zoo was het ook nu. Dezelfde deugden en 
dezelfde gebreken. Om belangrijke verschilIen 
op te merken zou men over een langere periode 
vergelijkingen moeten maken. En dan zou men 
ontwaren, Jat door "Het Nederl. Tooneel" naar 
het betere wordt gestreefd, kenbaar onder meer 

om maar het meest tastbare het eerst te 
noemen - aan het vlot loopen der voorstelling 
en de sn elle verandering der decors. 

Maar ook in het oppervlakkig minder waar
neembare is een geleidelijk, wel is waar lang
zame, strooming ten goede te bespeuren. 

De gebruikelijke wisseling van de rolverdeeling 
op de verschillende avonden van iedere reeks 
vertooningen - een goede instelling - gaf weer 
aan enkele der jongeren gelegenheid nieuwe proe
yen van hun talent af te leggen. 

Zoo hoorden wij op den3en avond de rey van 
Amsterdamsche maegden zeggen door mevr. 
Chrzspi/n-Mulder. Ik weet niet of zij dit ook 
reeds in vorige jaren deed, maar ik had het nooit 
van mevr. Chrispijn gehoord. Zij heeft de verzen 
heel mooi gezegd, met fijn getimbreerd geluid, 
bijzonder harmonieus. Het was zeker niet minder 
goed dan het beste, wat wij tot nu toe in dit 
opzicht hebben gehoord. 

Mevrouw Wp.nsma-Klaasen heeft dien avond de 
Rafael gezegd. Het was wat minder forsch dan 
deze, maar overigens deed haar voordracht mij sterk 
denken aan die van mevr. Holtrop-van Gelder.' 

De verdienstelijke voordracht van de Rey van 
Burghzaten van mevr. Schwab- We!man was mij 
reeds van vroeger bekend. 
E~n buitengewone promotie voor den heer Lobo 

was zijn optreden, buiten het programma om, als 
Arent van Aemstel, ter vervanging van den heer 
de Jong. die ongesteld was. . 

Hij heeft aan de \lerzen alle recht doen weder
varen en het reciet gedaan met juist begrip en 
in den toon. 

Hoe zeer stak daarbij af het verhaal van den Bode 
door den heer La Roche. Deze heer moet, dunkt 
mij, zeH het best gevoelen, dat hij er naast is, en 
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dat het hem wel nooit zal gelukken den toon van 
den Noord-Nederlandschen VondeI en den speci
fiek Amsterdamschen Gijsbreght te treffen. 

Deze acteur zou het der directie wel niet euvel 
duiden als zij hem nooit meer in de Gysbreght 
liet optreden - evenmin als mevr. Mann-Bouw
meester er iemand boos om zou aanzien, als men 
haar nu eens voorgoed van haar jaarlijksche 
Badeloch-bezoeking verloste. 

Zoo gaandeweg neemt het aantal leden van de 
Koninkl. Vereeniging, die niet met Vondel's verzen 
op voet van geslagen vijandschap leven, toe. Hun 
aantal is m.i. nu zelfs reeds voldoende, opdat een 
grondige herziening der blijvende rolverdeeling 
zou kunnen worden ondernomen. 

Bij een algemeene schoonmaak zal natuurlijk 
ook de Spie van den heer Teune voor goed ver
dwijnen. 

Een neiging tot de traditioneele gebreken van 
Gijsbreght-vertolkers schijnt inmiddels »ieder aen
geboren». 

Dit dacht ik, toen ik toevallig weinige dagen 
vroeger, op een z.g. commissie-avond, de tegen
woordige leerlingen der Tooneelschool in de Gijs
breght aan het werk zag. Ik zal over deze <des» 
natuurlijk hier niets zeggen. De leeraren met 
uitsluiting van ieder an der, zijn er om hun leer
lingen op gebreken en fouten te wijzen en die 
te' corrigeeren, 

Ik maak mij dan ook eerst \veer geheel los 
van de Tooneelschool-avond, alvorens ik de meest 
voorkomende Gijsbreght-feilen ga onderscheiden in: 

rO. Slordig. spreken door het weglaten of in
voegen van lettergrepen en het inslikken van de 
slot-n; 

2°.het zeggen der verzen juist alsof het geen 
verzen zijn, met totale verwaarloozing van het 
metrum (wat in een vorige periode als ,mod~rn» 
gold in reactie op het opdreunen, gevolg van het 
al te groote waarde geven aan maat· en rijm); 

3°. het, als gevolg van het niet begrijpen vall 
den zin der woorden, nadruk leggen op woorden 
en geheeIe regels die het niet verdienen, en daar
tegenover het onopgemerkt doen voorbijgaan van 
andere, waarop het juist aankomt; 

4°. eentonigheid, kleurloosheid; 
5°. zonderlinge' stembuigingen, in hoofdzaak 

ten gevolge van mooi-doenerij. 
Maar zooals gezegd: het Nederl. Tooneel is met 

zijn Gijsbreght-vertooningen op den goeden weg. 
De zoo lang verb eide eenheid van stijl is thans 
op komst. De vraag is nu nog ma.ar, of zij' zich 
wat langer of wat korter zal laten wachten. 

R. 

OVER TOONEELSPELEN. ,;. * ,;. * ,;. * 
Albert Vogel heeft zich dan aan de proef ge

waagd van een optreden als acteur. En nu spreke 
men niet van overmoed. Het lag er eenmaal 
toe: hij m6est het wagen. De richting, die hij 
als :<voordrager» allengs was ingeslagen, drong 
hem naar de planken en herhaaldelijk was het 
hem in de beoordeelingen over zijn optreden te 
hooren gegeven, dat hij - in overeenstemming 

met die richting van meer en meer tooneelmatig 
reciteeren - niet halverwege kon blijven staan. 
maar de sprong te doen had. Niet langer ploeteren 
langs .de kantjes, maar zieh in het ruime sop ge
worpen! 

Over den uitslag wordt ongelijk geoordeeld. 
Maar zoo goed als allen zijn het eens, dat al 
heeft Vogel zich boven water wetcn te houd-n, 
aan zijn zwemkunst nog een en ander ontbreekt. 
Hoeveel - daaromtrent verschilt men van ge
voelen. Elder~ in dit nummer kan men daarom
trent de meening vernemen eener beschaafde, 
litterair begaafde vrom'\-', die het tooneel harts
tochtelijk lief heeft en vcel heeft gezien. De 
heer Marcellus Emants - wiens gezaghehbende 
naam in de wereid van letteren en tooneel voor 
zich zelven spreekt - is het hoopvolst in zijn 
oordeeL Hij schreef, na hem als Oedipus in den 
Haagschen schouwburg te hebben gezien, den 
heer Vogel O.m..: 

«Bij het begin van de «Oedipus,,-vertolking 
hebt u uw stern wat geknepen, waardoor de klank 
verminderd en de voordracht iets gekunsteld wordt. 
Tot op zekere hoogte is dit niet te vermijden, 
wanneer men verschillende mensen weergeeft, 
maar voor Oedipus is het m.i. onnoodig. 

Ik zou u aanraden uw stern natuurliker te laten 
blijven, voor de rest heb ik u in menig opzicht 
zeer bewonderd. 

Rooyaards zag ik niet als Oedipus, maar wan
neer wij Bouwmeester en Rooyaards nu eens ter 
zijde . lat~n, welke N eder.l.an~se toneelspe.ler v~r
betert u In deze roJ? MI] hindert datidlOte ge
leuter over dilettantisme. De enige vraag ter 
beoordeeling is: hoe is het' werk, en het komt er 
niets op aan, door wie dat werk werd verricht. 

Wat de beschaving van uw vorst 'Oedipus aan
gaat, wil ik uw uitbeelding ook graag stellen 
boven die van Bouwmeester. Mijn voornaamste 
aanmerking is: u bleef u zelf n'iet gelijk in de 
stijl en werd herhaaldelijk te mordern. Die fouten 
kunnen verbeterd worden .. >. 

Men heeft nu aftewachten wat het antwoord van 
den heer Vogel zijn zal -:- na zijn terugkeer uit 
Indie: of hij. indien hij zich aan het tooneel ver
bindt, inderdaad blijk zal geyen, de fouten, die 
zijn eerste creatie aankleefden, te kunnen ver
beteren en zich zal vermogen te ontwikkelen tot 
een groot tooneelspeler. Zoo'n eerste proeve -
een zelfbeproeving - bewijst inderdaad niets af
doends. Dat ieder uit eigen ervaring puttende', 
maar eens naga, hoe hij, op welk gebied ook, in 
de practijk brengende, datgene, wat hij in de 
gedachte zich volkomen eigen had gemaakt, juist 
bij de eerste poging tot omzetten in daad, pas 
het rechte besef kreeg van hetgeen er ontbrak. Hij 
wist het z66 goed, had z66 nauwgezet berekend 
hoe hij 't doen zou en op alle eventualiteiten 
zich gewaarborgd - in gedachte altoos en zich 
oefenende in eigen milieu, op destudeerkamer. 
Maar toen de dag kwam, de groote dag, dat hij 
het werkelijk had voortestellen, in de practijk uit 
te voeren, phistisch uittebeelden '- toen werd het 
hem eerst klaar, waarin zijn weten te kort schoot 
,en hoeveel er bij de uitvoeringkwam kijken, 
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waa~:p hij- niet gerekend had. Maar een tweeden I zijn lichaam, zijn ~ physiek. Wat in alle kunst 
keer --- los van de eerste poging - kwam hij : geleIt - is ook van toepassing op de kunst van 
dan wel eenc; dadelijk een heel eind nader tot ] tooneelspelen: slechts bij trappen klimt men een 
het doel. Om iets goed te weten, moet men het i toren op. Trouwens, hoe zal Vogel zelf begonnen 
eerst doorgemaakt, het weten beproefd hebben, I zijn met zijn kunst van voordragen? Vermoedelijk 
het in doen hebben omgezet. I bij het begin. Misschien weet hij zelf niet meer 

Oat Vogel den eersten keer Oedipus op het I het oogenblik te bepalen; dat hij zijn eerste versje 
tooneel uitbeeldende, in zijn pogen gehe el zou is gaan memoreeren en reciteeren. Zijn studie 
slagen - was niet te verwachten. Het zou in- om te komen waar hij thans is, kan niet anders 
derdaad iets. wonderbaarlijks zijn geweest, iets dan een geleidelijke zijn geweest, van klein tot 
nie dagewesenes! Ik zou wel e.ens een groot grooter, stap voor stap. .. Nu spreekt men wel 
acteur willen hooren noemen, die er op zulk een - als men het zich bewegen op het tooneel be
wijs gekomen is, door onmidClellijk op een heusch doelt: het acteeren -- van routz'ne, maar men 
tooneel in samenspei met geroutineerde tooneel- vatte dit woord toch niet op in de lage beteekenis 
speIers en speelsters, een der zwaarste rollen van van iets bijkomstigs, van iets dat licht is aan 
het tooneelrepertoire te speIen, een rol die geheel te leeren, van een gauwigheid, een handigheid. 
het stuk draagt en alleen door acteurs van den Het acteeren is van een even groot gewicht als 
allereersten rang benaderd durft worden. het reciteeren. Het is evengoed zielespraak. De 

Vit de N. R. C. van 13 dezer hebben wij het impuls komt daarbij ook uit het binnenste. Oe 
volgende geknipt: kunst van acteeren is in de tooneelspeelkunst 

«Vier malen in eene week heeft Albert Vogel, een overwegend element. Het is de gedachten, 
met het Nederlandsch Tooneel, Oedipus gespeeld het spreken, omgezet in beweging. 
en de avonden tusschen deze voorstellingen heeft En nu is dit voor iemand als den heer Vogel 
hij, in verschilIende hoeken des land, voorgedragen. de groote moeilijkheid om als tooneelspeler zich 

Aldus tot het einde druk werkzaam gebleven, te bekwamen, dat hij daarbij -moet beginnen bij 
vertrekt hij morgen naar Marseille om daar scheep het begin. Ik zal niet zoover gaan, van te meenen, 
te gaan naar Java. dat hij nu juist heeft aantevangen met het op~ 

Een reis- en werkplan voor Indie zal hij ter brengen van een brief of met het annonceeren : 
plaatse vaststellen. ne tafel t's .l(edekt of met figureeren. Maar toch 

Zijn voornemen is, ongeveer tot September wel met het vervullen van ondergeschikte rollen, 
weg te blijven en zijn wensch -'- waarvan wij want de kunst van zieh te bewegen, van gaan 
met zeer veel genoegen melding· maken -, zijn en staan, moet uit hem groeien. En groeien 
voorloopig plan: om vervolgens lessen te ga an sluit geleidelijkheid in zich. Hetacteeren in een 
nemen bij groote buitenlandsche artiesten. klass1ek drama, in een tragedie, is daarbij een 

- Als ik, zeide hij, eens een drie maanden les kunst op zich zeH; van andere orde dan het zieh 
kon· krijgen van Mounet-Sully, en daarna een bewegen in een salonstuk. Zou men het laatste 
poos van Kainz en dan bijvoorbeeld nog van allicht met het woord routine kunnen betitelen 
Beerbohm Tree, zou ik een he el 'eind opschieten (toch met voorbehoud I), het acteeren in den 
kunnen. eersten zin kan nimmer als iets op zich zeH staands 

- En dan hier speien? worden Öeschouwd. Het is in zulk een mate 
Vogel lachte, als was h.ij de Sfinx, waar we hem reflex of uitdrukking van de' gemoeds- cf geestes

hebben heengeadresseerd bij de terugreis uit Indie. aandoening - dat men het, met er les-in-te 
- Probeeren, zei hij eindelijk, zouik het dolgraag. nemen, nooit zich zal kunnen eigen maken. Het 
Ziedaar het gevolg van de Oedipus-reeks. Nu les nemen moet bestaan in een zz'chzelfles geven. 

hij eenmaal heeft geproe(d ... » Wie heeft Vogelles gegeven in mimiek? Hoogstens 
Het is ons uit bovenstaande aangenaam te Verne- zijn spiegel. Nu, het acteeren is nog moeilijker; 

men, dat de heer Vogel in genen deele ontmoedigd men kan 't niet in zijn eentje leeren, omdat er 
ne er zich ook wel degelijk van bewust is, dat hij geen andere methode voor be staat dan die de 
als acteur nog veel te leeren heeit. Alleen gelooven practijk van het tooneelspelen aangeeft: de 
wij niet, dat de weg, waarop hij zich zou willen practijk met al haar wisselvalligheden in het 
bekwamen. de rechte is cEerst maanden les repertoire, al haar verscheidenheid van rollen en 
van Mounet-Sully, daarna een poos van Kainz en rolletjes, die ~ij den acteur te speIen geeft. 
dan bijvoorbeeld nog van Beerbohrri Tree ... " ik Wij hebben nooit dwazer redeneering gehoord, 
geloof, dat het zijn dood (als acteur) zou ~ijn. dan deze, dat dezen of genen acteur de tooneel
leder dezer artiesten hebben hun eigen accent van loopbaan ten onzent onmogelijk is gemaakt, omdat 
speIen, hunne eigen phraseering, hun eigen op- hij er niet altoos te speIen kreeg die rollen, welke 
vatting - alles in nrt.~uurlijken samenhang met op het niveau stonden van zijn litteraire ontwik
hunne, uiteenloopende persoonlijkheden. En even- keling ! ! Oit sloeg op de in de laatste jaren, niet zeld
min als men om goed een ta al te leeren arti- zaam voorkomende gevallen, dat iemand, reeds op 
culeeren, les zal gaan nemen bij drie verschillende eenigen leeftijd en uit anderen maatschappelijken 
taahneesters, ieder met een eigen uitspraak, zal kring, uit louter Liebe zur Ku-nst en na zich:eerst 
een aankomend tooneelspeler bij drie meesters als declamator te hebben beproefd, aan het tooneel 
in de leer hebben te gaan om zich goed, met ging - maar zich genoopt zag, het weer spoedig 
uitdrukking, op het tooneel te leeren bewegen, te verlaten. 
d.i. fraseeren, accentueeren met zijn ledematen, Er is' geen halfheid in deze mogelijk. Wie 
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acteur wordt, moet het ambt nemen met zijn 
v66r- en tegen, zich niet voor het zoogenaamd 
mindere te goed achten en slechts het hooge 
ambieeren. Want - behalve dat geen theater
directeur, waar ter wereld ook, zulke leden in zijn 
gezelschap dulden of gebruiken kan, uit Geschäft~
overwegingen - heeft de aankomende acteur nOOlt 
te vergeten, dat het ve:vullen van ~lke rol, zelfs 
in een Revue of kermlsstuk, hem lets te leeren 
geeft, dat hem later - wie weet: in Richard III 
of Oedipus '- nog te stade kan komen. 

* * * 
»Denn das Ueble ist» - schreef eens Karl 

Immermann de met zoo verheven ideeen be ziel
de ,schouwb~rgdirecteur te Duss.eldorf ~it de vorige 
eeuw - «dass das Theater mcht bel besonders 
festlichen Gelegenkeiten mitwirkt, sondern dass 
man es hat zur Tagesspeise machen müssen. Da
durch tritt die Sache aus der rein künstlerischen 
in die vermischte Sphäre und muss immer nach 
kurzen Kampfe dem gemeinen Sinne zur Beute 
werden.» Dat «gemeine Sinne» klinkt hard.
vooral ons Hollanders, die het woord «gemel.n» 
alleen plegen op t~ vatten il~ zijn meest vulgmre 
beteekenis. Maar m het DUltsch bedoelt men er 
mee ook «algemeene», hier dus: d~n zin of smaak 
van het gros. Wij lOuden de bedoelmg van Immer
mann het best weergeven met: «tot dag.:lijks~h 
onderhoud van het publieb. Ten ~llen tIJde ZIJn 
er menschen, idealisten, geweest, die. het theater 
hebben willen in dienst stellen, uitslUltend van de 
«kunst» in hoogsten zin - en het is gelukkig, 
dat er altoos zulke menschen zullen blijven -
omdat zij door hun «ideale Förderungen» het theater 
tenminste kUlmen behoeden voor een al te laag 
dalen en ons blijven hel inneren aan wat het in 
zijn hoogere roeping, kan zijn. Maar het theater 
- zooals wij het kennen en zooals het altoos 
geweest is sinds het zieh een plaat~. verworven 
heeft in ons dagelijksch maatschappehJk leven -
heeft om zieh staande te houden, steeds moeten 
schip~eren met het ideaal en zich bewogen in w~t 
Immermann noemt: «die vermischte Sphäre, WIe 
het repertoire nagaat, van de stu~ken, die Goethe 
zelfs in den bloeitijd van het Weimarsehe theater 
liet spelen om zooveel mogelij k «Allen zu gefallen», 
voorwaard~ van de bestaanszekerheid van het 
theater. ook waar het door een kunstlievend vorst 
royaal gesubsidieerd wordt, z~1 b~me~~en, .dat op 
die stukkenrol de "draken» Ult ZIJn tIJd, met ont
braken. Goethe liet alles speien wat nieuw was 
- naast het klassieke en dichterlijk hoogstaande. 
De practijk dwong er hem toe en nooit zal iemand 
aan die practijk zich kunnen onttrekken. Is het 
niet zeer teekenend, dat toen onlangs het oude 
theater te Weimar gedeeltelijk door brand ver
nield werd er den avond te voren gespeeld was 
een stuk o~der den titel: «Aus dem Leben eines 
Detektives,? Ik vermoed de bij ons bekende 
Sherlock Holmes-draak. En het Weimarsche the
ater is toeh een hoftheater, dat door den hertog 
met grof geld wordt onderhouden. 

lk wil dit zeggen: wie het theater beoordeelt, 
moet daarbij zich stellen op den grondslag der 
praktijk, al behoeft hij tegelijk niet al zijn idealen 
op zij te schuiven en al behoort hij ook steeds het 
recht te bepleiten van het hoogere genre. Maar 
zonder een «gemischt Repertoire» kan zelfs het 
rijkst gedoteerde theater niet bestaan en ook zij, 
die zich - tot de verhevenste taak achten uitver
koren - moeten dat feit aanvaarden en er zich in 
schikken, dat zij naast het edele, het adellijke 
werk, dat zij zich wenschen te zien opgedragen, 
ook zull~n geroepen worden tot minder soort 
arbeid, dien zij verstandig doen met gelijke toe
wijding te vervullen, tot welke toewijding zij zich 
althans hebben te dwingen, als het niet con amore 
ga at. 

H. L. B. 

* * * * '" INGEZONDEN. * * * * * 
Door verschilIende omstandigheden vonden wij 

eerst nu gelegenheid protest aan te teekenen 
tegen eenige uitlatingen van den Heer L. Simons, 
onze Vereeniging betrt;ffende, in '"Het Tonneei" 
van 15 December j.l. 

De Heer S. verklaart op den meest stelligen 
toon dat "aan ons gezelsehap het vrouwelijk Star
systeem tot in zij n verste konsekwenties heerscht". 

Dat onze Vereeniging tijdens de 13 jaar van 
haar bestaan steeds en uitsluitend haar kracht 
lOcht in ensemble-spei, het tegenovergestelde van 
het "Star-systeem", achten wij onnoödig hier 
nader aan te toonen; ieder die zich eenigszins 
voor het nationaal tooneel interesseert, weet dit
Alleen de Heer S. schijnt het niet te weten. Deze 
onwetendheid vindt misschien hare verklaring in 
het feit dat de heer S. ,slechts bij hooge uit
zonderidg onze vootstellingen bezoekt en zijn 
oordeel over ons gezelschap dus alleen kan 
baseeren op de allicht eenigszins tendentieuze 
mededeelingen van vrienden en vriendinnen, wat 
altijd 'n gevaarlijk systeem blijft. 

In aansluiting met 't bovenstaande laat de Heer 
S. dan volgen "aldus Mej. Belder na.~'Ylijks ge
legenheid gehad heeft te toonen, dat ZIJ lets meer 
kan dan "coquettes" uitbeelden". Wij hebben die 
gelegenheid wel de~elijk geboden, doch .zijn daa~
door tot de overtuigmg gekomen dat Me]. Belder s 
talent zich niet eigent voor dramatische rollen, 
die het weergeven van dieper~ gevoelens vorderen. 
De critici die onze voorstelhrtgen te Amsterdam 
geregeld bezoeken, gaven in hunne re~ensies (0. 
a. over Stiefzusters, Stormvogel en Elsehen der 
Moraal) herhaaldelijk blijk, onze opinie in dezen 
te deelen. 

Het Bestuur der 
Nederlandsehe Tooneelvereeniging. 

A 'dam, 15 Januari 190 7. 
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ADVERTENTIEN. 

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ 

% ROELOFFZEN·HÜBNER 
,., ,., EN VAN SANTEN ,~, ,., 
AMSTERDAM, N. Z.VOORBURGWAL187 

LEVERING VAN CLICHE'S IN PHOTO· 
GRAVURE, KOPER EN ZINK NAAR PHOTO
GRAFIEEN, PEN- EN GEWASSCHEN 
TEEKENINGEN, SCHILDERIJEN ENZ. 
DRIEKLEUREN· EN ALLE SOORT VAN 
o R U K WER K, P L A A TOR U K K E R IJ, 

GALVANOPLASTlEK, STEREOTYPIE. 

TELi:.GRAM·AoRES: "A U T 0 H A R P". TELEF'OON 308. 

Tarief van !dvertentien in "HET TOONEEL", 
Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 
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Tooneelvereeniging, het Star-Systeem, Directies eil Artiester 
Illgezondell. - Knipseis en Snippers. 

'" '" :;. * P R IJ S V RAA G. * '" '" '" 
Wij herinneren er aan, dät de in

zendingerr' O'J) dt! prijsvraag, voo'r 
alleenspraken, uitgeschreven door de 
afdeeling Amsterdam van het Neder
landsch Tooneelverbond, worden in
gewacht v66r of op 15 Februari aan
staande bij den waarnemenden secre
taris der afdeeling, den heer: 

J. Vriesendorp, Heerengracht 423, 
aan welk adres de voorwaarden voor 
de prijsvraag op aanvraag gratis 
verkrijgbaar zijn. 

OE KUNST VAN HET THEATER. * * 
I. 

De 'vraag mij eens door u geda<l.n, waarom wij 
"mannen van het theater" zoo k het stilzwijgen 
bewaren, als wij door critiek leeken op ons 
gebied, naar onze meening avere .. sch worden be
oordeeld en aangevalien en de 0i- _1erking, dat die 
terughoudendheid nie,t -in het belang is van on:t:e 
tooneelkunst, hebben 'mij doen nadenken over onze 
huidige tooneeltoestanden en ik wil van eenige 
vrije uren gebruik maken om u de resultaten van 
mijne persoonlijke overwegillgen mee te deelen. 
De reden, dat wij altoos plegen te zwijgen, be
staat, geloof ik, hierin, dat wij zoo licht worden 
verdacht, jaloersch te zijn op elkaars succes. Boven
dien, als wij er al eens toe komen te protesteeren, 
legt men onze artikelen lachend ter zijde eil 
zwijgt ze dood. 

Werkelijk, de toongevers zien ons, toor.eelisten, 
niet voor vol aan! De mee:;t onbeduidenc.e phrase 
door een buitenlandsch kunstenaar van eenigen 
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Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

naam geuit, wordt in onze bladen overgenomen 
en geldt als orakelspreuk; als wij over onze kunst 
schrijven, neemt niemand er nota van. Mopjes, 
tooneelherinneringen, 0 ja! Maar hij, die dieper 
op lijn kunst ingaat, wordt "arrogant" gevonden. 
Er ,'ordt wel soms den schijn gewekt, of men 
heel wat voelde voor het Tooneel- maar als 
het op daden aankomt, blijkt het met de sympathie 
povertjes gesteid, tenzij, alweer, het vreemdelingen 
geldt! Een voorbeeld: wij verliezen Bouwmeester; 
alles schreeuwt om hem te behouden, maar niemand 
steunt hem door daden. En hier geldt het Bouw
mee~ter! Er komt een groote onbekende als 
Gordon Craig, Hij schrijft een boekje, [het werk 
van een dilettant, meer niet], de heer Verkade 
sluit zieh bij hem aan, en in minder dan geen tijd 
is er een kapitaal van I 40000 bijeen om dien 
profeet en zijn volgeling te steunen. Dat teekent 
onzen heelen toestand. 

In het buitenland is "de man van liet theater" 
een autoriteit op zijn gebied j bij ons, loopt hij 
aan den leiband van het dilettantisme, In zijn 
soort is dat nog een geluk; want als er geen 
dilettanten waren, die geld bijeen brachten, zag 
hel er nog treuriger uit. De fout schuilt in het 
feit, dat misplaatste ijdelheid, eerzucht of gebrek 
aan werkzaamheden, zoo menig dilettant drijft, 
als kunstenaar op te treden, zonder werkelijk ge
boren kunstenaar te zijn. 

Vindt u het geen bewijs van dilettantisme, dat 
men : et in het hoofd haalt, alleen een heel drama 
van Shakespeare te vertolken? ünze grootste 
tOOllee\spelers hebben er nooit aan gedacht; ook 
de buitenlandsche niet. Menschen die noch hun 
orgaan, noch hun dictie, noch hun mimtek en 
gebarentaal beheerschen, trekken een costuum 
aan en speien een drama alleen. - Hoe heet zoo 
iets? Lezing? Neen! - Voordracht? Neen! -
Menschen uitbeelden, komediespelen? Neenl -
Het is van alles wat; teveel en niet genoeg. - En 

! onze critici, zelfs de meest ontwikkelden, toonen 
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hier, evenals het gros, als dilettant te staan, tegen- , 
over "de kunst in het theater", want zij beoordeelen 
zulke mislukte pogingen van een litterair of muzi
kaal standpunt.,- Ik durf dat wel zeggen, zonder 
verdacht te kUlmen worden van jaloersch te zijn 
op die schijnbare succesjes; want tien jaar lang 
ben ik als leider en directeur in de gelegenheid 
geweest de rollen te kiezen, die ik wilde speien 
en ik heb nooit gekozen wat niet in mijn macht 
was, zeUs niet op aanraden van onhandige vrienden. 
Jaren geleden weigerde ik Othello te speien en 
betaalde een maand gage als boete. Dit was mij 
liever, dan mij te schamen over eene creatie, 
waar ik niet bijkon. 

Om terug te komen op dien telkens weer ver
nomen eisch van "hervorming"! Natuurlijk is aan 
het optreden van "Hervormer" , als noodzakelijke 
voorwaarde verbonden, dat zij die als regisseur 
of artistiek leider, nog eenigen invloed hebben. 
plaats maken en om dat doel te bereiken, moeten 
zij worden afgemaakt als sieurmenschen, ambachts
lui en wat al niet meer. Onder die .,hervormers" 
nu, neemt Gordon Craig een eerste plaats in. 
H~j schaft alles af, tot zelfs de klassieke en de 
moderne dramatische auteurs. Alsof Shakespeare, 
Goethe, Schiller, Moliere, behalve dichter en 
litetator, geen dramatisten waren, doet hij ze in 
den ban, omdat zij dichters zijn bovendien. 

Zijn volgeling of medewerker, de heer Verkade. 
ga at zoo'n beet je aan het schipperen, waar hij 
zegt: "theaters mogen niet onder leiding staan 
van literators, geholpen door schilders of van 
schilders geholpen door literators (let op, die gaat 
Gordon Craig afschaffe6), maar onder mannen, 
die gevoel hebben voor woordmuziek en vocr het 
pidurale." Met andere woorden: On der leiding 
van "kunstenaars van het theater, geholpen door 
literators en schilders." Dus de leidende kunste
naa, mag geen literator zijn, maar moet door 
schilders en literators geholpen worden. Maar 
wat komt het er op aan, wat de "leider" in de 
tweede plaats iso -,- Niets, als hij v66r alles, maar 
de "kunstenaar van het tooneel" iso - Is hij dat, 
dan zal hij ook de medewerkende krachtt>n wH 
weten te vinden. Craig en Verkade, trouwens, 
ontmoeten elkaar in deze, dat de een zoomin als 
de ander die per ingaat in het wezen der tooneel
speelkunst. - Eerstgenoemde omdat de ruimte 
van zijn boekje het niet toelaat. (Wie heeft den 
omvang van zijn werk bepaald?) Verkade niet, 
omdat hij alleen wil trachten de bedoeling van 
Craig duidelijk te maken. Slim in dit ge va!. 

Deze heeren "Hervormers" schijnen geenvan 
beiden, het tooneel lang genoeg te hebben gediend 
en bestudeerd om een zuiver, logisch en objectief 
oordeel te vellen over de oorzaken, waardoor ons 
tooneel niet is, wat het kan zijn en wezen moest. 
Dat gaat ook niet in een dag, daarvoor moet men 
hebben gewerkt eu gedacht, den prijs betalen, 
die van elk kunstenaar voor zijne ontwikkeling 
geeischt wordt. Dan alleen kan men oordeelen, 
zonder eigen brein te verhitten. Ik wil trachten 
u in een volgenden brief een beeld te geven van 
de "kunst "an. het theater", gelijk ik haar liefheb 
eil voor mij Zle. 

II. 
In aansluiting met mijn eersten brief, zal ik 

nu, op grond van jarep. van ondervinding en 
onderzoek} trachten mede te deelen, hoe de tegen
woordige ;regisseur werkt en hoe hij, als "man 
van het theater", werken k~tn, als de toestand 
gezond was. 

De ondergeschikte regisseur kan eigenlijk niet 
veel meer doen, dan na lezing van het stnk, de 
decoraties, menschen en benoodigdheden, zooyeel 
mogelijk in overeenstemming met den wensch 
van den auteur, met elkaar in harmonie brengen 
om "bij benadering" iets te verkrijgen wat men 
"ensemble" noemt. 

Hij heeft iets van een aannemer of revolutie
bouwer, die binnen zooveel tijd het werk moet 
opleveren, zijne bestellingen doet bij hetn opge
drangen leveranciers, zoodat hij de kwaliteit van 
het materiaal, decoraties, licht, costumes, enz., 
moet overlaten aan de meerdere of mindere 
talenten van die leveranciers. 

De artisten (de bouwers, in dit geval) worden 
hem door den directeur toegevoegd en dikwijls 
krijgt hij een metselaar om te schilderen of een 
schilder om te metselen, al naar gelang het speiend 
personeel door de directle is saamgesteld. De 
"man van het theater" moet dan maar zien, hoc 
hij met dit voorgeschreven materiaal het gebouw 
tot stand brengt. 

Van eenheid kan natuurlijk in dit ge val geen 
sprake ziju. De regisseur mag zich al gelukkig 
noemen, als hij, dat wat niet samen gaat, kan 
wegdoezelen of afscheiden, om door vaagheid en 
onderdrukking, te komen tot een "schijn" van 
eenheid. 

Dat de regisseur zich nooit een juist denkbeeld 
kan vormen van den indrllk, dien zijn werk op 
het publiek zal maken, ligt voor de hand. Zelfs 
na de pre,miere, is zijn brein z66 verhit, zijn blik 
z66 beneveld, door den choas van tegenstrijdig
heden op de repetities, dat hij dan nog geen 
helder begrip heeft van datgene. wat hij toch zeH 
tot stand bracht. Vrees, hoop en twijfel, brengen 
hem in een toestand van ontoerekenbaarheid. 
Het publiek en de critiek zijn dan de eenige 
scheidsrechters, omdat hun brein niet beneveld 
was door de "wirrewar" van alle heterogene be
standdeelen, die met elkaar in harmonie moesten 
worden gebracht 'en toch niet harmonieeren kanden. 
Dientengevolge is bij de meeste directies en 
regisseurs het "bijgeloof" ontstaan, dat men v66r 
de voorstelling, niet kan weten, welken indruk 
een stuk op het publiek zal maken. lk bedoel 
hier niet het succes, maar den indruk. Toch kan 
men dat weten, maet men het weten! Hebt gij 
uzelf nooit afgevraagd: waarom hebben wij wel 
ensemblekunst genoten bij gezelschappen, waar 
de regisseur als zelfstandig kunstenaar werkte? 
Waarom kon zelfs Antoine, toen hiJ voor 't eerst, 
in samenwerking met Ginisty, tot directeur van 
het Odeon werd benoemd, niets tot stand brengen 
en moest hij terug? Omdat hij niet vrij was. Men 
geloofde niet in hem, omdat anderen met zijn 
kunst en opvatting zich bemoeiden en de altiesten 
in twijfel brachteIl. 
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Na boven, met een enkel woord de omstandig
heden te hebben aangeduid, waaronder de onder
geschikte regisseur, die door de "Hervormers" 
z66 wordt afgetakeld, uiting moet geven aan zijn 
kunst, wil ik den regisseur zetten op de plaats 
waar hij behoort en verteilen hoc ik hem zie. 

De auteur, de eigenlijke schepper van het stuk, 
brengt zijn "visie" op papier; zijn middel is het 
"woord". Elke gedachte wordt geuit in woorden, 
die zich tot het Duchtere verstand richten en met 
die woorden schildert hij de aandoeningen der 
ziel en de elkaar opvolgende gedachten. Het ge
schreven woord drukt dus, in zijn primairen vorm, 
niets uit, het geeft slechts indrukken in de hersens 
eil de gedachtentelegrafie zendt die indrukken 
door, naar het gemoed. De auteur is dus eigenlijk 
te vergelijken met een "tijdkunstenaar", die zijn 
,:lisie" uitwerkt in opeenvolgende gedachten, welke 
elk op zich zelf staan. Zij volgen elkaar op, maar 
werken niet gelijktijdig; de veelheid bestaat in 
de opeenvolging van eenheden. Die tijdkunst van 
den auteur, omgezet in de ruimtekunst van het 
theater, ondergaat door de samenwerking van 
speI, schilderkunst, gebarenspei en gesproken 
woord, als gevolg van de vooraf uitgebeelde ziels
aandoeningen, een metamorphose en wordt: Too
neelspeelkunst! Eerste eisch is dus, dat auteur en 
regisseur elkander verstaan, dat zij, en zij alleen, 
samenwerken om te bereiken wat door hen alleen 
mogelijk is, al ga at elk van de twee ook van een 
heel ander kunstprincipe uit. Die samenwerking, 
waarvan men in het buitenland zulke goede voor
beelden ziet, is bij ons niet of weinig te vinden en dat 
is de dood voor ons tooneel. De literators overheer
sehen. Gordon Craig nu, wil de literators van het 
tooneel verbannen, zeker heel radicaal. maar dan 
moeten volgens hem de "mannen van het theater" 
aan het schrijven. Wie zijn dat?- Acteurs en 
regisseurs? - N een, dan reken ik maar liever op 
samenwerking. Eenige bladzijden verder, belooft 
Craig in zijn boekje weer: "Dat hij geen woord 
zal veranderen in den geschreven tekst." Weet 
Craig dan niet, dat het beste dichtwerk, in proza 
of poezie, wil het zieh verrijken tot "too.neelwerk", 
elk oogenblik zelf tot tekstveranderingen aan
spoort en dat de noodzakelijkheid daarvan. zieh 
pas doet gevoelen. als het stuk op de repetities 
begim te leven; dus na een tijd van v66rstudie? 
Een dichtwerk kan, zooals het geschreven voor 
ons ligt, niet worden uitgebeeld zonder de "kunst 
van het theater", omdat het tooneel andere middelen 
noodig heeft om zfjn kunst den eisch te geven, dan 
het woord alleen en de dichter dus te kort schiet. 

"De kunst van het theater" is de kunst van 
"uitdrukking", de middelen zijn: geluiden, stemmen, 
stilten, rust, beweging, wisselingvan tempo, mimiek, 
gebaren en ten slotte: Het gesproken woord! 
Het woord door den dichter geschreven, wordt 
bij den acteur v66rgegaan door de mimiek der 
aandoeningen, die in zijn ziel geboren worden. 
Tooneelspel dus, gevolgd door het "woord". Het 
gesproken woord drukt uit, terwijl het geschreven 
woord het tegenovergestelcle doet. 

Als het gros van onze tooneelschrijvers en 
vertalers wat meer gevoel hadden voor deze 

onderscheiding, zouden wij op het tooneel spoedig 
tot een karaktervolle spreektaal geraken, in plaats 
van, zooals nu, ons te moeten wringen in het 
dwangbuis van den novelle- en romanstijl, die 
ons het "speIen" eener rol dikwijls onmogelijk 
maakt. Onze literators zijn te weinig "dramatisch" 
om in dit opzieht te kunnen heersehen. De acteur 
moet immers de menschenziel uitbeelden? Als hij 
dat goed wil doen, moet hij ook meester zijn van 
den vorm, waarin hij die ziel wil doen opleven. 
De inhoud, de gedachte zijn eigen dom van den 
auteur, de "vorm" behoort beiden, auteur en 
regisseur. Waar vorm en inhoud de uitbeelding 
in den weg staan, zal men het compromis kunnen 
vinden, door samenwerking en verandering van 
vorm. Het levende, gesprokcn woord, moet als 
het ware uit de ziel ontsnappen of er aan 
worden ontwrongen; anders krijgt men "geheugen
werk" - geen tooneelspeelkunst. 

Het correct uitzeggen van den tekst, is niet 
het doel der tooneelspeelkunst. Die eisehen stelt 
men den declamator of recitator. De acteur sf'eelt 
zijn rol en moet ook de woorden uitbeelden. Hij 
begint dus, waar de auteur eindigt. Bij de studie 
wel te verstaan. Want ook de auteur dicht eerst 
het karakter, de ziel, den mensch en zoekt dan 
pas naar den vorm: het woord! Daarom ontmoeten 
auteur en regisseur elkaar op het doode punt, 
waar de "indruk" gegeven wordt en de "uitdrukking" 
begint. Om niet te worden misverstaan, moet ik 
hier bijvoegen. dat ik niet denk aan willekeur, 
improvisaties en vrijheid van den acteur om met 
den tekst te doen, wat hij wil, maar alleen aan 
het "vooraf bestudeerde woord". Als de ziel van 
den uittebeelden mensch, door den regisseur en 
acteur is "ingeleefd". zullen zij, met den auteur 
het juiste woord vinden. Ook in het werkelijke 
leven komt het woord pas na de actie; dat ver
geten de meeste auteurs, die hun stukken enkel 
"hooren" en niet "zien". Dramatisten als Marcellus 
Emants en Heijermans zijn met een kaarsje te 
zoeken. Gordon Craig toont zieh ook in dit opzicht 
"dilettant". Hij acht het eene beh!ediging, als de 
auteur aanwijzingen geeft voor decoratie, spei enz. 
Dat alles moet. volgens hem, de regisseur uit den 
tekst haien. Men vindt immers ook bij Shakespeare 
niets van dat al? Natuurlijk niet, want Shakespeare 
en Moliere, die zeH, als "mannen van het theater", 
de leiding hadden en ook meespeelden, zullen 
zieh niet vermoeid hebben met veelonnoodig ge
schrijf. In tegenstelling met Craig, vraag iF den 
auteur zooveel "aanwijzingen", als maar moge
lijk iso Of zij op de juiste plaats in de dialogen 
staan, of zij in de j uiste termen van het tooneel 
geschreven zijn, laat mij koud. Ik wil zooveel 
mogelijk putten uit de gedachtebron van den 
'auteur en als auteur en regisseur het tooneel 
ho oger stellen dan hun ijdelheid, moeten zij het 
eens worden. Een groot bewijs, hoe sterk voor 
't overige, de "man van het theater" op zijn 
terrein is, geeft het succes van de Candidatuur 
van Bommel. Domheidsmacht en Ahasverus, waar
van de "mannen van het theater" de auteurs niet 
kenden en bij wien zij ook geen steun vonden. 
voor de uitbeelding van hun werk. 
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Ik Zle den regisseur als een man met fijn I ondergrond. Dat verschijnsel is het misbruik van 
besnaard gemoed j geboren kunstenaar! Dat is de macht, die Amerikaansehe millionairs maken of 
eerste eiseh, dien men hem stellen moet, wil men ! kunnen maken; hun als vau zeH ontstaan geloof, 
verwachten, dat hij zal kunnen doordringen in de I dat zij' alles vermogen, omdat, van vorsten af, 
"ziel" der personen, door den auteur met woorden allen voor hen buigen, juister beschouwd niet hen 
geschilderd. Daar men alleen datgene kan aaubidden, maar het gouden kaH, dat zij op stal 
geven wat men zeH bezit, moet de regissenr hebben. Geld kau - volgens de bedoeling van 
"ziel" bezitten, om die te kUimeu uiten. Ten einde I De Leeuw en dc Muis - een zegen zijn, doch 
allee:: met elkaar in harmonie te brengen, wat de wordt velen ten vloek j het kan het menschelijk 
"visie" van een auteur wil uitgebeeld zien, moet gevoel doodeu eu van geldkoningen geen Caesars, 
hij geboren kunstenaar zijn j de diepste geheimen, maar Nero's maken.» 
het zachtste gefluister van den auteur, hoorbaar Aldus de aanvang van het tooneelverslag van 
in zijn werk, moet door den regisseur worden den heer Rössing, in het N. v. d. D. over de 
gevoeld en uitgebeeld. Daarom is hij op zijn opvoering van bovenbedoeld stuk in het Grand
beurt scheppend kunstenaar. De dichter toch Theatre Van Lier. 
schrijft in een droom en kan zieh niet altrjd be- Het is aangenaam dit oordeel te kunnell onder-
wust zijn, van de onwillekeurig meetrillende ziele- schrijven. 
snaren". Nu mag hij later nog zooveel aan zijn Dc LeeU1V cn de Muts, is van Amerikaansclt 
werk veranderen of polijsten, hij zal toch niet maaksel en moet in Amerika en in El1geland een 
altijd kunnel1 voorkomen, dat de krachtige tril- sensationeel succes hebben gehad. Dit kenschetst 
lingen zijner eigen ziel, de algeheele objectiviteit 'het genre, als bestemd om ezakenmenschel1' een 
fegenover zijn werk belemmeren. avond te diverteeren. De schrijver, Charles Klein, 

Nu zal, na grondige studie en inleving van het heeft er zich dus ter dege voor gewacht over het 
scheppingswerk, de regisseur op het tooneel ver- onderwerp in diepzinnige beschouwingen te ver
schijnen met een voor hem alleen bereikbaar vallen of een fijn psychologische ontleding zijner 
ideaal, dat in zijn ziel geboren werd, door de karakters te geven. Hij schreef voor een publiek, 
vi sie van d.en autcur. Hij gelooft daarin en zal dat in de komedie gekomen, een stuk wil zien, 
het ideaal verwezenlijken. Daarvoor moeten allen, met een zieh snel afwikkelende handeling en de 
die hem deze taak toevertrouwen, in hem gelooven. daaraan verbonden opvolging van spannende too
De artiesten in de eerste plaats, die ik, niet zooals neelen en hij heeft niet vergeten den ernst af te 
Gordon Craig, verlagen wil tot marionnetten, maar wisselen door wat humor. In zoover heeft zoo'n 
tot "geloovige kunstenaars", die zieh willen geven ho ewe 1 licht in elkaar gezet modern Engelsch
aan het "Tdeaal", die willen gelooven, omdat zij Amerikaansch drama, toch nog punten van aan
weten, dat zonder geloof, geen zielespraak of raking met de magistrale composities van den 
harmonie met den regisseur mogelijk iso De grooten, echt-nationalen Engelsehen dramaticus: 
regisseur moet door grondige studie een helder Shakespeare ! Ook bij dezen steeds een handeling, 
overzicht hebben van het geheei; daarna heeft hii kleurrijk en vol afwisseling - maar natuurlijk alles 
alleen te oordeelen en is de inmenging van veel die per - en de donkere tragiek met oubollige 
artiesten of derden, die geen studie maakten van jolijt vermengd. 
het geheeI, verderfelijk. De regisseur kan geen Het gegeven bij Charles Klein concentreert 
andere hulp gebruiken, dan die van den anteur j zieh in den tweekamp tusschen den leeuw, den 
omdat de visie van den auteur, in zijne ziel tot archi-millionair Ryder en de muis, een jong meisje: 
"openbaring" gekomen iso Eene openbaring; die Sherley Rossmore, die den eersten in het door 
alleen dan zuiver tot het publiek kan doordringen, haar gesponnen net vangt en' op vernuftige wijze, 
als de regisseur vrij en zelfstandig werkt. met echt vrouwelijke geslepenheid, tot terugkeer 

Deze taak, den "regisseur" op den schouder noopt op den weg der menschelijkheid, dien hij 
gelegd, is onberekenbaar zwaar. Derhalve ben ik in zijn rijkaarts-verwatenheid had verlaten. 
overtuigd, dat zij niet te vervullen is, als hij niet De hoofdpartijen zijn bij mevrouw Van Lier
beschikt over vrijheid, tijd en geld. Een goed Cuypers en de hh. Louis de Vries, Erfmann en 
geleide schouwburg kan met een regisseur Schwab in goede handen. Een leerling van 
moeilijk volstaan. De "mannen van het theater" de Tooneelschool, de heer W. V. d. Veer, maakte 
moeten elkaar aflossen. Heeft men een van hen in 'een niet onbelangrijke rol, een günstigen indruk. 
de leidingin handen gegeven, dan moet hij kunnen Een merkwaardig acteur toch: Louis de Vries! 
heersehen en met ijzeren wil elke tegenwerking Hij is, gelijk men zieh zal herinneren, niet zoo 
kunnen onderdrukken of het "Ideaal" is onbereik- heel jong aan het tooneel gekomen, na eerst een 
baar en valt in stukken. paar jaar de Tooneelschool te hebben bezocht. 

L. H. CHRISPIJN. Maar de liefde voor het to.oneel moet er vroeg 
---------------------- bij hem hebben ingezeten en toen hij van loop
DE LEEUW EN DE MUrS. * * * * baan veranderde, had op zijn jonge verbeeldings-

«De groote en welverdiende bijval, die De Leeuw kracht Louis Bouwmeesters kunst zeer diep inge
en de Muts in de vertooning hebben gehad, vindt werkt. Bouwmeester was zijn ideaal als acteur en 
zijn geheim niet alleen in de kunst vall den onwillekeurig heeft naar diens w~ize van speIen, 
schrijver om sterke spanning op te wekken en zijn eigen opvatting zieh gevormd; dermate, dat 
treffende tooneelen te schrijven. Het stuk heeft Bouwmeesters houding, zijn gebaren, zijn gang, 
ook in een sociaal verschijnsel een deugdelijken spreken door hem werden overgenomen, onbewust 
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- niet uit zucht tot nadoen - maar als vanzelf, «tijdens de _ J 3 jaar van zijn bestaan steeds en uit
uit bewonderende vereenzelving van zijn eigen «sluitend haar kracht lOcht in ensemble-spei, het 
ik met dat zijns voorbeelds. Het was dan ook «tegenovergestelde van het Star-systeem.» Moet 
verrassend te zien, hoe gemakkelijk aan Louis ik de heeren er op wijzen, dat de duidelijke be
De Vries die nabootsing van Bouwmeesters speel- doeling van mijn woorden, mits ze de onderstreepte 
trant afging. Eene nabootsing ,die bij De Vries maar niet weglaten, geen andere kon zijn, dan 
natuur was geworden. dat zij bij de 1'olverdeelz"nghet vrouwelijk Star-

Hij heeft dan ook nooit te tobben gehad met systeem toepassen; en dat dit met het ensemble
de kunst van zieh op het tooneel te bewegen. spei niets te maken heeft? - Is het noodig alle 
Hij deed het -dadelijk als een geroutineerd aeteur. stukken van dit gezelschap te komen zien, om te 

Vanzelf had deze deugd haar schaduwzijde. weten dat mevr. v. d. Horst eenig en alleen daar 
vVant of de imitatie al dan niet bewust was - de «mooie» rollen speelt? Of de Directie mijn 
het maakte toch den indruk van imitatie en dat neersehrijven van dit feit wil toesehrijven - aan 
werd een beletsel voor De Vries om zuiver op «tendensieuse mededeelingen van vrienden en 
het publiek in te werken. Men zag niet iu de vriendinnen», kan het feit zelf niet veranderen, 
door hem voorgestelden persoon den persoon uit dat in de laatste jaren aan dit gezelschap, behalve 
het stuk - eerste eisch voor het publiek om in mevr. de Boer in haar gansch verschillend emplooi, 
het doen en laten van dien persoon op te gaan niet een actrice tot eenige beteckenis is kUlmen 
en het aldus de illusie te geven van iets werkelijk opgroeien, onder de schaduw der eenig-alleen
gebeurends - neen, men zag Louis Bouwmeester speIende mevr. v. d. Horst. En dat is niet goed 
en dat verbrak de illusie of liet haar niet tot voor een gezelschap; niet goed voor_ die actrice; 
stand komen. dat is niet goed voor ouze dramatische kunst; 

De kwestie voor De Vries werd dus, zich los. dat is niet billijk jegens de andere actrices aan 
te maken van zijn -voorbeeld, eigenlijk vau zich het gezelsehap verbonden. 
zeh'en; de kwestie werd zieh, te vernieuwen. 

Hij heeft in deze reeds veel bereikt. D,it bleek 
weder uit zijn creatie van Rijder. En het is blijkbaar 
zijn ernstig streven, te volharden in den moeilijken 
arbeirl om zieh te ontworstelen aan zijn ... liefde, 
zieh af te scheiden vau hem, wiens dubbelganger 
hij was. Als hij nu maar zoo min mogelijk rollen 
speelt, die oorspronkelijke ereaties zijn van Bouw
meester en waar hij er niet buiteil kan, al zijn 
vermogens er op inspant, van zulk een rol zieh 
een ci;;en opvatting te vormen, van den persoon 
een eigen beeld - zal hij ongetwijfelrl veel ge
llOegen kunnen beleven aan en ons veel genoegen 
geven met zijn lang niet alledaagsehe tooneel
spelersbegaafdheid. 

DE TOONEELVEREENIGING, * * * * 
HET ST AR-SYSTEEM, DIRECTIES EN 
ARTIESTEN. * * * * * * * .!< * * * 

(ING EZONDEN.) 

Het ingezonden stukje van het Bestuur der 
Nerl. Tooneelveeeeniging in weerlegging op mijn 
artikel over Candz'da, in welk stukje ik hoogelijk 
waardeerde dat dit bestuur zieh zoo preeies op de 
hoogte houdt van mijn bezoeken aan zijn sehouw
burg, zou gevoegelijk onbeantwoord kunnen blij
yen, vooral nu mej. Beldet, mede op mijn advies, 
haar verbintenis aan dit gezelsehap met dit seizoen 
gaat beeindigen, als er toeh niets anders aan vast 
zat dan enkele persoonlijke kwesties, die geen 
open bare behandeling lOuden reehtvaardigen. 

Doch allereerst ligt er in het verwerend ant
woord van de heeren v. d. Horst c.s. een eigen
aardige begripsverwarring. Ik schreef: «Aan het 
cgezelsehap, waaraan zij (mej. Belder) verbonden 
«is, heerseht het vrouwelijk Star-systeem tot in 
czijn verste konsekwenties. Er zs daar maar eeu 
«actrice, die de «mooz'e» rollen speien mag, de 
crest z:r Z7fJY';;'en.» Wat antwoordt nu het Bestuur 
der Tooneelvereeniging?: «dat hun gezelschap 

* * * 
Ten aanZlen van mej. Belder, beroept zieh de 

directip. er op, dat zij haar wel degelijk de gele
genheid gebodeJl heeft, ander blijkbare verwijzing 
naar Stz'ejzusters en Stormvogel (Ezschen der moraal 
behoorde al tot haar vroeger repertoire) en acht 
zieh gereehtigd, met een beroep ook op de critiei 
die de voorstellingen in Amsterkam geregeld he
zoeken, te verklaren, dat «zij daarbij tot de over
«tuiging gekomen zijn, dat mej. Belders talent 
"zieh niet eigent voor dramatische rollen. die het 
«weergeven van diepere gevoelens vorderen». 

Hct spijt me dat ik het zeggen moet, maar vau 
een geboden gelegenheid te spreken ten aanzien 
van StOrtflVOJ{el. waar het verlangen van den 
auteur cn niet de bereidvaardigheid der directie 
den doorslag gaf, lijkt me ietwat vreemd, al wil 
ik_ er dadelijk bijvoegen dat ik. na acht dagen 
voor de voorstelling het stuk gelezen te hebben, 
mej. Belder zelf verklaard heb dat ik ten dezen 
aan den kant der directie stond. De figuur was 
eenmaal misteekend en kon alleen door een uiterst 
geroutineerde actriee althans uiterlijk gered wor
den. Vandaar dat dus zoowel ten aanzien van 
het aanbz'eden als van de J{elegenhez'd, de Storm
vogel huiten het geding dient te blijven. En mee
nen de heeren dat ten aanzicn van het 'aanbz'eden 
van gelegenhet'd een beroep zou mogen gelden op 
het opdrz'ngen van een rol, (een moederrol in Stiel
zusters) die bij voorbaat door de actriee zelve voor 
haar ongesehikt verklaard is? Ik bewecr volstrekt 
niet, dat men mej. Belder d- ze rol niet had mogen 
geven, wanneer haar daarnaast meer congenz'al 
work was opgedragen; ik heb nog nooit een
actriee aangcraden een rol -te weigeren. Maar het 
gaat niet aan zieh op zulk een geval te beroepen 
als op eenaanJ{eboden gelegenhet'd I En ligt er 
meer kracht in het beroep op een algemeene be
vinding der kritiek door een directie, waarvan een 
der leden, de heer Ternooy Apel (voor de 
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Studentendebatingclub) de stelling komt verdedi
gen: «Oe tooneelcritiek van .den tegenwoordigen 
tijd is voor den tooneelspeler van gcen waarde !" ? 
Alleen van waarde voar een directie tegcllover 
een tooneelspeler? 

* * * 
Toen mej. Belder haar engagement afsloot met 

de directie der Tooneelvereeniging heeft zij, zeer 
terecht, bedongen dat meli haar ook zou laten 
werken in wat zij meende te k-lI1nen doen. Oe 
belofte daartoe is gegeven, maar niet gehouden. 

De zaak, die het hier geldt, gaat ver buiten 
de grenzen van de meerdere of mindere talenten 
van mej. Belder. Een acteur en actrice hangt 
voar ontwikkeling hunner gaven, voar hun roep 
als kunstenaar(es), voor hun geldelijke positie ge
heel af van de rollen, die men hem of haar belieft 
op te dragen. Ik ben de laatste om de partij op 
te nemen voor de talloozen, die zich gestadig 
miskend achten en die het bestaan eener op aller
samenwerking aangewezen onderneming als van 
een tooneelgezelschap gaarne offeren . aan eigen 
eerzucht, zelfoverschatting en egotisme. 

Maar ik herhaal, ik heb altijd gehouden elat een 
directie den zedelijken plicht heeft, de aa{l ha~r 
gezelschap verbonden artiesten beurtelings en regel
matig gelegenheid te geven, om te toonen wat zij 
knnnen en dat het niet aangaat ze te engageeren 
op fraaie beloften en hen, als men ze eenmaal 
vast heeft, zonder behoorly"k aangeboden gelegen
heid verder achterbaks te schuiven. 

L. SDtO~s. 

* * * * * INGEZONDEN. * * * * * 
R., 23 Jan. 190 7. 

Ali.fllhecr de rcdacteur. 

Wat moet het publiek daarvan nu gelooven? 
Daar krijg ik Zaterdagmorgen de N. R. C. in 
handen en lees over de vertooning van Ibsen's 
Spoken door het Utrechtsche tooneelgezelschap, 
dat de voorstelling door en door siecht was. "Oit 
gezelschap heeft niet anders getoond, dan dat dit 
stuk geheel boven zijn macht lag", staat er - en 
voorts: "Het eenige wat wij met genoegen ont
houden, zijn goede oogenblikken in taal en spei, 
vooral in taal, van den heer Van Hees, die Dominee 
Manders was, en inzonderheid in I, naast onge
voelige, zeer juist gevoelde passages had. 

Mevrouw Roelofsen, als de moeder, zag er zoo 
eenvoudig uit. Maar zij zeide geen zin eenvoudig. 
Alles, alles precieus-precies. En deze haar nadruk 
van spreken scheen invloed te hebben op de 
gansche vertooning. In dat langzame, n.adrukke
lijke praten bleken de blunders slechts duidelijker. 
De vertooning werd niets dan speI, SjJoken tot 
een speelstuk gemaakt. Alles veel te "dik-op": 
Eugstrand (die anders ook wel goeds had) daar
door, evenals Regine, verradersfiguren. Slechts 
uiterlijks dus: van het oneindig veel innerlijke 
weinig of niets." 

Kan het erger? 
Maar daar krijg ik den volgenden dag het Alg. 

Handelsblad in hallden, en daarill wordt uit Rot
terdam door den correspondent, die zieh A. v. V. 
teekent, over die zeHde voorstelling zoowat preeies 
het tegenovergestelde geschreven. M eil hoare: 

"Deze vertooning was een voortreffelijke, sehoon 
niet in alle opzichten onberispelijk. Oswald was 
dikwijls voor een dood-moede te wild en te harts
tochtelijk, en mevr. Mulder somwijlen niet over
tuigend gellOeg in haar ellendebesef. Maar over 
't geheel genomen ging er een sterke stemming 
van deze opvoering uit; hier was waarlijk het 
beklemmende van rondwarende verschrikking. Hoe 
aangrijpend was- vooral in de laatste ade -
het samenzijn, het groeiend vertrouwen, van moc
der en zoon, hoe zeer wekten de wanhoop dier 
beiden, de grauwe troosteloosheid in hun verhou
ding "innig mededoogen". 

Mevr. Roelofsen toonde zieh hier de talentvolle 
actrice, van wie het overtuigende uitgaat, dat het 
gevolg is van diep inleven en van juist begrip; 
de jonge acteur M. de Vries gaf het ontzagl~ik 
moeilijk karakter "an Oswald weer met waarlijk 
verbluffende dramatische kracht" enz. 

Nu vraag ik, als in twee gerenommeerde krall
ten, zulke geheel teganstrijdige critiekenvoorkomen, 
moet het publiek dan niet van de wijs raken. 
Wat moet het in 's hemelsnaam daartegen doen? 

Met achting, 
H. 

(Als de inzender inderdaad om een antwoord 
op zijn vraag mocht verlegen zijn, willen wij haar 
hem wel geven: wie belang stelt in de zaak, be
lang in het tooneel en anders kan deze tegen 
elkaar ingaande eritiek hem vrijwel koud laten, 
moet er haring of kuit van willen hebben en zelt 
/(aan Zi'?/l nt oordeclen~ Dan zal hij tenminste 
voor zich zelf kunnen uitmaken 'wie geIijk heeft: 
de criticus in de N .. R. C. of die in het Hbd. 
Maar meer ook niet. Vermoedelijk toch zalonder 
het publiek in zijn geheeI, de meening verdeeid 
zijn en in dergelijke quaesties is de uitspraak zelfs 
der meerderheid niet bindend, noch behoeft zij 
overtuigend te zijn voor de minderheid. 

REDACTIE.) 

* * '" KNIPSELS EN SNIPPERS. * '" '" 
Oe heer en mevrouw Van Kerckhoven

Jonkers. 

"De heer en mevrouw Van Kerckhoven-Jonkers 
zullen Rotterdam verlaten (schrijft de N. R. Ct. 
in haar nr. van 30 Jan) 

Veertien dagen geleden zijn wij gemachtigd, een 
gerucht over hun vertrek tegen te spreken: een 
gesprek, dat mevrouw Van Kerckhoven met den 
heer Van Eysden had gehad, mocht doen hopen, 
dat zij besioten was te blijven. 

Maar de inzichten zijn veranderd en het voar
uitzicht van in de geboortestad voor eigen rekening 
te werken, heeft het begaafde eehtpaar van ons 
weggelokt. 

Met mej. Jonkers. de zu ster van mevrouw van 
Kerckhoven, en nog drie andere Vlamingen, worden 
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de heer en mevrouw Van Kerckhoven societaires
leiders van een gezelschap, dat het Hippodroom 
zal bespeien. De oude heer van Doeselaar is 
min of meer als eere bestuurder aan de onder
neming verbonden. Mevrouw Van Kerckhoven
Jonkers zal de artistieke leiding voeren. Het 
groote gebouw, waar gespeeld zal worden, zal 
voor intieme kunst wel zelden gelegenheid bieden. 
Het publiek, dat daar komt, vraagt melodrama's 
en stukkcn a grand spectacle. Zal dit nieuwe 
leven aan de kunstverlangens van mevrouw Van 
Kerckhoven kunnen voldoen? .. , SpeIen zal zij: 
dit vindt zij al veel, zij die hier zoo weinig te 
doen kreeg. Haar temperament zal zich, zoo niet 
in de diepte, in de breedte kunnen uiten, in tal
rijke kleurige rollen. 

Zij, die, als wij, in stilte waren blijven hopen, 
dat er nog een tijd zou komen. waarin haar on
gewone gaven minder zeldzaam dan de laatste 
jaren het geval is geweest, in die pe kunst zich 
zouden openbaren, zij zien haar met groot leed
wezen gaan, door wat de gevoelige en levendige 
Vlaamsche hun aan diepgevoelde en krachtigge
beelds gegeven heeft, overtuigd, dat Philomene 
Jonkers veel meer hier zou hebben beteekend, 
indien de tijden gunstiger waren geweest en de 
schouwburg werkelijk v66r alles een schouwplaats, 
van kunst was. 

Als eene, die Beersmans nooit zou doen ver
geten, maar die wel haar in veel kon vervangen, 
zullen die kunstminnaars de vertrekkende dank
baar blijven gedenken. 

En ook den heer Van Kerckhoven, die in bijna 
alle werken een tweede-rol met zoo nauwkeurige 
zekerheid vervulde eu telkens door geestige rake 
typeering verraste, zal men te Rotterdam niet 
spoedig vergeten." 

* * * 
Jubilee mevr. Van Ollefen-Kleij. 

Voor een welgevulde zaal werd gisteravond ter 
eere van mevr. Van Ollefen Fulda's "Jugend
freunde" gegeveu, met de jubilaresse in de rol 
van Toni, de an der Scholle gewachsene huis
vrouw van den schilder Hagedoorn, die altijd op 
het punt staat een stuk aan een Engelschman te 
verkoopen. Dit "kat je om niet zonder hand
schoenen aan te pakken" is een der beste rollen 
van mevr. Van Ollefen, die ook nu weder er al 
haar natuurlijk spei en oprechte typeering aan ten 
beste had gegeven. Reeds bij haar entree met 
een ruiker ontvangen en hartelijk toegejuicht, 
werd zij na het zakken van het gordijn aan het 
slot van "Boezemvrienden" het voorwerp van een 
ware huldiging. De heer Chrispiin sprak haar op 
de hem eigene kernachtige wijze toe, haar, de 
38-jarige, een bakvisch-jubilaris noemende, en 
overhandigde haar naast een bouquet van den 
Raad van Beheer een gouden horloge met ketting 
namens het gezelsehap, dat ook nog een fraaie 
corbeille had gezonden. Toen kwamen een aan
tal bloemstukkeu, 0. a. van de Ned. Toonee\ver
eeniging, van het echt paar A. van der Horst, van 
het gezelsehap Prot, van een aantal leden van 

het Rott. gezelschap Van Eysden, van mevr. Boreel-
De Maregnault, en van mevr. Pauwels-Van Biene. 
De zaal juichte de jubilaresse warm toe, die reeds 
in het kostuum van Julia in het nastukje (Meilhac's 
"Albumblad"), daarachter haar enorme bloemen
pyramide stond te buigen voor het telkens weer 
opgaand scherm. 

De hartelijke wensch van den heer Chrispijn, 
dat namelijk de jubilaresse over 25 jaar nog op 
het haar heden geschonken horloge zal weten 
"hoe laat het is", werd zeker door allen gedeeld. 

* * * 
Portretten Stadsschouwburg. 

De Vereeniging tot opriehting en uitbreiding 
der Galerij van Portretten van N ed. Tooneelkun
stenaren, die in den Stadssehouwburg te Amster
dam zijn groot geweest, maakt bekend dat aan 
het Gemeentebestuur is aangeboden het portret 
van Theodorus Johannes Majofski, geb. 16 Juli 
1770, overl. 22 Februari 1 ~36, gesehilderd door 
den heer Gerard van Hove, kunstsehilder te 
's Gravenhage. 

Zij doet opnieuw een beroep op den goeden 
wil van hen, die haar tot heden hun medewerking 
verleenden, om den een of anderen vriend over 
te haIen zieh bij de beweging aan te sluiten en 
het « vis unita fortior ,) te bewijzen. Het bestuur 
der vereeniging be staat uit de hh. Mr. J. van 
Sehevichaven, C. Ph. J. Clous, J. L. A. Schut, 
Raadhuisstraat 20. 

* * * Letterkundige diefstal. 

De Alkmaarsche rechtbank heeft, wegens oIJ
voering van Allerzielen, zonder toestemming van 
Heijermans, drie leden van Het Vrije Tooneel 
ieder tot f 10 boete, subs. 10 dagen heehtenis 
veroordeeld. De eiseh was fIS. De voorzitter 
der Ned. Toonedvereeniging Van der Horst had 
verklaard, dat het gezelsehap, door onwettige en 
siechte opvoeringen van de stukken van z~in 
repertoire, groote schade heeft geleden. De be
klaagden verzekerden, alleen op het oog te hebben 
gehad de propaganda die van het stuk uitgaat; 
een van hen, de glazenwasscher Loevens, is om 
de opvoering door zijn patroon op straat gezet. 

* * * Tooneeltoestanden in Belgie. 
Fragment uit een brief van een Belgisch acteur: 
"Wij speien hier zoo dikwijls hetzelfde stuk, 

dat er verscheidenen onder ons zijn, die hun rol 
bijna van buiten kennen ... " 

* * * 
De Comedie Fran~aise heeft in 1905 2,I39,g42.65 

francs uitgegeven, waarvan ruim 248,000 aan 
salarissen van 29 societaires - die dan nog deelen 
in de winst en nog speelgeld ook krijgen -
155,000 aan andere aeteurs, 205,000 francs aan 
armengeld, 30 I ,000 aan auteursrechten. Van het 
theater leefden in 't gehecl 510 personen. 

* * * 
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Eenige cijfers voor abonnements-prijzen in de 
groote schouwburgen te Parijs: 

Groote Opera. - Een fauteuil d'orchestre voor 
Maandag, Woensdag of Vrijdagper jaar, 52 voor
stellingen, ]28 frs. 

Opera-Comz'que. -- Een fauteuil d'orchestre voor 
15 voorstellingen in een seizoen, volgens het "ta
bleau des abonnements", I 50 francs. 

Comedz·e-jran{at'se. - Een fauteuil J'orchestre 
voor 13 voorstellingen per seizoen, volgens het 
"tableau des abonnements", I 30 francs. 

Odeon. - Een fauteuil d'orchestre gedurende 
een seizoen voor 15 voorstellingen ter keuze van 
den abonne, zonder vastgestelde data, 48 francs. 

Vaudeville. - Tien coupons fauteuil d'orchestre 
voor 10 voorstellingen, tegen de helft van den 
gewonen toegangsprijs, 50 francs. 

Theatre Antoz'ne. - Een couponboekje voor 8 
plaatsen in fauteuils d'orchestre of balcon, per 
maand 30 francs. 

Theatre des Vanetes. - Een fauteuil d'orchestre, 
den I en en 3en of 2en en 4en Donderdag van 
iedere maand; dus voor 16 voorstellingen, 160 frs. 

Thtc'ltre du Gymnase. - Een fauteuil d'orchestre, 
bij de eersk 4 voorstellingen van een nieuw stuk 
(8 eerste rangen) 26 francs; voor den gen rang 
en het baleon 2e rang 20 francs. 

* * * 
Van den humoristischen kant. 

't Is niet alleen bij onze "Koninklijke" dat 
sommige artiesten van talent zoo weinig te doen 
krijgen. Ook in het "Burgtheater" te \Veenen, 
bij de "Hofbühne" , komt dit voor. 

Een der slachtoffers, Wilhelmine Mitterwurzer, 
heeft ditop niet onaardige wijze hare directie 
aan 't verstand gebracht . 

't Was den 26en November toen zij voor het 
laatst in Ig06 optrad in "Quality Street". Hare 
rol Miss Suzanne, had zij dien avond gespeeld 
op een manier, die het publiek bijzonder ver
maakte. Toen het scherm voor goed gevallen 
was en de artiesten zieh naar de kleedkamers 
wilden begeven, verzocht Frau Mitterwurzer hun, 
even te willen wachten, daar zij wat te zeggen 
had. En zij klom op een stoel, om de volgende 
aanspraak te houden: 

"Dames en heeren, een profetische blik in het 
repertoire van onze "Hof bühne" voor de eerst
volgende- weken, zegt mij. dat ik dit jaar 't tooneel 
van ons geliefd "Burgtheater" niet meer zal be
treden. Ik neem dus, waarde confraters en con
frateressen, bij dezen de vrijheid, u reeds heden 
een gelukkig Nieuwjaar en 'n zalig uiteinde toe 
te wensehen !" 

Frau Mitterwurzer bleek op den loop der dingen 
een voortreffelijken kijk te hebben gehad. Ten
minste eerst den lien Januari trad zij weder op 
en wel als Helent: in Triesch's "Nixe". 

Na aRoop van deze voorstelling overhandigde 
een gedienstige geest van den schouwburg ieder 
der medespelenden een klein gesloten couvert, 
met de toevoeging: "Von Frau Mitterwurzer". 
Vol nieuwsgierigheid deed men de envelop open. 
En wat kwam er uit? Een eenvoudig kaartje, 
waarop 't volgende was te lezen: 

WILHELMINE MITTERWURZER. 

K. u. K. Hofschauspielerin, 

wenseht haren geachten confraters en confrate
ressen een 

Vroolijk Paaschfeest! 

Weel'len, I I Januari 1907. 
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ROSIER F AASSEN . 

Geb. 9 September I8~<.J. overl. 2 Februari IQ07. 
Rosier Faassen laat eene schoone heugenis na 

als tooneelkunstenaar, te schooner, omdat de 
heugenis aan hem als mensch ook schoon is 
en blijft. Het geestelijk erfdeel, dat hij zijn' 
kinderen nalaat, is: ecn schoon'e naam, 
waardie: e:edrae:en. 7. H. Ril";,,p. 

I 
ABONNEMENTSPRlJS VOOR NIET-LEDEN VAN HETVERBOND 

f 2.50PER]AARGANG VAN 19 NUMMERS, FRANCO PER POST. 

! VOOR BELGI~, INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND f 2.90. 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

Moeilijk grooter eer, kan voor een mensch zijn 
weggelegd. dan die Rosier Faassen is wedervaren, 
nadat hij 2 Februari jl., in den ouderdom van 
74 jaar, het tijdelijke met het eeuwige heeft ver
wisseld. Zelden vernam men eenstemmiger lof
spraak op goedheid van harte en adel van geest. 
Ik, die hem drie jaar heb bijgewoond - nu reeds 
bij de 25 jaa'r g~eb - töen hij deel Ui'tMaal.itc 
van het gezelschap der Kon. Vereeniging, «Het 
Nederlandsch tooneeh, afd. Rotterdam, zal mijn 
leven lang aan deze trouwe, eerlijke ziel, de 
mooiste herinneringcn bewaren. 

Tooneelspelers hebben den naam las~ige menschen 
te zijn, maar zij zijn meestal kinderen in hun boos
heid, wier leelijke trekjes, niet heel diep gaan, zoodat 
ze niet zoo moeilijk zijn weg te vagen; kinderen, 
zeer snel wisselend van humeur, die lachen en 
huilen te-gelijk en als zij pruilen met een goedig
heidje licht weer tot rust zijn tebrengen -
maar, met dat al toch kinderen, die een mensch, 
die den vrede in en onder hen bewaren wil, 
voortdurend moeite geven. 

Faassen kon haast als een uitzondering gelden. 
Hij gaf geen last. Een der dagelijks terug
keerende zwarigheden, waarmede de leider of de 
uitvoerder van directoriale b~velen, te reken.en 
heeft, houdt verband met de rolverdeeling. Want 
al is in de contracten de vaststelling der emplooien 
afgeschaft - de emplooien zelf blijven toch bestaan 
en het bijzondere talent van elk acteur, vooral 
van elk eerst acteur, Wljst vanzelf zijn emplooi aan. 

Derk Haspels was op dit punt zeer kitteloorig. 
Het lag gedeeltelijk aan zijn geste!, dat hij. zoo 
was. Hij placht dikwerf een rol terug te sturen, 
als - volgens zijn meening - niet tot zijn 
emplooi behoorende. En het eigenaardige feit 
deed zich da,arbij voor, dat hij zich dan dikwerf 
beriep op zijn leeftijd. Hoewel toen nog in de 
kracht van zijn jaren en van zijn groot talent -
stond hij al spoedig met het bezwaar gereed, dat 
hii te oud was voor de rol. die men hem wilde 
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opdragen. Het gold dan de onderscheiding: of de 
rol behoorde tot het yak van de jonge eerste 
of eerste jonge rol. Bij sommige dramatis personae 
valt dat niet altoos gemakkelijk uittemaken: de 
gren.zen loopen ineen. Nu, tot de aanvaarding 
van eerste jonge' rollen was Derk moeilijk te be
wegen. Hij wees dan naar zijn zich reeds pronon
ceerend embonpoz'nt, op zijn grijzend haar en 
eerst als - indien het een Fransch stuk gold
de adminic:tratie van het theatre Franc;ais, schrif
telijk geraadpleegd, uitspraak had gedaan tegen 
Derks gevoelen in, liet hij de -rol zich aanleunen. 
Maar niet altoos. Zoo weigerde hij de rol van 
Derblay in Le Maitre de Forges en hij heeft haar 
ook niet gespeeld. 

Met Faassen kwamen zulke geschiIlen nooit 
voor. Wel voelde hij zich somtijds verongelijkt. 
Ik herinner mij, dat hij de rol van den advocaat 
DestournelIes in Madlle de la Seiglii~re tot zijn 
emplooi rekende. En hij had gelijk. Zij wordt 
in Frankrijk vervuld doot den eersten komiek, den 
karakter-komiek; bij de Comedz'e was ZlJ In 

handen van Coquelin aine. Te Rotterdam werd ze 
echter aan Jacob Haspels toebedeeld. Daar was 
wel iets voor te zeggen. Faassen miste de 
volubiliteit in spreken, die de rol verlangt. Hij 
was te cassant. Jacob Haspels kon ook wel niet 
voor de partij bij uitstek aangewezen heeten maar 
bij gebrek aan beter 'scheen hij toch het mees~ in 
aanmerking te komen. Toen het stuk verdeeld 
was, kwam Faassen tot mij en heel zijn beklag. 
bestond in de verzuchting: ede rol komt mf/ 
eigenlijk toe - maar je weet, ik houd niet van 
drukte maken.» N een, daar hield hij niet van. 
Hij kon wel eens scherp uitvallen - maar rancune 
hield hij nooit en van intrigeeren was hij een 
vijand. Het lag niet in zijn natuur - al kon hij 
het fijntjes doen op het tooneel, als hij als adeur 
een intriganten-rol te speIen had. 

Hij was een man van groote orde, uiterlijk en 
innerIijk. Men kon hem altoos door een ringetje 
haIen, zoodat het scheen of hij alle dag een nieuw 
pak aantrok. Ook in zijn maatschappeIijk-zijn, in 
zijn gezin, was hij een man van voorbeeldige orde. 
En zwak toonde hij zich alleen uit overmaat van 
goedheid. 

Aan den naam van Rosier Faassen zijn de 
beste dagen in het kortstondig bestaan der 
Rotterdamsche afdeeling van de Kon. Vereeniging 
verbonden. Het gezelschap leed aan inkompleet
heid - vooral omdat men het vroeger kompieeter 
had gekend. De afscheiding van Wille m van 
Zuylen, de lieveling van het publiek en wegens 
zijn ongemeen sympathiek talent de trekpleister 
voor de massa, deed in het gezelschap een ge
voelige Ieemte ontstaan. Van Zuylen had de 
meerderheid van het Rotterdamsch publiek op zijn 
hand. De Kon. Vereeniging Het Nederlandsch 
Tooneel was een Amsterdamsche stichting. Zij 
scheen den Rotterdammers een indringster. En 
Willem van Zuylen, die tegenover haar een eigen 
gezeischap stiehtte, kwam het Rotterdamsche 
chauvinisme in het gevlei. 

Over het geheel werden de voorstellingen te 
Rotterdam van de daar gevestigde afdeeling van 

het Ned. Tooneel, siecht bezocht. Maar de 
stukken van Faassen konden de Rotterdammers 
over hun antipathie voor de uit Amsterdam be
heerde onderneming tijdeIijk doen heenkomen. En 
dus was het voor de directie telkens een uitkomst, 
als Faassen tegen kerstmis een door hem ver

". vaardigd stuk kwam brengen. Het begon met 
Zonder Naam, toen volgden Hannes, Zwarte 
Grz'et, Platffn en Co., die alle een belangrijk 
aantal keeren achter elkaar den schouwburg 
hebben doen vullen. Het waren stukken naar 
den melodramatischen kant en dit verklaart 
gedeeltelijk hoe Zwarte Grzet het reccord heeft 
geslagen. Daar was de hoofdpersoon Catharina 
Beersmans. Zij had het stuk te dragen en de 
natuur van haar talent wees haar aan voor dit 
werk. 

Faassen toont in zijn stukken zich bij uitstek 
«homme du theatre', een me ester in het voor
bereiden van dramatisch effect, meermalen naar 
den theatralen kant. Maar al verloochende hij 
in de compositie zijner stllkken niet zijn Fransche 
vorming - hij deed het allerminst zijn Hollandschen 
aard. Het beste, het zuiverste in zijn drama's is 
er de teekening in, van het Hollandsch burgerlijk
milieu. Zijn schommels van moeders, zijn Noord
hollandsche boeren, zijn op koffie-visite kwebbelende 
burgerjuffrouwen, zijn kermisgangers, zijn straat
typen, blijken naar het leven geteekend: kleurig, 
ruig van schilde ring, in hun idioom de volkstaal 
nauwiettend afgeluisterd, frisch, raak, gezond 
humoristisch. In zijn volkstafereelen toont Faassen 
zich de nakomeling van de oud-Hollandsche 
kluchtspeldichters en schilders! 

En VQor het Rotterdamsch gezelschap hadd~n 
Faassells stukken nog deze grooteverdienste, dat 
hij ze schrijvende, daarbij steeds het oog had op 
de krachten van het gezelschap. De rollen waren 
den acteurs en actrices naar het lijf gesneden ! 
Natuurlijk kwamen er ook altijd rollen in voor 
zijn vrouw en zijn zoon. Hij was een te goed 
pater jamz'lz'as om dit te vergeten. Ik wil aan 
dit zn memoriam van den nobelen mensch en zeer 
begaafden kunstenaar, toevoegen de prachtige 
schets door Jan C. de Vos in het Groene Week
blad ~an zijne herinnering ontleend vati den tijd, 
dat het gezelschap, waarvan Faassen deel heeft 
uitgemaakt, in zijn glorie was. De schets moet 
in dit tijdschrift bewaard worden. 

"Toen ik, rnim vier-en-twintig jaTen geleden nu, bij de 
Afdeeling Rotterdam, van "Het Nederlandsch T90neel" kwam" 
- schrijft De Vos - "werd me een plaats 'aangewezen in de 
groote Heeren-Kleedkamer van' den vroegeren Gromen Schouw
burg op den Coolsingel, waar nu Tivoli staat. 

In die groote Heeren-Kleedkamer waren de overige plaatsen 
bezet door: Derk Haspels, Jaap Haspels, Rosier Faassen en 
Le Gras. Een paar jaren later kwam Willem vall Zuijlen er 
weer bij. Hij was een poosje directeur geweest in den Kleinen 
Schouwburg, waar nu het Casino van Soesman staat. 

Derk Haspels was zonder twijfel de grootste artiest. Hij 
ontleedde en doorvorschte zijn rollen tot in 't kleinste detail; 
zocht dan om zich en in zijn herinnering naar een mensch of 
eenige menschen, wier karaktereigenschappen of uiterlijke 
eigenaardigheden met het nieuw te verpersoonlijken wezen 
overeenkwamen, en rustte niet voor hij zich volk omen vereell
zelvigd had met het beeld, door hem ontworpen, van den man, 
dien hij had voor te stellen. En dan gaf hij zoo'n mensch, 
als een echt, levend mensch. Met atmosfeer er om heen. 
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Door kleine, fijne trekjes; door de keuze van een vest broek 
of hoed; door z'n kop .- 0 wat 'n zorg voor 'n kop! -; 
door 'n blik, 'n Zlicht, 'n gebaar, 'n beweging, wist hij van 
een soms door den schrijver maar flallw aangegeven persoon 
een persoonlijkheid te maken, vol eigen leven met 'n verleden, 
'n heden en 'n toekomst. 

De verdiensten van Jaap Haspels en Le Gras waren niet 
het grootst als tooneelspelers. 

J aap Haspels was v66r alles een voortreffelij k zakenmensch, 
een schrander directeur, een handig administrateur, ofschoon 
hij enkele rollen op zijn repertoire had, die niemand hem heeft 
verbeterd, o. a. den Voorzitter in De Kiesvereeniging van 
Stellendijk. 

Le Gras was voornamelijk een goed regiseur; een kundig 
man, iemand die veel wist en een scherpen kijk had. 

Willem van Zuijlen was de rijkstbegaafde door de natuur. 
Wat Derk Haspels door denken, do6r-denken, studeeren, peu
teren, werken, ontleden moeizaam tot stand bracht, gooide 
Van Zuijlen ineens bij intu"itie er nit. Maar waar Van Zuijlen 
verblufte, overdonderde soms, meesleepte en deed schaterlachen, 
- doch voor wie scherper toezagen niet alle leemten te vIilIen 
wist en nadenkenden niet altoos bevredigen kon, - bekoorde 
D"rk Haspels door fijnheid, soberte, diep gevoel, en was 'n 
glimlach hem genoeg Van Zuijlen was populair - ook in 
zijn kunst. Derk Haspels bleef ten allen tijde 'n aristocraat -
voorill in zijn kunst Gene wekte enthousiasme, zoo lang men 
onder z'n gehoor was; deze maakte een diepen indruk, die 
niet gauw werd uitgewischt. 

Daartnsschen en daarnaast stond Rosier Faassen.' 
Hij was een Hollandsche Franschman, als tooneelspeler Zijn 

yak kende hij als weinigen. Geroutineerd was hij als geen. 
Een geboren tooneelspeler. Met scherp en klaar verstand door
proefde hij onmiddellijk een stuk en een rol. Met cen be
wonderenswaardig gemak koos hij zieh een type, en beeldde 
dat uit ij verig, wat schril soms, niet altoos mooi van kleur en 
van toon, maar vast omlijnd, raak, puntig, dikwijls geestig. 
Leuk was hij overal. Bedachtzaam meestal. Vooral berekenend 
en onderstrepend dat, waar 't op aan kwam. Niet zoo gul, 
zoo gaaf, zoo vol, zoo rond als Van Zuijlen's, niet zoo fijn, 
geets, gevoelig, humorvol als Derk Haspe!'s kunst, was die van 
Rasier Faassen in zijne beste rollen er toch eene van zeer 
respectabele, van stellig superieure kwaliteit. Geen jagen naar 
succes. Nooit't er te dik opleggen. Maat hield .hij, zelfs in 
cen klucht. Misschien deels door 't ietwat droge, 't minder 
sappige van zijn talent. 

Ook als tooneel-schrijver wist hij te veel wat 't 'em deed of 
doen ZOll, kende hij publiek, de massa te goed, en stelde zich 
daarom tevreden met wat hij bereikte, zonder te begeeren naar 
ho oger, naar beter. Zijn stukken zijn bedacht. Het is maak
werk, zichzelf opgedragen bestelwerk, maar hij heeft er jaren 
lang zeer velen aangenaam mee beziggehouden, geen kwaad 
er mee gedaan en de kas veel voordeel.' 

H.L.B. 

Naar aanleiding van het artikel van 
den Heer L H. Chrispijn in "Het 

Tooneel" van 2 Febr. I907. 
Voor iemano als de Heer Chrispijn, die zich als 

tooneelspeler en regisseur een naam heeft weten 
te verwerven, is het niet moeilijk bescheiden te 
zijn en toch zeer scherp uit te vallen met het 
altijd treffende wapen "veel jaren van ervaring 
en ondervinding." 

Voor een jongere, pas beginnende, maakt het 
minste tegen een oudere geschrevene een bijna
arroganten indruk, hoe voorzichtig hij zijne woor
den ook kiezen moge. 

Het is niet mijne bedoeling te trachten mijne 
ideeell naast die van den Heer Chrispijn te plaat
sen, maar ik wil alleen opkomen tegen enkele 
onjuistheden van den Heer Chrispijn voor zoo ver 
ze mij persoonlijk direct of indirect raken. 

Oe Heer Chrispijn is niet gelukkig in de keuze 
van het voorbeeld, hoezeer Nederland vreemue-

lingen met open armen ontvangt terwijl hot zijn 
eigen kunstenaars verguist. 

Oat er kapitaal in Nederland was te vinden 
voor het plan van Gordon Craig om eene tournee 
door Europa te maken met 'eenige door hem ge
leide voorstellingen, was alleen op de financieele 
mogelijkheden van een dergelijke tournee ge
baseerd. 

Met iets nieuws (het moge goed of siecht zijn) 
is dborgaans geld te verdienen: waarom dan niet 
met een honderd voorstellingen, over 20 groote 
Europeesche steden verdeeld, onder Gordon Craig. 

Ik meende dat er tevens kans was op artistieke 
resultaten en trachtte daarom van een paar vrienden 
een bedrag bij elkaar te krijgen, voor de voorberez-
ding noodig. Ik had dit geld even goed \roor 
eenig andere financieele onderneming kunnen 
vragen; het was geld, dat U1ij persoonlijk werd 
toevertrouwd en waarvan ik geen gebruik wilde 
maken toen de financieele ondernemers van de 
tournee zich terug trokken. 

(Hoe groot de bedragen nu waren, doet niets 
ter zake, alleen dit: het bedrag door den Heer 
Chrispijn genoemd is onjuist). 

Hoe eventueel kunst-enthousiasten Bouwmeester 
hier hadden kunnen houden, laat ik aan den Heer 
Chrispijn over uit te leggen. Ik meen, dat hier 
toe alleen de Kon. Vereeniging "Het Nederlandsch 
Tooneel" in staat ZOll zij n geweest. 

Het is hier zeker de plaats met een enkel 
woord te zeggen, dat ik mij voor de plannen van 
den Heer Craig interesseerde, omdat ik hoopte, 
dat de voorstellingen bevruchtend en opwekkend 
zouden werken op de kunst van het theater, zoo
als de Heer Chrispijn (en ook ik) die begrijpt, 
op de kunst die op 't oogenblik een tijdperk van 
verval doormaakt, n.l. het tooneelspel hoofdzaak, 
de aankleeding etc. medewerkende omlijsting. 

Oe Heer Chrispijn noemt Gordon Craig ge
woonweg een dillettant. Waarschijnlijk zag hij 
noch de tentoonstelling in Rotterdam, noch den 
Heer Craig zelL Een blik op deze hoogst bij
zondere persoonlijkheid, zou een menschenkenner 
als den Heer Chrispijn overtuigd moeten hebben, 
dat Gordon Craig, wat hij verder zijn moge, een 
man is met een kunst-ideaal, dat hij fanatisch zal 
trachten te verwezenlijken. 

Waar de vorige eeuw ons zooveel nieuwe uit
vindingen heeft gebracht, zal iemand als Craig, 
die zich zoo absoluut op het zichtbare deel van 
het tooneel concentreert, toch stellig wel z'ets bren
gen, wat voor den meest ervaren regisseur intres
sant is; de Heer Chrispijn meent toch niet, 
dat op het gebied van decoratie en belichting 
het volmaakte al bereikt is en men zal uit de 
eventueele voorstellingen van den Heer Craig en 
nu reeds uit zijne ontwerpen kunnen nemen, wat 
men goed acht. Oe Heer Chrispijn schrijft zelf, 
dat bij de wijze van werken hier te lande het 
deel ,Ger regie, dat door den Heer Craig als hoofd
zaak wordt beschouwd, bijna geheel aan "de 
meerdere of mindere talenten moet worden over
gelaten van aan den ondergeschikten regisseur 
opgedrongen Jeveranciers". Hoe kan de Heer 
Chrispijn het dan af keuren, dat er iemand is, 



100 HET TOONEEL. 

die dit onderdeel' van zijn kunst als hoofdzaak 
beschouwt en daardoor met alle kracht in de 
richting zoekt, die wegens gebrek aan macht, tijd 
en geld, door om;e regisseurs moet worden ver
waarloosd? 

De Heer Chrispijn zegt in zijn opstel: 
:tBij ons loopt de man van het theater aan den 

:tleiband van het dillettantisme. In zijn soort is 
,dat nog een geluk, want als er geen dilettanten 
»waren, die geld bijeen brachten, zag het er'nog 
»treuriger uit. De fout schuilt in het feit, dat 
»misplaatste ijdelheid, eerzucht of gebrek aan 
»w~rkzaamheden, zoo menig dillettant drijft als 
»kunstenaar op te treden, zonder werkelijk kunste
»naar te zijn." 

Hier is de Heer Chrispijn absoluut niet te volgen. 
Gesteid, dat een dilettant als kunstenaar op

treedt, wat heeft dit met de tooneelspeelkunst te 
maken, welke fout bedoeld de Heer Chrispijn? 

Dat het publiek naar voordrachten gaat van 
personen, die een Shakespeare-stuk alleen trachten 
te vertolken, is misschien onvoordeelig voor de 
kas van den schouwburg, maar is daarom nog geen 
motief geen voordrachten te houden. Ook pleit 
het niet erg voor de, schouwburg-attracties. De 
voordrachtavonden zijn niet goedkooper dan de 
comedie en het publiek is vrij te gaan waar het wil. 

Dat het uitsluitend dilettanten zijn, die zieh in 
het hoofd haalden een drama van b~v. Shakespeare, 
in costume of in rok, voor te dragen is bovendien 
bepaald onwaar. 

Een onzer grootste tooneelspelers, Wille m 
Royaards, is er in Nederland mee begonnen en 
hem zal de Heer Chrispijn toch zeker geen dillet
tant willen' noemen, die zijn orgaan, dictie en 
mimiek niet beheerscht. 

Royaards deed voor het eerst in Nederland wat 
reeds jaren in Engeland was gedaan door Sir 
Henry Irving, Hermann Vezin, evenals door Joseph 
Kainz tijdens zijn reizen in Amerika na de contract
breuk met Ludwig Barnay, toen Directeur van 
het Berliner Theater. 

Een dergelijke voordracht moet natuurlijk liefst 
stilstaande gehouden worden, alleen gebruik ma
kend van het orgaan, dictie cn mimiek, desnoods 
een enkel handgebaar, maar niet van plastiek. 
Alle acteeren erbij is principieel fout. Maar om 
de actie in de woorden te kunnen leggen moet 
men eerst de actie kunnen gevoelen, en niet ieder 
kan zieh dadelijk beheerschen en alles wat hij 
wens,ht te geven, in dictie en mimiek alleen uiten. 
Daarom kan een voordracht mei acteeren wel eens 
een meer zuivere voordracht zonder acteeren moeten 
vooraf gaan, daar voordragen even als tooneel
speien nu eenmaal niet thuis geleerd kan worden 
er. het publiek daarom helaas vele pogingen en 
probeeren mee maakt. 

De zelfbeheersching, stil te staan bij voordragen, 
komt met de jaren, en waarschijnlijk het snelst 
bij hen, die weinig zelfbeheersching hebben aan 
te kweeken bij gebrek aan veel innerlijke emotie. 

De Heer Chrispijn is kwistig met het woord 
dilettant. De critici, die zulke "mislukte pogingen" 
gunstig beoordeelen noemt hij ook al dilettanten. 

De voordrachten "mislukte pogingen" te noemen 

is op zijn zachtst genomen wat apodictisch, want 
het aantal personen, die de voordracht van Royaards 
van Julius Ceasar, boven de opvoering van Julius 
Ceasar in den stadsschouwburg verkozen, is gl.'
decz'deerd niet klein. 

Zij kunnen het natuurlijk allen aan het verkeerde 
eind hebben, maar er is reden het tegendeel te 
veronderstellen, omdat het gehalte der voordracht
bezoekers over het algemeen genomen niet onder 
dat van onze theaterbezoekers staat, integendeel; 
zij, die van de comedie genoeg of te veel hebben, 
gaan naar de voordrachtavonden, totdat zij aaar 
geleerd hebben naar goede comedie-voorstellingen 
te verlangen. 

Bovendien is, meen ik, een voordracht van een 
Shakespeare-stuk, die indruk maakt doorde mid
delen waarvan de voordrager zieh belieft te be
dienen, al is het principieel fout alleen te willen 
wat slechts velen te samen vermogen, te verkiezen 
boven een principieel zuivere opvoering in de 
schouwburg, die absoluut geen z'ndruk maakt, die 
onbevredigend is om aan te zien en om aan te 
hooren, zooals de meeste voorstellingen in den 
hedendaagschen schouwburg. 

De bewijzen die de Heer Chrispijn aanvoert om 
aan te toonen, dat hij niet jaloersch is op voor
dragers-succes hebben geen zin. Dat hij voor jaren 
weigerde Othello te speien is zeer braaf, maar 
bewijst slechts dat hij zieh vroegtijdig de grenzen 
van zijn talent als tooneelspeler bewust was, daar 
hij ook later geen groote Shakespeare-rollen heeft 
gespeeld. 

Waarom zou de Heer Chrispijn trouwens ja
loersch zijn? Hij heeft genoeg bereikt om tevreden 
te kunnen zijn. Bepaald verkeerd is het echter 
van hem om alle voordragers over een kam te 
scheeren, waar h~i natuurlijk bepaalde personen 
op het oog heefL Waarom geen namen genoemd? 
Dit zou overtuigender zijn geweest. 

N og een opmerking over het artikel van den 
Heer Chrispijn, waar hij eene aanhaling uit mi,in 
feuilleton in de Nieuwe Rotterdammer doet; ik 
schreef: »Theaters mogen niet onder leiding staan 
»van litteratoren, geholpen door schilders, of schil
»ders geholpen door litteratoren, maar wH onder 
»mannen die gevoel hebben voor woordmuziek en 
»voor het picturale. Met andere woorden on der 
»leiding van kunstenaars van het theater, geholpen 
»door litteratore'n en schilders." 

Hierop laat de Heer Chrispijn volgen: 
dus (?) Verkade meent dat de leidende kunste

naar geen litterator mag zijn', maar door litterator 
en schilder geholpen moet worden. 

Maar toevallig meent Verkade dit heelemaal 
niet. Waarom zou de leider van een theater geen 
litterator mogen zijn? Hij moge zijn wat hij wil, 
wanneer hij maar niet uitsluitend ziet, Of uitslui
tend hoort, daardoor Of het gesproken woord Of 
het picturale verwaarloost. 

Om eenzijdigheid te voorkomen zou de kunste
naar die bevoegd is aan het hoofd van een theater te 
staan, geassisteerd kunnen worden door een litterator 
en een schilder, en hij zal van beiden weten, te 
accepteeren, wat hij kan gebruiken voor zijn 
theaterkunst. 
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Ook ging ik in mijn artikelen niet "uit slimheid" 
niet dieper in op het wezen van de tooneelspeel
kunst, zooals de Heer Chrispijn aanneemt, maar 
alleen omdat de geheeie Gordon Craig-beweging 
hiermee niets te maken heeft. Craigs ideeen raken 
in hoofdzaak het picturale van tooneelvoorstellingen, 
en in dz",;n zz'n, vind ik Craig hoogst interessant, 
hetgeen duidelijk in mijn feuilleton staat voor ieder 
die het zonder vooropgezette meening jegens Gordon 
Craig of mij leest. 

Wat Craig nog doen zal weet z'k natuurlijk niet. 
(Oe Heer Chrispijn doet somtijds in zijne brieven 
of wij een en dezelfde persoon zijnl. 

In ieder geval heeft Craig heel wat gemoederen 
in beweging gebracht en is er weer eens gedacht 
en geschreven over het tooneel als kunstinstelling. 

Ook danken wij aan zijne verschijning, dat de 
Heer Chrispijn zijne ideeen eens uit elkaar heeft 
gezet over de kern van het tooneelspelen, over 
regie, over de verhouding van regisseur tegenover 
levende en by de instudeerz'nK aanwezige auteurs 
en hunne indz'catz'es. (Het zal wel aan mij liggen, 
maar ik heb de Heer Chrispijn zeer siecht kUlmen 
volgen). 

Wij houden nog van den Heer Chrispijn tegoed: 
zijne ideeen over de indicatien van overleden of 
niet aanwezige auteurs, iets waar ik persoonlijk 
zeer benieuwd naar ben na de van bijna alle 
indicaties afwijkende mis-en-scene etc. van Ibsen 's 
Nora. -

Wat mij zeH betreft, ten opzichte van Gordon 
Craig en zyn willen: "The rest is silence." -

EDUARD VERKADE. 

Amsterdam 5 Febr. Ig07. 

KRONlEK. * * * * * * * * * * 
Wij hebben te Amsterdam weder een oorspron

kelijk stuk genoten, bij de Ned. Tooneelvereeni
ging, die wat de behartiging onzer oorspronkelijke 
tooneellitteratuur betreft, van alle tooneelgezel
schappen wel het record slaat, al is men de laatste 
jaren ook te Rotterdam zeer vaardig op dit punt. 
Het was dit maal een spei in 4 bedrijven door 
Anna van Gogh-Kaulbach. Wij zijn in verband 
ook met den titel: Eigen Haard, in twijfel 
over de grondgedachte, waaruit dit stuk ge
boren iso Bedoeld schijnt te zijn geweest, een 
drama van den middenstand: den ondergang van 
het klein-winkelbedrijf in den ongelijken strijd 
tegen het groot-kapitaal of de coöperatie, zich 
afteekenende in de oprichting van bazaars en 
warenhuizen. Inderdaad ga at Brink, die een win
kel houdt in galanterien ten on der in den kamp 
der mededinging en komt hij er door, in zulk een 
mate ook tot zedelijk verval, dat hij ten laatste 
zijn boel in brand steekt om door de aS5urantie 
uit den nood te raken. Oit althans wil de schrijf
ster ons suggereeren, namelijk dat Brinks verval 
inderdaad het gevolg is van den sociaal-economi
schen misstand, met de botsing tusschen het 
kleinbedrijf en de trusts als noodzakelijk resultaat. 
Maar juist met de overtuigende bewijsvoering van 
die noodzakelijkheid blijft zij in gebreke. Oaar-

voor zou zij ons sterker on der den indruk moeten 
hebben gebracht van den ongelijken strijd, dien 
Brink te strijden heeft; onder den indruk, dat 
hij worstelt om boven te blijven, maar dat ten 
slotte de golven hem te hoog gaan zoodat zij hem 
moeten verzweigen. Oit nu toont zij niet aan. 
Brink is een man zonder fut. Wellicht reeds ge
broken in den strijd om het bestaan, die hem 
omlaag heeft 'getrokken, v66r wij met hem kenl)is 
maken. Maar de schouwburgbezoeker neemt nu 
eenmaal alleen datgene aan, wat hij zid gebe uren 
en wat hij van Brink bijwoont is alles behalve in 
staat de overtuiging bij hem te vestigen, dat er 
ooit veel werkkracht en energie in den man heeft 
gezeten. Derhalve leven wij niet met hem mede, 
met zijn lijden, omdat zijn doen en laten - voor
zoo ver wij er kennis van kunnen nemen - niet 
in staat is om het vertrouwen te vestigen, dat de 
oorzaak van zijn ongeluk inderdaad buiten hem 
ligt. Neen, zulke menschen als Brink schijnen ons 
voorbeschikt on der te gaan - ook al zouden er 
geen trusts of coöperaties zijn. 

Ook de verdere rampen, die Brink treffen in 
zijn kinderen, en die de schrijfster vermoedelijk 
wil hebben teruggebracht tot die eerste oorzaak, 
welke in het gezin de welvaart, het geluk ver
stoort, vloeien daar niet logisch genoeg uit voort. 
Oat zijn dochter Oora zich vergooit aan een ras
ploert als Van Diel, dat zijn andere dochter Lize 
haar toevlucht heeft gezocht in een huwelijk met 
een man, die - omdat er langs eerlijken weg 
geen handel meer te drijven heet in onze rotte 
maatschappij - er zich bovenop houdt met allerlei 
gewetenlooze praktijken en er door in goeden 
doen komt - ook dit zijn dingen, waarvan ons 
niet wordt aangetoond, dat zij z66 moesten ge
beuren onder den invloed der sociale omstandig
heden. Patsers als Henk Bas hebben de kust ten 
allen tijde onveilig gemaakt en hun louche bestaan 
hangt niet af van sociale misstanden. En hysterische 
meisjes, die zich zoo gemakkelijk ten-val laten 
brengen als Oora, komen, helaas, in de beste 
families voor. Tot de grondgedachte. waaruit het 
drama zou zijn ontsproten, staat het geval niet 
in oorzakelijk verband. 

Maar deze zwakheid in de verbinding der ge
beurtenissen, dit gebrek aan logica in haren samep
hang, kan niet de erkenning verhinderen, dat in 
het Spei van Anna Van Goch-Kaulbach goede 
dingen voorkomen, wat typeering van personen 
en milieu-schildering betreffen, welke de vertooning 
van het stuk onderhoudend maken en in sommige 
tooneelen zelfs pakkt>nd. Oe schrijfster heeft kijk 
op het tooneel en al schijnt ons de compositie 
van haar drama niet gelukkig, menig onderdeel 
op zich zelf beschouwd, is wel geslaagd. Zij is 
wat dezen betrekkelijk gunstigen indruk, dien zij 
met haar arbeid heeft gevestigd, veel verschuldigd 
aan de goede, in menige partij, uitnemende ver
tooning door de leden van het gezelschap der 
Ned. Tooneelvereeniging. Men zou alle vertooners 
in deze kunnen huldigen - behalve mevrouw en 
de heer v. d. Horst, treedt zoo ongeveer het ge
heele gezelschap in het drama -op. Maar speciaal 
willen wij noemen mevrouw E. de Boer-Van Rijk 
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om haar mooie creatie van de moeder, mej. Lus 
als Dora en de hh. Musch en Smith voor hunne 
zoo goed geslaagde typen van Van Diel en Henk 
Bas. 

Bij de Kou. Vereeuiging is verleden week de 
premiere gegaan van een uit het Duitsch vertaald 
drama in 5 bedr.: lJe Graaf van Charolazs door 
Rich. Beer-Hoffmann. Het is door de critiek in 
alle onze couranten, zonder onderscheid, zeer siecht 
ontvangen. Wij zelf moeten ook verklaren het 
een' schrikke1ijk bombasti'ich stuk te vinden, een 
draak, die het groote inconvenient heeft, vau zijn 
eigenlijk ,karakter on der den schij n van dichter
tijkheiden diepzinnige tragiek te willen wegmof
feien. Een zeer onzuiver werk dus - wat een 
oprecht gemeende draak niet hoeft te zijn. 

Het eigenaardige verschijnsel doet zich bij dit 
drama voor, dat het in Duitschland zeer goed 
ontvangen iso Tenminste volgens de aan de critiek 
der Duitsche bladen ontleende oordeelvellingen, 
welke de directie van de Kon. Vereeniging ter 
verantwoording van haar keuze, onder de aan
kondiging van de opvoering, in het Aig. HandeIs
blad heeft doen afdrukken. 

Hoe dit verschijnsel te verklaren? Er zijn twee 
mogelijkheden: of het stuk is bij de Kon. Ver
eeniging niet in den stijl gespeeld, zoodat daardoor 
tweespalt geboren werd tusschen inhoud en vorm 
- bf wij hebben hier Fe doen met een dier bot
singen tusschen den Duitschen en den 11 ollandschen . 
smaak, die zich zoo menigmaal openbaart ook 
in de schatting van schilderijen. De Graaf de 
Chllrolaz:r nu, is inderdaad te vergelijken bij een 
dier bontgekleurde, rammelende schilderijen, die 
bij onze Duitsche broeders soms kolossal, 1f1underbar 
worden gevonden, maar waar wij, Hollanders, met 
verbazing tegen aan zien, om den wansmaak, de 
grofheid van kleurentegenstelling en het gemis 
aan eenheid van compositie. 

* * * 
Te Rotterdam is door het gezelschap-Van Eys

den een nieuw oorspronkelijk tooneelspel van I. 
B. ~chuil ten tooneele gebracht: Een geloovzge, 
in 3 bedi'ijven. 

A. V. V. schdjft er van in het Aig. Hbd.: «Er 
is ontzettend veel onnoodige beweging en gerede
kavel om de drie hoofdpersonen heen, die zelf 
geen oogenblik logisch handelen en in dramatisch 
bedDelde momenten sterk irriteeren. 

De heer Schuil heeft 't ditmaal blijkbaar in het 
serieuse willen zoeken: soberheid en moderne 
gevoeligheid. Dat was een vergissing. 

«Mesalliance ~ (het vorige stuk van Schuil) was 
veel genietbaarder, omdat er meer personen in 
waren, waarbij eenige «typen" die van tijd tot 
tijd afleiding gaven. Wil deze auteur zeker zijn 
van succes, dan moet hij het voortaan maar weder 
in het gezellige en gemoedelijke zoeken.» 

De verslaggever in de Telegraaf is beter over 
het stuk te spreken: 

«Het is een opmerkelijk feit» - schrijft hij o.m. 
- «dat, terwijl onze tooneelspelers zich in d n 
l<,l~tstell tijd zoozeer tot Indie voelen aangetrokken, 

de schrijvers er hun werk van schijnen te maken, 
Indie tot ons te laten komen. 

Ook hier kregen we weder een paar aardige 
Indische tafereeleu te zien, waarvoor regisseur eu 
decorateur hulde toekomt.» 

Voorts verklaart hij, dat de schrijver, van het 
slot zich wel wat vlug heeft afgemaakt, zoodat dit 
niet het effect maakte, hetwelk de schrijver er van 
verwacht moet hebben. (, Gespeeld werd het stuk 
uitmuntend. Vooral het stil spei tusschen den heer 
Tartaud, als de predikant, en mevrouw Tartaud, 
als de ongelukkige vrouw, was zeer mooi.» 

De N. R. C. vat den inhoud volgenderwijs samen: 
cOp een buitenpost in Indie. Er arriveeren tege

lijk een nieu\ve controleur B. B., diens vrouw en 
een predikant. De laatste is wat men noemt 
orthodox. De controleur is een poen. De vrouw 
van den controleur is niet-orthodox maar wel fijn
gevoelig. lij ergert zich aan den poen, haar man. 
En raakt verliefd op den dominee. Deze verlieft 
ook, maar blijft cgeloovig» .. Weigert mitsdien, wat 
cGod vereend» heeft, te scheiden En de vrouw 
scheidt van het leven, omdat de dominee haar niet 
wil helpen, het te doen van haar man.» Referent 
acht «juist dit onderwerp voor dergelijke, laten 
we zeggen mogen, kinderlijke behandeling niet 
geschikt.» 

«Succes», constateert hij, chad de vertooning 
anders wel]: vee!. le was ook goed.» 

H. L. B. 

EEN BRIEFJE V AN MEVROUW ... ... ... 
* * '" * * HOLTROP-VAN GELDER. 

Het is gericht aan de redactie van het te Ant
werpen verschijnend blad: Lud/er en de inhoud 
verklaart zich zeH. 

Geachte Heer I-foofdredacteur. 

In het laatste nummer van «Lucifer» schrijft 
uw medewerker "an lehden, naar aanleiding van 
het optreden des heeren Vogel als Oedipus bij 
de Kon. Ver. «Het Nederlandsch Tooneel», O. a.: 

«Laat ik er nog op wijzen, dat hij (Vogel) de 
kunst verstaat van verzen zeggen. Dat kan bijna 
niemand aan het N ederlandsch Tooneeh, enz. En 
dan verder : «Er zijn nog enkele anderen op 't 
voordracht-en-zeggingsgebied die dat (verzen zeg
gen) kunnen, Eduard Verkade, Royaards en nog 
een paar.» 

lelf tot het Ned. Tooneel behoorende, betreur 
ik het natuurlijk van- harte, dat bijna niemand 
daar de kunst van verzen zeggen verstaat. En 
juist zij, van wie wij dat hadden kunnen leeren, 
de v66rmannen Eduard Verkade, Royaards en 
Vogel hebben ons verlaten, en zullen naar alle 
waarschijnlijkheid niet zoo gauw meer terugkomen. 
Maar. . .. uit de verte hen navolgen, dat zou 
mogelijk nog gaan! Als wij maar wisten, wie 
van de drie! Want dat is juist het. eigenaardige: 
die drie verschilIen onderling in het zeggen van 
verzen z66zepr, dat den een navolgen, den ander 
ontloopen iso Hoe men ze in een adern kan 
noemen gaat mijn begri:) te boven. <,Ce n'est pas 
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jurer gros» zeggen uwe buren. Ik ben maar een
voudig lid van de Kon. Ver. Het Nederlandsch 
Tooneel; ik ben nog niet eweggeloopen lid", en 
niet meer «toekomstig lid", aus niet zoo heel veel 
in tel; ik ben pas 20 jaar dagelijks studeerende, 
om te weten te komen hoe het eigenlijk moet
en het kan best zijn, dat ik er nog niet achter 
ben, en er nooit achter zal komen. Maar uw 
medewerker van lehden is kritiekschrijv,er, en als 
hij zegt dat bovengenoemde heeren het vrijwel 
alleen kunnen, dan zal het wel waar zijn! Alleen 
zou ik dan als belangsteilende en belanghebbende, 
die er graag wat meer van wou weten, den heer 
van lehden willen vragen: 

1. Waarin bestaat toch de kunst van verzen 
zeggen? 

2. Wat hebben de heeren Verkade, Royaards 
en Vogel met elkander gemeen, dat men ze 
alle drie tegelijk tot een zelfde voorbeeld 
kan stellen? 

Wees overtuigd, geachte heer Hoofdredakteur, 
dat met een duz"delyk, helder, voar z'eder begrype
l'!Jk antwoord op deze vragen velen zullen gebaat 
zijn, niet het minst die arme onkuudigen van het 
Ned. Tooneel, die het eene uur lezen, dat ze 
voortrejfelyk zeggen, en het andere uur dat ze 
prullen zijn, - maar n66it de verklaring van het 
waar6m! 

Met betuiging mijner hoogachting 
BETTY HOLTROP VAN GELDER, 

Leerares z'n Voonirachten Tooneelspel aan de 
Tooneelschool. 

Leerares zn Voordracht aan het Conservatorzum 
voor Muziek te Amsterdam. 

KN IPSELS EN SNIPPERS. * * * * 
Prijsvraag Tooneelverbond, a.rd. Amsterdam. 

Er zijn in de zeventt"g monologen ingekomen. 
Opgaaf met motto's in het volgende nommer. 

* * * 
Ludwig Fulda geridderd. 

De Duitsche schrijver Ludwig Fulda is benoemd 
tot ridder in de orde van het legioen van eer. 
Deze onderscheiding heeft hij voornamelijk v,er
diend door zijne uitstekende vertalingen van 
Moliere's tooneelwerken. 

* * * 
Nieuws van Louis Bouwmeester. 

Louis Bouwmeester is den gell Januari te Soe
rabaja aangekomen. 

Niettegenstaande· het druilige weer hadden 
velen gehoor gegeven aan deo opr.oep van .het 
bestuur der societeit "Concordia", om zieh in de 
zalen der club te vereenigen, ten einde Louis 
Bouwmeester, die om 7 uur daar zou verschijnen, 
hulde te brengen. 

Precies op tijd, zegt het "Soer. Hbld.", verscheen 
de groote acteur en werd door de commis sie van 
ontvangst geleid naar het ontvangsalon der directie, 

waar Bouwmeester met het bestuur en de dames 
der bestuursleden kennis maakte. Intusschen liet 
de muziek een vroolijken marsch hooren. 

Na de begroeting begaf Bouwmeester zieh,. te 
midden van het bestuur, naar de groote zaal, waar 
de heer Kohl op hartelijke wijze den gehuldigden 
artist toesprak. 

Daarna verzocht Bouwmeester een oogenblik 
stilte. Rustig stond hij cl,aar, kloek en stevig als 
altijd, wel de sporen van den ouderdom dragende, 
maar met helderen oogopslag, en de weinige 
woorden, die hij sprak, drongen door tot in de 
uiterste hoeken der zaal. 

"Geacht bestuur! Dames en heeren! 
De huldebetuiging, mij in uwe societeit gebracht, 

doet mij goed, Ik dank u daarvoor uit den grond 
van mijn hart, Het is vbor mij het bewijs, dat 
mijn eerste tournee, hier althaus, eenigen indruk 
heeft achtergelaten. 

Ik zal trachten mij, gedurende den tijd dat ik 
in uw midden doorbreng, de mij geschonken waar
deering waatdig te maken!" 

Weer klonken luide bravo's, de schuimwijn 
:v!oeide - ea het officieele gedeelte der hulde
betuiging was afgeloopen. 

londag I3 Januari was de eerste voorstelling: 
"Kean" .. Uitverkocht huis; f I536 rekette. 

* * * 
"Op Hoop van Zegen" te New-York. 

Ellen Terry speelt te New-York de rol van 
Kniertje in The Good Hope, d. w. z. de bewerking, 
die Christopher st. John deed ondergaan aan 
Heijerman's Op Hoop van Zegen. Voigens het 
eene bericht, kon Ellen Terry dit realisme niet 
redden en 'ging The Good Hop(' naar den kelder 
met man en muis. 

Een ander bericht spreekt van een hartelijke 
ontvangst. 

* * * 
Heyermans' Ahasverus heeft in het Schillerhaus 

te Hamburg bij de eerste opvoering veel succes 
gehad. 

* * * 
Bescberming van eigen kunst. 

Den laatsten tijd werkt het Nationaal-theater te 
Christiania, dat onder directie van Björn Björnson 
staat, met verlies. Men wijt dit in hoofdzaak aan 
het groote succes, dat buitenlandsche gezelschap
pen, in 't bijl'JOnder een Deensch ensemble, t;:J 
Christiallia tebeurt valt. 

Geruimen tijd was men reeds van plan ter be
scherming der nationale tooneelspeelkunst eene 
bela:sting te heffen voor de vreemde troepen. D.e 
overheid van de Noorsehe hoofdstad heeft dlt 
stelsel thans ingevoerd en laat buitenlandsche 
tooneelgezelschappen 10 procent van de bruto 
recette voor ste'delijke belasting betalen. 

* * * 
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De Ieerlingen der tooneelschool geven den 
23en Maart in den Grooten Schouwburg te Rotter
dam eene voorstelling. Op het programma staan 
o.a. Rostand's "Romanesques" en "Een stortbui". 

* * * 
"Te" ba te va" ... " 

genomen} met mevr. Marie van Eysden-Vink in 
de hoofdrol. 

TegeIijker tijd is gele zen een nieuw tooneel
speI van Willem Schurmann, waarin de heer 
Tartaud de hoofdrol vervult. 

De premieres van beide stukken zullen waar
schijnIijk nog deze maand te Rotterdam plaats 
hebben. 

Ten bate van ... , bIijspei in drie bedrijven van 
Jan Feith, is dezer dagen door het Rotterdamsch CORRESPONDENTIE. * * * * * * * 
Tooneeigezeischap (dir. Van Eysden) in studie Ned. Tooneeiv. Voigend nummer. 

ADVERTENTIEN. 

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ 

V/H ROELOFFZEN-HÜBNER 
,., ,., EN VAN SANTEN ,', ,~, 
AMSTERDAM, N.Z. VOORBURGWAL187 

LEVERING VAN CLICHE'S IN PHOTO
GRAVURE, KOPER EN ZINK NAAR PHOTO
GRAFIEEN, PEN- EN GEWASSCHEN 
TEEKENINGEN, SCHILDERIJEN ENZ. 
DRIEKLEUREN- EN ALLE SOORT VAN 
D R U K WER K, P L A A T D R U K K E R IJ, 
GALVANOPLASTlEK, STEREOTYPIE. 

TEi.I;GRAM.AoRES: ,.AUTOHARP". TELEFOON 308. 
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leder lid van het Tooneelverbond brenge 
ieder jaar een nieuw lid aan! 
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neelverbond. -. L. H. Chrispijn: Oe kunst van het theater. IH. 
- B.: Atie's huwelijk ... - Het Bestllllr der Nederlandsche 
Tooneelvereeniging: Oe Nederlandsche Tooneelvereenigillg en 
Mej. Belder. - Knipseis en snippers. 

PRIJSVRAAG AFD. AMSTERDAM VAN 
HET NED. TOONEEL VERBOND. * * 

Op de prijsvraag uitgeschreven doOr de afdee
ling Amsterdam van het Nederlandsch Tooneel
verbond voor eene oorspronkelijke in het Neder
landsch geschreven alleenspraak of voordracht 
(monoloog) waarvan de voorwaarden vermeid staan 
in «Het TooneeL> van 8 December 1906, 36e 
jaargang No. 8, zijn ingekomen bij den waarne
menden secretaris der afdeeling den heer J. 
Vriesendorp, Heerengracht 423, op den 15 Fe
bruari 1907: 79 monologen en wel onder de vol
gende kenspreuken: I. V66r de opera; 2. Verloofd; 
3. De Galant; 4. Veldbloem; 5. Weest 11 zeU; 
6. Wer reisen will der schweig fein still; 7. Geef 
ons heden ons dagelijksch brood; 8. Ecce Homo; 
9. Speranza; 10. Alcione; I I. Pro Gloria; 12. Nihil 
hurna:ni a me alienum puto; 13. 'n Beet je geluk; 
14. Altijd strijd'laardig; 15 en 16. Die blumen 
springhen an der heide; 17. Die de kunst niet 
kan Die blijft er van; 18. Om den inzet; 19. Een 
proef; 20. Voorwaarts!; 21. Vitam impendere 
vero: 22. Laboremus ; 23. Le rire c'est le soleil ; 
il chasse l'hiver du visage humain; 24. Simplex 
veri sigilum; 25. Psyche; 26. Nemo; 27. Liefde; 
28. Een krans; 29. Een Fransche opera avond'op 
't Leidsehe plein; 30. Quantum est, quod ne sci
mus; 3 I. In magnes voluisse sat est; 32. M yrmi
don; 33 Waarheid; 34. Oh more than tears of 
blood can tell are in that word darewell, farewell» 
35. Felix; 36. Primus; 37. E pluribus unum; 
38. Holland boven alles!; 39. De wereid is een 
schouwtooneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel; 
40. De fietsmatador; 41. Optimist; 42. Oceana I; 
43. Oceana II; 44. Konst baert jonst; 45. Timo 
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Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

Tetera of van dienst veranderd; 46. Macht gaat boven 
recht; 47. Wie niet waagt die niet wint; 48. Eerst 
goed dan beter; 49. Van goed tot beter; 50. cSuum 
cuique" Van 't Studentenleven; 51. De smart 
wordt door den tijd minder schrijnend, maar blijft: 
52. Leidenschaft; 53. Het is verstandig veel in 
't leven niet te weten; 54. L' Honneur au merite ; 
55. Prosit; 56. Op hoop yan zegen!; 57. Dit is 
zeker, niets is zeker; 58. Ik ben slechts vOill 
nalatigheid, Wanneer zij leidt tot matigheid. 
59. «Arme Vader»; 60. Naar beste kunnen; 
61. Bijgeloof; 62'. Jonck-vrouwen U gezicht laet 
min'lijck daer op daelen (Vondei) ; 63. E tenebris 
lux; 64. Ehret die Frauen! sie flechten und weben, 
Himmliche Rosen ins irdische Leben; 65. De 
booze zingen niet; 66. Men moet het ijzer sm eden 
zoolang het heet is; 67. Quien Sabe; 68. Nora; 
89. Meesters Kroon; 70. Koos; 7 I. De H uis
naaister; 72. Vergiffenis en Liefde; 73. Hanc 
veniam petimusce samusque vicissim; 74. De 
waereld is een schouwtooneel. Elk speelt zijn rol 
en krijgt zijn deel; 75. «La critique est aisee et 
l'art est difficile"; 76. Alter ego; 77. Zwart; 
78. «Op hoop van zegen"; 79. Bezint eer ge 
begint. 

Volgens artikel 4 der voorwaarden van de 
prijsvraag zal de commissie van beoordeeling 
uiterlijk na vier weken uitspraak doen, dus uiterlijk 
op _ 15 Maart 1907, welke monologen voor eene 
onderscheiding in aanmerking komen. Van deze 
uitspraak zal in dit tijdschrift bericht wOiden 
gegeven. 

DE KUNST V AN HET THEATER. * 
III. 

Alvorens verder te gaan met het neerschrijven 
van mijne indrukken over onze Nederlandsche 
tooneeltoestanden, wil ik er even op wijzen, dat 
het volstrekt niet in mijne bedoeling ligt, ovet 
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personen te spreken; ik constateer alleen feiten, 
die de werkelijke «kunst van het theater» in haar 
ontwikkelingsgang belemmeren. Het zou mij niet 
moeielijk vallen, den heer Verkade, bij zijn per
soonlijken aanval op mij. te bewijzen, dat hij brief 
I en 11 niet aandachtig heeft gelezen. Had hij 
dat wel gedaan, dan zou hij niet zijn toevlucht 
hebben genomen tot muggezifterij en zelfs insi
nuaties, die niets te maken heb ben met tooneel
toestanden in het algemeen. 

De laatste frase in brief 11: «Het ideaal valt in 
stukken» klinkt heel mooi. Maar of men als 
Hervormer optreedt of niet, of men als regisseur 
ondergeschikt is, of zelf de directie voert, het 
ideaal zal onbereikbaar blijken in ons land, als de 
kunst niet ruimschoots wordt gesteund. Tijd heb
ben wij te weinig, omdat het publiek nog geen 
belang heeft leeren stellen in goede stukken (ook 
dit is, getoof ik, te wijten aan de gebrekkige uiting). 

Geld? Vraag eens aan de »mannen van het 
theater« die zelf exploiteeren, hoeveel er af moet 
voor huur van onze moderne kasernes die schouw
burgen heeten? Veel wordt er geschetterd over 
de j 25,000 subsidie, die de Kon. Ver. geniet, 
maar deze gave, die op zieh zelf vorstelijk mag 
heeten, is met het oog op de kosten aan deze 
exploitatie verbonden, een douceurtje, meer niet. 
Zij die het töoneel willen hervormen of ontwikkelen, 
zullen bij grondig onderzoek, tot de overtuiging 
komen, dat de meest serieuse plannen zullen af
stuiten op onze oeconomische toestanden. 

Toestanden waardoor ons tooneel zieh niet kan 
verheffen boven de sfeer van "publieke vermake
lijkheid" en die niet verbeterd zullen worden, 
zoolang de regeering, dat wil zeggen, de gemeente
lijke regeering, niet daadwerkelijk steunt. Die 
steun, die in het buitenlad overal bestaat, moet, 
wil men iets bereiken, door samenwerking worden 
afgedwongen. 

Er valt geloof ik he el veel te doen, te ver
beteren, niet in het «wezen» der tooneelspeel
kunst, maar in den vorm, waarin zij het publiek 
wordt aangeboden. 

Nu is het werkelijk aardig te lezen en te hooren 
dat de «Hervormers) in theoretische betoogen, 
wanneer zij over de tooneelspeelkunst spreken, 
altijd hun toevlucht nemen tot de «Geschiedenis 
van het tooneel», en beweren, dat het tooneel is 
dans, beweging, kijkspel. Ik geloof, dat het een 
algemeen bekend feit llIag heeten, dat het tooneel 
zijn ontstaan dankt aan dergelijke vertooningen. 
Men begon met optochten, daarbij werden dan sen 
uitgevoerd en zinnebeeidige voorstellingen gegeven. 
De heidenen vierden op deze wijze het einde van 
den Winter, den terugkeer der Lente, Paasch- en 
Kerstfeest, Offerfeesten enz. Maar toen zelfs deed 
zieh al heel gauw de behoefte gevoelen aan het 
gezongen en gesproken woord. Voigens Craig 
werden de dialogen gemaakt door "mannen van 
heL theater» en daarom waren zij goed. Later, 
zegt hij, toen bij de Grieken de dichters hettheater 
beheerschten. was het doel voorbijgestreefd, en de 
öorzaak dat het tooneel in verval is, moet gezocht 
worden in het feit, dat de litteratuur overheer
sehend iso Daar is veel waars in. Maar dat. is 

toch geen reden om de tooneelkunst te willen 
terugvoeren naar den tijd der Grieksche feesten, 
der kerkelijke overheersching, of der heiden sehe 
optochten. Die optochten en volksfeesten hebben 
wij hier evengoed, al is het minder algemeen; 
en dat bewegingsspel te willen beschou~en als 
-de «kunst van het theater» staat gelijk met te 
willen bewererr, dat alles in de wereid in ont
wikkeling en beschaving is vooruit gegaan, be
halve de «kunst van het theater». Wanneer wij 
werkelijk willen zoeken naar de oorzaken van het 
verval van on zen kunstvorm, dan moeten wij niet 
teruggaan naar de middeleeuwen of het theater 
der antieken, en, vooral niet, naar den tijd der 
heidensehe volksfeesten. De geschiedenis van het 
tooneel leert ons ook, dat het «tooneei» van v66r 
drie eeuwen al, niets meer gemeens had, met die 
oude volksfeesten. De kunst van het theater der 
«Ouden» heeft wel degelijk en alleen haar ont
wikkeling te danken aan de dichters en literators. 
en niet aan de «mannen van het theater». Zonder 
dichters en literaiors zouhet tooneel gebleven 
zijn wat het was: een kijkspel bij feestelijke ge
legenheden. Als ik mij den optocht bij de Rem
brandtfeesten, of een studentenlustrum voor den 
geest haal, denk ik aan het ontstaan van het 
tooneel; als ik Oedipus zie speien, kan ik niet 
denken aan den primitieven toestand van het 
t~>oneel, waarvan de vorm ons door de «her
vormc>rs» wordt opgedrongen. De bron waaruit 
onze tegenwoordige tooneelvorm is ontstaan en 
de oorzaken van het kwaad in den thans be
staanden vorm, moet veel dichterbij gezocht worden. 

De werkelijke bron is te vinden in het «theater 
van de r6e en I7 e eeuw». Dat waren geen 
schouwburgen voor en door het volk gebouwd, 
maar een soort rarekiekkasten voor groote, rijke, 
bedorven kinderen ; waa~ men bijeen kwam om 
balletten te zien, te flirten enz. enz. De kunst 
van het tooneel werd aan de eene zijde onder
drukt door de autoriteiten en de geestelijkheid; 
aan de andere zijde was het een pervers genot 
voor koningen, prinsen en edellieden. - Men 
heeft Goethe. Schiller en later Wagner, maar eens 
na te slaan, om te weten hoe zij over die schouw
burgen of kunsttempels dachten. Zij toch hebben 
openlijk verklaard. een afschuw te gevoelen voor 
die barokke, rococo-theaters, waarin de parfum 
van het bordeel nog merkbaar en de geest van 
Versailles nog overheerschend was. - Als wij nu 
onze moderne kunsttempels eens goed gaan be
kijken, dan zullen wij direct zien, dat zij geheel 
gebouwd zijn onder den invloed van die r6e en 
I7e eeuwsche amusementslokalen, met dit onder
scheid, dat de zalen wat grooter en ongezelliger 
zijn, (in verband met het standsverschil en de 
rangverdeeling) en dat de tooneelen grooter en 
beter gemachineerd zijn. - Maar het zijn en blij
ven: rarekiekkasten. - Het groote mi'sverstand 
door de vertaling van het woord «Theater» in 
«Schaubühne» en «schouwburg' ontstaan, heeft 
er toe geleid, dat men oorzaak en gevolg heeft 
verward. en met de «geschiedenis van het tooneeh 
als leiddraad, het publiek wil opdringen. dat men 
naar de «komedie» ga at om te zien. - Ook 
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Gordon Craig gaat, als de meeste hervormers, uit 
van dit verkeerde standpunt. Schouwburg, toe
schouwer, decoratief, optochten, gevechtell, nieuwe 
decoraties en costumes, zang en dans, allem aal 
reclamemiddelen om het zwaartepunt, de werke
lijke «kunst "an het theater., te verleggen en te 
speculeeren op het publiek, dat in de laatste 
.drie eeuwen van het «tooneeb is vervreemd. -
Onze schouwburgen zijn er dus llatuurlijk op inge
richt aan dat doel te beantwoorden en gelijken 
daardoor op poppenkasten voor groote kinderen 
"an verschilIenden rang en stand. D~ zaal wordt 
door afsluitwanden zoo streng gescheiden, dat men 
het publiek voor 7/K verplicht toeschouwer te zijn; 
en het is eene «waarheid als een koe», dat het 
groote publiek, het «volk» niets liever wen seht 
dan zeU het «speL) en het stuk te doorleven; dat 
het om te kunnen genieten zelf wil "meespelen". 

De loges ter zijde van het orkest, ge zellige 
hokjes om te keuvelen met den rug naar het too
neel, schijnen in werkelijkheiel slechts te zijn aan
gebracht om het publiek en den acteur af te leidt'n 
van de hoofdzaak: het spei; en daardoor wordt 
de meest intensieve uitbeelding, de ziel van den 
dichter, wederoplevend in de ziel van den too
neelspeler, onderdrukt. 

De afscheiding van tooneel en zaal en de be
spottelijk luxueuse inrichting "an de zaal zelf, zijn 
oorzaak elat het publiek om zich heen gaat kijken, 
en al heel gauw voldaan over ele gewo.onlijk leelijke 
onartistieke elecoraties, verstrooiel wordt en de 
aandacht voor het speI verliest, oneler den inelruk 
van weelele en gezelligheid. Want ,<stemming: is 
er in onze schouwburgen niet te vinelen. Wij, 
Nederlandsche tooneelspelers, kunnen daarover het 
best oordeelen, omdat het optreden in zeer pri
mitief ingerichte zalen ons leert, wat den band 
tusschen publiek en acteur vermag, als die niet 
verscheurd wordt door de idioot luxueuse inrich
tingen van onze 'moderne schouwburgen. De be
wering, dat de zalen in de provincies intiemer 
'lij 11 , gaat niet op, want te Tiel. Breda en Win
Jchoten bijv., zijn de zalen zeer breed, heel diep, 
de accoustiek is zeer siecht en toch is de gemeen
schapsband tusschen speier en pub liek duidelijk 
voelbaar, omdat het publiek niet komt om te kijken 
naar uiterlijkheden, maar om de aandoeningen te 
ondergaan en uitsluitend te genieten van (, tooneel
speelkunsb. De bestaande schouwburgen zijn alleen 
gebouwd met het doel om de :illusie» op te wek
ken, de fantasie is dood, zoowel bij den speier 
als bij het publiek. Als wij ~erkelijk willen be
ginnen aan de «ontwikkeling van ons tooneel» zal 
men den bouw van het « theater.) niet meer uitsluitend 
moeten toevertrouwen aan architecten, die geen 
ander doel nastreven, dan het tot stand brengen 
van een «monument» waardoor zij alleen beroemd 
kunnen worden. Als men voar een keer vertrouwen 
had willen stellen in de medewerking van {( man
nen van het theater», zouden wij ons niet be
hoeven te ergeren aan het bezit van onze dure 
en siecht in gerichte schouwburgen, die niet voldoen 
aan de eischen, welke men nu aan het tooneel 
mag en kan stellen. De bezoeket van het theater 
te willen opdringen, dat hij als schouwburgbezoe-

ker komt om te ~kijken», is niet minder dwaas 
dan dat men den literator den bijnaam van «lezen 
gaf. Het publiek wil in den geest meespelen, het 
zoekt «sensatie», en die sensatie kan het alleen 
ondergaan door de macht der tooneelspeelkunst, 
door het opwekken dt'r fantasie. Wat men in de 
laatstt' jaren het publiek aan «ziel» onthouden 
heeft, wilde men aal1Vullen door het werken op 
de zintuigen. 

En dat is de armoede van onze tooneelkunst. 
Het is alles berekend op uiterlijkheden, op « illusiet. 
Hoe meer wij nu in ontwikkeling vooruit gaan, 
hoe makkelijker wij, gesteund door ons waar
nemingsvermogen leeren oordeelen; en daarin ligt 
juist het groote gevaar. Het gevoel voor natuur 
en waarheid is zoo ontwikkeld, dat alle pogingen 
om de «illusie» op te wckken, het kwaad ver
ergeren. De natuur laat zieh, zelfs door de meest 
geraffineerde kunstmiddeltjes niet namaken.· De 
grootste helft van ouzen arbeid wordt versIon den 
door de altijd gebrekkig blijvende monteering van 
een kunstwerk; en toch kunnen wij regisseurs ons 
doel nooit bereiken, omdat het doel der tooneel
speelkunst is: opwekken der dantasieh en niet 
het geven van •. illusie)). En daar onze grootste 
concurrent te zoeken is in het circus en de cafe's 
chantants, want die geven ,<illusie,) e11 niNs dan 
«illusie,) met betere hulpmiddelen dan waar het 
tooneel over beschikt, gaat de belangstelling in 
de «toonet'lspeelkunsb verloren. Maar de belang
stelling kan tijdelijk zijn ingesluimerd, de liefde 
voar het tooneel blijft bestaan, en om die liefde 
weer te doen ontwaken, moeten de mannen en 
vrouweri van het theater er naar streven den 
band tussshen auteur, acteur en publiek terug te 
krijgen. Het publiek moet meeleven. Dat meeleven 
in den geest met anderen, die zielegemeenschap 
is de bron waaruit het theater is ontstaan, en die 
bron mag niet vergiftigd worden, door het theatraal 
gedoe waar onze bestaande schouwburgen ons toe 
noodzaken. 

Hij, die wil «hervormen», zal dus moeten be
giemen met een dheater)) te bouwen, dat niets 
gemeens heeft met de tegewoordig bestaande ge. 
zellige, opgedirkte schouwburgzalen. 

Het spreekt van zeH, dat wij niet terug mogen 
gaan naar het theater der Ouden. \Vij moeten, 
met de betere middelen. die ons ten dienste staat;l, 
den nieuwen vorm in praktijk brengen, die leiden 
kan tot· het geven van ware kunstuitingen. Wij 
moeten voomit. Wij moeten een theater hebben 
in elke stad, dat zich ten doel stelt te voldoen 
aan de tegenwoordige smaak en behoeften, die 
een meer ontwikkeld volk aan het tooneel heeft 
leeren stellen. Wij hebben behoefte aan een. 
werkelijk modern theater, waarvan men kan ver
wachten dat het zo6 zal zijn ingericht, dat men 
er even goed de klassieken als de modernen kan 
opvoeren, zondt'r iets te kort te doen aan de 
eischen door beiden gesteId. Dat is: zonder de 
fantasie van het publiek en den speIer aan banden 
te leggen ; zonder uit het oog te verliezen, dat 
men naar. het theater gaat om zich «mensch» te 
voelen, zich m~ zijn medemenschen voar een 
korten tijd los te rukken, uit de banale werkelijk. 
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heid van het dagelijksch gedoe. Die overtuiging 
alleen is al voldoende om te zorgen, dat het rang
verschil en de scheiding van het publiek en den 
tooneelspeler, dat is; «van mensch en mensch», 
niet opvallend mag zijn. De intensieve werking 
der tooneelspeelkunst kan alleen bereikt ,,,orden, 
als men zijn omgeving vergeet, door zich een te 
voelen met zijn ,'medemensch». Hoe meer be
zoekers dit doen, hoe sterker de suggestie zal zijn, 
die van het tooneel uitgaat en hoe grooter het 
kunstgenot. Het eenige verschil, dat feitelijk in 
de schouwburgzaal mag bestaan, is de afstand van 
het tooneel. Hoe dichter bij het tooneel hoe duur
der plaats. De beste en duurste plaatsen zijn dan 
natuurlijk die, welke zich in het hart van de zaal, 
recht over het tooneel bevinden. De extase van 
de vooraan zittenden, wordt, zooals bij een volks
oploop, spoedig en logisch overgebracht op hen, 
die wat verder verwijderd zijn. 

Drie parterres, boven, en voor een gedeelte, 
achter elkaar, geven ruimte voor e'en even groot 
aantal zitplaatsen, als onze schollwburgen met 
hunne zijloges en leelijke galerijen aanbieden 
kunnen; drie parterres stellen ieder in de ge
legenheid goed te kunnen zien en te hooren; er 
blijft meer ruimte voor uitgangen in de corridors, 
en als gevolg daarvan wordt het gevaar voor 
menschenlevens, bij paniek of brand, tot nihil 
herleid. 

Het tooneel moet veel breeder zijn dan de zaal; 
niet smaller zooals hier. Wanneer men de 
moeite neemt, zich in een kleine karner voor het 
raam te plaatsen, en retht 'voor zich uit te zien, 
zal men tot de overtuiging komen, dat de zijwanden 
tlier karner, die ons links en rechts het uitzicht 
beletten, juist oorzaak zijn, dat wij een prachtigen 
indruk ontvangen van de ruimte om ons heen; 
een indruk, dien men vooruit ziende over een land 
of polder, niet zoo effectvol verkrijgt omdat het 
gezicht naar de horizon, door plastische voor
werpen wordt onderbroken. 

Datzelfde ruimte-effect kan men in den schouw
burg verkrijgen, door het tooneel veel breeder te 
bouwen dan de zaal. 

Het spreekt van zeH, dat de zijwanden der 
zaal, .die niet opvallend mogen zijn, een schijnbaar 
geheel moeten vormen met het in dezelfde kleur 
gehouden afsluitgordijn, dat meh naar willekeur, 
kan Openel1- Zijwanden en gordijnen moeten, als 
het ware, de niet opvallende lijst vormen, waarin 
ons de schilderij wordt voorgesteld, en moeten 
verhinderen dat het oog door iets anders wordt 
afgeleid. 

Als wij onze schouwburgen eens vergelijken bij 
onze eenvoudige stemmingsvolle concertzalen, 
moeten wij spoedig tot de overtuiging komen, dat 
alleen een rustige omgeving ons een innerlijk 
genot kan geven, omdat wij al onze aandacht 
kunnen concentreeren op datgene waarvoor wij 
gekomen zijn en wal wij in werkelijkheid ver
langen: dat is zielegemeenschap. 

Alle luxe. die meestal in de plaats van kunst 
wordt gesteid, is in een werkelijk theater, uit 
den booze, omdat zij de aandacht afleidt van de 
hoofdzaak: Tooneelspeelkunst. 

Kunst is Godsdienst en ons Volk moet opnieuw 
in dien Godsdienst worden opgevoed, omdat het 
geloof is ingesluimerd. - Daarom moeten wij 
in de alle re erste plaats zargen voor den Tempel. 
Onze schouwburgen houden de onb,vikkeling tegen 
omdat zij alleen dienen tot vereenigingslokalen 
waar de banale gezelligheid toongeefster iso 

De fout te zoeken bij de bestaande kunstenaars 
en directies is een dwaasheid, die getuigt van 
weinig onderzoek, omdat wij allen niets liever 
wenschen dan verbetering in den vorm, waarin 
wii onze kunst kunnen aanbieden, dat is de ware: 
H~rvorming ! ' 

L. H. CHRISPIJN. 

ATIE'S HUWELIJK. * * * * * * * 
Atie, die onder de bekoring van Freder.jks 

«Leichtlebigheid», haar engagement met diens 
broeder Wille m heeft verbroken, vinden wij in het 
eerste bedrijf v'an dit vervolgstuk op De Veroveraar, 
in een dorp aan zee, een vacantiekolonie verge
zellende. Zij \Vii in socialen arbeid zich zoeken 
te sterken in haar strijd tegen haar «zinnelijkheid» 
en in een leven van 'zelfopoffering, boete doen 
voor haar, zelfzucht en den verloren gemoeds
vrede zien terug te winnen. Maar het is haar te 
sterk, zij kan de pas sie niet dooden, die haar 
het gemoed verteert en het valt tante Co, die 
haar komt bezoeken, niet moeilijk haar tot de 
bekentenis te brengen van haar niet te blusschen 
liefde. Frederik, die op zijn jacht ,in de nabijheid 
op zee kruist, verschijnt op een teeken van tante 
en met een jubelkreet valt Atie aan zijn borst. 

Dit eerste bedrijf van Mevrouw Simons' nieuwste 
tooneelstuk, is in zijn eenvoudig verloop, met 
veel talent in elkaar gezet. De wijze waarop in 
deze expositie, hetgeen voorafging, is samengevat, 
valt bij uitstek te roemen. Het publiek komt er 
op ongezochte wijze door in de situatie en de 
dialogen. uitmuntend door kleur en levendigheid, 
boeien in weerwil van hunne uitvoerigheid, van 
het begin tot het einde. Prachtig doet hier 
weer de figuur van tante Co, die in haar echt 
vrouwelijke slim- en snedigheid, meesterlijk 
geteekend iso Zeker, men kan beweren, dat tante 
een gevaarlijk werk doet, door de vlam aan te 
blazen in het hart je van Atie en zich met een 
groote verantwoordelijkheid bezwaart door als 
huwelijksmakelaarster op te treden tusschen het 
meisje en haar neef, maar zij zou er onze sym
pathie alleen dan door verbeuren, als 't uit andere 
overweging geschiedde dan uit aandrang des harten. 
Zij is idolaat van Frederik, verblind door zijn 
uiterlijk aantrekkelijke eigenschappen en, gelijk 
wij zeiden, zoo echt vrouwelijk is haar wensch 
om een paart je te maken van die twee! Ik geloof 
dat alleen een vrouw de vrouwelijke natuur zoo 
doorzien kan als de schrijfster van Atie's huwelijk, 
en haar met zoo fijne detailleering en geleidelijke 
overgangen voor ons zal weten te ontvouwen in 
haar geheimste neigingen. Tante Coba is in dit 
stuk de zuiverst geobserveerde persoon en het 
zou mij niet verwonderen als zij naar het leven 
geteekend was. 
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In het tweede bedrijf vinden wij Atie en Frederik 
op Capri. Zij genieten volop het geneuchte der 
eerste huwelijksmaanden. Bij Atie komt zelfs al 
nu en dan het verlangen op naar een rustiger, voller 
bestaan in eigen huis, naar een leven, waarin ook 
voor ernstiger bezigheid plaats iso Maar Free 
beantwoort telkens deze meer serieuze gedachten 
door een kwinkslag of kust ze weg. Plotseling 
verschijnt een tweede vrouw ten tooneele: de 
douairiere Houwaert, een jonge, pikante wedmye, 
van wie het spoedig blijkt, dat zij Frederik intiem 
gekend heeft, een paar jaar geleden in den Haag. 
Men weet nu al gauw waar de schoen in het drama 
zal gaan wringen. Mevrouw Houwaert, die door 
den luchthartigen Frederik eenvoudig in den steek 
'is gelaten, kan deze. behandeling niet verkroppen 
en wendt al de trucs harer aangeboren coquetterie 
aan om over hem haar vroeger overwicht te 
heroveren. Omgekeerd wil Frederik, door het 
duiveltje' der eerzucht geprikkeld, haar toonen, 
dat zijn huwelijk hem volstrekt niet «gebändigt" 
heeft, dat hij zijn eigen meester gebleven is en 
het komt tusschen beiden tot een soort liefdesduel, 
waarbij later blijkt, dat het van de zijde van 
Frederik meer speI dan ernst was. Intussehen 
betrapt Atie hem op een keer, dat hij mevr. 
Houwaert in zijn armen sluit en het critieke 
moment in Mevr. Simons' drama is aangebroken. 
Het laatste bedrijf speelt in het hotel op Capri. 
Atie is gebroken, maar in het feit, dat zij moeder 
sta,at te worden, vindt zij de kracht Frederik te 
vergeven, of liever zieh te schikken in het verlies 
harer misschien te hooge illusies, al verklaart 
Frederik cdie vrouw» nooit te hebben lief gehad 
met de waarachtige liefde, welke hem aan Atie 
verbindt, aan Atie, die dool' h'are liefde eerst dat 
diepere gevoel in hem gewekt heeft dat twee 
wezens voor altijd omsluit. 

In de drie op Capri speIende bedrijven, waar
van hier de loop geschetst' werd, ontdaan van 
de details, is niet weinig, dat weder op treffende 
wijze getuigt van het die pe inzicht van Mevr. 
Simons in de verborgen heden van het vrouwenhart. 
Maar de personen, waarin zij de resultaten van 
haar intuitieve kennis in deze belichaamd heeft, 
wist zij niet genoeg belangwekkend voor ons te 
maken, met het gevolg, dat wat zij doen of onder
gaan, niet ingaat tot het diepste van ons gemoed. 
Ik heb zelden zoo goed het verschil gevo'eld tus
schen personen, gelijk een romanschrijver ze kan 
voelen en een dramaschrijver of novellist ze voor 
heeft te zien. De eerste kan ons boeien met 
karakterontleding. Hij ga at in de eerste plaats 
analytisch te werk. Zijn personen «ondel'gaan» 
- die in het drama echter hebben te handelen. 
De handeling in -het drama wordt niet in de eerste 
plaats voortbewogen door het uiterlijk gebeuren 
- maar zij ontspruit uit de karakters, uit de per
sonen. Van de personen bij Mevr. Simons nu, 
ga at te weinig kracht uit. In de eerste acte ja, 
bewoog zich onze ziel, ons gemoed, onzen geest 
met Atie. Zij wierp van zich af wat haar belastte; 
zij durfde zich geven, gelijk zij zich inderdaad 
voelde. Maar daarna vertoont zij niet veel meer 
dan lijdelijkheid. Impuls ga at niet van haar uit. 

Geen wonder, dat mevrouw Houwaert haar 
voor een gansje houdt en haar als een gansje 
behandelt. En deze douairiere zelve! Doet zij 
iets of heeft zij iets gedaan, waardoor zij recht 
kan doen gelden op onze belangsteHing ? Wij ver
nemen, dat zij - gezantsvrouw in den Haag -
gedurende drie maanden Frederiks bijzit is ge
weest. Zijn karner was het rendez-yous. Wat 
raakt het ons van haar te hooren, dat zij wer
kelijk geleden heeft onder het afbreken door 
Frederik van dien liaison en nog lijdt? De scene, 
waarin zij de haar zelve blijkbaar ontroerende 
bekentenis van dat dieper gevoel voor Frederik 
aflegt, ga at ons voorbij. Moet ons voorbijgaan, 
omdat wij voor de persoon zelve niets voelen. 
Wel erkennen wij dat mevr. Simons wat deze 
VTOUW innerlijk beweegt, zeer mooi heeft beschre
yen, met fijne uitvoerigheid heeft geteekend, 
maar dat geeft een zuiver theoretisch genot --
wij \""illen in een drama practisch genieten. 
Niet is het genoeg, dat wat de dramatis personae 
verteilen ons op zieh zelve beschouwd logisch, 
psychologisch juist voorkomt, \Vij moeten met hen, 
die het verteilen, kunnen meeleven, zullen de 
woorden voor ons worden tot den weerklank van 
ons eigen denken, tot den weerslag van ons eigen 
voelen. 

Van Frederik wil ik liefst niet spreken. Zelfs 
voor hetgeen hij ze,et, kan men geen belang
stelling gevoelen. Hij is de leegheid zelve. Geen 
oogenblik, dat het vermoeden wekken kan, dat in 
hem, in de diepste diepte iets verscholen ligt, dat 
waard is er aan te worden onttogen. 

Nog een perSOOll treedt op in Atz'e's huweliJk, 
en deze wekt inderdaad belangstelling: Wille m ! 
Daar is beweging, voortschrijding in, ontwikkeling, 
vergeleken bij den vroegeren Willem uit de 
Veroveraar. 

Maar grijpt Atie's Huwelflk niet aan, omdat wij 
te zeer buiten de menschen blijven staan, die aan 
het spei deelnemen, met aandacht volgen doen 
wij de opvoering, omdat uit het werk eene belang
wekkende persoonlijkheid tot ons spreekt: een 
vrouw, die ten zeerste onzen geest prikkelt tot 
ontleding harer eigen zielsgesteldheid, voor welke 
analyse zij de gegevens met zooveel vrijmoedigheid 
voor ons open legt. Wij bedoelen Mevi-. Simons
Mees, de schrijfster. Een man zou een stuk als 
Atie's Huwelijk niet kunnen schrijven en veel 
minder nog een alledaagsche vrouw. De vertooning 
hield dan ook - al bracht zij ons niet onder een 
sterken dramatischen indruk, d. i. een zoodanige 
die onweerstaanbaar medesleept - de aandacht, 
in weerwil' van het soms te lang uitgesponnene, 
van het begin tot het einde bezig. En de opvoering 
was over het geheel te roemen. Mej. Hopper, 
die, ter vervanging van de wegens ongesteldheid 
verhinderde, mevr. Braakensiek, de rol van Atie had 
overgenomen, heeft haar talent op nieuw voor ons 
bevestigd. Zij heeft alleen te waken tegen zekere 
maniertjes, tegen een te mooi-doen, in haar zeggen, 
onder den invloed van de moderne voordrachtkunst, 
die zich maar al te zeer te buiten gaat aan «toontjes», 
aan vage, fleemende geluiden. Mevr. Mann-Bouw
meester kon' in de uitbeelding van mevrouw Hou-
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waert haar gaven yoor dergelijke sensueele vrou
wenrollen op het krachtigst openbaren. Dat de 
heer Chrispijn niet meer diepte bracht in de ver
tolking van de mannelijke hoofdrol, is niet hem 
te wijten. Men kan nu eenmaal geen vuist zetten, 
als men geen hand heeft. De ral is lonter zwier. 
Een goede aanteekening voorts voor den heer 
Lobo als Willem en de dames ..-an Ollefen-Kley 
en Royaards in twee rollen op het 2 de plan. De 
eerste overdrijve echter in haar uiterlijke ver
schijning. niet het idee, dat zij voor goed heeft 
afgeschud alle behaagzucht. Mevr. Poolman was 
allerkostelijkst als tante Co. 

B. 

DE NEDERLANDSCHE TOONEEL-
VEREENIGING EN ME]. BELDER. * * 

(Ingezonden.) 

Naar aanleiding "an ons protest tegen eenige 
onjuistheden, door den heer L. Simons over onze 
Vereeniging verkondigd, wijdt deze heer in Het 
Tooneel van I Februari een artikel aan ons, 
waarin hij de gegrondheid der door ons gewraakte 
uitlatingen staande houdt en in den breede poogt 
te bewijzen. Zijn betoog geeft echter zoo duide
lijk blijk, uitsluitend te baseeren op zeer partijdige 
inlichtingen van ,.bevriende zijde", zonder dat 
naar de waarheid dezer mE'dedeelingen ook maar 
een oogenblik onderzoek gedaCln werd, dat wij 
het geheeIe schrij ven schouderophalend genegeerd 
zouden hebben. ware 't niet, dat wij ons door de 
opname ervan in het officieel orgaan van het 
Nederlandsch Tooneelverbond - zij 't dan ook 
als ingezonden stuk - tot antwoorden verplicht 
achten_ 

Allereerst onzen dank aan den geestelijken 
adviseur van Mej. Belder voor de mededeeling, 
dat deze dame haar ten einde loopende verbin
tenis aan ons gezelschap niet wenseht te verlengen ; 
dit bespaart ons de moeite van een ongeveer ge
lijkluidende kennisgeving onzerzijds. 

De heer S. verdeeit zijn eigenlijk betoog in 
drie deeIen, in het eerste waarvan hij, blijft vol
houden dat aan ons gezelschap "het vrouwelijk 
Star-systeem tot in zijn verste konsekwenties 
heerscht". Er is, .,volgens den heer S." daar 
maar eene actrice die de mooie rollen speelt, de 
rest is zwijgen. "Even later herhaalt de heer S." 
dat mevr. Van der Horst eenig en alleen de 
mooie rollen speeIt, en daarna heeft hij 't nog 
alweer een'i over de "eenig-alleen speIende Mevr. 
Van der Horst". 

Om ten duidelijkste te doen uitkomen, hoeveel 
waarde er valt' te hechten aan deze heweringen 
van den heer S. kunnen wij niet beter doen dan 
hier eenige cijfers te laten volgen. Van het 
oogenblik af dat Mej. Belder bij onze Vereeniging 
in engagement kwam (September 1905) tot op 
heden werden er 36 nieuwe tooneelwerken waar
van. 10 in I bedr. op het repertoire gebracht: 
in slechts 7 dezer stukken vervulde Mevr. Van 
der Horst eene rol van beteekenis. Van deze 7 
rollen werden er 5, in de oorspronkelijke stukken 

Banden, Uit het Kunstenaarsieven, Uit Eigen wil, 
Het Hoogste Recht en Hoog SpeI, op vcrzoek 
van de resp. auteurs door Mevr. Van der Horst 
gespeeld. Alzoo droeg het Bestuur onzer Ver
eeniging deze "eenig-alleen" speIende artiste in 
het genoemd tljdsverloop vän anderhalf jaar twee, 
zegge twee rollen van beteekenis 0p, nl. in Het 
Instinct en in Maria Magdalena, van welk laatste 
stuk de roh'erdeeling reeds vier jaren te voren 
had plaats gehad. Eri dat noemt de heer S. 'n 
vrouwelijk Star-systeem, dat tot in zijn verste 
konsekwcnties heerseht ! !. 

* * * 
In het tweede gedeelte van zijn boetpredikatie 

blijft de heer S. hardnekkig ontkennen -~ te ver
geefsch, zooals spoedig blijken zal - dat wij 
Mej, Belder cle gelegenheid hebben geboden van 
haar artistiek kunnen volcloende blijken te geven. 

Wij hadclen cStormvogeL>, meent de heer S., 
buiten het geding moeten laten, omdat het ver
langen van dcn autcur, en niet onze bereid
vaarcligheid hier den cloorslag gaf. De heer S. 
houde het ons ten goede, dat wij zijn gedachten
gang hier zeer onlogisch noemen, immers, juist 
omdat de auteur zij n vcrlall.«r:1t uitdrukte de rol 
van Eva door Mej. Belder te doen vervullen, en 
hij ten eenenmale het recht miste, dit te 'eil'c!l(;n, 
daar noch moncleling, noch schriftelijk iets was 
vastgesteld, was het onze bereidvaardigheicl, om 
.aan dit verlangen te voldoen, die hier den door
slag gaf. En deze bereidvaardigheid was bizonder 
groot te noemen, want wij achtten deze zeer 
hooge eischen stellende' rol, verreweg de belang
rijkste uit het stuk, na de met "Stiefzusters» op
gedane ervaring, ver boven de krachten van Mej, 
Belder te staan (we zijn er hoogelijk mee ver
eerd, dat de heer S. in dezen aan onze zijde 
stond). Wij hebben van onzen kant alle moeite 
gedaan, om den auteur en Mej. Belder een echec 
te besparen, doch hebben ten slotte, ook al om 
den schijn niet op ons te laden alsof wij Mej. 
Belder deze zeer door haar begeerde. rol wilden ont
houden, toegegeven aan het verlangen van den 
met haar bevrienden auteur. Of de figuur 
van Eva al of niet misteekend was, zooals de 
heer S. beweert, doet niets ter zake, het was een 
mooie «speelroh. die Mej. Belder ten volle ge
legenheid gaf, te woekeren met haar dramatisch 
talent, indien ziJ dit bezeten hadde. De uitslag 
van deze proefneming rechtvaardigt volkomen het 
in ons vorig schrij ven uitgesproken oordeel, dat 
Mej. Helders talent zich niet eigent voor drama
tische rollen, die het weergeven van diepere ge
voelens vorderen. 

Voorts verklaart de Heer S. dat wij ons niet 
op "Stiefzusters» mogen beroepen omdat Mej. 
Belder deze rol volkomen voor haar ongeschikt 
verklaarde. Ook deze bewering is onjuist, mej. 
B. maakte alleen bezwaar tegen deze ral omdat 
het eene moederrol was. 

Wij laten hier de persoonsbeschrijving van den 
auteur, Gaston Devore, volgen, ten bewijze dat 
deze rol, althans wat den leeftijd betreft, niet 
ongeschikt voor Mej. Belder was: «Laure Darcy, 
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40 ans, jolie, elegante, les allures jeunes, la phy
sionomie mobile, expressive ,). Indien de heer S. 
de vertooning van « Stiefzusters, mocht hebben 
bijgewoond, zal hij ongetwijfeld moeten erkennen 
dat deze rol alleen door gemis aan dramatisch 
sentiment bij. dt: vertolkster niet tot haar recht 
kwam. Ook onze verwijzing naar den eenacter 
De Eisehen der Moraal is van geen kracht, meent 
de heer S. omdat dit stukje al tot het vroeger 
repertoire yan Mej. Belder zou behoord hebb-n. 
Ook deze tegenwerping is onjuist. Mej. Belder 
had tot dusverre deze rol alleen in Indie gespeeld, 
doch nooit in Holland, althans . niet in het open
baar bij een gezelschap .. Bovendien hebben wij 
dit stukje Mej. Belder op haar verzoek laten ver
tooQen. Ook in dit geval hadden wij dus het 
volste .r.echt, van een geboden gelegenheid te 
spreken; dat ook van deze creatie door tooneel
recens~nten gezegd werd, dat Mej. Belder « uiterlijk 
spei gaf, maniertjes», is ~och waarlijk nie~ aan 
ons te wijten. Ten bewijze ~at wij in ons oordeel 
over Mej. Belders talenten niet alleen stonden, 
beriepen wij ons in ons vorig schrijven op het 
vrijwel gelijkluidend oordeel van toonaangevende 
critici zooals de heeren Rössing, Bercken hoff, 
Frans Coenen e.a. De heer S. bestrijdt de kracht 
van dit beroep omdat een on zer Be<:tuursleden 
als tooneelspeler in eene debatingdub de stelling 
heeft verdedigd, dat deo tegen\voordige tooneel
critiek voor den tooneelspeler van geen waarde 
iso Deze conclusie van den Heer S. lijkt ons 
allerzonderlingst, 't was ons tot heden onbekend 
dat het bestuur eener Vereeniging aansprakelijk 
kon worden gesteld voor wat een zijner leden, in 
andere kwaliteit dan die van bestuurslid, over het 
een of ander onderwerp als zijne persoonlijke 
meening te kennen geeft. 

* * * 
Ernstiger dan het voorafgaande is wat de heer 

S. ons aan het slot van zijn artikel aanwrijft. Hij 
beticht ons daar rondweg van woordbreuk en van 
het afsluiten van engagementen onder valsehe 
voorspiegelingen. Wij zouden deze grievende 
beschuldigingen zeker niet de qualificatie ont
houden, die zij verdienen, weerhield ons niet de 
overweging, dat de heer S. hier zeH, op de meest 
naieve wijze, dupe is geworden van leugenachtige 
mededeelingen, waaraan hij blindelings geloof 
sloeg. Men oordeele: de heer S. schrijft: «toen 
mej. Belder haar engagement afsloot bij de directie 
der Tooneelvereeniging, heeft zij, zeer terecht, 
bedongen dat men haar ook zou laten werken 
in wat zf/ zou meenen te kunnen doen». 'De be
loofte daartoe is gegeven, doch niet gehouden". 
Krachtens deze bedinging zouden wij dus, indien 
mej. Belder b.v. Candida meende te kUlmen speIen, 
ondanks nnze vaste overtuiging dat deze actrice 
alles mist wat voor deze rol vereischt wordt, aan 
deze meening en Shaw, en de medespelenden, 
en het publiek en onze kas moeten wagen! Wij 
hebben zulk eene belofte nimmer gegeven, noch 
aan Mej. Belder, noch aan iemand anders, en wij 
zullen dat nooit doen ook. 

De tweede "beschuldiging" luidt ... "dat het 

niet aangaat ze' (artiesten) te engageeren op fraaie 
beloften en hen, als men ze eenmaal vast heeft, 
zonder behoorlijk aangeboden gelegenheid verder 
achterbaks te schuiven". In verband met deze 
zotte verdachtmaking bieden wij den heer S. de 
diepzinnige vraag, waarom een tooneeldirectie toch 
wel eigenlijk een artiest engageeren zou, eerbie
lijk ter overdenking aan. 

Zou de heer S. tot dusverre onkundig gebleven 
zijn van het anders vrijwel overbekende feit, dat 
geen enkel ongesubsidieerd Hollandsch tooneel
gezelschap zieh de weelde kan permitteeren van 
"luxepaardjes" ? 

Ten slottenog dit: De heer S. tracht het eenige 
malen te doen voorkomen, alsof hij niet ter wille 
van Mej. Belder, doch in het belang van de kunst 
zijne philippica tegen ons richtte. Waar de heer 
S. over de misstanden, die zooals hij zelf beweert 
al eenige jaren bij onze Vereeniging zouden heer
sehen, zweeg totdat de met hem bevriende Mej. 
Belder bij ons geengageerd wen:!, en waar hij 
voorts zijne inlichtingen uitsluitend van eene, 
zooals wij aantoonden zeer onbetrouwbare zijde 
betrok, achten wij ons volkomcn gerechtigd het 
geheeie optreden van den heer S. in deze zaak 
zeer partijdig en zeer unfair tegenover ons te 
noemen. 

HET BESTUUR DER NEDERLANDSCHE 
TOONEELVEREENIGING. 

KN IPSELS EN SNIPPERS. * * * * 
Louis Bouwmeester over de taak van den 

Regisseur. 
(Ontleend aan een van hem in de Telegraaf 

geplaatsten brief uit Soerabaya). 

Na te hebben meegedceld, dat de critieken van 
de hh. Schimmel en Van Geuns voor hem zeer 
vleiend zijn, schrijft B : 

"De heer Vierhout daarentegen, schijnt mij niet 
erg gezind te zijn. Hij hamert maar steeds op 
dat afgezaagde wijsje van: "cen acteur kan geen 
regisseur zijn!" 

Waarom niet? Zou Possart geen stuk in. elkaar 
kunnen zetten? Zou Barnay 't niet kunnen? Wat 
heeft dat met zijn comediespelen te maken. Zou 
je denken, dat er een acteur is, die niet graag 
door een vakman, een erkende, een van 18-karaats, 
gewezen wordt op zijne fouten? Een, die hem zijne 
fouten verbetert? 

Kijk eens, per slot van rekening heb je voor je 
decoratie een schilder en voor je costuum een 
Helmhout of Mulder. Maar voor de ziel van de 
rollen moet je een man bebben, die den artiest 
zegt: "jongenlief, ik heb me dit of datanders 
gedacht. Mag ik het je eens voordoen ?" En 
wanneer de artiest tot de overtuiging komt, da! 
wat hem voorgedaan wordt beter is, dan wat hij 
deed, zou je dan denken, dat hij niet dankbaar 
is en ruiterlijk durft zeggen : "ik heb les gehad 
van Possart of een ander, dien ik als acteur hoog 
acht, een man, voor wien ik mij niet behoef te 
schamen ?" 

Ik zou wel eens willen weten, welk een man 



1I2 HET TOONEEL. 

de heer Vierhol't van "De Locomotief" zich denkt 
als regisseur. Een man, die tien talen spreekt? 
Van Grieken en Romeinen gestudeerd heeft, (of 
het boek van Jelgerhuis, afkomstig uit den tijd 
toen de stappen op 't tooneel nog afgemeten I 

werden, op z'n duimpje kent)? Een man, die de 
kleedij van alle eeuwen kent, op de hoogte is 
met de verschilIende stijlen en zoo beschaafd is, 
dat hij weet hoe men een salon moet binnen
komen en ... tegelijk hoe je den grootsten patser 
voorstelt? 

Och, och, wat een dwaasheid. 
Laat ik u mijn meening eens zeggen. 
Het regisseursbaantje is een slag. De een zit 

zich thuis suf te peinzen hoe hij een stuk in elkaar 
krijgt, de ander zet het op de repetitie in elkaar. 
Heb je daar een beet je handigheid in, dan loopt 
het van zelf. En je hoeft waarachtig geen Grieksch 
te kennen, om "Oedipus" in elkaar te zetten, of 
in "De vliegende Vloo" gelogeerd p.ebben, om 
voor "Nachtas)"l" een goed milieu te scheppen. 
De acteur, die op de hooge sport staat, weet dat 
alles, voelt dat alles onbewust, zooals hij ziel en 
leven in zijn rol brengt... Enfin, laten wij daar 

maar van afstappen. Op dat aanbeeld zal nog 
wel eens geh am erd worden, wacht maar! 

* * * 
Uit Den Haag is aan den Raad van Beh6er 

van de Kon. Vereeniging Het Nederl. Tooneel 
dezer dagen verzonden het navolgende adres: 

"Ondergeteekenden, abonnes en getrouwe 
schouwburgbezoekers, betreurende dat zij reeds 
geruimen tijd het genot moeten missen de dames 
Mann-Bouwmeester en Holtrop-Van Gelder in 
belangrijke rollen te zien optreden, nemen de vrij
heid zich tot U te wenden met het verzoek hierin 
verandering te brengen. 

"Al deelen zij de meening, uat men den jon
geren kunstenaars en kunstenaressen de gelegen
heid bieden moet, hunne krachten in grootere 
rollen te beproeven, toch meenen zij dat dit niet 
tot een zoo groote terzijdezetting van oudere 
artisten behoeft te leiden. 

«De hoop uitsprekende, dat hun verzoek bij U 
een gunstig onthaal zal vinden, teekenen zij zieh 
enz .... ') 

Volgen twee-en-zeventig handteekeningen. 
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leder lid van het Tooneelverbond brenge 

ieder jaar een nieuw lid aan! 

INHOlJD: l'rijsvraag. - B.: Het repertoire van de Comedie 
Frangaise. - Het schaamtegevoel op het tooneel. - Een vredig 
debat. - Ingezonden. - Knipsels en snippers. 

PRIJSVRAAG ALLEENSPRAKEN. .;: '" '" 
Afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch 

Tooneelverbond. 

De commissie van beoordeeling heeft uit de 79 
inzendingen gekozen de volgende acht alleen
spraken, die eventueel voor een onderscheiding 
in aanmerking kunnen komen: 

B~j' den tandarts. (Kenspreuk: ,,'n Beet je geluk"). 
De stem van het vuur. (Kenspreuk: "Die Blumen 

springhen an der Heide"). 
Van vier tot vflf. (Kenspreuk: "Die de kunst niet 

kan, Die blijft er van !") 
Dat past niet. (Kenspreuk :.,Een proef"). 
Flons de VflJdf'. (Kenspreuk: "Oceana II"). 
Vrouwenleed. (Kenspreuk: "Macht ga at boven 

Recht"). 
Repeteeren.- (Kenspreuk: "Op hoop van zegen !") 
Wenschbloem. (Kenspreuk: "Jonck-vrouwen -0 ge

zieht laet min'lijck daer op dalen"). 

De overige inzendingen kunnen tegen ontvang
bewijs teruggehaald worden bij den Secretaris 
der afdeeling, den ,heer J. Vriesendorp te Amster
dam, Heerengracht 423. 

HET REPERTOIRE VAN DE COMEDIE 

* * '" '" '" FRAN<;AISE. '" * '" * '" 
Een der laatste nummers van de Revue Bleue 

bevat van Alfred Poizat een artikel onder boven
staanden titel, waarin opmerkingen voorkomen, 
die de overdenking in wijder kring, ook buiten 
Frankrijk, waard zijn. De quaestie van het reper
toire - zegt de schrijver - is er een van de 
aloude antithese tusschen klassiek en modern. 

I 
A~ONNE~E~~;~R;JS VOOR NT~T-LEDEN VAN ~ET- "'ERBO~~ 

, f 2.50 PER JAARGANG VAN lq NU:,'lMERS. FRANCO PER POST. 

I VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND I 2.90. 

Wat voor de redactie bestemd is; adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

Onder moderne stukken verstaat men die, welke 
geknipt zijn naar het mode-patroon. Als een der 
kenmerken van onze moderne stukken kan- gelden, 
dat er de ontvouwing, de ontwikkeling van karak
ters bijzaak is en dat men er ons in een bijkans 
altoos dezelfde omgeving verplaatst, met ongeveer 
dezelfde personen, die in dezelfde toestanden 
tegt!nover elkaar komen te staan. ~ii denken er 
niet aan het genre zelf -te' veroordeelen - het 
heeft zijn deugden en verdient zijn plaats in het 
repertoire. Wel echter komt het ons voar, dat 
men het een te overwegende plaats heeft inge
ruimd, met name op ons eerste tooneel, ten koste 
van de meesterstukken van alle tijden. 

Zoo is het tooneelstuk in verzen naar achter 
gedrongen - terwijl nog maar een halve eeuw 
geleden, de [Comedie meer tooneelstukken in poezie 
vertoonde dan in proza, 

Twee voarname eisehen, die dit eerste theater 
heeft te vervullen, komen daarbij niet tot hun 
recht: 1° het levend houden en de vermeerdering 
in het repertoire van Ollze standaardwerken der 
eigen litteratuur; 2 ° de opneming in ons repertoire 
van de meesterstukken der oude en nieuwere 
litteratimr van den vreemde. 

Faguet vraagt in een zijner altoos belangwek
kende beschouwingen, naar nieuwe, naar oorspron
kelijke werken van grooten stijl. Wij, yoor ons, 
gaan niet zoover. Wij zullen tevreden zijn met 
meesterstukken, al zijn ze niet direct oorspron
kelijk. Immers, de groote meesters hebben 
zeH zich dien eisch van oorspronkelijkheid ook 
niet gesteid en hunne werken zijn er niet minder 
om. Moeten wij de eid van Corneille ver
oordeelen omdat het in zekeren zin eene navol
ging is? Zijn ook Iphigenie en Phedre geen 
adapties? Bekleeden zij in Racine's reuvre een 
minderen rang, dan zijn eigenlijk oorspronkelijke 
scheppingen? Amphitryon, dat welbezien slechts 
eene vertaling is, he·eft het er minder waarde om? 
Wie weet niet, dat een der mooiste tooneelen uit 
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Phedre niet meer of minder is dan een herschep
ping van een scene uit Garnier? Hebben wij de 
Mussets· On ne saurazt penser atout onze be
wondering te onthouden, omdat het een tweede 
editie is van een stuk van Carmontel? 

Het plunderen der levenden verdient ongetwij
feld gebrandmerkt te worden, maar aan de kroon 
der dooden, wier werk tot vergetelheid is vervallen, 
een parel te ontleenen, om haar in een edeler 
montuur te vatten, mag dit niet heeten, een straal 
van onsterfelijkheid werpen op het werk van ,een 
verdwenen dichter - altoos indien de bron wordt 
erkend? Menig werk, dat voor den tegenwoor
digen tijd een antiquiteit is, een bouwval, die 
nauwelijks iemand zich herinnert, bevat dikwerf 
bewonderenswaardige partijen. Moet men die als 
niet bestaand aanmerken, als het de moeite loont, 
ze te restaureeren, te verjongen, ten leven te 
wekken? Hebben niet aldus de groote meesters 
van alle tijden gedaan, ook Shakespeare, die zich 
niet te goed heeft geacht, werken van zijn voor
gangers, die niet loopen of staan konden, op de 
been te zetten? 

De stoffen voor treurspel, zoowel als voor blij
speI, zijn beperkt. Men heeft slechts de lijst der 
in de I6e en I7e eeuw verschenen tragedies door 
te gaan, v66r Racine, om te ontwaren, dat reeds 
toen alle onderwerpen behandeld waren. leder 
lei er de hand op, totdat het meesterstuk geboren 
werd, dat de voorafgaande proefnemingen in zulk 
een mate overtrof, dat aan de behandeling haar 
eindvorm gegeven was. Zoo is ook hier de vol
maaktheid het laatste stadium geweest van een 
onafgebroken reeks proefnemingen.· Het volk, de 
tijd, vindt uit - het genie des eenlings geeft aan 
de uitvinding haar practische toepassing. 

* * * 
Een acteur met een groote toekomst, omdat hij 

aan een eerlijk en buigzaam talent, de zoo zeld
zame gave paart van alles te verjeugdigen, d.w.z. 
van al zij n rollen te doordringen van een sterk 
pulsief leven, Andre Brunot, heeft mij eens zijn 
twijfel uitgesproken over de toekomst der klassieke 
kunst, overmits zij aan het bereiken eener de vol. 
maaktheid naderende vertolking, zoo groote bezwa
ren in den weg stelt en haar getrouwen z60 traag 
de belooning brengt voor hun toewijding, terwijl 
de moderne comedie den acteur van betrekkelijk 
weinig wezenlijk talent, zoo veel gemakkelijker 
aan een reputatie en aan een hooge gage helpt. 

- Gij hebt gelijk, antwoordde ik. Maar als 
Mad. Bartet, de divine Bartet, niet achter zich 
had de serie der Andromaques, der Antigones, der 
Berenices, die zij op zoo superieure wijze voor 
ons heeft uitgebeeld, wie zou haar heden ten dage 
voor onze on verschilligheid behoeden? De on ver
gelij:':elijke Bartet, in haar modern repertoire~ is 
dadelijk, toen het geval zich voordeed, vervangen 
kunnen worden door Mlle Pip.rat, daarna door 
Mlle Cerny, zonder dat het publiek er zich ernstig 
over beklaagd heeft. Hetzelfde is aan le Bargy 
overkomen, die zieh heeft moeten terug trekken 
voor Grand. Het is niet anders. Reeds ongeveer 
vijftien jaar, zag men, avond aan avond, die twee 

artisten ons onthalen op dezelfde scenes van over
spei. Aangezien onze tooneelschrijvers niets anders 
in scene wilden zetten, dan wat nu ·eenmaal het 
publiek trekt, heeft de directeur, om althans iets 
aan het schouwspel te veranderen en het in schijn 
op te frisschen, de acteurs veranderd. Het zou 
echter wel jammer zijn, als Mme Bartet en le 
Bargy tegen die verwisseling zich bleven verzetten, 
onder voorwendsel, dat die rollen nu eenmaal tot 
hun emplooi behooren. 

Laat ons derhalve hopen, dat Mme Bartet de 
betere partij zal kiezen door terug te keeren tot 
de poezie, waalin zij niet zoo licht de kans loopt 
zich te, zien benadeeid of voorbij gestreefd door 
een aantal concurrenten. Want als het betrekkelijk 
gemakkelijk is de minnarijen weertegeven van de 
eenigszins tot rijpheid gekomen heIdinnen uit onze 
moderne comedies en ze ons voortestellen met een 
waarheid, die de grens benadert \Tan het onbehoor
lijke, veel moeilijker is ons die hooge vrouwen te 
creeeren uit het klassieke of romantische drama, wier 
hartstochten als omgeven zijn door het vlammend 
aureool der poezie van onze groote dichters. Ho
merus, Euripides, Virgilius} Racine, zij hebben den 
adelbrief geteekend van Andromaque's schoonheid. 
Inderdaad, als men het geluk heeft gehad, de gade 
van Hector te mogen incarneeren op zoo ont
roerende wijze, met zulk een gelouterde kuischheid, 
op welke zonderlinge afwijking van den aesthe
tischen zin moet het dan worden gesteid, aan 
middelmatige mededingsters het voorreeht te mis
gunnen, de zotten te vermaken met de grove 
uitbeelding van vulgaire minnaressen, die haar 
driften koelen en chambre garnie? 

En welk een andere, welk een hooge positie 
zou le Barg)' bekleeden, als hij de rol van Don 
Juan uit Moliere had aanvaard? Wat rest hem nu 
van al zijn roem? Als het er hem inderdaad om 
te doen was le Bargy te blijven, waarom heeft hij, 
die rijk, ontwikkeld, geestig, charmeur is, dan zijn 
heil gezocht op het tooneel, daar het hem immers 
zoo gemakkelijk zou zijn geweest, zijn rollen te 
speIen in de werkelijkheid? Een rol speIen op het 
tooneel, is andere personen voorstellen dan men 
zelf is, grooter, karakteristieker, buitengewoner, 
het is zich zelf tot een kunstwerk verheffen. 

Intusschen - terwijl Bartet en le Bargy het 
tijdelijke hebben gekozen voor het blijvende, door 
aan het moderne zich vast te klampen, heeft 
Mm. Sore! een juister inzicht getoond in het 
wezen der dramatische kunst. Met bewonderens
waardige wilskraeht en doorzettingsvermogen heeft 
zij slechts van de klassieke kunst haar roem ge
vraagd en zich opgewerkt tot de rol van Celimene. 
De critiek heeft haar ereatie niet onaangetast ge
laten - zeker. Maar zij heeft niet verhinderd, 
dat zij nochtans zich een plaats wist te verzekeren 
onder de groote actrices, wier namen aan deze 
rol zijn verbonden. Zij zal gedurende tien, vijf
tien jaar misschien, de grande coquette zijn van 
Moliere, zij zal haar naam in de geschiedenis harer 
kunst gevestigd hebben. Men zal al de andere 
coquettes vergeten, die te tooneele zijn gevoerd 
door onze moderne dramaturgen. Celimene echter 
zal nooit in vergetelheid geraken. Het klassieke 
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is de maatstaf, waaraan het ware talent getoetst 
wordt. 

Wat is Mounet-Sully anders voor ons, dan 
Oedipus, Polyeucte, Hamlet. Orestes? Wat zal 
Silvain anders blijven, dan Theseus, Felix, Lode
wijk XI, Triboulet ... ? 

* * * 
Tot zoover Alfred Poizat. Daar hij in zijn opstel 

doelt uitsluitend op het Theatre Fran<;ais, heeft 
hij Sarah Bernhardt en Coquelin Aine niet ge
noemd. Maar zijn beschouwing past ook op hen. 
Het staat immers vast, dat Sarah niet in de ge
schiedenis der tooneelspeelkunst zal voortleven 
door haar interpretatie der rollen van het moderne 
repertoire, wel door haar uitbeelding van de heI
dinnen uit het klassieke treurspel, gelijk Coquelin 
door zijn Moli~re-vertolkingen.Ook misschien door 
zijn Cyrano, gelijk Sarah door haar Dame aux 
Camelia's. Er is iets in Poizats artikel, dat tot 
een te beperkte opvatting zou kunnen aanleiding 
geven, die slechts te verhoeden is, als men allen 
nadruk legt op zijn kenschets van het moderne 
tooneelstuk, als niet bevaUende dc stof tot uitvoe
rige, sterke karakteruitbeelding en die onder klassiek 
alleen begrijpt wat sterk van uiting is en groot 
van conceptie, hetgeen in de karakterteekening 
vanzelf moet gepaard gaan met concentratie van 
de kracht op weinig - een of twee- personen. 
Zoo opgevat valt onder het blijvende niet alleen 
La Dame aux Camtflz'as - waarvan de hoofd
persoon inderdaad het beeld is eener uitvoerige 
karakterstudie en Cyrano"- maar behalve na
tuurlijk het romantisch drama van Victor Hugo 
en een stuk als Lodewijk XI, zijn er dan ook 
onder te begrijpen drama's als Narciss en zelfs 
het melodrama. 

Een en ander doet aan de juistheid van Poizats 
uiteenzeUing niets af. Van Bouwmeester, die 
misschien 500 rollen heeft gespeeld, zal de faam 
gevestigd blijven op zijn Shakespeare-rollen: Shylock, 
Richard, zijn Narciss, zijn Oedipus, zijn ... Bode, 
zijn ... Henri de Lagardere. 

Bij de verklaring van het verschijnsel, dat de 
blijvende roem van een acteur afhangt alleen van 
het klassieke werk, waaraan zijn naam verbonden 
is, valt nog dit in acht te nemen, dat ook alleen 
dat klassieke werk als zoodanig blyft! 

De kern der redeneering is deze: het moderne 
repertoire, hetsalonstuk, het conversatie-stuk is 
niet bij machte tooneelspelersreputaties te vestigen. 
Als bijv. Sardou zal zijn vergeten, zullen ook zijn 
intrepretators dit lot deelen. Van Dumas fils zal 
dit niet met gelijke waarschijnlijkheid kunnen 
worden gezegd. Op zijn Marguerite Gauthier wees 
ik reeds. Maar ook zelfs, als zijn andere stukken 
voor goed van het repertoire mochten zijn geschrapt, 
zal er toch iets van die stukken blijven, namelijk 
het genre raisonneurs-rol; dat Dumas geschapen 
heeft (en Sardou navolgd). Aan die raisonneurs
rollen zullen ook weer de namen der acteurs, die 
ze hebben vermeid, verbonden blijven. Bijv. als 
wij van Morin spreken, denken wij aan zijn Olivier 
Janin. In die rollen zit dan ook iets, dat ze on
derscheidt van de overige uit dit repertoire, iets, 

dat ze een trek geeft van het klassieke: namelijk 
de kunst der dictie, welke zij van den acteur ver
langen, gelijk zij dan ook om zoo te zeggen: 
gestyliseerde menschen geven en in hun milieu der
halve wat onnatuurlijk aandoen. 

B. 

HET SCHAAMTEGEVOEL OP HET 

* * * * * * TOONEEL * * * * * * 
De redactie van Bülzne und Welt heeft een 

rondschrijven van den volgenden inhoud gericht 
tot verschillende tooneelspeelsters van rang. «Het 
is een aangenomen beginsel, dat een kunstenaar 
eerst dan een volkomen uitbeelding kan geven 
van een gewenschte persoon, als hij of zij zieh 
met deze geheel te vereenzelvigen en zieh inte
leven weet in hare of zijne gemoedsbevindingen. Nu 
zijn er gewaarwordingen, gemoedsbevindingen, die u 
van vrouwelijk standpunt beoordeeld, moeten 
stuiten en waarin gij u onmogelijk ku nt verplaatsen. 
Als nu een kunstenares gedwongen wordt, zulke 
gevoelens enz. tot uitdrukking te brengen of onder 
omstandigheden op het" tooneel te verschijnen, 
die haar tegen de borst zijn, zoo zal daar:uit twee
spalt worden geboren tusschen de opdracht en 
de persoonlijkheid der actrice of om het eenvoudig 
te zeggen: de dramatische litteratuur levert per
sonen en schept situatien, die uittebeelden en 
waariiI zich te bevinden, moeten indruischen tegen 
het vrouwelijk schaamtegevoel en daarom vragen 
wij u beleefdelijk om uw oordeel in deze.» 

Aan de uitnoodiging is door velen gehoor ge
geven. Eenige antwoorden of excerpten daaruit; 
willen wij hier laten volgen. 

Marz'e Barkany te Berlijn schrijft: Het schaamte
gevoel op het tooneel is volstrekt niet identiek 
met dat in het dagelijksch leven. Hoevele schaamte
loozen heb ik in het leven ontmoet, die op het 
tooneel den indruk maken van preutschheid en 
naYveteit. 

Ik zou nooit uit schaamtegevoel een rol weigeren. 
Want niet dit geeft den doorslag: wat men doet, 
maar hoe men het doet. 

Charlotte Baste te Dresden antwoordt, dat er 
wel degelijk rollen zijn, die zij zou weigeren te 
speien en daaronder noemt zij de vrouwelijke 

"hoofdrol in De Graaf de Charolais, die in de 
laatste akte in haar hemd uit het bed in een huis 
van ontucht, op het tooneel gesleurd wordt. 

Marz'e Pospz'schz'e te Hamburg is van oordeel, 
dat men op het tooneel zieh beleedigd mag achten, 
als men gevoelt in een situatie te worden ge
plaatst, of een handeling te verrichten krijgt, die 
u de achting uwer medemenschen doet verbeuren. 
Deze toestand treedt in, als blijkt, dat de belee
diging der goede zeden, kennelijk geschiedt met 
het opzet vulgaire passies op te wekken bij het 
publiek, niet als zij natuurlijk en noodwendig uit 
de omstandigheden voortspruit. 

Niemand zal aanstoot vinden aan de bedenke
lijke situatie, waarmede het eerste bedrijf der 
«Walküre» sluit, noch aan de ontkleedscene in 
Faust I of aan de in Koning Oedipus geschilderde 
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geslachtelijke gruwelen en zeker ook niet aan het 
bezoek in hare naaktheid van Monna Vanna. 
Everimin tegen het optreden van Miss Duncan, 
al danst zij op bloote voeten - terwijl dit wel 
het ge val zal zijn ten aanzien van cafechantant
danseressen, die veel meer «gekleed» zijn, maar 
z66 gekleed, dat zij eerst recht speculeeren op de 
zinnelijkheid van het publiek. Ik zou er volstrekt 
geen bezwaar tegen opperen, als Hebbel had 
voorgeschreven Judith half naakt uit de tent van 
Holofernes te doen verschijnen. maar wel tegen 
hei voorstellen van het model in "I' Affaire Cle
menceau», In het eerste geval zou de naaktheid 
uit de situatie voortvloeien, terwijl in het tweede 
geval deze noodzakelijkheid niet bestaat. De oude 
Grieksche tragici, Shakespeare en onze klassieken, 
hebben in de betrekkingen tusschen man en vrouw, 
bijna precies deielfde problemen behandeld, als 
de moderne tooneelschrijvers, maar bij de eersten 
komt het nooit tot een conflict tusschen de aan 
de tooneelspeelster opgelegde taak en haar schaam
tegevoel, om dat er alles geadeld is doorde logica 
der feiten, door grootheid en natuurlijkheid. 

Dat nochtans wel zelden een eerbaar meisje 
een rol zal weigeren, die haar schaamtegevoel 
beleedigt, wordt hierdoor verklaaru, dat een 
weigering haar in haar carriere schaden kan en 
de macht des directeurs in deze is onbegrensd. 

E.lisc Sauer te Berlijn meent, dat men rekening 
heeft te houden met de leus: «als twee hetzelfde 
doen, is het niet hetzelfde». Het komt er op aan: 
wie en hoe men in I' Affaire Clemenceau en Monna 
Vanna zich aan het publiek vertoont. Het kan 
volkomen in de lijn der rol en toch met discretie 
geschieden. Volgens mijn overtuiging is schaamte
gevoel op het tooneel wel degelijk identiek met 
dat 'in het gewone leven. Waar zij bestaat, zal 
van haar ook op het tooneel adel nitgaan. Nooit 
zon ik de Eva in Madachs «Tragödie des 
Menschen» in het voorgeschreven niet-kostuum 
speien -- maar de rol nochtans vervullen, Het 
is aan de kunstenares zelve, om de grens te be
palen, die zij niet mag overschrijden. 

H ermz'ne 'Strassmann- Wi'tt te Hamburg ver
klaart, dat het schaamtegevoel op het tooneel daar 
begint, waar de kunst ophoudt. Gelijk het ware, 
echte kunstwerk des schilders of des beeldhouwers, 
met reinen zin aanschouwd, nooit het schaamte
gevoel beleedigen kan, zoo kan ook het "Bühnen
bild", als het den stempel draagt der kunst, den 
artistiek voelenden toeschouwer nimmer aanstoot 
geven. 

Seraphine Detschy te Berlijn schrijft als hare 
meening, dat het schaamtegevoel op het tOO!H~el 
met het persoonlijk schaamtegevoel niets gemeen 
heeft. Dit wordt reeds hierdoor bewezen, dat een 
fatslJenlijke vrouw er wel nimmer 'toe zal komen 
een haai" onbekenden man te omhelzen, zich aan 
zijn borst te vlijen, op zijn knie te gaan zitten 
of zich door hem te doen liefkoozen. Dat echter 
het meest preutschemeisje reeds bij den aanvang 
harer tooneelloopbaan, spoedig over het vreem.de 
van zooiets heen is en aJdra alle schuchterheid 
van zich werpt, komt natuurlijk hierdoor, dat zij 
op het tooneel zieh niet voelt als zichzelve, maar 

als het verbeeldingsgewrocht des dichters, wiens 
poezie, wiens kunst ons boven het alledaagsche 
verheft. Hoe edeler die poezie, hoe machtiger 
die kunst, hoe gemakkelijker laten wij ons ver
heffen. Dat een jonge tooneelspeelster in I' Affaire 
Clemenceau als Isa zich bijna naakt in de chaise
longue voor haar man uitstrekt, mag voor 
zeker publiek heel pikant zijn, voor den normaal 
gevoelendep. toeschouwer wordt dit daarom echter 
geen frivole scene, aangezien hij in Isa de echt
genoote ziet van den beeldhouwer. Zij poseert 
voor hem om hem in zijn kunst te steunen, uit 
zuiver artistiek oogpunt dus! En zij zal haar rol 
bovendien met de noodige decentie vervullen. 
Anders is het gelegen met het model in de eerste 
acte van dit stuk, waar een meisje poseert voor 
den beeldhouwer Ritz. Hier is geen noodwendig
heid, hier geen verheven motief en de vrouw heeft 
zich op een estrade te stellen, als met het 
brutale opzet de kijkers op zich te doen richten. 

Paula Schlenther- Conrad te Weenen, maakt het 
kort in haar antwoord. 

Het kostuum moet zich aan de rol aanpassen, 
alle overdrijving komt niet alleen in conflict met 
de financien, maar ook met den goed'en smaak. 

Het kussen op het tooneel valt buiten het be
grip "an schaamtegevoel. De partner, die volgens 
de rol gekust moet worden, is te beschouwen als 
een tooneelrequisiet, of als een noodzakelijk kwaad. 

* * * * EEN VREDIG DEBAT * * :1< :1< 

Mevrouw Holtrop-Van Gelder heeft in Boon's 
Gei:llustreerd Magazijn een allergezelligst artikel 
geschreven onder den titel: Hebben wi/ mannen 
noodti: op hct Tooneelf? De gekscherende toon 
waarin het gehouden is, sluit niet uit, dat het veel 
leerzaams bevat, "Van het tooneel uit" - lezen 
wij o. m, "begon voor de vrouw de victorie. 
Wat vinden we het nu bespottelijk dien tijd, toen 
de man eene locaste, eene Anft'gone, eene Julia 
moest vertolken! Die arme Shakespeare, die nooit 
een van zijn prachtige vrouwenkarakters dooreene 
vrouw zag weergeven! Pas in 1660 verscheen de 

, eerste Engelsche actrice als Desdemona in Othe/lo. 
In ons land vervulden de vrouwen al rollen bij 

• de vele groote rederijkers-kamers in de 16e eeuw. 
En toen uit de belangrijkste dier karners: de Ege
lantier, met de zinspreuk: "ln Neide bloeiende" -
een karner, waarvan menig hooge regeerings-oome 
en al wat ons land destijds aan schitterend ver-

I nuft en geestes-grootheid bezat, lid was, o. a.: 
Spz'eghel, Coornhert, Roemer Vz'sscJzer en later 
Hooft, Breeroo, Koster en Vondel - de eerste 

'Amsterdamsche Schouwburg werd geboren (in 
1637), werd ook ongeveer het terrein voor de eerste 

, Hollandsehe actrices ontsloten. 
De tooneelspeelsters hebben dus het eerst den 

'strijd gewaagd, den strijd om een zelfstandig be
staan door eigen verdienste. 

, Thans dreigen de vrouwen zelfs de mannen uit 
hunnen rollen te verdringen. Eerst herinnert de 
schrijfster aan de vele stukken, waarvan de auteurs 
zelfvoor de vervulling van de hoofdpartij meisjes 
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of vrouwen verlangen: Le petit Duc - De Am
sterdamsche jongen of het Buskruitverraad - Trim, 
het Soldaten kind - De Parijsche Straatjongen -
Les deux gosses enz. enz. Trouwens, dat geen 
mannelijk wezen in staat is de vrouw te verbeteren 
in jongensrollen, staat vast. En als er mochten 
.z.ijn die smalend beweren dat het hier toch uit
sluitend heel jonge figuren geldt, voor travesti 
geschreven rollen, wijst mevr. Holtrop er op, hoe 
ae Japansche actrice Sada Yakko niet alleen 
Hamlet, maar ook Romeo en zelfs Richard III 
speelt. En Sara Bernhardt, die wij eveneens als 
Hamlet hebben gezien en als den hertog van 
Reichstadt, heeft het voornemen ons he el spoedig 
-den Mephisto in Goethe's Faust te doen bewon
deren. Hamlet is sedert langen tijd al een lieve
lingsrol van eerste tragediennes. In Engeland 
speelde Mevrouw Brown Potter uitstekend den 
Hamlet, in Amerika Modjewska en in Duitschland 
en Oostenrijk liggen de Hamlet-vertooningen van 
onze vroegere landgenoote Adele Sandrock nog 
in veler herinnerlng. En Romeo is door tal van 
vrouwen gespeeld, vooral in Duitschland, waar de 
beroemde Mevr. Schröder-Devrient door geen man 
te overtreffen was. 
. Ten bewijze, dat de man in geen enkel yak 
voor het tooneel onmisbaar is, beroept de schrijfster 
zich op een genre van rollen, dat eigenhjk uit
sluitend voor den man schijnt bestemd : de komieke 
houten klaas, de lompe pummels en dergelijke 
belachelijke typen uit 't geslacht van de heeren 
der schepping. ,,0, als u destijds in het Parijsche 
theitre des Varietes de gevierde Vernet had kunnen 
zien in dit geme! Zij smeet die creaties van 
komieke volks-figuren als 't ware 't publiek voor 
aen neus. Onverbeterlijk! 

In N estroy' s Lumpacz" Vagabundus, het 7Jroolf/ke 
Klaverblad, pas nog vertoond in 't Rembrandt
theater, maken Duitsche tooneelspeelsters als 
Hansi Niesen en Josephine Dora in de rol van 
den schoenmaker Knieriem, een naam, als nooit 
aan mannen IS gelukt." 

* * * 
In een volgende aflevering heeft de heer Hol

trop op de beschouwing van· mevr. Holtrop vuur 
gevat en, ook in humoristischen trant, de meeste 
harer stellingen omvergeworpen. Toegevend, dat 
het Tooneel door heL optreden en de medewerking 
der vrouw aan bekoring en aantrekkelijkheid ge
wonnen heeft en ook, dat de vrouwen veel bete re 
«komedianten» zijn dan wij mannen, stelt hij 
tevens vast, dat waar het geldt groote, diepgaande 
effekten te bereiken, onuitwischbare, overwel
digende indrukken te verwekken, de mannen 
altoos hebben getriumfeerd. 

De groote dichters hebben daarom de groote, 
dragende rollen ook bijna altijd uitsluitend voor 
mannen geschreven. 

Nu is het wel waar, dat in latere jaren, in den 
modernen en in den hypermodernen tijd, ver
scheidene tooneelschrijvers en dichters aan de 
vrouw concessies hebben gedaan en stukken heb
ben geschreven, waarin de vrouwen eigerilijk de 

dragende rollen hebben, maar wat zijn dat voor 
stukken! Wat zijn dat voor rollen!? 

Stukken, die zichzelf in vijf of tien jaar over
leefd hebben. Stukken, .waarover men binnen een 
minimum van tijd zal lachen. Stukken, die men 
in latere jaren volstrekt niet zal begrijpen en die 
men nu ook niet begrijpt. 

En de rollen?... Louter zieke, perverse ge
degenereerde, ontaarde vroU\ven! Louter raadsels 
van hoogst raadselachtige natuur! Nergens een 
waarachtige, degelijke', echte, gezonde, oorspron
kelijke vrouw! 

Niet alleen Beatrzx, de Madonna der kunst, 
Adrzenne Lecouvreur., Frou-Frou, Margaretha 
Gauthz·er, maar ook N ora en Hedda Gabler be
hooren tot de kunstig saamgeflanste, maar on ware 
wezens, die den kerngezonden denker en anatomist 
verdacht problematische her"enproducten schijnen. 

Als je tegenwoordig in een stuk zoo'n flinke, 
degelijke, kerngezonde vrouw ontmoet, gebeurt 
het niet zelden dat de schrijver die geschapen 
heeft onder den indruk: die rol moet door een 
man, gespeeld worden! 

Daar heb je bijvoorbeeld «de tante van Charle'Y», 
een stuk, dat eenvoudig geen greint je succes zou 
hebben, als een vrouw het in haar hoofd kreeg 
die rol te speIen. 

Verder doet de schrijver ons (zijn artikel is 
evenals dat van mevrouw rijk verlucht met de 
portretten van eigen en vreemde tooneelspeelsters 
en tooneelspelers in hun typische rollen) een aan
tal uitbeeldingen van vrouwen door mannen kennen 
als: miss Isabel door Dan Leno, Victor Driessens 
en Rosier Faassen in Robert en Bertram, D. G. 
Van Eijsden als Francientje in Broeders Vrij
metselaars, Jozef Kainz in De Voorlezing bij de 
Huismeesteres, Heinrich Dorn als Antigone *) om 
te sluiteri met een waarschuwing tegen het over
wicht der vrouw op het tooneel en in de tooneel
speelkunst. «Het gehe eie verval van het moderne 
TooneA» - verklaart ]:J.ij - "het opgaan van de 
tooneelkunst in louter uiterlijkheden, in aan
kleeden en stoffeeren, in decorkunst, met al den 
aankleve daarvan, dat alles is alleen 't gevolg van 
den invloed der vrouw op ons tooneel, van de 
mach~, die zij zich helaas heeft weten te veroveren. 
Aan de werking van dien invloed en die macht 
moet een einde komen, anders daalt onze schoone 
dramatische kunst steeds meer naar't peil van 
een kleermakers-kunst, tot de kunst van naaister 
en kapper. Dat er velen zijn, die dit verval zien, 
bewijzen tallooze artikelen, en brochures. Maar 
niet allen zien de oorzaak, doch turen zich blind 
op de feiten. Ze verbijsteren bij 't zoeken en 
komen dan tot de allermalste resultaten. 

Dr. Moritz Brasch, Ottokar Stauf v. d. March, 
Robert Heymann, Julius Bab, William Wauer, 
Mariano Fortuny, Gordon Craig enz., enz. Wat 
'n zondvloed van tooneelhervormers! Allen hebben 
zich blind getuurd or de toestanden, waarvan zij 

.) In het artikel van mevr. Holtrop, komen portretten in 
travesti voor van de dames Richard- Braakensiek ,Van Eijsden
Vink. Emma Morel, Frenkel-Bol1wmeester, Jl1liette Roos, 
Tartaud-Klein enz. 
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de oorzaak niet bevroedden, omdat die vlak voor 
de hand lag." 

In een dikwerf snaakschen vorm, geven beide 
artikelen stot tot nadenken en overweging. 

INGEZONDEN. * * * * * * * * * * 
Geachte Heer Redacteur, 

Waar het heen- en weer geschrijf tusschen den 
Heer L. Simons en het bestuur der Nederlandsche 
Tooneelvereeniging een voor mij pijnlijken vorm 
heeft aangenomen, neem ik de vrijheid eenige 
feiten te constateeren, waarmede ik veIe mede-
deelingen van het Bestuur der N. T. V. meen te 
niet te doen en waarmee ik tevens een eind hoop 
te maken aan deze voor uw lezers onbelangrijke 
kwestie. 

Kort 1la de opvoering van «Stormvogeb werd 
mij door het Bestuur der N. T. V. verzocht mijn 
contract te verlengen. Daar ik niet kon besluiten 
of het al of niet verbonden blijven aan dit gezel
schap goed voor mijn artistieke loopbaan zou zijn, 
stelde ik het teekenen van dit contract steeds uit. 
Ten slotte ontving ik een dringend schrijven van 
het Bestuur der N. T. V. waarin mij verzocht 
werd ten kantore te komen en het contract te 
teekenen. 

Ik heb hierop na -de mondelinge verzekering 
van den Heer A. v. d. Horst goed werk te zullen 
krijgen, het aangeboden contract geaccepteerd en 
wel omdat de niet onbelangrijke verhooging van 
gage mij deed gelooven, dat de gesproken woorden 
van den Heer v. d. Horst ernstig gemeend waren. 

Het zich beroepen van het Bestuur der N. T. V. 
op ongunstige kritieken, dateerende uit den tijd 
voor het afsluiten van mijn laatste contract, ter 
motiveering v.an mij zoo goed als niet-Iaten-op
treden lla dien tijd, wil mij unfair toeschijnen, 
aangenomen dat het niet reeds on-correct is van 
eene directie, zich in e-en openlijk geschrift bij 
oneenigheid te beroepen op ongunstige kritieken 
met weglating van de gunstige, waar men mag 
veronderstellen dat zij bij verlenging' van contract 
de waarde van de geengageerde voor haar gezel
schap heeft vastgesteld - een waarde waarin in 
een seizoen geen groote verandering kan komen, 
wanneer men slechts twee bijrolletjes (in «Hoog 
speI" en » Eigen Haard») heeft gespeeld. 

Oe reden waarom ik na afloop van mijn con
tract genoodzaakt ben de Nederlandsche Tooneel
vereeniging te verlaten, is dan ook uitsluitend dat 
het voor een actrice die nog niet «arrivee» is en 
zich ook niet verbeeldt dit te zijn, niet-speIen 
doodend wordt. 

U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte 
HoogaC"htend, 

PHIL. BELDER. 

(Aangezien nu alle bij de zaak betrokken 
partijen, hunne meening hebben geuit - gelooven 
wij het bij dit laatste stuk te kunnen laten.) 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 
Wedstrijd van Tooneel1etterkunde, uitge

schreven door de stad Antwerpell. 

De mededinging is opengesteid voor al de schrij
vers van Zuid- en Noord-Nederland. Gevraagd 
worden nieuwe oorspronkelijke blijspelen en zang
speIen van allen aard, in gebonden of ongebonden 
stijl, en van een tot vijf bedrijven. 

Voor de beste blijspelen worden fr. 300 en 
fr. 200; va or de beste zangspeldichten fr. 500 en 
fr. 200 uitgeloofd. 

De mededingende werken moeten, leesbaar gt:'
schreven, va ar den Isen Juni Ig07 vrachtvrij besteid 
worden op het Secretariaat der Stad Antwerpen. 

Elk ingezonden handschrift moet een kenspreuk 
dragen, welke herhaald is op een bijgevoegd ge
sloten brief je, den naam en het adres van den 
schrijver bevattende. De jury zal uitspraak doen 
va ar den len September Ig07. 

De bekroonde werken blijven het eigendom 
der schrijvers; de Stad blijft in bezit van de 
handschriften. 

De niet bekroonde handschriften mogen tot den 
Jen Januari Ig08 worden teruggeeischt. 

* * * 
Oe quaestie Mann-Bouwrneester, 

Holtrop-Van Gelder. 

De Kon. Vereer.. "Het Nederl. Tooneel", heeft 
het volgende schrijven aan de heeren \V. Broese 
van Groenou Sr. c. s., onderteekenaars van een 
tot haar gericht adres, doen toekomen: 

De Raad van Beheer nam met belangstelling 
kennis van uw geeerd schrijven van Februari Ig07 

en wijdt er gaarne de behoorlijke aandacht aan, 
maar kan zich niet voorstellen, dat u er heel veel 
antwoord op verwacht. Het is waar, dat mevr. 
Holtrap als nieuwe rollen in dit seizoen alleen 
de vorstin van Gaze in Samsan en mevr. Lindo 
in Nora speelde, en mevr. Mann alleen "de koor
waarzeggerin" in Samson en douairiere Houwaert 
in Atie's huwelijk, maar naar wij meenen, zouden 
de rollen, dit jaar door andere dames gespeeld, 
noch door haar gewenscht, noch voor haar geschikt 
geweest zijn. Een feit is, dat dit jaar twee nieuwe 
stukken minder opgevoerd ~~jn dan andere jaren 
op dit tijdstip, maar men kan daar den Raad 
van Beheer geen verwijt van molken; ziekte en 
andere omstandigheden, onafhankelijk van onzen 
wil, waren er de oorzaak van. Schuld erkennen 
of beterschap beloven, ligt dan ook geenszins in 
onze bedoeling; in dezf'lfde conditie als de beide 
in uw schrijven genoemde dames, zijn nog een 
aantal andere artisten van beteekenis; het ligt 
voor de hand, dat men die niet met opzet werkloos 
zal laten. Wij kunnen dus niet anders doen dan 
onsvereenigen met den door u uitgesproken wensch, 
dat de omstandigheden zullen toelaten, de stukken 
waarin voor deze dames rollen beste md zijn, zoo 
spoedig mogelijk uit te brengen. 

Met de meeste hoogachting enz. 
de Secretaris, 

M. G. L. VAN LOGHEM. 
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DE KUNST VAN HET THEATER. :;. * 
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Sprak ik in mijn vorigen brief van de inrichting 
van onze schouwburgzalen, thans wil ik trachten 
aan te toonen, wat onze beroemde gemachineerde 
tooneelen eigenlijk waard zijn, met het oog op 
de werkelijke "kunst van het theater". Onze ge
machineerde ijzerwinkels, zijn uitsluitend ingericht 
met het doel, de illusie op te wekken, en de bron 
moet alweer gezocht worden in de I7e en .8e 
eeuwsche schouwburgen, waar de tooneelinrichting 
allengs werd dienstbaar gemaakt aan het ballet. 
Zoogenaamde handige tooneelschrijvers, mannen 
van het theater, grepen de gelegcnheid aan, hun 
tooverkluchtspelen, melodrama's, met en zonder 
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balletten, pasklaar te maken voor de verbeterde 
tooneelinrichting, en de technici en bouwers lieten 
zich niet onbetuigd deze 11Iodekuns! zooveel moge
lijk te volmaken. 

Z66 is de tooneelspeelkunst feitelijk afhankelijk 
geworden van de willekeur van bouw'ers en de 
uitvindingen van technici en machinisten en ver
dient in han,n. legenwQ.Nigen vorm den na2.m 
van "tooneelspeelkunst" eigenlijk niet. 

En daarom moeten wij vooruit en niet terug. 
Wij hebben over de middelen te beschikken, waar
door wij kunnen voldoen aan de eischen, die men 
een werkelijk modern theater kan stellen; eischen, 
die niets te maken hebben met de vroegere theater
middelen. 

Het tegenwoordige tooneel, of liever de kijk
kast, be staat uit drie afgesloten wanden, of, bij 
tooneelen in de openlucht speiende, uit afsluitende 
coulissen. De vervelende eentonigheid van de 
tooneelopening voor het publiek, tracht men te 
ontgaan door de "rideau de man oeuvre" boven 
de opening wat op te trekken of neer te laten 
en de eerste manteaux, rechts en links van 
het tooneel, wat meer in of uit te schuiven, waar
door de ingang van de kijkkast wat breeder of 
smaller wordt. Maakt men echter gebruik van de 
smalle tooneelopening, dan kan het publiek in de 
zijloges niet zien, wat er aan zljn kant gebeurd. 
Ditzelfde bezwaar doet zich v66r, bij het manoeu
vreeren met den "rideau", voor het publiek op 
de galerijen. 

Het gevolg is dus, da~ de regisseur, bijvoorbeeld 
bij het opvoeren van een stuk als Voerman 
Henschel, van diens kelderwoning, onder den 
grond, verplicht is een soort haI te maken, die 
meer heeft van een abatoir, dan van de intieme 
woning van den voerman. Gordon Craig stelt zich 
veel voor van een verhoogde tooneelopening, 
maar die kunnen wij dan toch voor intieme too
neelen niet gebruiken. Bovendien, zou zelfs dz't IJ.iet 
te bereiken zijn in onze tegenwoordige schouw-
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burgen, omdat de lichthersen, friezen, en plafonds 
in het gezicht Züuden komen van hen, die in de 
stalles zitten. En dat is nu wel het grootste 
paskwil, dat er in onze schouwburgen gevonden 
wordt. Alleen ter opberging "an friezen, lucht
lappen, plafonds en lichthersen, die bij een goede 
tooneelinrichting voor 't grootste gedeelte zullen 
vervallen, hebben technikers bekappingen aange
bracht, die zeker meer dan }" 40.000 kosten en 
geen ander doel hebben dan de lappen enz., voor 
het publiek onzichtbaar te maken. Als ik nu 
bereken, dat behalve dat bovengrondsche ijzer
magazijn, ook onder den tooneelYloer, een inrichting 
be staat, die een gelijke waarde vertegenwoordigt, 
kom ik tot het oerkomische resultaat, dat er in 
onze moderne gemachineerde tooneelen een kapitaal 
verborgen zit van mis",chien}" 80.000, waarvan 
drie vierden ongebruik ligt te verroesten. 

En het werkelijk resultaat van al dat gedoe is, 
dat wij, nu eindelijk in het bezit zijnde van alle 
denkbare kunstmiddelen, tot de overtuiging zijn 
gekomen, dat die middelen z66 gecompliceerd 
zijn en zooveel tijd voor changeeren van decoraties 
eischen, dat het toch maar beter is, met het oog 
op de snelheid, het draaiende tooneel toe te 
passen. Het draaitoolleel ! Welk een toekomst! 
Maar ach, wat heeft ook deze uitvillding mij 
teleurgesteld. 

Het is waar, het gaat snel, maar de eentonig
heid valt des te meer in het oog. Onze tegen
woordige gemachineerde tOOlleelen zijn veel 
minder begrensd in de aanwending der bestaande 
ruimte. Men kan de decoraties, schuin, rond, diep 
of ondiep opstellen, maar bij het draaitoonel wordt 
wat men wint aan snelheid, bedorven door de 
bekrompen ruimten en de wijze, waarop men ver
plicht is, de decoraties samentestelIen. Alle 
dccoraties, dic ik op de draaitooneelen heb gezien, 
waren op den voorgrond breed, om in schuine 
richting bijna in een driehoek naar achter ineen
teloopen, waar zich het hart van de schijf bevindt. 
Door die gelijkmatige vernauwing "an beide zijdcn 
naar het middelpunt, was de regisseur ook weer 
verplicht, <le actie en de handeling op het midden 
te concentreeren. Daardoor waren de speIers niet 
vrij en maakten; elk oogenblik, dat zij zich ver
gaten, een belachelijk tiguur, daar dan de ver
houding niet in overeenstemming was met de 
werkelijke grootte, van werh'lijkc menschen 
tcgenover de voorgestelde decoratie. 

Wanneer ik mij een ideaal draaitooneel voor
stel, dan nog is en blijft het een illusie-tooneel, 
alleen geschikt tot naäping van de werkelijkheid. 
Bovendien vrees ik, dat de regisseurs de ziele
handeling van een stuk dikwijls geweld zullen 
moeten aandoen, omdat zij het slachtoffer worden 
van de vastgestelde vormen en machineric(~n, die 
zulk een tooneel weer eischt. En zou het nu 
niet treurig zijn, dat wij, die zoo afkeerig zijn 
van onze moderne kijkkasten, bij de afschaffing 
daarvan, zouden vervallen in een nieuwe conven
tioneele uiting, die nog verderfelijker is, omdat zij 
nog meer berekend is op de «illusie» en door de 
nagebootstc werkelijkheid de fantasie verjaagt? 

"V cer andere technici, die niet blind waren 

voor de gebrek:n aan het draaitooneel verbonden, 
vonden een llleuweren vorm, in het drieledig 
tooneel. Eigenlij k een verbeterd Shakespeare
tooneel, meer niet. 

Het is waar, dat door deze inrichting de tooneel
veranderingen even snel en beter kunnen geschieden 
dan op het draaitooneel, maar voor de tooneel
speelkunst zelf moet ook deze inrichting veel be
zwaren opleveren. Een drieledig tooneel, door 
gordijnen gescheiden, belet den regisseur te be
schikken over de volle ruimten. Het is toch voor 
den regisseur van het grootste helang te kunnen 
bepalen of een scene op den voorgrond, in het 
midden of op den achtergrond moet speIen? 
Wanneer een scene intiem en intensief op het 
publiek moet inwerken, is de beschikking over 
het v66rtooneel noodzakelijk en daarom moet de 
regisseur er vrij over kunnen beschikken Als 
het pub liek een blik moet slaan in het zieleleven 
van de handelende personen, moet de afstand zoo 
kort mogelijk zijn. 

Drastisr.::h werkende scenes, optochten, gevechteu, 
111 een woord: alles wat er op gericht is, de 
fantasie op te wekken en het geven van beweging 
kan en moet met succes naar den achtergrond 
worden gebracht. Het oog eischt afstanden eu 
ruimten; daarom is meer te bereikeu door het 
bepalen van den afstand, dan door het maken 
van «illusie» opwekkende decoraties met inacht
neming van de wetten voor het perspectief. Die 
wetten worden toch elk oogenblik verkracht door 
de speIers, die in strijd met de decoraties, dezelfde 
grootte eu omvang behouden of zij zich v66r of 
achter op het tooneel bewegen. Oe grootste kracht 
van den regisseur bestaat daarin. da!: hij zijn uit
beelding in stijgende gemeenschap kan brengen 
met het publiek ; daartoe is afstand en ruimte 
noodig en daarover moet de regisseur ten allen 
tijde kunneu beschikken. 

Een terug;;:'eer naar het drieledig of Shakespeare
tooneel is verkeerd, omdat wij onzen smaak, onze 
fantasie en onze critiek niet meer in voeling 
kunnen brengen met de beschaving van het publiek 
in Shakespeare's tijd. Het teruggaan uaar een 
vroegeren vorm mag misschien doen denken aan 
het terugvinden van «stijb, toch is het dat niet. 
Wij moeten hervormen met alle nieuwe middelen, 
die ons ten dienste staan en beginnen afstand te 
doen van alles wat verband houdt met de sleur 
der drie laatste eeuwen. 

Aan die sie ur danken wij ook den be spotte
lijken namaak van de werkelijkheid, zoodra de 
speiers daarmee persoonlijk in aanraking komeil. 
In de kamerstukken hebben wij echte meubeleu; 
maar zoodra wij tooneelen in de openlucht krijgen, 
wordt alles gemaakt van hout en linnen. Boomen, 
zuilen, deuren, bergen, rotsen , duinen, alles leeft 
en beweegt, steenen trappen klinken hol, kolom
·men zijn plat. boomen groeien van uit de lucht 
enz. enz. En dan verwondert men zich nog, dat 
het publiek niets gelooft van hetgeen zoo mooi 
is nageaapt. En wij, arme speiers? Waar moet 
hct heen met onze fantasie, als wij niet tegen 
een boom mogen leunen, of geen berg mogen 
beklimmen, Zünder de heele natuur in beroering 
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te brengen? En is clat noodig? Absoluut niet. vreemden, maar het IlH'est voor haar feest; miS
Wij kunnen clat alles veel betcr cn (wat in Hol- I,. schien wat dweepcnd in haar opvattingen, al te 
land op den voorgroncl staat) veel goedkooper bezorgd, doch geenszins gevormd ill de school 
hebben, zoodra wij overtuigd zijn, dat de tooneel- van Sardou; eer een zuster 'lan Marie (uit Emants' 
speelkunst niet zoo gecompliceerd is, als de heeren DOllllzeidsmaclzt) dan van de Gilbertes of Ray
technici en de regiseurs der behoudende partij, mondes van het Fransche tooneel. 
ons wel willen doen gelooven. Als de complicaties Mevrouw van Eysden, en dit is een der defauts 
aan de tooneelspeelkunst toegevoegd, werkelij k dc ses Ijuall/es, speelde Mevrouw van Best(~n alsof 
noodig waren, hoe had die kunst dan ooit kUlmen deze een geboren /ranraisc ware, druk, levendig, 
groeieu en bloeien, zonder de tcgcnwoordige met zuidelijke opgewondenheid, met iets on-hol
"illusoire" midcleltjes? landsch in stern en gebaar, met een /acc {l lIlaitt 

L. H. CIIIUSP1JX. 

«TEN BATE VAN ...... ') * * 
«Alle Schuld räl'ht sich auf Erden.>: 
Nooit heb ik dit Jevendiger gevoelcl, clan toen 

ik voor eenige weken de opvoering bijwoonde 
van: «Tell bate van... Blijspel in drie be
drijven van Jan Feith, door het «Rotterclamsch 
Tooneelgezelschap van den Grooten Sehouwburg.): 

OJlze acteurs en onze actrices moeten jaar in 
jaar uit zooveel stukken speien dil' uit het bui
lenland worden geYmporteerd, en voor het Hol
lancIsche tooneel worden geadapteerd, dat zij in 
hun denken en opvattingcn gcvaar loopen Fran
schen of Duitschers te worden, en hunne spcciaal
Nederlandsche eigenschappen te verliezen. En 
als zij dan eeus eeu echt- Hollandsch stuk te 
speien hebben, met echt-Hollandsche menschen 
erin, die zij als Hollandsehe typen hebben voor 
te stellen, da.n ziju zij daartoe onmachtig. Zij 
heb ben zoo lang, gedwongen door hun repertoire, 
an.deren moeten speien, dat zij niet meer instaat 
zijn zieh zeH te wezen. 

Ik weet niet, of «Ten batc van ... » 

blijspel is, maar dit weet ik: dat het 
gespeeld wenl, en daardoor niet lot 
kon komen. 

een goed 
niet goed 
zijn recht 

Hier ligt nu een een\'oudig, door-en-cloor Hol
lalldsch blijspel, van echt gcmoedelijk-Ieukc strnc
tuur, Zünder Fransche quiproquo's of Duitschc 
kluchtighedens. In dit stuk treden eenige gewone 
Hollandsche menschen op, die de schrijver opzet
telijk niet overdreven, gcehargeerd heeft. Want 
niet in het charge eren zit het komische van het 
stuk, maar in de ontwikkeling van den toestand. 

En nu zijn onze acteurs zoo gewoon, een goed
koop lachsucces te verwerven in Duitsche kluchten, 
of in Fransche conH~dies mondain te doen, dat 
zij voor den eenvoud van dit Hollandsche stuk 
niet voldoende oog hebben gehad. 

Allereerst Mevrouw van Eysden. lVc tOlie/tC::' pas 
a la rei1/(:! roept men mij toe. Ik ben dat zcker 
niet van plan te doen. Voor het groote, mooie 
talent van Mevrouw van Eysden koester ik hooge 
bewondering: maar zij zelve zal moeten toegeveu, 
dat zij in dit stuk alles was, "vat ll1en maar wil: 
mooi, lief, smaakvol, gedistingeerd, coquet .... 
maar niet Hollandseh. 

Mevrouw van Besten is geen «grande coquette» 
uit een Fransch salonstuk; zij is een Hollandsehe 
vrouw, uit den deftigen burgerstancl, wellicht iet
wat bekrompen, kleingeestig; maar overigens lief, 
vol zorg voor man en kinderen, en ook wel voor 

eu een gefroufrou van smaakvolle japonncn .... 
Zij deed daardoor onrecht aan de bedoelingen 

van den schrijver, die haar een f-Jollandsclzc vrou
wenrol had toebedeeld. 

Hoe geheel anders zou het gezin van Besten 
er hebben uitgezien, wanneer mama wat minder 
haar Hollandsche af komst vcrloochend hacl! Hoe 
gehecl anders zouclen de tooneeltjcs zijn geweest 
tusschen mevrouw en haar dochters, ihevrouw en 
haar man, mevrouw in cle vergadering. Hoeveel 
natuurlijker ware het geweest, wanneer Mevrouw 
van Bestcn, in plaats maar alcloor te zeg;gnl dat 
zij het zoo druk had, met haar feest, werkelijk 
icts meer holland3ch-bcdrijvig daarvoor bczig ware 
geweest. Dat alles kan de sehrijver natuurlijk 
niet aangeven; het is de kunst, de mooie kunst 
van de actricc, om zoo'n rol uit te denken en 
af te maken. 

Mevrou\Y van Besten heelt het druk -- maar 
is daarOIl1 niet volkoll1en onverschillig \'oor het 
geluk van haar kindercn, al kan zij zich niet voor
stellen, waaroll1 clie nu juist komen met een mecle
cleeling er over, als zij hct zoo druk heeft. Indien 
Mevrouw van Eysden zich in dien toestancl had 
ingedacht, zou zij dit - en andere tooneeltjes -. 
anders hebben gespeeld en gezegd, dan zou haar 
geheek creatie meer aan de waarheid, aan de 
natu ur getrouw zij n geweest. 

Hct vOOl'beeld van Mevrouw van Eysden had 
aanstekclijk gewerkt op de andere dames --
zij het ook in mindere matc waren allen ietwat 
fransch. Het meest llabij hd eenvoudig-Holland
schc kwam mcj. Eisa Mauhs (Rika) en dat het 
zuiverst in het verhaal aal1 haar vader (Henri 
Poolman) over den inhoud van het tooncelstuk. 

Beter was over het algemeen cle opvatting der 
heerenrollen ; de heer Henri Poolman, als meneer 
van Besten, was natuurlijk en eenvomlig in zeggen 
en docn. Een heel goed type gaf de heer Victor 
Faas'sen in het knechtsrollctje. Dat was af. 

De studenten en mr. Steppel (c1e heer Kerk
hoven had zich een kop gemaakt naar het portret 
van een onzer bekencle letterkuncligen) deden 
hun best. 

Slechts de heer Vrolik, die de aardige rol van 
van ds. Hennius te vervullen had, maakte daar
van cen te zwaar ge charge erde Duitsche klucht
spel-predikant. 

Het gevolg van deze zonderling gemengde op
vatting, waarin drie nationaliteiten als het ware 
kiekeboe speelden, was dat het stuk van Jan 
Feith -- zoo goed-Hollandsch als het was, en 
onclan ks den een voud en de logische opvatting 
en uitwerking - rammelcle als eeu blikken ketel. 
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Oat was allerminst noodig geweest. Hoewel 
de schrijver er volkomen van overtuigd zal zij.n, 
dat zijn coup d'essaz' geen coup de maitre IS, 

toch moet hij zeer teleurgesteld zijn geweest, toen 
hij zijn stuk dus op het tooneel zag. Oe lust 
moet hem bekropen hebben, zijn vaderschap te 
verloochenen. 

Waar was de geest, het tintelende, opgewekte 
van den vlotgeschreven dialoog gebleven? \Vaar 
waren de leuke reparties, die als vuurwerk hadden 
moeten schitteren? Waar vooral bleef de satire, 
het scherp-schrijnende, dat bij de lezing nog meer 
trof dan de geest? 

Een enkele maal wist Henri Poolman er iets 
van dat scherpe, rake, satirieke in te leggen 
- en dadelijk sloeg het in. 

Het is geen groote kunst, die lan Feith gaf; 
en hij zeH is nog geen Prometheus, die ons ver
blindt met het vuur uit den hemel. Toegegeven. 
Maar wij, die in den schouwburg zaten, hadden 
moeten gevoelen, dat hier meer gegeven werd, 
dan een vriendelijk gelegenheidsstukje; wij had
den moeten gevoelen, dat er een hart klopte, een 
warmgevoelend hart, onder het schertsend-glim
lachende uiterlijk. 

Helaas .. " het hart was er uitgewerkt, en de 
glimlachende scherts.... grappigheid! 

Het is daarom zoo moeilijk uit te maken, of 
het stuk van lan Feith een goed blijspel is, dat 
wil zeggen, of de bedoeling van den auteur bij 
het schrijven ervan gekleed is in een vorm, die" 
bij den hoorder de gewaarwordingen moet op
roepen, welke de schrijver gevoeld heeft. Hij heeft 
den draak willen steken met een soort philan
tropie, die meer oog heeft voor den vorm waarin 
men zijn goedgeefschheid kleeden kan, dan voor 
het object van die goedgeefschheid; die meer 
vraagt naar de geboden gelegenheid om er een 
feestje aan vast te knoopen, dan naar het doel, 
en daardoor dit laatste als bijzaak beschouwt. 
Zoo zeHs, dat de dood der arme vrouw, voor wie 
het liefr;ladigheidsfeest wordt georganiseerd, als een 
«hinderlijke stoornis» van dit feest ondervonden 
wordt. 

Hij heeft dit gedaan zander overdrijving, zon
der pretenties, eenvoudig-weg. Hij heeft zijn denk
beelden laten dragen door gewone menschen, zoo
als wij ze allen kennen; h~i heeft zijn stuk 
aangekleed met een beet je <dl.irtation» en met 
veel geest van goeden huize, nu en dan rake 
dingen zeggend, die niemand in het bijzonder 
kunnen kwetsen, en den vinger leggend op leelijke 
plekjes in ons zonderling liefdadigheids-geknutsel. 
N aast de naar feest-vertooning jagende mevrouw 
van Besten plaatste hij den practischen meneer 
van Besten, die aan de arme, stervende vrouw, 
calvast een voorschotje» geeft op de opbrengst der 
soiree. Er zijn in het blijspel een aantal zulke 
goede qualiteiten, die niet steeds in het juiste 
licht kwamen. 

De schuld daarvan is grootendeels geweest, wijl 
het stuk gespeeld werd, met een hinderlijk voor
bijzien van de voornaamste qualiteit: het echt
Hollandsehe karakter. lan Feith echter, dit moet 
66k worden gezegd, heeft daaraan evenzeer schuld. 

I 

I 
1 

I 

In zijn zorg, om vooral eenvoudig te doen heeft 
hij de gelegenheid laten ontglippen een paar 
pakkende effecten aan te brengen. Wie voor 
het tooneel wil arbeiden, moet niet te veel aan 
«Kleinmalerei» doen; hij moet van den decorateur 
leeren, hoe deze van een lief aquarelletje een achter
doek maakt, dat van dichtbij gezien grof en zwaar 
lijkt, doch «het doet» als het gordijn opgehaald 
is, de voetlichten ontstoken zijn. Voor die eigen
aardige kunst moet men 66k oog hebben. en om 
dat te krijgen is het zien opvoeren van een stuk 
de beste leerschool. Die les heeft lan Feith nu, 
dank zij het Rotterdamsch gezelschap, gekregen. 

En het zou mij hard verwonderen, als hij zieh 
die niet ten nutte wist te maken. 

eHR. N. 

CHRYSANTHEMUMS. * * * * * i< * 
Tooneelspel in 4 Bedrijven door 

Frans van Eerlevoordt. Neder1. 
Tooneelvereeniging. 

Gnder protectoraat van «De Kunstkring» stond 
deze premiere, die op den r6en Maart j.1. plaats 
vond. Oat het stuk, waarvan de naam hierboven 
wordt afgedrukt, des niettegenstaande - immers 
dit feit beduidt een wel-gevulde zaal, met een 
door de omstandigheden buitendien welgezind 
publiek - geen indruk vermocht te maken, is 
zonder meer, als logisch gevolg van zijn innerlijke 
zwakte te beschouwen. Noch het speI der acteurs, 
noch welke bijkomende omstandigheid ook, kan 
hier, zoo men er al aan dacht,als zondebok benut 
worden. Reeds in het eenvoudig relaas van de 
facta waaruit de schrijver zijn tooneelspel opbouwde, 
vindt men gelegenheid de diagnose dier innerlijke 
zwakte vast te stellen. 

In het Zuiden van ons land, dicht bij een 
provinciale hoofdstad, is een plateelbakkerij «De 
Geu!» genaamd, aan het hoofd waarvan de heeren 
van Waveren, vader en zoon, staan. In het 
eerste bedrijf maken wij met de heeren in hun 
prive-bureau kennis. Vreemd genoeg heeft ook 
een der meisjes die op de fabriek vazen beschil
deren met bloemen en ornamenten, in dit prive
bureau met haar werktafel een plaats gevonden. 
Dit meisje, een van de knapste in haar yak, is 
Guusje Boonstra, de dochter van den werkmeester! 
Van Waveren Senior en Guusje Boonstra. ver
schaffen, volgens beproefd recept, de uiterste 
contrasten, waardoor in helle kleuren het drama
tische beeld geschilderd staat te worden. In het 
eerste bedrijf al, weten we het, dat van Waveren Sr. 
de doorgefourneerde ploert, Guusje daarentegen 
de engelachtigheid zelve is, die tot haar lichaam 
toe, geeft, voor een ideologisch bezit, hier, den 
goeden naam van haar vader, den werkmeester! 
Dat het re ce pt wat verouderd, het effect wat 
ban aal geworden is, schijnt den schrijver niet 
afgeschrikt te hebben. Volgen we echter der 
historie draad. De oude Boonstra heeft behalve 
Guusje, nog een tweede docht er, Agaath, die het 
breede pad is opgegaan, na eerst met den heer 
van Waveren Sr., op intiemer voet te hebben 
gestaan dan voor de verhoudingen, wenschelijk 
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was. De oude Boonstra is uit beloorigheid daar
o\"er aan den drank geraakt, en wordt in het 
eerste bedrijf dronken bij zijn oven gevonden. 
Nu treedt de heer van Waveren Jr. op. Dit is 
ook een curieuse schepping van Frans van Erle
voordt. Doch daarover straks. Die jonge patroon 
nu, weet van de tobberij van zijn meesterknecht, 
haalt hem op het kantoor en geeft hem een 
glaasje water te drinken; - of dit een juist 
middel is om een beschonkene weer wat op dreef 
te brengen, laten wij in het midden, - in ieder 
geval Boonstra verdwijnt. Maar als straks de 
oude van Waveren het geval vernomen heeft, 
moet Boonstra weer v66rkomen. «Toen was ik 
nuchter, meneer» zegt hij later zelf. Doch., .. 
Boonstra krijgt z'n conge van den ouden patroon, 
die met een mine van woede zijn kantoor uit
loopt, daarin den dronken (of niet-dronken) 
Boonstra achter laat, benevens zijn brandkastdeur, 
toevalligerwijze geopend. Zwaar onder den indruk 
van het bekomen ontslag, grijpt Boonstra de 
flesch, - die stond er nog van zijn eerste visite, 
een kwartier tevoren, - en drinkt maar weer, 
begeeft zich drinkende naar de brandkast, neemt 
geld, bedenkt zich en legt dit geld weer ter 
plaatse. Dit laatste is afgespeeld onder de oogen 
van Fatroon Senior en Guusje, door Van Waveren 
erbij gesleept om te zien hoe 'n zotlap haar vader 
iso Guusje ziet niet anders dan het wegnemen 
van het geld, het weer opbergen ziet ze natuur
lijk niet, anders was hetgeen volgt niet mogelijk. 
Patroon Senior maakt aanstalten de politie te 
haien efc., wordt dan plots menschlievend en 
commandeert die af, Guusje, onder den indruk 
dier menschlievendheid, en niet anders wetend 
dan dat haar vader voortaan een dief is, geett 
zich, ook uit vrees voor diens verder ingrijpen, 
aan Patroon Senior. Rideau. Dat is het eerste 
Bedrijf. 

In het tweede is het lijdend object meer de 
jonge patroon, van Waveren Jr. Deze Frits van 
Waveren is op het kantoor van papa niet op zijn 
plaats. Hij voelt voor den handel niets, wat in 
dit geval tamelijk begrijpelijk is, daar de wijze 
waarop zijn vader dien uitoefent - wij vernemen 
dit door gesprekken met den reiziger der fabriek, 
ook een heel fijn nummer - nog al tamelijk den 
zwendelaarskant uitgaat. Frits voelt zich artist, 
en schildert blijkbaar niet onverdienstelijk. Hij 
staat echter nog al zwak in zijn schoenen, wat 
de bewustheid van eigen capaciteiten betreft; een 
bij een waarachtig artist vrij curieus verschijnseI. 
Onwaarschijnlijk wordt dan ook het volgend ge
beuren. 

Werkmeester Boonstra's Agaath, ik sprak u 
zooeven van haar, leeft met een kunstschilder, 
die hoewel zijn werk tot den laatsten dag onver
kocht blijft, in de omgeving een groote reputatie 
schijnt te genieten. Deze sinjeur, De Vos, heet 
hij, komt thans ten toone,ele. 

Pa van Waveren koopt dezen artiest om. Voor 
twaalfhonderd gulden zal De Vos den jongen 
van Waveren aan het verstand brengen, dat diens 
talent nul is en hij zijn artistieke aspiraties op 
moet geven. Dan zal Pa zijn zin krijgen en de 

jonge patroon zich met hart en ziel op de plateel
bakkerij gaan toeleggf!n. Dat Frans van Eerle
voordt dat zaakje zoo geheel naar wensch van 
den ouden van Waveren zich laat afspelen, pleit 
niet voor schrijvers inzicht in zake artistenroeping. 
Die jonge patroon is met zijn zich neerleggen 
bij het oordeel van een iemand, die hem in den 
weg treedt, zeIfs al hanteert deze eveneens palet en 
kwasten, een sukkel eerste qualiteit, en van zijn 
prestatievermogen krijgen wij ten deze geen te 
hoogen dunk. Echter, Frans van Eerlevoordt wil het 
zoo en Van Waveren Jr. geeft het schilderen er aan 
en werkt voortaan met vlijt, hoewel met tegenzin, 
in de fabriek des vaders. Nu komen we pas aan het 
derde bedrijf. We kennen tharis zoo wat de dramati
personae, en kunnen het overige wel wat inbinden. 
Van Waveren Jr. voelt neiging voor Guusje 
Boonstra. In het derde bedrijf is Guusje achter 
de omkooperij van Pa van Waveren gekomen. 
In het vierde kan daardoor het gewenscht drama
tisch hoogtepunt bereikt worden. In dit slotbe
drijf zegt Frits van Waveren aan Guusje zijn 
liefde voor haar. Pang! Guusje heeft die liefde 
al lang in stilte beantwoord, maar mag dat niet, 
immers: Zlj is de meid van Frits' vader geweest. 
Frits verpletterd. Waarom dan. toch, hoe is 't 
godsmogelijk, vraagt hij. Omdat ik myn vader 
moest redden, die gestoien had, zegt zij. Dan hij 
weer: dat is niet waar, je vader had niet ge
stolen, het leek alleen maar zoo. Ik weet het 
beter. Je vader heeft nu alles bekend. Guusje 
vliegt naar haar vader, dien ze nu weer achten 
kan, nu hij nooit een dief was. Eerst echter be
kent lij aan Frits haar wetcnschap, van de om
kooperij van De Vos door Frits' vader. Is het 
wonder dat Frits vernietigd neerzit als het scherm 
langzaam hem aan ons gezicht onttrekt, over zoo
veel ploertigheid-in-eens, begaan door zijn eigen 
vader? Maar.... als Fritsje geen reuzensukkeI 
is, is het dan niet zeer onwaarschijnlijk, dat hij 
van pa's ploertigheid al niet veel eerder in zijn 
leven de onomstootbare zekerheid verkregen had ? 

0, ja. We weten nog niets van de Chrysan
themums. Dat is echter in twee woorden gezegd. 
GUllsje beschildert haar plllIetjes met deze schoone 
bIoemen, die Frits,' op de vaasjes bewondert en 
in natura in z'n knoopsgat draagt. 

Van Eerlevoordt's chrysanten zullen, als de 
bloemen in Frits' knoopsgat geen lang Ieven 
hebben. Ze missen den toevoer van levenssap. 
Het tooneelwerk is intellectueeI knlltseIwerk, waar
aan het vermogen tot emotioneering vreemd iso 

Over de vertolking behoeft niet in details ge
treden te worden. Het stuk werd gespeeId 
voor zoover de hoofdrollen betreft, door de dames 
van der Horst (Guus), Post (Agaath) de heeren 
L. M. Smith (van Waveren, vader) Post (idem, 
zoon) en Boonstra (Ternooy ApeI). 

Toevallig is het, dat de schrijver zijn Chrysan
themum-menschen: Van Waveren noemt! Zoo'n 
algemeene naam is dat niet en, zooals men weet 
is het een der oudste bloemhand "Iaarsgeslachten 
uit Hillegom, die aI heel wat chrysanten verhan
deid hebben. Van Waveren's chrysanten echter 
gaan net als de geschilderde door Guusje alt 
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over Uze world. Die van Frans van Eerlevoordt 
zullen hun debiet wel nietbuiten den circel van 
«de KUllstkring» kunnen uitbreiden. 

17 Maart '07. DE WALPORTSHEIi\1. 

EEN TOONEELSPELERS- * * * 
* * * * * * * * VEREENIGING. 

Als een bewijs hoe moeilijk het is tooneel
speiers tot elkaar in een «verband" te brengen 
eu te houden, moge gelden hetgeen in deo dezer 
dagen verschenenJugenderinnerungen von Tizerese 
Devrient, te lezen staat, omtrent de bemoeiingen 
ten dezen, van den grooten tooneelspeler Eduard 
Devrient, met wien zij gchuwdwas en die zieh 
ook naam heeft gemaakt met zijn geschiedenis 
van het Duitsche tooneel. "Lang» -- schrijft 
Therese - «had hij rondgeloopen met het den"k
beeld een tooneelspelers-vereeniging te stichten. 
Schilders en letterkundigen hebben hunne ge
regelde samenkomsten in clubs en societeiten en 
zij juist zouden er toch buiten kunnen,omdat zij 
ieder voor zieh hunne kunst zelfstandig uitoefenen 
en als zij een werk af hebben, het rustig be
schouwen en toetsen kunnen - het desnoods 
eenigell tijd kunnen wegsluiten om het daarna
er geheel los van zijnde - als een hun persoon
lijk vreemd geworden schepping op zieh te laten 
inwerken. Wij-- daarentegen - leven onze 
scheppingen wel in, maar moeten haar tegelijk 
crd~eren; weten nooit in hoeverre wat wij voort
brengen, gehecl beantwoordt aan datgene wat wij 
er ons van voorstelden. Door nu, elkander voor 
te lichten, van indrukken op vriendschappelijke 
wijze te wisselen, zullen wij kunnen komen tot 
een beter inzicht van ons streven en van het 
resultaat, dat wij mochten bereiken. Mij dunkt, 
dat wij bij een ernstige opvatting van ons beroep, 
alles wat op ijverzucht en afgunst gelijkt, verre 
van ons kunnen houden .• 

- «Het denkbeeld is mooi, - antwoordde ik 
(Therese) - « maar gelooft gij inderdaad collega' s 
te vinden, die zieh in zulk een mate boven zieh 
zelven kunnen verheffen, dat zij tot een uitwisse
ling van oprechte critiek bereid worden bevonden ? 
Ik vrees, dat gij u illusies maakt. Intussehen, 
beproef het, maar verwonder en erger u niet, als 
gij misverstaan en uitgelachen wordb>. 

Dus nam Eduard de proef en hij vond al 
dadelijk bij twee ernstige kunstenaars (hij was te 
dien tijde 1834 te Dresden werkzaam), 
Lemm en Louis Schneider, veel sympathie. -
Zij waren terstond te vinden voor Eduards plan 
en drongen aan onmiddellijk een begin te maken 
met de zaak. Zoo schreef Eduard de oproepings
brieven tot een samenkomst, die nog denzelfden 
avond in zee gingen en Ma,!-ndag, 17 December 
1834, had de eerste vergadering plaats, bij ons 
aan huis. De op'komst was boven verwachting 
groot. Hoofddoel zou - aldus kwam men over
een - zijn, elkander vrijmoedig - zij het met 
takt en kieschheid - de waarheid te zeggen over 
opvatting en uitvoering van rollen. Daartoe nam 
men, ieder voor zieh, de verplichting op zieh, het 

optreden in belangrijke rollen van elkander, in 
den schouwburg te komen bijwonen en de mee
ningen in de eerstvolgende samenkomst na zulk 
een optreden, uit te spreken. Daaruit zou vanzelf 
een debat zieh ontwikkelen, dat niet anders dan 
opwekkend en leerzaam zou kunnen zijn voor 
uitvoerders en beoordeelaars beiden. 

Ook over de uitspraak, vooral waar het wo orden 
betrof in vreemde talen, zou de discussie loopen 
en voorts zouden er onderwerpen van algemeen 
aesthetischen aard in behandeling komen. Eduard 
vond Tieck onmiddellijk bereid zulk een on der
werp te komen in leiden -- kOltom, alles· scheen 
mijne vrees te zullen beschamen, zoo goed liep 
he~ met de samenkorpsten in den aanvang van 
stapel. De Vereeniging' hield zieh zelfs volle 5 
jaar staande. Maar het is vooral Seydelmann 
geweest, de in die dagen zeer beroemde acteur, 
die te Dresden gastrollen kwam vervullen, die de 
Vereeniging - onder den schijn van haar genl~gen 
te zijn - heeft bestookt. Seydelmann was een 
virtuoos op de planken. Hij zocht alleen zijn 
eigen succes, ten koste van het ensemble, ten 
koste ook van het dichtwerk, waarin hij naar be
lieven wijzigde en kapte, in verband met zijn 
persoonlij ke opvattingen. 

Wel bemerkende, dat met name Eduard 
Devrient - onder alle waardeering "an zijn groote 
talenten _.. deze vrije opvatting van de kunst 
niet deelde en dit ook niet verzweeg, zocht hij 
de tooneelspelers-vereeniging in ecn belachelij k 
licht te plaatsen. wat zijn invloed op sommige 
zwakke broeders niet miste. Daarbij kwam, dat 
veler eigenliefde toch inderdaad niet bestand bleek 
tegen een gegronde opmerking en langzamerhand 
verliep de stichting en Eduard Devrient verloor 
ceen illusie te meer». Tot zoover Therese Devrient. 

Ik geloof niet. dat ooit, ergens in de wereid 
geillkt is, wat Eduard Devrient· heeft beproefd en 
de oorzaak zal wel te zoeken zijn in de eigen
aardige verhouding, waarin tooneelspelers tot elkaar 
staan, die juist door hare intiemiteit, zoo prikke
lend .is en bij ieder persoonlijk zoo licht gevoelens 
van wantrouwen kweekt jegens elkanders be
doelingen. In 't algemeen zijn het niet de leden 
van een en dezelfde familie, die elkaar op sIechte 
gewoonten, onaangename hebbelijkheden het eerst 
durvcn attent maken, omdat niemand zieh eer 
gekwetst voelt, dan jllist door aanmerkingen van 
die hem 't naaste staan. Ten tweede wordt de 
bestaansstrijd bij het tooneel in waarheid man 
tegen man, vrouw tegen vrouw gevoerd. De- een 
staat den ander daar altoos in den weg, wat in 
hooge mate den strijd der mededinging scherpt 
en vanzelf een onderling wantrouwen wekt, dat 
niet de aangewezen bodem kan worden geacht 
om er een onzelfzuchtige critiek uit te laten ont
spruiten. 

Maar jammer is het zeker, dat er in deze zoo 
licht zekere gedwongenheid heerseht in de ver
houding, als artiesten, tussehen de tooneelspelers. 
Want ieder, die wel eens met een bekwaam 
tooneelspeler of speelster over de een of andere 
opvoering gesproken heeft, waarbij hij of zij als 
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toeschouwer oi toeschouwster tegenwoordig was, 
zal erkencl hebben het scherp in zieht in elkaars 
gebreken en deugden, dat zij dan doen blijken 
en toegeven dat de tooneelspelers zeH de beste 
critici van elkander zijn. 

HET DUBBELE LEVEN. " * " '" * * 
Over dit tooneelspel in 4 bebrijven, door Willem 

Schürmann, dat Vrijdag 22 dezer voor het eerst 
te Rotterdam door het tooneeigezeischap Van 
Eysden is opgevoerd, oordeelt de correspendent 
aldaar van het Aig. Handelsblad· zeer gunstig. 
Hij noemt het ',een kunstwerk van beteekenis, 
een der zeer weinige waarlijk, die ons recht geeft 
tegenover het buitenland een houding aan te 
nemen. Er zijn tooneelen in, die, met het laatste 
bedrijf in zijn geheei, naast het beste gelegd 
kun nen worden, dat de moderne tooneelliteratuur 
heeft voortgebracht." 

En verder schrijft hij: «Schürmann - die in 
zijn Paddestoelen reeds zeer veel beloofde - heeft 
met dit nieuwe werk getoond, dat hij de men
schen zuiver en groot ziet, en iets hoogers na
streeft en bereikt, dan de samenstelling van een 
knap gebouwde en logisch ontwikkelde handeling. 
Geboren tooneelschrijver, die met het meeste ge
mak pakkende effecten weet aan te wenden, heeft 
hij met merkwaardige zelfbeheersching alles wat 
naar noodelooze versiering zweemde, vermeden, 
en ons in sober en kristalhelder verloop het drama 
voor oogen gesteid van den genialen koopman, 
die de verheffiing beoogt van de havenstad, waar 
hij woont en werkt; die aan de verwezenlijking 
van dit ideaal gelooft, en blijft gelooven, zelfs 
wanneer het door de reusachtige kosten met de 
financi~n in het honderd loopt; die, ter wille van 
zijn ideaal knoeierijen plegend, steeds - voor de 
wereid de groote man blijft, tot ten langen leste 
het oogenblik komt, dat hij den looclzwaren last 
van de leugen niet langer dragen kan.:t 

Oe N. R. C. die over de behandeling van het 
belangwekkend gegeven niet z66 voldaan is, erkent 
toch ook in Schürmann een geboren tooneel
schrijverstalent. Aan het verslag in die courant, 
ontleenen wij de volgende algemeene beschouwing. 

«Vooral de Vlamingen zijn er knap in, schrijvers 
voor te stellen als gewassen uit dengrond. Aan
gezien ook bij zulke determinatie staag nieuw 
voorbehoud zieh opdringt, aarzelt men, er aan 
mee te doen. Maar nu, nadenkend over de 
schrijvers-figuur Willem Schürmann, zijn we toch 
wel geneigd, geboorte-oorsprong bloot te leggen. 
Want de invloed van een eertijds bio eie nd Rotter
damsch Tooneel is niet te miskennen. Met ernst 
wordt er tegenwoordig in ons land voor het 
tooneel gewerkt. Doch in veel van het ernstige 
en beste mist men tooneelmatigheid. Een defaut 
van de overschoone qualite eerlijkheid, zuiverheid, 
echtheid, is dat gemis van of gebrek aan tooneel
matigheid. C;:a ne passe pas la rampe, ook niet 
het voetlicht van dat intiem-tooneel, waarvan de 
besten onder ons - intimiteitskunstenaars allen -
droomer::. 

Uit de stad van Le Gras, Van Zuylen en Haspels 

is, echter, Heijermans gekomen en al wat hij 
geeft, is "het tooneel.» Soms in een geheel van 
forsche eehtheid (Schakels en Op Hoop van Zegen), 
soms met den aankleve van opzettelijkheid en 
grotheid (Allerzielen en .Het Pantser); maar de 
zin-voor-tooneel is er. Zie maar eens even de 
fonkelende levendigheid in zijne kleine tooneelwerk. 

Na een kloeke poging om een tweede Falkland 
te worden, is Sehürmann Heijermans op de planken 
gevolgd. En toont zieh een tweeden zoon uit de 
stad van dat eertijds bloeiende, tot een best 
in voor-het-tooneel-schrijven brengende, Rotter
damsch tooneel. Want die gaaf, dat gevoel en 
die visie, die, de verbeelding leidend, beheerschend, 
intuItief rekening houden met den langen weg, 
welken het woord van den mond des tooneel
speIers over het voetlieht tot den toehoorder heeft 
af te leggen ; rekening hauden, ook, met het 
voordeel, door optische middelen te verkrijgen; 
de man, die ons gisteravond uit het kantoor van 
zijn Pincoffs-achtige hoofdfiguur dat visioen van 
een illumineerende rivier heeft geschon ken en het 
begrip van Van Essen's «groot/zeid» , met een 
drukke woord-herhaling of we domme school
jongens waren, in onze breinen heeft gestampt 
- ja, hij heeit dien sens du theatre. 

Wat hem van Heijermans onderscheidt, is zijn 
psychologisch streven. Heijermans is zedensehilder; 
Schürmann wil karakterc::childcr zijn. Eigenaar
digerwijze neemt hij zijn onderwerpen van dichter 
bij dan Heijermans, doch heeft er veel uitge
strekter bedoelingen mee.» 

Aan de vertooning wordt, door beide beoor
deelaars, veel lof gebracht. 

* * "!< KNIPSELS EN SNIPPERS * * * 
Kon. Letterlievende Vereeniging 

"J. J. Cremer". 

Gelijk te verwachten was, zegt de Tel., werden 
alle eerste prijzen in den internationalen wedstrijd, 
uitgesehreven door bovengenoemde vereeniging te 
Haarlem, ter gelegenheid van haar 2s-jarig be
staan, behaald door eene Belgisehe tooneelmaat
schappij; zoowel de eerste prijs, als de personeeIe 
prijzen en die voor de regie, waren voor de 
Koninklijke tooneelmaatschappij "Oe Oylezonen", 
te Mechelen, terwij! mej. Bertha van der Heyden, 
en de heer Philibert MarieIl de eerste prijzen 
ontvingen voor beste tooneelspeler en tooneel
speelster. 

Een bewijs te meer, dat het tooneel-dilettantisme 
in Belgie, in het algemeen veel hooger staat dan 
bij ons. 

Oe overige prijzen zijn als volgt verdceld: 
2e prijs: Oe vereeniging "A. O. 0.", tc 

's-Gra venhage. 
3e prijs: Oe letterlievende vereeniging "Nieuw

land", te 's-Gravenhage. 
4e prijs: Oe rederijkerskamer "Zwolle", te 

Zwolle. 

* * * 
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Nederlandsch Tooneelverbond. 

Afd. Rotterdam. 

Voors/elling door leerlz"ngen der tooneelschool. 

"Het Tooneelverbond kan niet gelukkiger het 
nuttige met het aangename vereenigen, dan door 
van tijd tot tijd de leden in de gelegenheid te 
stellen, de vorderingen va n de leerlingen der 
Tooneelschool na te gaan. Daarom verdient het 
toejuiching, dat het bestuur der afd. Rotterdam 
den traditioneelen avond aan uat doel heeft dienst
baar gemaakt. Het succes was volkomen ; dank 
zij het afwisselend programma en het correcte 
spei der leerlingen, die zieh voor het meerendeel 
vrijer op de plänken bewogen, dan men van jonge 
lieden zonder de routine van de practijk zou ver
wachten. Het programma ""erd geopend met 
Rostand's bekoorlijk en geestig roccoco-dingske 
"Romanesk", aardig in stijl gespeeld door mej. 
Marie Nagtegaal en de heeren Jacques Reule, 
Louis van Gasteren Jr., Paul de Groot en Elias 
van Praag. Daarna droeg mej. ~arie Holtrop 
voor: Potgieter's "Machteid" en Withuys' "Water
vrees", beschaafd en reeds met iets van een eigen 
opvatting. Mej. Marie Nagtegaal en Jean Stapel
veld dedell ons genieten van een bevallig gedanste 
gavotte, en de heer Van Praag bracht de monoloog 
"Een gewichtige rol" op waarlijk amusante wijze 
tot haar recht. 

. Na de pauze gingen Flllda's .,Onder vier oogen", 
en de bekende komische scene "Een stortbui", 
in welke stukjes, behalve de reeds hiervoor ge
noemden, ook mej. Sophie Carelsen medespeelde. 

De indruk van het geheel was zeer bevredigend 
en hoopvol stemmend. Critiek zou hier niet op 
haar plaats zijn; ik bepaal mij dus tot de ver
zekering, dat sommige leerlingen blijk geven van 
een aanleg, die voor de toekomst veel goeds doet 
verwachten. " 

Aldus de Rotterdamsche Corr. "an het Algem. 
Handelsblad. Ook. de N. R. C. gaf een sympa
thiek bericht over de voorstelling. 

* * * 
Het Fransche repertoire in de Berlijnsche 

schouwburgen. 

't Is wel eigenaardig, eens na te gaan, hoe het 
Fransche repertoire in de Berlijnsche schouwburgen 
burgerrecht heeft gekregen. 

Op Zondag 10 Maart gingen in het "König
liches Schauspielhaus": "La Monde OU l'on s'en
nuie"; in het "Neues Königliches Opern-theater": 
"Fra Diavolo" van Auber; in de "Komische 
Oper": "Carmen" en 's avonds "Tosca" , tekst 
van Sardou; in het "Trianon-Theater": "Balan
c;oire d'amollr" van Donnay, 's avonds ,,]osette, 
ma fernrne" ; in het "Residenz-Theater": "Le 
Prince consmt", 's avonds "Vous n'avez rien a 
declarer?" van Hennequin en Veber; in het 
Figaro-Theater", "Paris" van Claudo Torasse. 

Inderdaad, de Fransche tooneelschrijvers be
hoeven zich over gebrek aan waardeering te 
Berlijn niet te beklagen! 

* * * 
Het portret van den grooten Majofski, door 

G. van Hove, door de Vereeniging tot stichting 
eener portretgalerij in den stadsschouwburg, aan 
cle gemeente geschonken, is thans in de boven
vestibule geplaatst. 

Ook het portret van den regisseur W. P. de 
Leur, geschilderd door C. H. R. Spoor en hem 
bij gelegenheicl van zijn onlangs gevierd 40-jarig 
jubile vereerd, is door de feestcommissie dezer 
dagen aan de gemeente, ter plaatsing in den 
Stadsschouwburg, overgedragen. 

ADVERTENTIEN. 

Tarief van Advertentien in HET TOONEEL . 
• 

Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 
Per 100 re gels a 9 cts. 
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leder lid van het Tooneelverbond brenge 

ieder jaar cen nieuw Iid aan! 

INHOUD: Officieel. - L. H. Chrispijn: De kunst van het 
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* * * OFFICIEEL. * * * 
Heeren Secretarissen van Afdeelingen wordt 

verzocht aan den ondergeteekende zoo spoedig 
mogelijk te willen toezenden: 

1°. het jaarverslag hunner afdeeling; 
2°. de samenstelling van het afdeelingsbestuur: 
3°. het aantal leden; 
4°. den naam van den gedelegeerde bij de 

Tooneelschool. 
De A 19. Sccrctaris, 

J. H. MIGNON. 

UTRECHT, Oosterstraat I. 

DE KUNST VAN HET THEATER. * * 
v. 

Wanneer wij nu eindelijk eens afstand willen 
doen van de fratsen en kunstjes, die onze ge
machineerde tooneelen en de sie ur ons tot heden 
hebben opgedrongen, zullen wij in de eerste plaats 
moeten breken met de tegenwoordige manier, 
waarop onze decoraties worden samengesteid en 
geschilderd. --

Wij zullen dan niet langer geroepen zijn de 
"illusie» op te wekken door te trachten de natuur 
na te apen en zoodoende het publiek te bedriegen 
met de nuchtere nabootsing eener werkelijkheid, 
die op het tooneel onuitstaanbaar iso Dan zal 
de waarheid zegevieren, dat het tooneel niet mag 
schijnen wat het niet is, omdat gezichtsbedrog en 
misleiding, de grootste hinderpalen zijn voor de 
opwekking der fantasie. 

Kunstige werkelijkheid op het tooneel be-

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET -LEDEN V AN HET VER BOND 

j 2.50 PER JA ... RGANG VAN I q NUMMERS. FRANCO PER POST. 

VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND ( 2.90. 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

teekent: niets willen zijn of voorstellen wat men 
niet is! Tooneelschilderkunst is dus alleen dan 
goed, als zij zich wil onderwerpen aan de aesthe
tische wet, dat zij niet anders mag wezen, dan een 
eerlijk schilderij. Maar zoodra de decoraties de 
pretentie willen hebben lucht, zee, hemel, aarde 
zelf te willen zijn, is het uit met alle fantasie.-

Voor een goed ingericht tooneel, zullen de 
technici niet, zooals nu. de toongevers zijn, maar 
het allerlaatst aan het woord komen. De boven
en ondergrondsche ijzermagazijnen zullen dan 
vervallen, om plaats te maken voor een ruimte, 
een artistiek « uitspanseh, het heelal van den 
regisseur, dat niets gemeens heeft met onze 
tegenwoordige aan alle kanten afgesloten ruimten, 
die met haar overvloed van masten, rails, vaste 
luiken, friezen en lichtherzen elke ware kunst
uiting belemmeren. 

Als ik zie wat men tegenwoordig het publiek 
voorzet, met decoratieve kunstmiddeltjes, die ont
zettende kosten na zich si epen en ik denk dan 
aan de tableaux, met weinig of geen middelen, ons 
door onze N ederlandsche schildersgenootschappen 
voorgetooverd, zou dat voor mij alleen al een 
bewijs zijn, om onze decoratieve-schilderkunst 
voor goed in den ban te doen. En de grens? 
Och die is, geloof ik, zoo eenvoudig te trekken. 
Al wat in de werkelijkheid door menschenhanden 
kan gemaakt worden, kan men op het tooneel 
namaken, zoodra de speiers daarmee in aanraking 
moeten komen, - maar dan ook, door artiesten 
en vaklui eerlijk plastisch voorgesteld. Dat wat 
in de werkelijkheid niet door menschenhanden 
kan worden gemaakt, zal men overlaten aan de 
schilderkunst. 

Dan zal het publiek eenmaal uitroepen: Wat 
een heerlijk schilderij, en niet lachen zooals bij 
onze beweegbare en slingerende rotsen en boomen. 
Dan zal de speier met zijn omgeving organisch 
verbonden worden en het licht zal alles volmaken. 
Het licht en de decoratie zijn, in plaats van 
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elkaar te steunen, op ons hedendaagsch tooneel 
de grootste vijanden. Beiden jagen naar succes
individueel. 

Oat komt omdat decorateurs en electriciens 
vreemden voor elkaar zijn. 

Onze decoraties zijn altijd vol decoratief
aangebrachte schaduwen. Oat maakt de decoratie 
zeer dor en onwaar, daar toch nooit een ~chaduw 
blijvend kan zijn, maar door verandering van 
licht verplaatst wordt of geheel verdwijnen moet. 
Het malste is, dat die ge schild erde slagschaduwen 
zieh noodzakelijk beperken tot de decoraties, 
terwijl de speIers en andere werkelijke plastische 
voorwerpen in het geheel geen, of onder den 
dwang van zoogenaamde effectlichten, slag
schaduwen geven, die absoluut in strijd zijn met 
de geschilderde schaduwen op het decoratief. 
Daarom mag een decoratie niet anders zijn, dan 
een eerlijk schilderij, en nog wel een schilderij 
zonder de minste pretelltie, zoodat de stemming, 
die er van heeft uit te gaan moet worden voort
gebracht door de intensi~ve werking van, wat ik 
op het tooneel zou willen noemen: het «levende» 
licht. Het licht op het tooneel moet niet alleen 
kunnen geven maar ook nemen, en dat kan het 
nu niet, omdat onze decoratieve schilderkunst het 
licht als middel gebruikt om te «verduidelijken». 
Als wij ons een decoratie denken waar het licht 
vrij kan heersehen in kleur en kracht, dan zal 
de tooneelschilder niet ondergaan in den deco
rate ur, maar zieh tevreden stellen met het aan
brengen van den grondtoon; het aan den juisten 
invloed' van het licht overlatende, de schilderij 
'«leven» te geven. Alleen naar die opvatting kan 
een decoratie ook «plastisch» werken. Onze 
tegenwoordige tooneelbelichting bestaat uit 7 a 8 
lichtherzen, die op en neer worden gehaald, en 
14 of 16 staande herzen tusschen de coulissen, 
die men v66r of achteruit kan schuiven. Die 
geven een zee van licht, maar dat licht is 
«dood». Oe daaraan toegevoegde schijnlampen 
beteekenen niets, omdat de kracht daarvan wordt 
overheer~cht door de volumen, die weer noodig 
is, om de slagschaduwen van friezen en coulissen 
weg te moffelen. Het eene complex roept zoo
doende het andere in het leven en daardoor is 
de tooneelspeelkunst lijdende aan een algemeene 
com plicatieziekte. 

Het licht moet leven, en herzen, voetlichten 
maken dood. Alleen beweegbare refl.ectors, aan
gebracht in de vrije bovenruimten, kunnen ons 
geven wat de tooneelspeelkunst toekomt. Een 
onoverkomelijk bezwaar op onze tooneelen is 
bijvoorbeeld het perspectief. Werkelijke diepte 
kan de regisseur niet geven, omdat de inrichting 
van het tooneel niet toelaat, de lichtsterkte van 
den v66r-, naar den achtergrond geleidelijk te 
verminderen, want ook dan heeft hij weer rekening 
te houden met de slagschaduwen der friezen en 
coulisses op het achterdoek. 

Onze tegenwoordige decoratieve schilderkunst met 
haar pretentieuse lichteffecten, belet het overgaan 
van daglicht in schemerlicht, omdat juist daardoor 
de lijnen en contours sterker in het oog vallen, 
in plaats, zooals in de werkelijkheid geschiedt, de 

vormen te doen ineenvlocien. Wanneer de regis
seur beschikt over goed licht, zal hij elk tableau 
in lijn en kleur kunnen uitbeelden, zonder dat de 
decoratie en de figuren met elkaar in strijd komen. 
Wat er nog door middel van de electriciteit te 
bereiken valt, is niet te voorspellen, maar zeker 
is, dat niettegenstaande de ruime middelen, die 
het electrisch licht ons nu reeds aanbiedt, 
het licht slechts dienst doet als de figurant, in 
plaats van te heersehen als kunstmiddel. En 
waarom? Omdat iedere intensieve' lichtwerking 
ook nog bedorven wordt door de afzonderlijke 
belichting van zaal en tooneel. Want de tegen
woordige manier om de zaal donker te maken en 
het licht z66 aan te brengen, dat het oog van het 
pub liek uitsluitend naar de kijkkast wordt ge
trokken, zonder dat het pub liek in ~taat is, het 
licht te «voelen,), is al even dwaas als strijdig 
met den eisch aer kunst. Men kan de zaal wel 
donker maken, maar van eene harmonische samen
werking "an zaal en tooneellicht in kleur en 
kracht, is nooit iets te bespeuren. Als wij bijv. 
thuis te vroeg het licht opsteken, kan men zieh 
in die helverliehtte kamer nooit voorstellen, dat 
buiten de schemering invalt. Oe vermindering 
van licht doet zieh juist het eerst in de kamer 
gevoelen, zoodra zij van buiten geen licht meer 
ontvangt. 

Een werkelijk stemmingsvol schilderen, waar
mede een tooneelspeler organisch verbnnden 
blijft, is dan ook maar alleen te verkrijgen door 
een harmonische lichtbeelding van zaal en tooneel 
samen. Kracht en kleur zullen dan heersehen 
waar zij ~u als dienaars onmachtig zijn.. Oat 
het voetlicht dan verdwijnen zal, is buiten kijf, 
zoodra de verlichting der zaal zoo krachtig is, dat 
men ook op het tooneel alles en allen kan zien. 

Laten wij ons even een tooneel voor den geest 
roepen, dat met vol daglicht begint en overgaat 
in schemeravond. Zal het publiek de stemming 
niet veel intenser voelen, als de heele omgeving 
den indruk van die komende duisternis ondergaat 
en alles vage vormen aanneemt? In dat geval 
doet de lichtbetoonillg voor het oog, wat het 
woord en de klank doen voor het oor! 

Oaarom moet in een werkelijk modern theater de 
schilderkunst en de belichtingskunst hand aan hand 
ga an en door ;;childers worden bepaald. Wanneer 
het licht beeldend werkt, krijgt de schilderij pas 
haar individueel cachet. Hierin ligt de kom ende 
waarheid, dat de tot nu gevolgde manier om 
cdecoratieve» kunst te geven, moet plaats maken 
voor de echte schilderkunst. Oe moderne tooneel
schilder zal kleur en lijn geven even als de kunst
schilder dat in de werkelijkheid doet, daar het 
middel om met eenvoudige kleurschakeeringen 
werkelijk aan de eisehen van ruimten en diepten 
te voldoen, beter kan worden bereikt, dan door 
de peuterachtige details en lichtwerkingen der 
decoratieve kunst, die niets gemeens hebben met 
een mooi tableau, gezien in het juiste licht. 

L. H. CHRISPIJN. 
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Ons onthoudende van een oordeel over de 
redenen, die deze artisten tot het besluit hebben 
genoopt, het Rotterdamsch tooneel vaarwel te 
zeggen, ook omdat bij een onderzoek vermoedelijk 
zou blijken, dat het publiek door zijn eenzijdigen 
smaak en kunstopvatting aan dit heengaan de 
grootste schuld heeft en het publiek nu eenmaal 
niet te gezeggen is - wenschen wij, toch over 
dit verlies ons leedwezen uittespreken. Zeer zeker 
zal de krachtige kunst van uitbeelding en warme 
gevoelsexpressie van mevr. van Kerckhoven in 
haar vaderstad, Antwerpen, een dankbaarder terrein 
vinden om zich te ontplooien en ook de nauw
gezette kunst van typeering haars echtgenoot 
daar in eere worden gehouden. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS * * * 
VAN DEN STADSSCHOUWBURG TE 
AMSTERDAM. * * * * * * * * * 

In het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid (1795), 
wisselde natuurlijk ook de stadsschouwburg van 

• bestuur en kreeg hij den naam van Nationale 

I
, Schouwburg ~ maar de exploitatie onder de 
,nieuwe commissarissen viel zoo onvoordeelig uit, 
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dat aan den raad der gemeente een subsidie van 
f 40000 werd aangevraagd, om het tekort te dek
ken. De raad benoemde toen een commissie uit 
zijn midden om «daarover met commissarissen van 
voornoemden schouwburg te confereeren en te 
dienen van consideratien en advies». Het rapport, 
te vinden in de bijlagen tot het, van wege de 
stad uitgegeven dagblad der vergaderingen van 
den raad der gemeente Amsterdam, geeft een en 
ander omtrent den toestand van het tooneel te 
dien tijde, dat niet van belang ontbloot iso Het 
blijkt dan dat mede oorzaak van het tekort was, 
het engagement van den troep van burger 
Snoek, als hebbende in het afgeloopen seizoen 
aan tractementen circa f 11000 gekost en voorts 
het maken van een aanzienlijk getal kleederen en 
decoratien, welke op nagenoeg f 36000 zijn te 
staan gekomen. Wat het eerste betreft: cCom
missarissen kwamen aan het bestuur, in een tijd
stip, waarin noch voor niets gezorgd was, om den 
nationalen schouwburg op den gewonen tijd, zijnde 
in het laatst der maand Augustus, met eenigen 
luister te kunnen openen; geen engagementen, 
noch voor het tooneel, voor het ballet, noch voor 
het orkest. De meesten der vorige acteurs en 
actrices waren buiten de stad; geen hunner diende 
zieh aan, noch gaf op eenigerlei wijze hun ver
langen te kennen, om weder tot den dienst des 
schouwburgs te worden aangenomen. 

Commissarissen besloten to(:'n, door middel eener 
advertentie in de couranten, alle sujetten, welke 
lust en bekwaamheid bezaten, tegen een bepaalden ' 
dag op te roepen. 

Deze advertentie naauwlijks bekend zijnde, 
kwamen de acteur en de actrice Snoek, welke 
met een troep Hollandsehe tooneellisten,' gedu
rende den zomer, eenige publieke representatien 
op een klein tooneel hadden gegeven, hunne 
diensten aanbieden. Doch er deed zieh een zwa
righeid op. De acteur en actrice Snoek stonden 
met hun geheeIe troep in een zekere verbindtenis, 
van dewelke zij zieh niet konden ontslaan, tenzij 
hun geheeie troep met hen wierdt aangenomen. 
Derhalve besloten Commissarissen, uit nood ge
drongen, om deze geheeie troep, uit 12 personen 
bestaande, aan te nemen en na hunne bekwaam
heden te salarieeren. Wij hebben· ons echter niet 
kunnen oyertuigen, dat zij daarin gelukkig ge
slaagd zijn, komende het ons voor dat eenigen 
verre boven hunne verdiensten gesalarieerd zijn 
geworden. Commissarissen hadden dan ook beter 
gedaan, minder voorbarig te handelen en den 
aannemingsdag in de advertentie gesteid af te 
wachten. Immers toen versehenen alle acteurs 
en actrices, welke te voren in dienst des Schouw
burgs waren geweest. Geen mindere genegenheid 
willende betoonen voor hen, die meest allen voor
heen den Amsterdamschen Schouwburg met ge
noegen betraden en bij de liefhebbers zoo gaarne 
ge~ien en algemeen verlangd werden, waren Com
missarissen wel verplicht deze op den nationalen 
Schouwburg te engageeren. En ziedaar de reden 
van eene zoo talrijke en voor ons I tooneel veeI 
te groote troep. Commissarissen wilden nu ook 
hiervan partij trekken en besloten om, inplaats 

van drie, wekelijks vier representatien te geven, 
om, door meerdere ontvangsten, de te doene aan
merkelijke uitgaven, goed te maken. Doch hierin 
zijn zij ongelukkig geslaagd. De onverwachte 
dood van den acteur Laplas, welke in zijn yak 
noch niet weder vervuld heeft kunnen worden, 
de aanhoudende ziekte van de acteurs Bingly, 
Hilverdink en Snoek, de gedurige ongesteldheid van 
de beroemde actrice Wattier, welke allen de hoofd
personagien moesten vervullen in verscheidene 
fraaie en algemeen gelOchte representatien, 
maakten dat tot mindere representatien moest 
worden overgegaan, die minder toeloop trokken. 
Daarbij komt de toenmalige vrijdom van andere 
vreemde tooneelen, welke op dezelfde avonden 
publieke representatien gaven en bijlOnderen 
toeloop hadden, vooral ten tijde dat de beroemde 
acteurs La Rive en St. Phal aan het Fransche 
tooneel van Gazel geattacheerd waren. Het is 
inzonderheid aan de bereidwilligheid en ijver der 
overige acteurs en actrices te danken, waaronder 
de kundige en verdienstelijke acteur en actrice 
Sardet, dat Commissarissen nog betrekkelijk zoo 
goede representatien hebben kunnen geven. 

Betreffende de gemaakte decoratien en kleederen : 
wel waren bij het tooneel vrij wat decoratien in 
voorraad, maar behoorende veelal tot stukken, die 
de toenmalige tijdsomstandigheden niet toelieten 
ten tooneele te voeren. Voor nieuwe decoratien 
is mitsdien f 4298.13 uitgegeven. Nieuwe klee
dingen hebben f 32821.2 gekost. De guarderobe 
was in een deplorabelen staat en velen onbruik
baar, sommige geheel oranje-couleur, vele met 
dezelve versierd,. anderen tot de koninkl-ij'ke 0/ 
/Jrinsel-ij'ke tooneelstukken behoorende. De nieuwe 
kostumes zijn gemaakt naar de teekeningen van 
den burger Vinkeles, zonder .dat deze daarvoor 
eenige belooning wenschte te ontvangen, hebbende 
commissarissen hem echter, als blijk van erken
tenis, den vrijen toegang in den schouwburg aan
geboden. Ook de, geheeie troep van Snoek moest 
gekleed worden en onderscheiden oude kleederen 
gerepareerd en, naar omstandigheden van tijd, 
veelal naar de Fransche manier ingericht. 

Betreffende de vrij-biljetten, waarover zooveel 
gesproken is, hebben commissarissen betuigd voor 
ieder hunner maar 100 lootjes te hebben gedis
poneerd. hetwelk over 130 representatien noch 
geen een lootje voor een' ieder hunner per 
avond bedraagt. Door de vier vorige regenten 
(thans zijn er vijf) werd over een gelijk, zoo 
niet grooter getal gedisponeerd. Commissarissen 
hebben ons verklaard. dat bij hunnen komst in 
het bestuur, dat hen geheel vreemd was, hunne 
verkeerde en mindere ervaring in een zoo uitge
breid en werkzaam yak, de baatzucht, misleiding 
en eigenbelang van deze en geene, hunne beste 
intentien kan hebben verrast en eenige uitgaven 
kan hebben veroorzaakt, die te groot en geheel 
hunne verwachting te boven ge ga an zijn. 

Eindelijk zijn ons nog opgegeven een aantal 
personen welke gewoon zijn de vrije entre in den 
schouwburg te hebben, als: de Maire; de Procu
reur der Gemeente; de substitut-schouten; de 
kapitein der nachtwachts, in wiens wijk de schouw-
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burg gelegen is; de kapiteinen der gesoldeerde 
nationale guardes, benevens hunne adjudanten; 
de hiervoor genoemde burger Vinkeles; de stads
architect Van der Hart en deszelfs huisvrouw; de 
procureur Lublink en de solliciteur Sobbe, welke 
den titel van procureur en solliciteur van den 
schouwburg dragen, eu eindelijk, de dichters, 
welke zich verdienstelijk aan het tooneel hebben 
gemaakt ; zijnde de vrijdom van ee~ige a~dere 
personen reeds in het voorleden selzoen lllge
trokkeu.» 

Aan de commissie was tevens tot advies in 
handen gesteId een verzoek «van \Vilhelmina 
Elburg, wed. Adr. Seim, voorheen actrice op dezen 
stadsschouwburg, om pensioen, uithoofde harer 
hooge jaren en behoeftige omstandigheden. Deze 
Wilh. Elburg is wezenlijk een actrice geweest, 
wier talenten, in vroeger jaren hebben uitgemunt, 
tot zij, in den jare I 7~6, het tooneel verwisselde 
met de aanvaarding van een koffijhuis in den 
Bosch, alwaar zij in de geweldadige plundering, 
bij de noodlottige revolutie van 1787, van alle 
hare goederen is beroofd. Hoewel niet kunnende 
treden in het eigenlijk verzoek van de wed. Seim, 
om met een jaarlijks pensioen begiftigd te worden, 
meenen wij haar te mogen recommandeeren aan 
commissarissen van den nationalen schouwburg, 
ten einde haar bij preferentie te engageeren tot 
7.00danig vrouwelijk employ, als door haar zoude 
kunnen worden waargenomen en dat op zoodanige 
conditien als weduwen "an acteurs of andere 
sujetten van den schouwburg meermalen aldaar 
zijn geemployeerd geworden. 

Voor 't overige moeten wij bekennen, dat het 
noodzakelijk is om degeen, welke hunne talenten 
en beste levensdagen ten dienste van den schouw
burg hebben besteed, op hunnen ouden dag voor 
gebrek en armoede te beveiligen. Wat toch, mede
burgers ! is een acteur, die, jaren achtereen, zich 
afgesloofd heeft, om zijne landgenooten, niet alleen 
nuttig te vermaken, maar ook teffens de fraaiste 
lessen, de edelste deugden, de prijzenswaardigste 
gevoelens, en vaderlandsche bedrijven voor te 
stellen, en in hunne gemoederen in te drukken, 
wat is die man. wanneer hij oud en zwak ge
worden zijnde, zijne geestvermogens uitgeput, zijne 
leden verstramd zijn, en hij niet langer op het 
tooneel verschijnen kan, zonder, als het ware, de 
toegevendheid af te smeken, van dat pubJiek, het
geen hem te voren met handgeklap en toejui
chingen overlaadde! Wat is de man, wanneer 
hij, op het tooneel niet meer gebruikt kunnende 
worden, eindelijk zijn ontslag bekomt? Welk een 
poel van eIlende opent zich dan op den ouden 
dag voor zijn verbijsterd gezigt, bij het schrik
bJarend denkbeeld en angstvallig vooruitzicht, van 
het einde zijner dagen in kommer en gebrek te 
moeten doorbrengen! - Deze vergadering denkt 
te edel, dan dat zij niet alle aanleiding zoude 
willen voorkomen, van in de gedenkschriften onzes 
t~ids aan te teekenen: ook onder een vrij repu
blikeinsch bestuur wierd de kunst verwaarloosd, 
en de kunstenaar, de afgeleefde kunstenaar, leed 
gebrek, en bedelde brood. 

Eindelijk vinden wij noch in onze handen ge-

steld een adres van Joachim van Embden, in 
qualiteit als Commissaris en Directeur van het 
Joodsehe Hoogd. tooneelgezelschap, binnen deze 
stad, verzoekende, om daarbij geällegueerde rede
nen, dat het decreet van de Representanten van 
het volk van Amsterdam, waarbij bepaald is, dat, 
gedurende den tijd dat de nationale Stadsschouw
burg speelt, geen vreemde tooneelspelJen binnen 
deze stad zouden mogen speIen, ten hunnen op
zigte, mag buiten effect gesteId worden, als zijnde 
het gezelsehap geen vreemde- troep, maar meestal 
bestaande uit lied~n, welker ouders en voorouders 
steeds hier gewoond hebben: De Commissie is 
van oordeel, dat hem verglInd worde de vrijheid, 
om gedurende het saisoen, ook op het Hoog
duitsch J oodsch tooneel pllblieke representatien 
te ge'ven, echter alJeen op avondeu, als de nati
onale schouwburg niet speien zal» 

Uit de bijgevoegde rekening blijkt, dat er nog 
al wat omging i'1 den Stadsschouwburg dier dagen_ 
Ontvangen werd in het seizoen aan diverse repre
sentatien enz. (w~aronder huur "an den lokalen) 
(103.808.18. Uitgegeven werd (135.047.12 (waar
onder aan tractementen acteurs, actrices, dansers 
danseressen, orcest, muziek, suppoosten I 73.906.) 
Het te kort bedroeg dus feitelijk f 3 1.238. I 4· 

* * * 
Dat het tekort is aangevuld, blijkt uit de latere 

stukken - maar van een pensioenfonds Is niets 
gekomen. Trouwens, ook het bijpassen uit de 
stadskas ging niet zonder protest, getuige een 
aan den raad gericht adres van vijf burgers, dat 
wij nog vonden. Daarin wordt o. m de onbilJijk
heid betciogd. «dat de burgerij van Amsterdam, 
waaronder een so groot gedeelte is, hetwelk zeer 
weinig of nimmer den schouwburg bezoekt, moet 
dulden, dat de belastingen, die zij met hun zweet 
en bloed opbrengen, voor een so groot gedeelte 
zouden moeten dienen om een bijzonder gestieht, 
hetwelk. tot een willekeurig vermaak voor hem, 
die zulks betalen wil, strekt, te ondersehragen .. » 

precies zooals zulk een protest thans luiden ZOU, 

als de stad of staat neiging ging toonen het too
neel geldelijk te steunen! 

LESSTNG-THEATER. * * * * 
Het onder directie van dr. Otto Brahm staande 

tooneelgezelsehap van het Berlijnsche Lessing
theater, geeft in den Stadsschollwburg een serie 
voorstellingen, die met belangstelling worden ge
volgd en dit ook verdienen. Dr. Brahm is een 
soort nieuwliehter op tooneelgebied; een soort 
Antoine, die zieh tot roeping koos de blijde bood
schap van natuur en waarheid aan het Duitsche 
tooneel te brengen. Daar had het dan ook inder
daad wel behoefte aan. Een macht van talent 
plaeht in vroeger jaren -- nog een kwart eeuw 
geleden - te worden bedorven door gemaakt
heid, zijn frischheid ten offer te brengen aan den 
Schablonendienst van het conventionalisme. De 
Weimarsche trariitie overheerschte - maar zonder 
het Goethe'sche idealisme. Het was namaak van 
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buiten en heel het tooneelspel stond onder den 
dwang der indeeling in vaste emplooien, ieder 
met een diep ingesneden merk. Men had den 
Heldenvater, de Heldenmutter, de Naieve, de 
Bachfisch, den Lebemann enz. enz. en reeds bij 
zijn of haar eerste opkomst, zag men aan houding, 
stap, hoorde men aan stern en intonatie, wie men 
voor had. 

brengende macht des regisseurs zieh niet sterk 
gellOeg weet voelbaar te maken - wat voor het 
grootste deel te wijten is aan de omstandig
heden, waaronder bij ons het tooneel zijn bestaan 
heeft te handhaven, anderdeels ook aan het min
der gemakkelijk aan gezag tot onderwerping te 
dwingend "zelfgevoel" van den in vrijheid gedres
seerden Hollander - dat het juiste midden in 
deze, moeilijk te treffen is, blijkt toch thans ook 
weer uit wat het Lessingtheater ons te zien geeft. 

Den tweeden avond is opgevoerd: lIfil'Zf' lIud 
lIIario, Komödie in vier Akten van Georg Hirsch
feld. Deze leerling uit de school van Hauptmann 
heeft zieh in Duitschland doen kennen als de 
dichter van een nieuw milieu, dat van het klein
burgerlijk jodendom. Hij moet veel doorgemaakt 
hebben in zijn jonge leven. veel geleden en ge
streden hebben om zich tot zelfstandigheid te 
ontwikkelen. Mieze und Maria. zijn laatste stuk, 
speelt niet in een joodsche omgeving .- maar in 
de groote wereid. Het blijkt echter dat Hirschfeld 
daarin niet zeer goed thuis iso want zijn milieu
schildering maakt een nog al fantastischen indruk. 
Dr. Wendelin Weisach, Sibylle, zijn vrouw, zelfs 
ook Graf Purzuali-Gamsburg, schijnen ons meer 
bedacht, dan uit de werkelijkheid gegrepen. ZeUs 
de hoofdpersonen: Mieze, het wild opgegroeid 
kind van Dr. Wendelin, bij een winkeljuffrouw. 
dat hem op I4-jarigen leeftijd op zijn dak wordt 

. gestuurd 'en welk kind dan in het stuk beproefd 
wordt te vervormen op de maat van Dr. Wen
nelins eigen levensnorrn, is niet geheel zuiver 
geteekend. Maar het is een mooie speelrol voor 
een actrice, die toevallig het physiek heeft van 
een 14-jarig meisje en voor Ida Orlof, die bij het 
Lessingtheater Mieze voorstelde, schijnt het stuk 
als geknipt te zijn. Toch heeft Hirschfeld zijn 
stuk niet willen laten zander herinnering aan zijn 
jeugdleven. aan zijn worsteling om uit het ghetto, 
het geestelijk ghetto uit te komen, dat zoovelen 
zijner rasgenooten omspant. Hij gaf haar in 
Joseph Lindigkeit, den secretaris van Weisach. 
Deze is de eenige die Mieze begrijpt en met haar 

Brahm nu behoort onder degenen, die tegen 
die tot gekunsteldheid vervallen kunst zijn inge
gaan en op het tooneel een natuurlijker wijze 
van doen, een zuiverder uitdrukking van het wer
kelijk gevoelde, zijn gaan propageeren en inderdaaad 
zal ieder, die de voorstellingen van het Lessing
theater gevolgd heeft, moeten erkennen, dat tus
sehen toen en nu, een hemelsbreed verschil be
staat. De acteurs en actrices bewegen zich anders, 
natuurlijker. Wel natuurlijk merkt men eigen
aardigheden op, bijv. in het korte. gesaccadeerde 
gebaar der vrouwen, dat aan de actrices, ook 
als zij dame<; moeten voorstellen gelijk 
Else Lehmann in Mieze und lIIaria - iets bur
gerlijks blijft geven - maar dit houdt verband 
met het raseigen van de Duitschers, dat hen on
derscheidt bijv. van Franschen. De vraag is echter, 
of men onder nen invloed van de nieuwere schoo\, 
bij het Lessingtheater, niet in een an der uiterste 
is vervallen en wat al te afkeerig is geworden van 
"spei", van schakeering, van kleur, of men uit vrees 
van boven de maat te gaan, van te overherodiassen, 
er niet·te ver ben eden blijft! Het kwam ons zoo 
voor, in de als ensemble voortreffelijke opvoering 
van Fuhrmnan Henschd. Ook verwaarloozen 
vooral de mannen, onder het personeeI, wel wat 
al te zeer de dictie en mompelen ze p1aar wat 
voor zich heen. Het Rembrandtieke reet· pt van 
veel weglaten, veel in de schaduw zetten om het 
licht te concentreeren op de hoofdpartij, zal wel 
voor aUe kunst in alle tijden. zijn groote waarde 
behouden. En het zou mij geenszins verhazen, als 
zij, die Voerman Henschel hebben gezien van het 
gezelschap van Het Nederlandsch Tooneel, met 
Louis Bouwmeester en mevr. Mann in de hoofd
rollen, van dit stuk meer in Ge herinnering 
gegrift zullen houden, dan wie het stuk kennen 
alleen uit de vertooning van het Lessingtheater. 
Ongetwijfeld was Ritter een imposante voerman 
Hensehel, maar hij bleef toch wel wat erg in het 
grijze, grauwe. Hier en daar zou er wel een 
licht je op kunnen zijn gezet. Het moge zijn, dat 
Louis Bouwmeester het soms wat te hoog opvoerde, 
Ritter bleef te zeer beneden de hoogtepunten, die 
de rol aangeeft en schijnt ook over een minder 
volledig gamma van gp.voelstonen te beschikken. 
En Else Lehmann? Natuurlijk, waar, in alles wat 
zij deed en te zien gaf; blijvende buiten alle , 
effectbejag, maar, mevr. Mann bracht toch meer 
kleur in de rol en dat Henschel aan de zinnelijke 
bekoring, die van Banne heeft uittegaan. niet 
ontkomen kon, sprak overtuigender uit de ver
persoonlijking der figuur door onze Hollandsehe 
groote kunstenares. Het moge wederom zijn geble
ken. dat aan onze voorstellingen de eenheid in het 
ensemble-spei vaak te wenschen laat; dat er minder 
tucht heerseht ; dat de alles regelende en in toon 

meevoelt : 

Wir sind jung, Mieze. Wir sind arm und 
enterbt, alle beide. Wer hat uns gefragt, of 
wir existieren wollen? Ich bin ein armer 
russischer Jude. Und du? Du hast dich selbst 
zie erziehen, ohne die Liebe anderer. Ich 
weiss, dass das möglich ist. Ich will es dir 
zeIgen. 

MIEZE. 

Sie WIssen so viel ... ! 

LINDIGKEIT. 

Woher denn? In diesem Hause habe ich 
es mir angeeignet. Frondienste hab' ich ge
leistet, um Bücher zu bekommen, Bücher, 
Kunst zu sehen, Kunst! Ich habe von den
selben Schüsseln gegessen, wie die hier, aber 
niemand ahnt, dass er für mich eine andere 
Nahrung war. Niemand kennt mich, und es 
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soll mich auch niemand kennen, bis ich mich 
durchgesetzt habe auf meinem Weg ... » 

Het oogenblik, dat hij zich doet kennen, komt 
in de laatste acte, als hij zijn ontslag neemt uit 
de betrekking bij Wendelin en hem zijn wanbegrip 
verwijt omtrent 's menschen bestemming, gebleken 
ook in de aver~chtsche opvoeding, die hij 
Mieze heeft willen' geven en daar brengt hij de 
idealistische tendenz onder woorden, die Hirsch
feld moge hebben voorg~zweefd bij de schepping 
zijner Mieze, maar waarvan hij die schepping dan 
toch niet heeft weten te doordringen. Vandaar 
dat Lindigkeits verklaring op het eind van het 
stuk, ons ... verrast. Als Lindigkeit zijn vroegeren 
meester de ledigheid van zijn door uit~rlijk kunst
schoon omringd bestaan onthult en Wendelin hem 
vraagt: 

Glauben sie denn wirklich, dass Sie ein 
nützlicheres Mitglied der menschlichen Ge
sellschaft sind als ich 7 Sie, ein steriler, kri
tischer Jude, der die Still nur begleitet 7» 

antwoordt Lindigkeit: 

Vielleicht nur wenig nützlich~r, als ein 
arischer Dekadent, der sie auskostet ... Aber 
der dritte wird kommen. Aus dem Volke. 
Aus dem deutschen Volke. Das Kind, das 
hier gelebt hat wie ein Märchen der Wirk
lichkeit - das Kind hat mir wie eine Ahnung 
davon gegeben. 

WENDELIN. 

Mieze? 

LINDIGKEIT. 

Sie soll nicht untergehen wie die anderen 
alle, die begabt "ind für das Grösste und im 
Klein-sten und Gemeinsten verschwinden müs
sen. Das "Volk" ist das Massengrab seiner 
Talenten. Ich will sie ober halten! Ich! Ich 
will Recht behalten - euch allen gegenüber! 

Gelukkig, dat de acteur die deze fraseolegie te 
verkondigen had, dit deed op zoo eenvoudige, 
sobere wijze, met inderdaad iets gevoeligs in de 
stern! Hadde hij het er uit gegooid - gelijk dit bij 
een minderwaardig gezelschap licht had kunnen 
geschieden - het zou belachelijk hebbengeklonken. 
Maar aan dergelijke trekjes herkent men de oor
deelkundige regie, die bij het Lessing-theater op
zieht houdt; een regie, die daarom toch niet 
volmaakt iso Ware zij dat wel, het zou niet voor
komen, dat de eene acteur, gelijk die voor Lin
digkeit speelde: Paul Max, duidelijk articuleert, 
de an der, gelijk Willem Grunwald en ook Carel 
Forest, den tekst nonchalant van de lippen laten 
vloeien, de eerste zelfs zonder er iets in te leggen ! 

Den derden avond is Hauptmanns Rose Bernd 
gegeven. In dit stuk van naturalisme heeft het 
gezelschap zieh van zijn voortreffelijkste zijde voor
gedaan. Else Lehmann was hier buitengewoon 
van hooge, edele kracht, die het uit een Altags
motz"e/ geboren drama, tot een aangrijpende tra
gedie heeft verheven. En het samenspei was 
supeneur. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * * * * * 

Sophie van Gijtenbeek. 

In den Stadsschouwburg heeft een vrij talrijk 
publiek aan mevrouw Van Gijtenbeek een zonnigen 
avond bereid door haar, in weerwil van de weinig 
beteekenendc rol die ze te vervullen had, warm 
toe te juichen. Er waren er blijkbaar velen die 
zieh de jubilaresse nog uit een vroeger tijdperk 
herinnerden - weinigen echter die zoo ver in 
herinnering teruggingen als de heer De Leur, die 
sprak van het aardige meisje van het balletcorps, 
van den jongen in rood-zwarte kleedij die zoo 
verdienstelijk de travesti-rol in een oud en lang 
vergeten stuk speelde. 

Men gaf gisteravond Hofgunst, het voor velen 
en bovenal voor juffmuw Morel zoo dankbare 
stuk. Mevrouw Van Gijtenbeek was de rol van 
Grootmeesteresse toebedeeld op haar 40-jarig feest. 

Na de derde acte werd zij voor het voetlicht 
gehuldigd. We zeiden boven reeds dat de heer 
De Leur de gebruikelijke toespraak hield. Eerst 
de revue - en dan legde hij er nadruk op dat 
voor mevrouw Van Gijtenbeek in haar jeugd elke 
rol een succes was. Hij voegde er echter aan 
toe, dat de operette vermoedelijk het struikelblok 
is geweest in haar kunstenaarsleven. Namens 
den Raad van Beheer, de directie Stoel en Spree, 
de Frascatie-artisten kon spreker bloemen aan
bieden. De confraters en confrateressen hadden 
een gouden sieraad voor een geschenk besternd, 
Want wel vierde mevr. Van Gijtenbeek gister
avond haar 4o-jarig jubilee, doch iedereen weet 
dat zij reeds meer dan 50 jaar feitelijk -aan het 
tooneel verbonden iso Nog een paar vriendelijke 
woorden en toen meende de jubilaresse ook iets 
te moeten zeggen. 

Na de dankbetuiging aan Raad van Beheer, 
confraters en vooral aan den heer De Leur, gaf 
mevr. Van Gijtenbeek even uiting aan de minder 
opwekkende gedachten die op haar feestavond, 
ondanks het huldebetoon, haar vervulden. Zij 
meende dat op haar Laurillard' 5 woorden: <' Er is 
een tijd van komen - ook een tijd van gaan» 
zoo geheel van toepassing waren. Toen ze voor 
acht jaar aan Het Ned. Tooneel werd verbonden, 
hoopte ze nog iets te kunnen presteeren. Die 
hoop is spoedig in rook vervlogen. En zelfs voor 
dezen avond kon haar geen rol worden toebedeeld 
die ze zoo gaarne had gewenscht. Het jonge 
verdringt het oude - en zij heeft niets meer te 
wachten. 

Die pijnlijke woorden werden, voordat het scherm 
viel, even onderbroken door juffrouw Morel, die 
namens mevrouw Pauwels nog met een bloem
stuk de gelukwenschen dier vroegere confrateres 
overbracht. ( Hbd.) 

* * * 
Jubileum Bataviasche schouwburg. 

Den 2gen Maart_van dit jaar zal, zegt de «Ind. 
Kunstkronieb, het juist 250 jaar geleden zijn, 
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dat de schouwburg te Batavia werd opgericht. 
Het gebouw werd den 20en Juli d.a.v. ingewijd 
met de opvoering van het treurspel «Jacoba van 
Beijeren», geschreven door den A,msterdammer 
Jan de Marre. 

Zou de tegenwoordige directie dit merkwaardig 
feit niet belangrijk genoeg achten, om het te 
herdenken door het organiseeren van een feest-
concert of feestvoorstelling? . 

Er rest daartoe, wel is waar, niet veel tijd meer, 
maar te laat is het toch stellig niet. 

Ten einde misverstand weg te nemen, voegt 
hier de «Java-Bode,) aan toe, dat op den 2g en 

Maart 1]57 in c Rade van lndia» werd geappro
beerd om aan den oud sous-lieutenant der Dra
gonder lijfwacht, Gabriel Besse du Pouget, per
missie te vedeenen om in het zoogenaamde 
Heeren Logement te Batavia een schouwburg op 
te richten. 

Het zal den 2gen Maart dus ISO jaar - niet 
250 jaar - geleden zijn, dat dit besluit viel. 

Maar met den thans bestaanden schouwburg 
heeft deze datum niets uitstaande. 

Onze schouwburg in de Komediebuurt werd den 
7en December 1821 plechtig geopend_ Het fraaie 
gebouw is opgericht uit particuliere middelen en 
op instigatie van de roemruchte tooneelvereeni
ging «Ut desinb. Alleen heeft de Regeering 
dOClr het beschikbaar stellen van den bouwgrond, 
van de afbraak van eenige huizen in de beneden
stad en van een restantsom, als overschot van 
den toenmaals reeds verdwenen stad!'schouwburg, 

in oud-Batavia, meegeholpen aan het tot stand 
komen. 

* * * 
Pensioenfonds. 

Gelijk men zich herinnert, hebben de heeren 
Stod cn Srrce besloten, elk jaar in den "Schouw
burg Stoel & Spree" een Buzlertg-ewotu: Voor
stellz'ng te geven, waarvan de opbrengst zal worden 
afgedragen aan het "Pensz-oe1l!onds voor N eder
landsehe Tooruclistpt." 

Deze voorstelling zal dit jaar plaats hebben 
Donderdag 18 April en bestaan in een enkele 
opvoering van: "lid Konz-nkrijk der Vrouzf}cn I" 
een der beste successtukken van het repertoire 
en waarin Mevrouw Jeanne Spree-Mänch de rol 
vervult van Xeressa, Eerste Ministeres in het 
"Koninkrijk der _ Vrouwen" en Spree die van 
Dionysus, student in zijn twaaltde stucliejaar. 

Met de directie, hopen wij, dat het Publiek, 
vooral dat der getrouwe "Stoel en Spreebezoekers" 
door een stampvolle zaal het bewijs zal leveren, 
dat het streven der "Vereeniging VClor N eder
landsehe Tooneelisten" door het Amsterdamsche 
publiek wordt gewaardeerd! 

Voor deze Voorstelling zijn de prijzen der 
plaatsen: Fauteuils f 1.25, Stalles f 1. ,Midden
Balcon f 0 75, Zij-Balcon f 0.60, Parquet f 0.40. 

Plaatsen kunnen besproken worden: van 
Zaterdag 13 April af, dagelijks van IO tot 3 uur. 

ADVERTENTIEN. 

Tarief van Advertentien in HET TOONEEL. 

Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 
Per 100 regels a 9 cts. 

" 
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" " 
8 

" 
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" " 
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" 

" 
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" " 
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" 
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1500 
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leder lid van het Tooneelverbond brenge 

ieder jaar een nieuw lid aan! 

Oe redacteur is verhuisd naar 
Johannes Verhulststraat 73. 

INHOUD: Officieei. - 11. L. B.: Prof. Dr. A. G. van 
Harne! t. - KnipseIs en Snippers. 

* * 1/1 .jI * OFFICIEEL * * * * * 

NElJERDANDSCH TOONEELVEROOND 

37E ALGa1EENE VERGADERING TE DORDRECHT, 

OP ZATERDAG 2S MEI 1907 
(voor nadere bijzonderheden raadplege men het 

volgend nummer). 

PUNTEN V AN BEHANDELING: 

I. Opening der vergadering. 
11. Begrootingen. 

III. Voorstel van het Hoofdbestuur tot het aan
gaan van eene leening ten bedrage van 
hoogstens l 800.-

Toeliehting: Zoowel het gebouw der 
Tooneelsehool, als het ameublement aldaar, 
inzonderheid dat voor het tooneel, behoeft 
dringend verbetering. Ons budget laat niet 
toe de buitengewone uitgaven, die voor een 
en ander noodig zijn, op een jaar te doen 
drukken; vandaar het voorstel om voor dit 
doel geld op te nemen tegen jaarlijksehe 
aftossing en aldus den last over meer jaren 
te verdeelen. 

IV. Verkiezing van drie leden van het Hoofd
bestuur; aan de beurt van aftreding zijn 
de heeren: Mare. Emants, Dr. J. Vinkesteyn 
en L. Jaeobson. Allen zijn herkiesbaar. 

V. Verkiezing van een lid der Commissie van 
Beheer en Toezieht over de Tooneelsehool. 
Aall de beurt van aftreding is de Heer 
E. de Jong. (herkiesbaar). 

VI. Verkiezing van eene dame-patronesse van 
de Tooneelsehool. Aan de beurt van aftreding 

_::x:_~ ______ .. ______ ~_. __________ " _________ _ 

Wat voor de redactie bestemd is, adres
seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 73. 

is Mevr. de Gijzelaar-van Assendelft de 
Coningh, die zieh niet beschikbaar stelt 
voor eene herkiezing. 

VII. Verslag van de vereeniging van Neder
landsehe Tooneelisten (Pensioenfonds). 

STAAT VAN HET VERBOND. 

EERE-LEDEN: 

Mr. N. J. van Hall, Mevr. M. E. A. Waller
SchilI, Prof. Dr. A. G. van Harne!. 

HOOFDBESTUUR : 

Mare. Emants, 's Gravenhage, Voorzziter 
Mr. A. Fentener van VIissingen, Amsterdam, 

Onder- Voorzitter en Penningmeester 
Mr. P. W. de Koning, Amsterdam 
Mr. J. v. Scheviehaven. 
Dr. J. Vinkesteijn, Schiedam 
Frits Lapidoth, 's Gravenhage 
L. Jacobson, Rotterdam . 
J. Milders, » 

J. H. Mignon, Utreeht, Srcrdarzs 
Oosterstraat I. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

I Eerelid (Louis Bouwmeester.) 

387 leden. 

Janr van 
aftreding. 

1908 
1908 
190 9 
19°7 
19°9 
19°7 
1908 
19°9 

Bestuur: Mr. P. W. de Koning, Voorzz'tter; Mr. 
L. H. J. Lamberts Hurrelbrinek, Onder- Voorzitfer; 
W. G. Nieuwenkamp, Secretaris; J. Vriesendorp, 
Pennz'ngmecster; Hendrik Wertheim ; Bern. J. 
Citroen; Herman G. Jurriaans; J. Funke; Jhr. A. 
W. G. van Riemsdijk. 

Elet adres van den Waarn. Secretarzs lS: 
Heerengracht 42J. 

Gedelegeerde voor de Tooneelsehool IS: 

Mr. P. W. de Koning. 
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AFDEELING ROTTEHDAl\T. 

448 leden. 

Bestuur: L. Jacobson, Voorzütcr; C, van Ros
sem Czn. Pennin,Rmeester; A. RobertsonAWzn., 
A. C. Dalen; A. Kolff; J. Milders Secretarzs, Dier
gaardelaan 2. 

Gedelegeerrle voor de Tooneelschool 1S: 

de heer A. Robertson. 

AFDEELING 's GRA VENHAGE. 

270 leden. 

Bestuur: M. A. Kuytenbrouwer, Voorzitter: J. 
Meihuizen, PClIllil/glll('CS/('T; J. C. van den Tol, 
Secrd(ln~~; J. Haus; J. H. H. Vogel; Mr.G.C.J. 
Varenkamp. 

Gedelegeerde in de Commissie van Beheer en 
Toezicht op de Tooneelschool: 

M. A. Kuytenbrouwer. 

AFDEELING UTRECHT. 

84 Leden. 

Bestuur: Prof. Dr. J. H. Gallee, Voorzittrr; G. 
R. Deelman, Ondcr- Voorzzltcr; Mr. J. G. Brouwer 
Nijhoff, Penni1lgmCf'stcr; H. R. VerLoren van 
Themaat; ]. H. Mignon, Secrctans. 

Gedelegeerde bij de Tooneelschool: 
Prof. Dr. J. H. Gallee. 

AFDEELING GRONINGEN. 

34 leden. 

Bestuur: . , Voorzitter, 
Mr. B. ten Bruggen Cate, ondcr- Voorzüter; J. H. 
Hooft van Iddekinge, Sccrctans; Mr. A. W. F. 
H. Sänger, Penningmccs!rJ'; Prof. Dr. J. F. Eyk
man; Prof. Dr. G. C. Nijhoff; Mr. F. F. Beukema. 

Gedelegeerde bij de Tooneelschool: 
Prof. Dr. G. C. Nijhoff. 

Mr. A. W. F. H. Sänger, plaatsvervanger. 

AFDEELING MIDDELBURG. 

52 leden. 

Bestuur: Jhr. Mr. W. H. Snouck Hurgronje, 
Voorzitter; J. A. Altorffer, Penningmeester; Joh. 
L. van der Pauwert, Secrctarzs. 

AFDEELING DORDRECHT. 

43 leden. 

Bestuur: F. C. Deking Dura, Voorzitter; Mr. 
D. van Houten Jzn., Penningmecster; Mevrouw 
Top van Rhijn-Naeff; J. van Wageningen Dzn.; 
J. H. den Bandt, Secretarzs. 
Hel adres van den Secretarzs zs.· Steegoversloot 47. 

Gedelegeerde bij de Tooneelschool 1S: 

F. C. Deking Dura. 

AFDEELING TIEL. 

I I leden. 

Bestuur: J. A. Heuff, Voorzitter; J. L. v. Lidth 
de Jeude, Secretaris-Prnningmeester. 
Gedelegeerde bij de Tooneelschool: J. A. Heuff. 

AFDEELING ' DELFT. 

Niets ontvangen. 

JAARVERSLAG VAN DEN ALGEMEENEN 
SECRETARIS I9:l6- 1907. 

In het tijdvak waarover het jaarverslag loopt, is er 
van het N ederlandsch Tooneelverbond het navolgende 
te zeggen. 

Welke pogingen het Hoofdbestuur aanwendde, nieuwe 
afdeelingen '-warnen niet tot stand. Er werden onder
handdingen aangeknoopt met tooneel voorstanders te 
Arnhrm, Z7R.lulle en Zutplzen. 

Te Arnhem is zeer ernstig oyer;egd met tal van 
personen, die als lid der Schouwburgcommissie, 01 om 
andere redenen konden geacht worden belang te 
stellen in ons N ederlandsch tooneel. 

De resultaten van het ernstig pogen zijn helaas niet 
bevredigend gewetst. 

Een zelfde uitkomst leverde een poging te Zwolle 
gewaagd op, niettegenstaande Zwolle's burgemeester, een 

I erkend vOOI'stander van de tooneelspeelkunst, des ge
vraagd antwoordde: "Het streven van Uwe Vereeni
ging verdient dan ook naar mijne meening ki-achtigen 
steun !" 

J uist aan dien krachtigen steun bleef het ons ont
breken, 66k helaas vaak in eigen boezem 

Het Tooneelverbond, 't moet erkend, gaat niet op 
rozen, het leden laI neemt niet bedllidend toe, 1 ~oo 
leden op een bevolking als de onze, is een te weinig 
beteekenend aantal. 

Toeh erkenne men met dankbaarheid de groote 
, werkkracht vall hel Haagsehe afdeelingsbestuur, dat 

het ledental van 237 tot 270 wist op te voeren, 
erkenne men dat Rotterdam zieh, met inspanning van 
alle krachten, voor te grooten terugslag heeft weten 
te vrijwaren. 

Al1lsterdam ging, ,üdlegmstaallde de bekmde actiz,iteit 
van het bestllllr dezer afdeeling, achteruit. Intusschen 
zijn of worden aldaar damescommissies, die de leden
werving zullen ter hand nemen, ingesteld en het Iijdt 
geen twijfel of binnen korten tijd is de afdeeling haar 
verlies te boven om zoo haren Oll den roem te hand
haven. 

Van de kleinere afdeelingen kan UtrecM op eenigen 
voorllitgang bogen, lliet zoo groot als het Bestuur 
aldaar had gehoopt en op goede gronden ver,w~cht, 
maar het bewijs leverend van opgewekt vereemgmgs
leven. 

Overtuigd, dat alle afdeelingsbesturen met hlln beste 
krachten de zaak van het Verbond voorstaan, is het 
hier to('h de plaats nogmaals krachtig en dringend op 
te wekken, steeds en steeds naar uitbreiding te strevep. 
De taak dier Besturen is, evenals die van het Hoofd
bestuur, vaak eene ondankbare. In velerlei opzichten 
zouden de Verbondsieden die taak kunnen verlichten, 
wanneer zij aan hen, die tot besturen werden geroepen, 
hun voorlichting en hulp toezegden en de propaganda 
door woord en daad in eigen kring wilden bevorderen. 
Geschiedt dit in de toekomst, - van gemis aan steun 
in eigen boezem, zal niet meer kllnnen worden ge
sproken! 

Wijl de toestand van het Verbond dit vorderde, 
heeft het Hoofdbestuur pogingen aangewend om steun 
van regeeringswege te krijgen. Het wendde zich bij 
gemotiveerd adres tot den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, tot Ged. Staten van N.-Holland en tot het 
Dagelijksch Bestllur van Amsterdam, daarin verzoekende 
het Verbond subsidie te verleenen ten behoeve van 
het lJakonderwljs, dat van zijnentwege aan de Tooneel
school wordt gegeven. 
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Oe allerlaatste besprekingen met de onderscheidene 
autontelten geven het Hoofdbestuur aanleiding de 
pogingen om subsidie te verkrijgen, voort te zetten. 

Ook in andere richting heeft het Hoofdbestuur voor
loopige stappen gedaan. Het heeft getracht het terrein 
der rederijkerskunst te verkennen, ten einde tot alle 
vereenigingen het verzoek te richten als lid van het 
Verbond toe te treden. 

Hoewel het nog niet mocht gelukken een behoor
lijken legger saam te stellen, doordat de adressen der 
onderscheidene Karners, voor zoover de Karners niet 
in de groote steden zijn gevestigd, met den besten 
wil onontdekbaar blijven, is het toch mogen gelukken 
door mondeling verlOek enkele Karners voor het lid
maatschap te winnen. 

Het Hoofdbestuur hoopt, dat de afdeelingsbesturen 
hie6n aanleiding mogen vinden, langs dien zelfden 
weg te doen wat in deze in hun kring te doen mocht 
blijken. 

Wanneer dit verslag in druk vcrschijnt, breekt voor 
alles wat op het tooneel betrekking heeft, een periode 
van rust aan: 

Een verblijdend verschijnsel is het, dat in het af
geloopen seizoen onze oorspro~ kelijke tooneellitteratuur 
teekenen van herleving gaf. Bij het N ederlandsch 
Tooneel, het Rotterdamsch Tooneelgezelschap en de 
N ederlandsche Tooneelvereeniging. gingen verschil
Iende oorspronkelijke stukken met meer of minder 
succes. 

Moge, als de rustpoos voorbij is en na den korten 
zomer, de tijd van werken weer aan breckt, 66k op 
dit gebied de belangstelling in ons tooneel onver
flauwd blijken. 

Andermaal gingen Nederlandsche tooneel- en woord
kunstenaren naar om:e overzeesche bezittingen. BOllw
meester ten tweeden male, Albert Vogel voor het eerst. 
Berichten omtrent hun beider succes hebben wij met 
blijdschap ontvangen en met belangstelling wordt hun 
wedervaren, waaromtrent de dagbladen van tijd tot 
tijd in particuliere brieven berichtten, gevolgd. 

Moge het naderend seizoen voor Tooneel en Tooncel
verbond van bIo ei getuigen en allen, die geacht worden 
belang te stellen in onze nationale kunst, die werk
kracht en toewijding ontwikkelen, welke in een land 
als het onze onontbeerlijk zijn voor haar bloei en 
voortbestaan. 

Utrecht, April 1907. 

J. H. MIGNON, 

AI;,'. Secretaris. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

Onze Secretaris, de heer W. G. Niellwenkamp, bleef 
gedurende het geheeIe jaar ongesteld, zoodat wij zijn 
altijd gewaardeerde tegenwoordigheid op onze ver
gaderingen moesteil. missen. Ook nu werden zijn 
bezigheden door den ondergeteekende waargenomen. 

Het getal onzer bestuursleden werd gebracht van 
7 op 9. De nieuwe zetels werden bezet door de 
h.h. J. Funke enJhr. A. W. G. van Riemsdijk. Overigens 
kwam in het bestnur geen verandering. 

Het aantal leden daalde opnieuw. Ditmaal van 42 I 
tot 387. 

Plannen tot het aanwervcn van nieuwe leden waren 
in voorbereiding en verkregen, door een daartoe van 
ons Hoofdbestuur uitgegane opwekking, vasteren vorm. 

Aan de leden werd een uitvoering aangeboden van 
Hel Hool{ste Recht van Mevr. Ina Bondier-Bakker, 
vertoond door de N ederlandsche Tooneelvereeniging 
en hun wacht, behalve nog een uitnoodiging van de 
Koninklijke Vereeniging «Het N ederlandsch Tooneeh, 
de voordracht-avond, waarop de acht alleenspraken, 
uitgekozen uit de 79, die werden ingezonden ten-

gevolge van de door ons uitgeschreven prijsvraag, 
zullen worden ten beste gegeven en - als de jury 
maar tevreden is! - voor een deel bekroond. Oe 
bijzonderheden omtrent de prijsvraag werden in dit 
tijdschrift medegtdeeld. 

Oe afdeeling ondersteunde opnieuw een leerlinge 
van de Tooneelschool op voordracht van den Oirecteur, 
droeg bij tot de Galerij van Portretten in den Stads
schonwburg en keerde 10 % van haar zniver voor
deelig saldo aan het Pensioenfonds nit. 

Door bloemen en kransen toonde de Afdeeling haar 
belangstelling bij Bouwmeester's terugkomst uit Indie 
en bij de jubelfeesten van den heer P. W. de Leur 
en Mevrouw H. W. A van Ollefen-Kley. 

Het voordeelig saldo, verleden jaar.f 254.16\ werd 
dit Jaar begroot op.f 34374'>' waarbij echter niet kon 
worden geIet op de kosten van de prijsvraag, waaraan 
bij het samensteIlen der begrooting nug niet werd 
gedacht. 

J. VRIESENDORP, 

U'aanl. Sf(rftaris. 

AFDEEL1NG ROTTERDAM. 

Hoewel aanvankelijk het plan bestond de jaarlijksche 
voorstelling te doen geven door het Rotterdamsch 
Tooneelgezelschap, kwam bij- ans bestuur het denk
beeld op de leerlingen der Tooneelschool te doen 
optreden. Zoowel de Commissie van Beheer en Toezicht 
als de Directeur konden zich dadelijk met dit plan 
vereenigen en dank zij de goede zorgen van den Heer 
Wilson en die van leerares en leeraren is de voor
stelling op 23 Maart een succes geweest. 

Het is natuurlijk hier niet de plaats om critiek nit 
te oefenen; bijna algemeen was men zeer ingenomen 
met hetgeen' tc zien werd gegeven cn vele leden 
waren zelfs verrast aver h etgeen gepraesteerd werd. 

Jammer dat deze voorstelling ondanks meerdere 
ptibliciteit niet beantwoord heeft aan de verwachting 
van ons bestuur, wat betreft het toetreden van een 
flink aantal nieuwe leden. Welk beter middel hadden 
wij kunnen altnwenden om het dael en s.treven van 
het N ederlandsch Tooneelverbond kenbaar te maken! 

Ook onzen dank aan den Heer Van Eysden voor 
zijne velc bcmoeiingcn \'oor dien avond. 

Bij de plechtige bcgrafenis van Rosier Faassen was 
ons bestuur vertegenwoordigd, en werden dour den 
Voorzitter eenige laatste woorden van hulde tot dien 
populairen tooneelspeler en schrijver ge·sproken. 

Op 12 April had mevronw Kerckhovenharen eere
avond cn aan het einde van het seizoen zal het 
echtpaar het Rotterdamsch Tooneel, waaraan zij 18 
jaren verbonden waren, vedaten. Hartelijk is zij ge
huldigd; hun beider vertrek wordt door vele schonw
burgbezoekers zeer betreurd. 

In de samenstelling van ons bestuur had geen ver
andering plaats 

Het aantal leien dezer afdeeling bedraagt thans 448. 

J. M1LDERS, 

Secrffaris. 

AFDEEL1NG 'S-GRA VENHAGE. 

Oe pogingen "an het Bestnur, om door het ver
spreiden van circulaires het ledenaantal nit te breiden, 
werden ook dit jaar met een redelijk gunstig gevolg 
bekroond: dat aantal steeg van 237 tot 270. 

In het bestum kwam verandering door het periodiek 
aftreden van Jhr. H. van Spengler, die, vooral in de 
jaren, dat hij het P'enningmeesterschap waarnam, de 
Afdeeling zeer aan zich verplichtte; twee nieuwe be
stuursleden werden gekozen: de heeren J. H. H. Vogel 
en Mr. G. C. J. Varenkamp. 
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Gedurende een langdurige ongesteldheid van onzen 
Voorzitter, den heer M. A. Kuytenbrouwer, nam de 
heer J. H. H. Vogel het praesidium waar; aan het 
graf van Rosier Faassen sprak hij een gevoelvol woord 
ter nagedachtenis aan dien sympat.hieken acteur en 
werd bij de talrijke kransen, die de baar dekten, ook 
een bloemengave door onze Afdeeling gevoegd, tel 
eere van den afgestorvene. 

Onze leden en hunne dames werden tweemaal in 
staat gesteid een voorstelling gratis te bezoeken ; eerst 
eene van de Koninklijke Vereeniging «het NederIandsch 
Tooneel», bestaande uit Gerhard Hauptman's «Bever
peis" later eene van het Rotterdamsch Tooneelgeze1-
schap, Directeur P. D. van Eijsden, dat. opvoerde het 
oorspronkelijk blijspel van Mr. Jan Felth «TeIl Bate 
van .... » 

Beide voorstellingen werden druk hezocht. 

J. c. v AN DEN TOL, 

Secretal'ls. 

AFDEELING UTRECHT. 

Het afgeloopen jaar is voor onze afdeel~ng .niet on
gunstig geweest. Het ledental nam .eem~szIns ~oe, 
vermoedelijk doordat de jaarvergadenng. In Mel te 
Utrecht werd gehouden, voorafgegaan van eene op
voering van Nouhuys' «In !(leine Kring», door de 
leerlingen onzer schoo!. 

De uitvoering, die in menig opzicht viel te loven, 
deed nog eens duidelijk uitkomen, dat .i.n ?nze. stad 
groote behoefte be staat aan een behoorhJk Ingenchte 
schouwburgzaal, naast den bestaanden schouwburg. 
Of een dergelijke inrichting, die in een stad van 
II 5.000 zielen ruimschoots i"echt. van bestaan .heeft, 
door een ondernemend man Omt zal worden In het 
leven geroepen, valt intu.sschen te bet~ijfelen. . 

Aangezien het AfdeelIngsbestuur Zlch vOOl'stelt In 
October eene propaganda-voorstelling in den Schoyw
burg te geven, heeft het in over1~g m~t den .PennIng
meester na de bovenbedoelde Ultvoenng, nIets meer 
ondernomen, teneinde voor het komende seizoen meer 
geld beschikbaar te hebben. , 

Het ledental nam- dit jaar toe. De hoop dat het getal 
100 zou worden bereikt, bleek echter ijde!. Van uit 
de studentenwereid werd, tot groote teleurstelling van 
het Bestuur, dit jaar geen hulp geboden. Getracht zal 
worden den. ouden toestand te doen herleven, de 
dagen dat er een hechte band was tusschen Stu
dentenkorps en Tooneelverbond en het Studententoo
neel steeds voeling hield met onze afdeeling. 

In lYet Bestuur kwam dit jaar geen verandering. 

J. H. MIGNON, 

.:Secretaris. 

AFDEELING GRONINGEN. 

Tot onzen grooten spijt moesten wij van onzen 
~eachten voorzitter vernemen, dat hij' ons met Mei 
gaat verlaten, terwijl kort daarop de droeve tijding va? 
zijn dood ons bereikte. Bijna plotseling weggerukt ~l1t 
dit leven, stond ons zijn thans onherstelbaar verlies 
duidelijk voor oogen. . 

In hem verliest onze afdeeling niet alleen een mt
nemend voorzitter, maar ook een steunpilaar van de 
tooneelspeelkunst in onze stad. . 

In van Hamel daalde een man ten grave, wlens 
plaats nauwelijks zal zijn te vervullen, wiens nage
dachtenis onze afdeeling steeds zal in eere houden. 

Mr. U. F_ BEUKEMA, 

Wd. Secretaris. 

AFDEELING MIDDELBURG. 

Ons bestuU\" heheerde ook dit jaar het Fonds tot 
het geven van goede tooneelvoorstellingen. 

In het afgeloopen seizoen hadden er voor dit fonds 
zwe'! opvoeringen plaats. waarvan bij wijze van proef, 
twee op ZOlldagavond, die zeer goed slaagden. 

Bij die gelerrenheid traden op het Brondgeest-ensemble 
met Taptoe e~ de heer en mevrouw Smits-Grader 
met Hel Zwarte Monster. 

De vijf andere voorstelEngen werden gegeven: 1 door 
het Rotternamsche Tooneelgezelschah- Van Eysden; 2 

door het Bromlgeest Ensemble en 2 door het Hollandscll 
Tooneel/{ezelschap van Gebr. Van Li<:'r . 

Bij die gelegen heden hadden de leden der.~fdeeIIng, 
zooals steeds, toegang tegen lager entreepnJs of kos
teloos. 

Door allerlei omstandigheden, was de opkomst niet 
zoo druk als vorige jaren. Dit is trouwens een overal 
waargenomen verschijnsel. 

Tot glOot leedwezen van de beheerders van het 
Fonds nam de Raad van Beheer van de Kon. Ver
eenigi~g Het Nederlandsclt 7ooneel, het besluit zijn 
gezelschap niet in Middelburg te doen ~ptreden, met 
het oog op den grooten afstand Z~er Jammer, want 
in vorige seizoenen toonde het pubhek de twee voor
stellinrren die dit gezelschap gaf, zeer te waardeeren . 

. Ik ho~p daarol11 dat op dit besluit worde terugge-
komen. 

JOH. L. VAN DER PAUWERT, 

Secretaris. 

A. ALGEMEENE BEGRUOTING Ig07/8. 

Art. 

» 

Art. 
» 
» 

" 
» 

" 
» 
» 

Ontvangsten. 

I. Contributie der Afdeelingen en 
der Aigemeene Leden 

2. Rente. 

Uitgaven. 
I. Bijdrage aan de Tooneelschool 
2. Tijdschrift 
3. Bijdrage aan de kleine Afdee-

lingen . 
4. Drukwerk 

f 40 99·-
» 10.-

f 4 109·-

f 2gI5·-
» gOO.-

» 

5. Reiskosten ." 

100.-
20.-
80.-

6. 
7· 
8. 

Bureaukosten " 40.
Onkosten der Aig. Vergadering» 10.
Bijdrage aan het Pensioenfonds ,) p. m. 

g. Onvoorziene Uitgaven . . '_" __ 3_4.-

f 4 1°9·-

B. BEGROOTING TOONEELSCHOOL Ig07/8. 

Ontvangsten. 

Art. I. Bijdrage van H. M. de Koningin f 5000.-
» 2. Giften en jaarlijksche bijdragen » 80.-
), 3· Rente Fonds Hacke van Mijnden » 50.-

" 4· Schoolgelden » 800.-

5· Bijdrage Aigemeene Kas » 2g15·-
------

f 8845·-
U i t g ave n. 

Art. 1. Jaarwedde van den Directeur, 
tevens belast met het onderwijs 
In dramatische letterkunde en 
N e.derlandsch f 3500.--
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Transport f 3500.

Art. 2. Jaarwedden van het Onderwij-

" 3· 
» 4· 
~ 5· 
» 6. 
» 7· , 8. 
» 9· 
» 10. , 11. 
» 12. 

» 13· 
) 14· 

15· 

» 16. 
» 1 7. 

» 18. 
» 19· 

zend Personeei: 
a. Voordracht, Spei en Figu-

reeren . f 1300.-

b. Zang, uitspraak 
en stemvorming» 540.

Cr Costuum- en cos
tumeerkunde, gri-
meeren, teekenen» 435.-

d. Dansen. scher· 
men. plastiscbe 
en mimische oefe-
nmgen . » 375.-

e. Fransch, Hoog-
duitsch. » 810.-

--------» 

Belasting . » 

Vuur, water, licht. » 
Schoonmaken » 
Erfpacht . » 
Reiskosten . » 

Bureaukosten » 

Schoolbehoeften en Bibliotheek » 

Onderhoud gebouw . » 

Reserve onderhoud gebouw » 

Onderhoud ameublement » 

Gymnastieklokaal . » 
Pianohuur en stemmen. » 

Onkosten der examens en com
missie-avonden (met inbegrip 
van huur costumes en pruiken) 
Assurantie » 
Lessen in vakkel1 van lager 

3460.-
160. -
32 5.-
80.-

337· ~-
75·-
20.-
80.-

15°·
p. m. 
75·-
34·-
50 .-

23°·-
19·-

onderwijs. » IOo.-~ 

Aflossil1g Renteloos Voorschot» 50.
Ol1voorziene Uitgaven »~I~O.-

f 8845·

TOELICHTING OP DE BEGROOTINGEN. 

A. Algemeen~ Begrooting. 

Ontvangsten. 
Art. I is, tengevolge van eene geringe stijging 

van het ledental, een weinig verhoogd. 
Art. 2. Daar het batig saldo van vorige jaren 

vrijwel is verdwenen, moet de rente wederom 
lager worden geschat. 

Uitgaven. 
Art. 8. De bedoeling van het Hoofdbestuur 

met den memoriepost is deze om, indien de re
kening over 19°7/8 een batig saldo mocht aan
wijzen, dit tot een maximum van f 100.- te 
bestemmen voor het Pensioenfonds. Bij de vast
stelling van dat saldo zal een eventueel overschot 
van den dienst van vroegere jaren niet medetellel1. 

B. Begrooting Tooneelschool. 

Ontvangsten. 
Art. 2 moet door het overlijden van donateurs 

tot een lager bedrag worden aangenomen. 
Art. 4. - Een verminderd aantal leerlingen 

maakt het raadzaam den post "schoolgelden" lager 
te ramen. -

Uitgaven, 

Art. 4. Een hoogere uitgave op dit hoofd kan 
niet uitblijven en doordien tweemaal 's wee{l:s nog 
na 4 uur les wordt gegeven, hetgeen het gebruik 
van meer kunstlicht noodig maakt, en omdat de 
tegen woordige bewoner meer vertrekken gebruikt 
dan zijn voorganger en dientengevolge meer be
steedt aan verlichting en verwarming. Ten aanzien 
van dit laatste punt mag echter worden opgemerkt, 
dat door de bereidwilligheid van den Directeur 
om een deel van zijn jaarwedde in den vorm van 
vrije woning in het gebouw der Tooneelschool te 
aanvaarden, op art. I jaarlijks eene zeer aanzienlijke 
besparing is verkregen. 

Art. I I. Het gebouw begint, mede tengevolge 
vau hoogeren ouderdom, meer aan onderhoud te 
eischen, dan het bedrag van f 150.- dat daarvoor 
op de begrooting pleegt te worden uitgetrokken. 
Het lijkt wenschelijk door een vasten post 0p de 
begrooting op dezen toestand de aandacht ge
vestigd te houden, opdat, indien aan het Verbond 
uit eenigen hoofde bizondere baten mochten ten 
goede komen, of indien komende jaren batige 
saldo's mochten opleveren, eel1 deel daarvan "liOrde 
afgezonderd ter voorziening in toekomstige, maar 
dan dadelijk nijpende behoeften. 

Art. [8. Deze post houdt verband met het 
voorste! van het Hoofdbestuur tot het aangaan 
epner renteloüze leening. 

De hierboven niet met name genoemde artikelen 
der beide Begrootingen behoeven geen toelichting, 
slechts zij er de aandacht op gevestigd, dat door 
het overlijden van Mevrouw Rennefeld de aan 
haar verleende toelage is komen te vervallen. 

I A. G. VAN HAMEL t I 
In Prof. dr. A. G. van Hamei, 15 April, onver

wacht te Amsterdam overleden, verliest het Neder
landsch Tooneelverbond, een man, die van dat 
verbond gedurende vele jaren, door zijn naam, ijver 
en toewijding, een der glories is geweest. Wat hij, 
in de verschilIende betrekkingen, als lid, vice
voorzitter en voorzitter van het hoofdbestuur, lid 
der commissie van toezicht op de Tooneelschool, 
voorzittpr van de afd. Groningen, ten bate van het 
Verbond heeft tot stand gebracht' is wel is waar 
niet gemakkelijk door ~en opsomming van daden 

. en feiten vast te stellen, maar dit is pen verschijnsel, 
hetwelk valt waar te nemen bij schier alle vereeni
gingen en genootschappen, die geboren uit een 
ideeelen drang, hun kracht zoeken, in de eerste 
plaats, in het oefenen van ideeelen invloed op het 
arbeidsgebied, dat zij zich kozen. Met den vinger 
is het dan zeiden aan te wijzen, in welk opzicht 
de vooruitgang door hen is bevorderd.· Maar nog 
veel minder is uit te maken, wat verloren zou 
zlJn geweest, indien de zaken gewoonweg 
aan haar toevalligen waren zijn overgelaten 
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geweest. Prof. Van Hamel - hoewel het Tooneel
verbond zelden een voorzitter beeft gehad: 
werkzamer, levendiger van geest, bedeeld met 
meer vernuft, vervuld vangrootscher voornemens
was zelf zich zeer wel bewust van al het be
trekkelijke der resultaten, die te bereiken waren 
en bereikt werden. In "de Harmonie" te Groningen, 
op 18 Mei 1895, de 25ste algemeene vergadering 
van het Toont'elverbond openende, sprak hij het 
onomwonden uit. "Ofschoon ik" - teide hij -
"met ingenomenheid, met animo, en niet geheel 
en al zonder voldoening eenige jaren werkzaam 
ben geweest als Hoofdbestuurder van het Too
neelverbond, zoo zou ik noch in die persoonlijke 

niet de algemeene . waarheid, die geldt voor al ons 
. streven? Wie het nut , dat hij te verrichten ge-

100ft, onder cijfers brengt, vindt ~erstnnd een 
rekenmeester,. die er een negatieve balans tegen
overstelt, lettende vooral op datgene, wat niet 
bereikt is! 

Van Hamel was opgeleid tot het predikambt, 
maar brak zijn loopbaan als Waalschpredikant, uit 
gronden van veranderde overtuiging af, om zich 
geheel te wijden aan de studie der Fransche let
teren. Hoe vaak de geschiedenis ook getuigt van 
botsingen tusschen kansel en tooneel , de tegenstel
ling tusschen beide is toch inderdaad niet zoo groot, 
dat het verbazing behoeft te wekken hoe de liefde tot 

Prof. Dr. A. G. VAN HAMEL t 

herinneringen, noch in de historie die aan mijne 
werkzaamheid voorafgaat, stof hebben kunnen 
vinden tot hooggestemd jubileeren. Laat ons 
mogen verklaren, zonder aarzeling, maar zonder 
overdreven trots, dat wij het goede hebben gewild, 
dat wij naar het ideaal hebben gestreefd en dat 
dit streven hier en daar, meestal ongezocht, 
den toestand van het tooneel in ons vaderland 
heeft verbeterd!... Alles wat wij doen en gedaan 
heb ben en ook vandaag weer zullen doen, zijn 
proefnemingen, middelen waarvan wij het beste 
hopen, maar waarvan de uitslag niet met mathe
matische zekerheid bepaald kan worden." Is dit 

het predikambt de kiem in zich kan bevatten van 
nefde tot de tooneelkunst. De ethiek, is van beide 
het uitgangspunt, al wordt zij door beide ook langs 
verschilIende wegen gediend . En de aesthetiek 
kan de kanselwelsprekendheid niet anders dan te 
stade komen, al wordt zij er t e dikwerf bij ver
waarloosd. Het prikkelen tot zelfonderzoek, het 
doen gericht houden over zich zelven, is het niet 
aoel van alle groote kunst, gelijk zij het is van 
allen echten godsdienst, van alle wezenlijke zede
kunde? 

Voor wie rekening houdt met Van Hameis vor
ming ook reeds voor het predikambt en zijn aan· 
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geboren aanleg voor een kanselwelsprekendheid, 
die schuwde al wat dreun en zalving was, bestaat 
er heel geen tegenstelling tusschen wat hij oor
spronkelijk was en later is geworden. Wij allen 
kennen zijn uitmuntend talent als spreker, zoowel 
i\1 zijn eigen taal als in het Fransch. Zonder dat 
zjjn zinbouw, of beeldenkeus, ooit eenige gezocht
heid verraadde. integendeel, altoos - onder invloed 
z,eker ook van zijn liefde voor en kennis van de 
Fransche taal- door eenvoud en klaarheid zich on
derscheidde, wist hij toch aan de gewoonste dingen, 
die hij te zeggen had, .een vorm te geven, die ze uit 
het banale hield. En ik geloof niet, dat er veel ouJ
predikanten zijn, die in hun spreken - 't zij dat 
het een intiem onderhoud of een rede in het 
open baar gold - zoo volkomen vrij waren van 
het uiterlijk eigenaardige, waaraan een dienaar 
Van het evangelie zich meestal doet herkennen. 

Van Hamel was een kunstenaar in het spreken 
en dezelfde rede, zooeven door ons gem,emoreerd, 
waarmede hij de 25'te algemeene vergadering van 
het Tooneelverbond te Groningen opende, geeft 
cenige der grondbeginselen aan, op welke, volgens 
hem, de ware kunst des tooneelspelers behoort 
te rusten. "Er is vooral eene zaak" - sprak hij -
"men zou haar gerust hcf eeni:<:e noodt<~{' kunnen 
noemen - die in onze tooneelwereld, - en zeker 
niet alleen uft tijdgebrek -~~ schromelijk verwaar
loosd wordt: het is de kunst van zeggen, wat Wlj 
tegenwoordig, naar Fransch gebruik, dzclz"e noemen. 
Hoe menigmaal heb ik niet een effect zien weg
blijven, een geheeie scene zien mislukken, ja een 
dr.ama zijn spannend karakter geheeJ zien ver
liezen, enkel en alleen omdat de meest eenvoudige 
wetten der dictie niet werden nagekomen." 

Van Hamel was zelf een meester in de dictie. 
Wij herinneren ons, misschien nu al twintig jaren 
her, een avond, door hem in Odeon te Amsterdam 
gegeven, waarop hij een klein publiek op Fransche 
monologues onthaalde. Het was verrassend van 
distinctie, van precies genoeg pointeeren, verras
send van soberheid, ook in gebaar en raakheid 
van effect. En alles gaf een volkomon eenheid 
van indruk. Want Van HameIs uiterlijke ver
schijning was met zijn exquise kunst in harmonie. 
Zulk een klank verwachtte men uit zulk een in
strument. 0, als in ons lieve vaderland het tooneel 
veel vrienden telde van het gehalte van Van HameI, 
het zou zich kunnen meten met het beste in den 
vreemde. Want de stof is er, is er altoos geweest. 
Een zoo fijn georganiseerd man als Van Hamel 
was. zou I':r nimmer behagen inhebben kunnen 
scheppen, met opoffering van veel moeite en tijd, 
zich voor de belangen van dat tooneel z66 sterk 
te interesseeren, indien het anders ware, indien 
hij er niet de goede kern, die er in huist, terdege 
van erkend had. 

Zijn laatste gang in het leven, is een schouw
burggang geweest. Men weet, dat de, misschien 
indirecte, aanleiding tot zijn dood gezocht wordt 
in een val door hem gedaan, op den gladden 
vloer van de bovenvestibule in den Stadsschouw
burg te Amsterdam, op den avond van 3 April, 
toen hij er tegenwoordig was bij een voorstelling 
van Esmoreit, ter gelegenheid van het Philologen-

congres - waaraan hij zeH een werkzaam deel 
genomen had. Uit den schouwburg naar de Zieken
verpleging vervoerd, scheen de toestand van het 
been een spoedige genezing niet uit te sluiten. 
Maar geheel onverwacht maakte een hartver
lamming, op den avond van 15 April, een einde 
aan zijn leven. Den negentienden is hij be
graven op Westerveld bij Sandpoort. Zelden had 
een teraardebestelling plaats, onder zoo groote 
deelneming van heinde en verre. Ook het hoofd
bestuur van het Ned. Tooneelverbond, het bestuur 
der afd. Groningen, het Studententooneel aldaar 
en de Tooneelschool, waren door een of meer 
bestuurders vertegenwoordigd en hebben cloor het 
zenden van krar.sen van hun deelneming blijk 
gegeven. 

J uist zou Van. Harne!, die met I Mei als hoog
leeraar te Groningen, zijn ontslag had genomen-
voor zich een nieuw leven beginnen. Want hoe
wel reeds ver in de zestig, was hij nog vol idealen. 
Hij moet, zich z66 gelukkig hebben gevoeld, 
zich geheel vrij te gevoelen van elken ambte
lijken band - al genoot hij dan ook de eer 
professor t~ zijn en al vervulde hij zijn taak 
met nog zooveel liefde en toewijding! Hij kon 
zijn taak in deze richting als volbracht beschouwen, 
daar hij een school ge sticht had, waarin hijzelf 
zijn opvolger heeft gevormd! Op andere wijze, 
volgens een eigen, nieuwe methode, dacht hij 
zijn wetenschap nog vele diensten te bewijzen en 
had daartoe het voornemen opgevat zich naar 
Frankrijk, dat hij naast zijn geboorteland in het 
harte droeg, tebegeven. 

Het heeft niet zoo moge zijn. Het zijn kerkhof
bloemen geweest, die voor 't laatst nog opbloeiden 
uit zijn levendigen, stceds naar hooger strevenden 
geest. 

H. L. B. 

KNIPSELS EN SNIPPERS '" '" '" '" * 
Voor het Pensioenfonds. 

Door de Nederlandsche Tooneelvereeniging is 
Vrijdag 19 April ten bate van dit fonds een 
welverzorgde opvoering gegeven van Moliere's 
Ingebeelde Zieke, met de ceremonie (vertaling 
Bouberg Wilson). 

'* * * 
Albert Vogel in Indiä. 

Allerlei lof wordt hem door de Indische bladen 
toegezwaaid. We lezen lD het Batavirzasch 
Nieuwsblad: 

Ik herhaal het: het was een schitterende triomf 
voor Albert Vogel. Op zijn succes valt niet een 
schaduwvlekje en zijn Oedipus, dat een groot 
evenement was in ons koloniaal kunstleven, zal 
ons onvergetelijk blijven. Moge zijn reis over 
Java een zegetocht zijn, overallicht brengend door 
hooge, nobele kunst! 

De volle zaal heeft hem gisteravond herhaal
delijk met geestdriftig handgeklap en bloemen 
hulde gebracht. 
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De Javabode oordeelt: 

Een declamatie, hoe voortreffelijk ook, eischt 
veel van den hoorder; veel aandacht en veel 
voorstellingsvermogen. Maar een declamatie als 
die van den heer Vogel komt het volkomene op 
dit gebied toch zeer nabij en stelt aan het audi
torium de minst mogelijke eischen. 

Het Nieuws v. d. Dag: 

Nimmer heeft Indie iets zoo schoons, zoo harmo
nisch aanschouwd als deze voordracht (v. Oedipus) 
van Albert Vogel. In edele houding, met waardig 
gebaar en schoone stern, met klassieke rust en 
innig begrip heeft Vogel deze ontzettende, roerende 
trage die vertolkt. Niet werd men gestoord door 
onvolmaaktheden bij de vertolkers van mindere 
partijen; de bode, de herder, de dienaar des ko
nings werden even nauwgezet vertolkt als Iokaste 
en Oedipus zelf. Vooral de koren werden voor
treffelijk gezegd. En dit zou bij een werkelijke 
vertooning vermoedelijk niet aldus geweest zijn. 

Een heerlijk orgaan: krachtig, welluidend, be
schaafd, rond en vol en tevens zoo buigzaam, 
dat elke nuance tot haar recht komt en zoowel 
de zachte meisjesstern als het basgeluid van den 
grijsaard, natuurlijk en zonder verwringing van 
de mondhoeken, te voorschijn komen. Een mimiek, 
die aanvult en uitdrukking geeft, zonder tot ac
teeren over te slaan; een beweeglijk gelaat, '101 
expressie; en vooral een dictie, zoo volkomen, zoo 
waar, dat zij alles in de schaduw stelt, wat wij 
tot dusver op dit gebied hoorden. 

Albert Vogel is een groot declamator. 

gezelschapje, waarbij zijn echtgenoote ook hierbij 
zijn voornaamste steun was. En met betrekkelijk 
zwakke hulpmiddelen heeft hij Van Nouhuys' be
kend drama "Eerloos" en na de pauze een blij
speilet je uit het Fransch van E. Labiche "Mev1'ouw 
Slaapt" moeten geven. Het publiek bleek den 
sympathieken acteur op zijn feestavond zeer warm 
gezind te zijn, juichte hem na elk bedrijf hartelijk 
toe, en aan het eind van het derde bedrijf nam 
een der jeugdige medespelers, de heer H. Franken, 
het woord om den jubilaris de gelukwenschen 
over te brengen van D. Pauwels en mevr. S. 
Pauwels-Van Biene, Jan en Mina Buderman, Henri 
Dons, de families Ruys en Spoor, Jan Maandag, 
couvert van de Gebrs. Van Lier en van de socie
taires der Ned. Tooneelvereeniging .... benevens 
kransen namens de medespelenden op dezen avond 
en namens een kunstvriend die zich niet bekend 
wenschte te maken. 

Toen trad, met een reuzenkrans, Tourniaire van 
de "Koninklijke", naar voren enmet aandoening 
bracht deze k~nstbroeder, die met "Mans" i9 diens 
eersten tooneeltijd reeds op de planken gestaan 
heeft, namens het gezelschap van het Nederl. 
Tooneel den heer Manta van Nieuwland hulde op 
zijn feestavond. 

* * * 
Brondgeest Ensemble. 

Voor het volgende seizoen zijn verbonden de 
dames: Aleida Roelofsen, Philipine Belder, Maria 
Haspels en van Kuyk. Met andere artiesten zijn 
onderhandelingen gaande. 

* * * * * * 
Eerevoorstelling Manta van Nieuwland. 
Voor een tamelijk goed bezette zaal heeft 

onlangs in den Hollandschen Schouwburg te 
Amsterdam de heer Manta van Nieuwland zijn 
4o-jarige tooneelloopbaan herdacht. De heer 
Manta van Nieuwland - "Mans" heet hij in de 
tooneelwereld - heeft in die veertig jaren al 
heel wat omzwervingen gemaakt, en zeer gunstig 
is Fortuna hem meestal niet gezind geweest. Zijn 
eerevoorstelling heeft hij gisteren moeten geven 
met een voor deze gelegenheid bijeengebracht 

De heer en mevrouw C. van Hees, van het 
Utrechtsch Tooneelgezelschap, zijn van 1 Aug. a.s. 
af verbonden aan het Rotterdamsch Tooneelge
zelschap, directie P. D. van Eijsden. 

* * * 
In het Burgtheater wordt in het begin van Mei 

het tweede deel van Goethe's Faust gegeven. 
Men meent dat het monteeren der voorstelling, 
die van 7 tot 12 uur zal duren, 140,000 kronen 
zal kosten. 

ADVERTENTIEN. 

Tarief van Advertentien in "HET TOONEEL", 
Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 

Per 100 regels a 9 Cts. 

" 250 
" " 

8 
" 

" 500 
" " 7 " 

" 
1000 

" " 
6 " 

" 
1500 

" " 5 
" 
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Binnen Waterweg 3 te DORDRECHT. 
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drecht. 

Na de pauze zal, zoo tijd daarvoor 
beschikbaar is, de Heer J. H. Mignon 
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VAN HET TOONEEL." 
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straat 73. 

Zakelijk Verslag van de Tooneelschool. 

Sept. 1906-Mei 1907. 

De toelatings-examens voor den cursus 1906/°7 
werden afgenomen volgens de bepalingen, die door 
de jongste reglementswijziging van kracht waren ge
wordf>n. Diensvolgens werd uitsluitend een schriftelijk e. mondeling ondenoaJ" mgestele ß.'\ar d'e bekwAllm· 
heid der candidaten in N ederlandsch en Fransch. 
Dit hield twee dagen aan: Dond. 30 en Vrijd. 31 Aug. 

Van de adspiranten, die zich hadden aangemeld, 
vielen 15 in de termen van opgeroepen te worden; 
eene daarvan hoefde niet te verschijnen, wijl zij in 't 
bezit was van een einddiploma H. B. S. met 3-jar. 
cursus (Mej. L. Sandbergen, uit Amhem); een ander 
kwam niet op 't appel. 

Aan 't examen werd dus door 13 candidaten deel
genomen. lMej. Poppelhouwer en de Directeur waren, 
met Mej. Dusault, de examinatoren). Vijf ervan 
werden - niet aangenomen, maar voorl66pig tot de 
lessen toegelaten, ten einde nader uit te maken, of zij 
3.1 dan geen dramatischen aanleg bezaten. Dit waren: 
Mim/je Dttijmaer vall TWIst, Louise Salldbergen, Sophie 
Hermse, Pierre Mols en Hmri Dhaudt. 

De overige negen werden afgewezeR; met dien ver
stande, dat aan drie van hen nader gelegenheid zou 
worden gegeven te doen blijken van hun vermoedelijken 
aanleg voor het tooneel, in die mate, dat zij in aan
merking zouden kunnen komen voor het in uitzicht 
gesteid subsidie ter voltooiing hunner studien in Neder
landsch en Fransch. 

Die gelegenheid is hun, zelfs twee maal, geschonken, 
zonder een voor hen gunstig resultaat. 

Toen op Maand. 3 Sept. de nieuwe cursus werd 
geopend, waren er derhalve 5 nieuwe leerlingen. Van 
de 17 oude kwamen Jea1lne Hopm.all niet terug (die 
engagement had gezocht en gevonden bij 't Brond
geest-ensemble te Rotterdam) en Lallt je Frank, (met 
haar ouders naar Belgie vertrokken). Twee andere, 
wien was aangcraden de school te verlaten, hadden 
den wenk opgevolgd, maar zijn toch aan het toonee1 
terechtgekomen. 

De leergang 1906/07 begon alzoo met 181eerlingen, 
als volgt in klassen ingedecld; 

Klasse 1, de laagste: Sophie Cartlsen,Jean Slapelveld, 
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Mielltie Duijmaer v. Twist, Louise Salldbergm, Sopllie 
Hermse, Pierre ,Mols en Hmri Dhaudt; 

Klasse II: Marie Holtrop, Dora Vogelzam:, "U'illemiell 
Goedhart, Wil/y Smz't, Louis 7'an Gastrren en Henri 
z'a71 Diepen; 

Klasse III: Ht/ene van Praag, Marie Nagtegaal, 
jacques Reule, Paul de Groot en Elias vall Praag. 

Na afgelegde nieuwe proef, op 22 December, zijn, 
mede op advies van Directeur en Leeraren, van de 
vijf toegdatmC1l definitief aallge710lllftl: Duijmaer 'i'. 
7 wist, Sandbergen en Hermse, terwijl het provisorium 
van Mols en Dhaudt verlengd werd, 

Vier leerlingen hebben in het loopende schooljaar 
de Inrichting verlaten: eerst Mej. Smit, op eigen 
initiatief; toen 7:an Diepm, op aamaden; daatna Ht/hle 
7'an Praag en Dhaudt, mede na zelven te hebben 
ingezien, dat zij het verstandigst deden met te ver
trekken. 

Slechts een nieuwe leerling is gedurende den cursus 
voorloopig toegelaten: Amalia Petri, uit Utrecht, -
zoodat de School op dit oogenblik - I Mei - vijftien 
leerlingen tel t. 

Van deze volgt echter, wegens huiselijke omstan
digheden, sinds April, LOllise Stl7lflbC/gfll, voorloopig 
het onderwijs niet meer. 

In het «Onderwijzend Personeeh kwum met dezen 
cursus geen verandering, d,w,z. geen lIieu7tJi' leeraren 
werden aangesteld. Wel moest de Hr. Ije/l1~1' F, rogill 
van de lijst worden afgevoerd, daar Rllgrlsclt was ge
schrapt geworden, Met leedwezen hebben we hem 
zien heengaan, want hij stelde veel belang in de 
Scholli, gaf er meer aan dan hij behoefde, en was 
een bizonder sympathiek collega, die ook steeds het 
hart zijner leerlingen wist te winnen. 

Onvermeld mag te dezer plaatse evenmin blijven 
het overlijden van Mevr. de Wed. H. Rellnefrld
L07f'fJiSt01ll. Toen haar echtgenoot, de eerste Direc
teur der Tooneelschool, was overleden, heeft zij een 
jaar lang niet alleen diens plaats aan de School, met 
groote toewijding, onder moeilijke omstandigheden 
vervuld, maar sedert 188! heeft zij gedurende tien 
jaar als «lnwonende Directrice» uitnemende diensten 
aan de School bewezen. Deze moeten hier erkend 
worden. 

In verband met en tengevolge van het vervallen 
van Engelsch, werd het onderwijs in Fransch en Hoog
duitsch uitgebreid van 5 tot 7 uur per week. En 
bovendien werden nieuw ingevoerd: N ed r1andsche 
taallessen en onderrieht in elementair lezen, Het 
eerste. verplieht, het ander als uitvloeisel van gehleken 
noodzakelijkheid. De Directeur heeft zieh met een en 
ander helast, 4 uur per week. Misschien niet z66, 
als bedoeld werd, maar toch zeker wel als de practi
sche behoefte aan de hand gaf. 

Zoo werden evenzeer door den Directeur -- 'tzij 
alleen om-der-volledigheidswil meegedeeld - twee en 'n I 

half uur per week gewijd aan Nederlandsch taal- en lees
onderwijs aan een viertal afgewezen candidaten voor 
den tegenwoordigen cursus, die zich voor dien van 
1907/08 opniellw aan 't examen willen onderwerpen. 

De Hr. Steinbock gaf gedurende een paar maanden 
I maal p. week 'n half uur extra-les, belangeloos, aan 
een leerlinge, die aanvankelijk moeite had «Dllitscll» 
te volgen. 

Belangrijke stoornissen in het geregeld onderwijs 
kwamen niet voor, noch door ongesteldheden bij de 
leeraren(ressen), noch door andere verhinderingen. 
Mevr. Holtnp en de Hr. De Vos konden bijna altijd 
ruilen, wanne er een van heide op de vastgestelde 
uren hun taak niet vermochten waar te nemen_ 

De eerste «Commissie-avond» werd aan de School 
gegeven up 22 Decr. met «Gijsbreght» I en II en Droo~ 
van Badeloch, en «Kattebelletje», III. De tweede 
werd, op 17 Maart, vervangen door een generale 
repetitie van de voorstelling; welke op 23 Maart te 
Rotterdam aan de ledell van het Tooneelverbond zou 
worden aangeboden. Daarvoor was door den Raad 
van Beheer der Koninkl. Vereen. «Het Nederl. Too
neel» de Stadsschouwburg welwillend ter beschikking 
gesteid. Bij beide gejegenheden ging: «Romanesk», I; 
twee voordrachten door Marie Holtrop; een Gavotte, 
door Marie N agtegaal en Stapelveld; een monoloog: 
»'n Gewichtige Ro!», door van Praag; het eenbedrijvig 
stukje «Onder vier Oogem, en «Een Stortbui." 

Buiten de School en het Verbond traden de leer
lingen twee maal op, met de vertooning van «Het 
Kattebelletje», blijspel in 3 bedrijven van Sardou, ver
taling van Dl'. J an ten Brink: eerst in de Afdeeling 
Volksvoordrachten van de Maatschappij voor den 
Werkenden Stand (5 Febr.), daarna in Handwerkers
Vriendenkring (10 Febl'.) 

Enkele leerlingen verleenden voorts, af en toe, ook 
hun medewerking aan tooneelvoorstellingen van be
staande gezelschappen (Nederl. Tooneel, v, Lier, 
Brondgeest-ensemble) of weldadigheids-soirees. 

Er was geen vertooning, van Hollandsche ofbuiten
landsche tooneelgezelschappen, of leerlingen hegen, 
op aanvraag, toegang, o.a. ook bij het «Lessing-theater.» 

Voor de hoognoodige aanvulling van het tooneel
meubilair schonken de dames-patronessen, Mevr 
Gompertz en Mevr. De Gijselaer, zeer gewaardeerde 
bijdragen, en de Hr. Jacobson - na de school-voor
stelling te Rotterdam - een flinke som gelds. De 
Hr. Emunts gaf een ex. van zijn «Loki» voor de 
bibliotheek. 

Al deze geschenken zijn dankbaar aanvaard. 
Nadere bizonderheden en artistieke beschouwingen 

zijn in dit «zakelijb verslag niet op haar plaats. 

De Direcleur dfr Toolledschool 
A'dam, I Mei 19°7. S. J. BOUBERG WILSON. 

EEN PAAR AANTEEKENINGEN_ * * 
John Gabriel Rorkman is de man, die zijn 

rekening heeft afgesloten met de maatschappij en 
met zich zelf. Wat hij precies gedaan heeft 
voordat het stuk begint, is vaag aangeduid, maar 
dit staat vast, dat deze man in de verblindende 
pracht van het leven opgaande, door dat leven 
is meegepakt, te vee] heeft gewaagd eu eiudelijk 
zijn redding heeft probeeren te koopen door een 
siechte daad. Tengevolge daarvan krijgt deze 
Borkmall, voor wien de wereid eenmaal 't hoofd 
boog, gevangenisstraf. Na zijn tijd uitgezeten te 
hebben, wordt hem zijn vrijheid teruggegeven. Hij 
maakt daarvan geen gebruik maar sluit zich in 
z'n huis, in z'n kamer op_ Als het stuk begint 
heeft Borkman zich 8 jaar lang van de wereId 
eu van zijn gezin afgezonderd gehouden. 

Ook Borkman's vrouw heeft afgerekend met 
't leven, en aan 't schrijnend staudpunt, dat zij 
tegenover haren man heeft ingenomen is geen 
verwikken mogelijk. Zij noemt haren echtgenoot 
bij voor- noch achternaam, neen, zij spreekt altijd 
van «de bankdirecteuT». M. a. Wo' deze man, die 
de «schande» over haar bracht is haar vreemd; 
zij kent hem niet meer. 

Ibsen laat Borkman in het eerste bedrijf niet 
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opkomen. Maar zijn techniek in dit stuk is zoo 
graot, dat deze· Borkman aan 't einde van 't eerste 
bedrijf geheel overeind staat en -onze belangstelling 
ten volle heeft. 

In de tooneelliteratuur zijn er maar weinigen 
geweest, die het hebben aangedurfd de hoofd
persoon van het drama in het eerste bedrijf niet 
ten tooneele te voeren. Dit vereiseht enorme 
techniek. Sudermann heeft het in «Heimat» ge
durfd, zich van zijne groote technische gaven be
wust. Ook Magda staat aan 't slot van 't eerste 
bedrijf in ha re volheid \'oor ons. 

Wat ik hier wilde releveeren is dit: 
Ibsen heeft Borkman "eingesperrt». Deze man 

spreekt niemand, loopt van 's morgens vroeg tot 
diep in den nacht in zijn karner heen en weer. 
In het eerste bedrijf nu bereikt de schrijver daar
door een effect, dat zoover ik kan nagaan nooit 
te voren is aangewend. Ibsen laat in dit eerste 
bedrijf de-over-Borkman-sprekenden een oogenblik 
zwijgen en luisteren naar den man, die als 'n ge
wond dier in z'n kooi heen en weer loopt. Ge
tromv aan den regel, dat bij het theater alles 
geprepareerd dient te worden voordat 't zich aan 
oog en oor manifesteert, heeft Ibsen ook dit oogen
blik even te voren aangeduid. Alzoo: deze twee 
over Borkman sprekenden luisteren naar den man, 
die in het vertrek boven heen en weer ga at. En 
het publiek luistert mee. Men hoort de dreunende 
voetstappen van dezen kolos, die sehipbreuk ge
leden heefL Dit effect is van zeer groote wer king. 
Het is of Borkman bij iederen stap zijn voet op 
onze hoofden zet. Het is een moment zoo afgrij
selijk en tegelijk zoo eenvoudig als de toolleel
literatuur er maar weinigen kent. 

ledere trouvaille, die haar effect niet heeft gern ist, 
komt terug. Dikwerf in originalie, vaker nog 
wordt zij gevarieerd, versterkt of verzwakt bij 
latere schrijvers weer gevollden. Ik durf zoo ver 
gaan eil beweren, dat men alle hoog-dramatische 
momenten, zooals die door de groote tooneel
schrijvers van alle tijden zijn gecomponeerd, terng
vindt bij de schrijvers, die na hen kwamen. Het 
is een cirkelgang. Het is alsof er van die sterke 
dramatische effecten diehes, onvernietigbare 
diche's bestaan, waarvan de afdrukken in 
verschillende kleuren voor 't grijpen liggen 
en die kunnen worden gepast in 't te maken 
drama. 

Neem aan, dat een vrouw, die in 'n stuk nog geen 
bijzondere emotie heeft doorgemaakt op een ge
geven oogenblik een voor haar schokkende mede
deeling ontvangt en schrikt. Van de 10 tooneel· 
schrijvers laten er 9 op de Haag: Wat heb je? 
Wat is er? als antwoord geven: ,,0 niets! het 
is zoo warm hier!» Volgt: het openzetten van 
een raam. meestal links! en dan komt vaak, 
wanneer de situatie het duldt dit zinnetje: «Je 
zult kouvatten». 

Dit effect is eenvoudig en bijzonder sterk. Maar 
niet alleen deze, laat ik ze alledaagsche effecten 
mogen noemen, ook de hoog-dramatische mo
menten vindt men weer. Thans is ook Borkman 
met z'n stappen teruggekomen. 

De afdruk van dit diehe door Ibsen ontwikkeld, 

werd door Gaston Leraux in La mazso1t des 'luges 
(Illustration van Maart) verwerkt. 

In dit stuk komt een figuur voor Petrus La
marque, een rechter 100 jaar oud, die een on
schuldige met opzet heeft veroordeeld. Ook deze 
man loopt als een wolf in z'n kooi heen en weer. 
«Pendant des heures il marche dans sa chambre. 
C'est effrayant a son age» wordt er gezegd. (Un 
bruit sourd et rythme, que l'on entend dans le 
plafond) . 

Het effect is hier zoo groot niet, omdat het 
naar mijne overtuiging niet op 't juiste oogenblik 
is aangebracht. Een theater-effect niet precies op 
't juiste oogenblik aangegeven, doet niets. Trou
wens deze eersteling van Gaston Leroux heeft 
meer zulke fouten, tengevolge van gebrekkige 
structuur. 

Ook Strindberg heeft in «Der Vater» dit mo
ment verwerkt. De ritmeester in dat stuk is krank
zinnig. "Hören sie, wie er dort oben wirtschaftet» 
zegt zijn HOUW tegen den dokter. En dan luistert 
de dokter (die Mitte nemend). Strindberg, heeft 
clit moment op een andere plaats in het stuk nog 
wat aangedikt. Het was hem blijkbaar niet sterk 
gellOeg! «Was glauben sie, dass er nun da oben 
machL, zegt de voedstcr, en dan hoort men 't 
nare geluid van een... zaag! 

Strinclberg heeft in Der Vater een moment ver
\verkt, een scene geschreven van \verking z66 
graot als er maar weinigen geschreven zijn. De 
ritmeester in dat stuk wordt krankzinnig en men 
moet dezen sterken man het wambuis aantrekken. 
Met kracht is bij dezen man niets te bereiken. 
Strindberg laat de voedster van den ritmeester, 
een oude zwakke vrouw, hem met een zoet praatje 
het wambuis aandoen. Bij deze scene springen 
iemand de tranen in de oogen. Zoover ik weet 
is de afdruk van dit diebe nog in geen ander 
stuk, dat door den druk is openbaar gemaakt, 
verwerkt, maar dat dit dramatische moment met 
zij n groote werking in den eell of anderen vorm 
terug komt, is buiten twijfel. 

Strindbcrg is een schrijver van groote belezen
heid. Dit is in al zijn stukken duidelijk te merken. 
In Der Vater heeft hij echter iets gedaan, dat 
strenge afkeuring verdient en \vaartoe wat minder 
belezenheid hem zeker niet zou gebracht hebben. 
Ten bewijze dit: 

Iedereen kent de scene voorkomende in het 
eerste tooneel, derde bedrijf van den Koopman 
van Venetie. 

Shylock zegt daar o.m. dit: (ik geef het in de 
vertaling van den Heer A. S. Kok): 

Heeft een Jood dan geen aogen. Heeft een 
Jood dan geen handen, geen zintuigen, geen lede
maten, geen neigingen, geen hartstochten? Wordt 
hij niet met dezelfde spijs gevoed, met dezelfde 
wapens bezeerd? Is hij niet aan dezelfde kwalen 
onderhevig; genezen dezelfde middelen hem niet? 
maken dezelfde zomer en winter hem niet koud 
eu warm evc1l,gocd als CCll Christen? *) Bloeden 
wij niet als je ons prikt, lachen wij niet als je 
ons kittelt. Sterven wij niet als je ons vergif 
ingeeft? Zouden wij ons dan niet wreken, als je 
ons trapt? Als een Jood een Christen beleedigt, 
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wat IS dan zijn gelatenheid. Wraak! enz. 
Deze clous is er een van buitengewoon effect. 

Dat vond Strindberg blijkbaar ook. In de groote 
scene tusschen den Ritmeester en zijn vrouw in 
Der Vater, laat Strindberg den Ritmeester letterIijk 
dit zeggen: (Men vergelijke met bovenstaande) 
Ja, ich weine, obgleich ich ein Mann bin. Aber 
hat ·ein Mann denn keine Augen. Hat ein Mann 
keine Hände, Glieder, Sinne, Neigungen, Leiden
schaften? Lebt er nicht von derselben nahrung, 
wird er nicht von derselben waffe verwundet, 
fühlt er nicht im Sommer die Wärme und im 
Winter die Kälte gerade wie das Weib *). Wenn 
ihr unst steckt, bluten wir dann nicht ? Wenn 
ihr uns kitzelt lachen wir dann nicht? Warum 
sollte ein Mann nicht klagen dürfen? Ein soldat 
nicht weinen? 

Dit is van Strindberg een zeer brutaal stukje. 
Maar t6ch niet handig. Want ik kan me niet 

voorstellen, dat wanneer het publiek een heer 
tegen een dame in volle ernst hoort zeggen: 
«Wanneer jullie ons kietelt lachen wij dan nieh, 
het serieus zal blijven .... 

VAN RIEMSDIJK. 

.) Ik cursiveer. v. R. 

VORSTENSCHOOL EN DE EERE
AVOND VAN DEN HEER HERMAN 
SCHWAB, IN HET GRAND-THEATRE. 

Ouwe dingen worden precieus van.... ouder
dom. Ze verweeren in den tijd, en zijn dan, z66, 
opmeuw aandoenlijk. 0, ho, wat is Multatuli 
naief. 

Ik heb onder de opvoering gedacht, dat ik toch 
nog liever eens een leesbeurt van M. zeH had 
bijgewoond. Maar nu twijfel ik, of men zelfs 
daarvan de psychische belangrij kheid nog zien zou: 
Ik zie een verkleinden Multatuli voor mij, als in 
het donker van een mutoscoop met enkele licht
spatten door de sn elle opeenvolging der gesticu
latie-plaatj es. 

Er is een groot onderscheid, in Vorstenschool, 
tusschen de taal en den geestelijken inhoud van 
het stuk. De eerste, het hoeft nauwelijks meer 
gezegd, is zeer superieur aan den laatste. In zijn 
woordspelingen, in zijn overdrevenheden-van
woord heeft M. een eigenaardige gelijkenis 
met Shakespeare. Hfi had Sh. moeten vertalen; 
het zou poezie geworden zijn, al had ze wat 
neuswijzig en docenterig geklonken. 

Maar de inhoud. Er is misschien in geen enkelen 
tijd een levensbeschouwing zoo nadeelig, zoo be
perkend geweest voor den dichter, als het prin
eipe van de burgerlijke braafheid. Geen levens
beschouwing ook, die de poezie, die van haar 
uitging, zoo tijdelijk. en voor een volgend ge
slacht :zoo gering maken zal, of reeds heeft ge
maakt. Van Vorstenschool is De bruz"d daarboven 
in dezen zin een waardig pendant. En het is niet 
alleen Multatuli, wien dit fatum treft. Er is nog 

een grootere naam te noemen: Goethe. Indien 
men bij hem de klassieke imitatie uitzondert, dan 
geloof ik, dat men het andere tooneelwerk, bijv. 
Götz, Egmond. Clavlg·o etc. zelfs niet gedurende 
een tooneel-seizoen wat vaak zou kunnen speien, 
zonder Goethe klein te maken, zon.der .... hem 
aan den nieuwen tijd te laten zien. 

Van VorstolscllOol is dan ook niet de inhoud 
het belangrijke - hetzelfde thema, waarbij de 
burgdflke braafheid den adel in de schoenen 
wordt geschoven is sedert la Nouvelle Hetozse 
zoo ontelbare malen behandeld - maar het be
langrijke is, dat deze inhoud van Multatuli komen 
moest. Hoe ontzaggelijk veel grooter is de in
vloed van Zola of Ibsen op ons geestesleven 
geweest. 

Laatste Bedrijf. Von Schukenscheuer is opgekomen en : 
"De koning en koningin-moeder vertoonen zieh aan den 
ingang van den tuin. De eersle leunt legen den ptl,destal 
van een bloem'l/aas." 

Neen, dan is het Napoleon III-beeid uit Son 
Excellencc Eugimc Rougmt wel eenigszins anders. 

En nu het speI. In den achtergrond van mijn 
denken ligt een lectuur-herinneringaan de premiere 
van Vorstcnschool, ik meen in 1876 door Mina 
Kruseman bezorgd. Tot de verdrietelijkheden 
van mijn jonge jaren heeft altijd behoord en 
behoort nog de. spijt, dat ik niemand van de 
groote burgerlijke-tragediemenschen heb gezien. 
Want rlaartoe reker. ik Mevrouw Bouwmeester 
niet. Niet dat zij niet groot genoeg zijn zou. 
Maar in haar is reeds het realisme het voor
naamste. Zij mist en de voornaamheid en de 
fijnere romantiek, die het innerlijk geweest moeten 
zijn van vooral de groote actrices van het ver
leden. Mij doet Louis Bouwmeester dan nog 
wel meer aan dat verleden denken. 

Nog is er een reden, waarom ik over dien 
avond van '76 heb gepeinsd. Want reeds daar 
is de strijd geweest tusschen den dichter en den 
acteur, tusschen het woord en het gebaar. Mul
tatuli, zegt Mina Kruseman, wilde alles wat 
zwevend houden, en ik had alle moeite den 
eenvoud en de natuurlijkheid van menschen in 
de rollen te bewaren. - Ach, en ook nu nog 
is er niemand, die ziet, dat die eenheid van poezie, 
van rythmiek en gebaar er zijn moet, wil er iets 
groots worden. 

De regie verwisselde het le en 2 e bedrijf. Dit 
lijkt mij 1° hierom niet goed, omdat er de goede 
proporties door zijn geschaad. Indien in het 
le bedrijf de koning optreedt en dat gehe el vult, 
dan is het wel bevreemdend hem in het vervotg 
niet dan zeer even te zien. Maar 2° omdat 
zooals nu het stuk gespeeld werd, in het Ie bedrijf 
voor den toeschouwer de gedachte wordt gewekt, 
vooral door de woede van den koning, alsof 
Louise inderdaad schuldig iso En dit is immer" 
tegen de bedoeling van het stuk, waarin Louise 
van het begin af zeer uitblinken moet in deugd. 
Heeft men nu echter door wat bij Multatuli 
Ie bedrijf is, de zekerheid verkregen dat de nach
telijke conferentie met den minister van enkel 



HET TOONEEL. 147 

wetenschappelijken aard was, dan is eell ver
moeden aan Louise's ontrouw daarlld niet meer 
mogelijk, en verschijnt ook de oppervlakkige op
gewondenheid des konings in het ware licht. 

Waarom nu echter de Hr. Schwab deze onbe
langrijke rol koos voor zijn eere-avond, is mij niet 
duidelijk mogen worden. Indien ik zeg, dat Schwab 
de rol vulde, en dat hij het konihklijke gebaar 
niet overdreef, nogal menschelijk liet, dan heb 
ik er het verdienstelijke van gezegd, geloüf ik 
wel. Ook meen ik, dat zijn spei in he~ tooneel 
van de champagne-fuif meer entrain van de an
deren waard was geweest. 

Zoo Mevr. Schwab de weelde van het leven 
niet bezit, zij kent toch wel de distinctie 
van enkele van zijn vormen. In kleinere rollen 
van haar heb ik dit nog wel eens meer dan nu 
kunnen waardeeren. 

De hr. Erfman was in die mate onvoldoende, 
dat het een expresse vermelding waard schijnt. 
0, zijne juridische spits:vondigheid! Indien ook 
de hr. Erfman zoo zwaar neer zit, kan toch de 
hr. v. Huisde niet wo licht zich verheffen. 

Over Louis de Vries is het moeielijker te spre
ken. Deze beleeft nu zijn eerste triomfen, terwijl 
hij veel en zeer wordt geprezen. Nu zou zeker 
hf/ blijk geven van weinig menschenkennis, die 
den hr. de Vries kennende. meenen zou dat deze 
nadeel ondervindt van dien lof. Neen, die eerste 
erkenning werkt, voor zoover ik dat zien kan, 
zeer weldadig op Louis de Vries. Tk zie hem 
zieh mooier en ruimer ontwikkelen in de warm te 
van wat sympathie. Wat nu betreft mijn oordeel, 
wil ik mij hier bepalen tot eene aanmerking, dat 
zijn gevoelens van smart en verdriet wat te slap 
zijn, te door-drenzerig, en daarmee samengaand, 
dat hij de vreugde te weinig zien laat. De aan
merking geldt zijn werk in het geheel, llld de 
rol van dien avond in het bijzonder. 

De hr. W. v. d. Veer was niet onzuiver, al is 
hij wat ondiep. 

STELLWAGEN ]R. 

DE PRIJSVRAAG VAN HET NED. 

TOONEELVERBOND (AFD. »AMSTERDAM«) 

MONOLOGENAVOND. * * *. * 

daareriboven nog een soort preadvies weggelegd; 
de voorzitter toch van deze afdeeling, Mr. P. W. 
de Koning, sprak een inleidend woord, waarin 
hij uiteenzette, hoe, naar de meening van het 
bestuur, ten onzent dit onderdeel van de toolleel
literatuur niet genoeg tot zijn recht was ge
komen, zoodat men monologenschrijvers nu eens 
in de gelegenheid had willen stellen, hUB werk 
tot beter recht te brengen en het op het tooneel 
te doen hooren. 

Dat de voorzitter hier uitsluitend sprak van den 
monoloog, mag niet worden toegeschreven aan 
eene voorop-gezette bedoeling, aangezien de prijs~ 
vraag-voorwaarden immers genöemd hadden en 
monoloog, en alleenspraak, en voordracht. 

Misschien was het te \'eel? 
Misschien te veel voor een prijskamp, om alle 

vier groepen: poezie, proza, luim en ernst ge
lijkelijk te laten beoordeelen? 

Hoe het zij, de tooneelschrijvers konden van 
leer trekken! En zij hebben het gedaan! 

Negen-en-zeventig antwoorden waren ingekomen 
om beoordeeld te worden door de daartoe uit
genoodigde jury, welke bestond uit de heeren 
Mr. P. W. de Koning en Bern. ]. Citroen, be
stuursleden der afdeeling, en voorts mevr. B. 
Holtrop-van Gelder, de heeren A. Reijding en 
]hr. ]an Feith. 

Uit het niet onaanzienlijk aantal inzendingen 
werden acht gekozen, en deze acht konden ten 
slotte voorgezet worden aan het belangstellend 
publiek, dat door het bestuur uitgenoodigd was. 
De jury, die te beoordeelen had de opvoering 
van het achttal en te beslissen had over de volg
orde der vijf bekroningen, bestond uit de twee 
laatstgenoemde heeren, terwijl ]hr. A. W. G. van 
Riemsdijk, eveneens bestuurlid, Mevr. Holtrop 
was komen vervangen. 

Wat nn te zeggen over den monologenavond? 
Als een graot succes heeft het ons niet willen 
voorkomen. Afgaande op het gehoorde en ge
ziene, moet de echte Hollandsehe voordracht, wat 
hetzelfde beteekent als de Fransche ({ monologne-», 
hier nog geschreven worden. Want dat is zeker, 
bij het voor het voetlicht gekomen achttal was 
zij niet. 

Er was anders afwisseling genoeg. 
Terwijl «Van Vier tot Vijf» van mej. J. Pabst, 

cDat past nieb van den heer A. S. H. Booms, 
Oe afdeeling «Amsterdam» van het Nederlandsch «Vrouwenleed» van den heer L. H. Chrispijn, 

Tooneelverbond heeft een waarlijk zeer goede ge- «Repeteeren» van mej. Emma Morel en «Bij den 
dachte gehad, en wat wellicht n6g meer zegt, zij tandarts » van (?) het meest beantwoordden aan het
heeft aan deze gedachte op gelukkige wijze vorm geen verstaan wordt onder monoloog, gaven «Oe 
gegeven. Stern van het Vuur», van J. Lambrechts uit Gent, het 

De afdeeling had een prijsvraag uitgeschreven berijmde verhaaltje, «De Wenschbloem», van W. 
voor «een oorspronkelijke, in het Nederlandsch F. Gouwe, een lyrische ontboezeming, en «Floris 
geschreven alleenspraak of voordracht (monoloog), V» van J. Kuipers, een herOIsch spotdicht, een 
hetzij poezie of proza, ernst of luim.» beeld van hetgeen men meer algemeen ver-

Deze aangehaalde woorden zijn dezelfde, waar· staat onder voordracht. En tegelijk had men hier 
mede indertijd de prijsvraag den volke werd be- een staalkaart in het klein van de VIer groepen: 
kend gemaakt. poezie, proza, ernst en luim! 

Voor degenen, die den uitslag bijwoonden, t.w. Daaruit mocht het publiek zijn keus doen -
de leden van het Tooneelverbond, die Maandag en moest de jury aan het bekronen gaan. 
29 April den Monologen-avond in den Holland- I De uitslag is ge\yeest, dat het gouden eermetaal 
sehen Schouwburg te Amsterdam bezochten, was· (benevens vijftig gulden) toegekend is aan den 
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schrijver van «De Stem van het Vuun, die mevr. 
Truus Post als vertolkster van zijn gedicht had. 

De andere prijzen volgden aldus: 
2de prijs «Floris V», voorgedragen doar P. H. 

Lamberts Jr. 
3de prijs «Van Vier tot Vijf», voorgedragen 

door mej. W. Schmidt-Crans. 
4de prijs «Dat past niet», voorgedragen door 

mej. W. Wesseis, 
terwijl aan de drie overige voordrachten, uitge

zonderd «Bij den tandarts», een diploma werd toe
gekend. De voordraagsters hiervan waren: «Repe
teeren» Mej. Emma Morel, «De Wenschbloem» 
mej. D. Huysinga en «Vrouwenleed» mevr. Wens
ma-Klaassen. 

Met welwillend handgeklap is de uitslag ont
vangen door het publiek, dat, zünder in luide kri
tische uitingen te vervallen, toch blijf gaf, dat het 
't minst ingenomen was met de in schier elke 
voordracht ongeevenredigde verhauding tusschen 
inhoud en lengte. 

Of iemand zich rekenschap zal hebben gegeven, 
dat goud een te edele prijs kon geacht worden 
voar het resultaat van dezen wedstrijd, en dat 
het niet toekennen van den eersten prijs een ge
paste en veelzeggende kritiek zou zijn geweest 
aan alle negen-en-zeventig inzenders gezamenlijk? 

Dit is zeker, dat een van de drie jury-Ieden 
zulks voar zich gewenscht had, want uit den mond 
van den voorzitter Mr. P. W. de Koning, die 
den uitslag aan het eind van den avond bekend 
maakte, heeft men kunnen vernemen, dat de eerste 
prijs doar de jury met twee tegen een stemmen 
was -toegewezen. 

Wanneer de atdeeling «Amsterdam» haar oor
spronkelijke voornemen ten uitvoer legt, zullen 
de bekroonde voordrachten in druk verschijnen. 

Men zal zich dan ook buiten den kring van 
Amsterdamsche tooneelverbonders een oordeel 
kunnen vormen over het resultaat, het slagen 
van deze poging. 

Men late de "poging" dan niet onopgemerkt! 
Deze heeft niets te maken met den uitslag, en, 
den dichter nasprekend, kan met sympathie voar 
onze Amsterdamsche afdeeling van het N eder
landsch Tooneelverbond getuigd worden, dat het 
pogen schoon was. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
Het tooneelseizoen loopt ten einde - althans 

voar het publiek der hoofdstad. Niet voor de 
tooneeldirecteuren en tooneelspelers. Bij de Kon. 
Vereeniging gaan de laatsten gedurende het zomer
seizoen een maand met vacantie. De andere 
tooneelgezelschappen bereizen de kermissen. De 
directies hebben eigenlijk nooit rust - want de 
repertoire-quaestie houdt hen altoos bezig. Er 
moet gezorgd worden voar het winterseizoen. 
Tooneeldirecteurs hebbell altoos honig te garen. 
Vooral in N ederland baart het repertoire gestadig 
onrust. Wee den directeur, die in deze niet aldoor 
waakzaam, niet altoos speurende iso Het eene 
stuk is niet verdeeld of een volgend moet voor 
de verdeeling weer voorbereid worden. Zelfs als 

een stuk aa-nslaat, valt er in ons land toch op 
betrekkelijk zoo weinig voorstellingell te rekenen, 
dat de theaterdirectie zich nauwlijks de weelde 
kan veroorloven het er eens van te nemen. 

Het is eell zeer afmattend ambt, dat van schouw
burgdirecteur en het wordt niet gemakkelijker 
tengevolge van de eigenaardigheid, dat bijna elke 
schouwburg ten onz nt hetzelfde repertoire speelt. 
Een speciaal genre, waartoe het zich bepaalt en 
waarin een gegeven gezelschap zi~h kan trainen, 
be staat er voar haast geen een. Alleen de schouw
burg Stoel ell Spree kan gezegd worden met zijn 
repertoire, zich vrijwel in eell richting te bewegen: 
het groote drama en het Volksstuk, en het heeft 
dan ook een eigen publiek. Geen schouwburg, 
waar tusschen tooneel en publiek een nauwere 
hetrekking bestaat, waar in zulk een mate het 
publiek met de acteurs en actrices meespeelt! 
W ordt voar de samenstelling van het repertoire 
niet geko'len uit het romantische drama van vroeger 
dagen -- het zoogenaamde melo - dan zorgt 
een der directeuren, de heer Spree, va or aan
vulling, doar zijne tooneelbewerkingen van be
kende romans. Hoe uitmuntend hij de kunst 
verstaat een boeiend tooneelstuk in elkaar te 
zetten uit gegevens, die hij aan novelles en romans 
ontleent of die de vaderlandsche historie hem 
verschaft, bewees hij onlangs weer met zijn 
Bestevaer Micht'el -- ter gelegenheid van de 
De Ruyter-herdenking. Wat Spree in deze geleverd 
heeft, behoorde ongetwijfeld tot het beste, dat in 
die dagen aan het publiek is voorgezet. 

Als men de repertoires der andere theaters 
naast elkaar legt - om daarnaar te beoordeelen 
den rang, dien zij innemen, zou men dikwerf 
bedrogen uitkomen. Heeft niet het theater-Van 
Lier dezen winter een aantal stukken gespeeld. 
van een gehalte, die aan een theater van den 
eersten rang tot eer zoude strekken? Binnen 
ellkele weken zagen wij er vertoonen: Romeo en 

.1ulia - Grillparzers Mcdca en Vorstellschool. 
Jammer, datde opvoeringen niet altaas van een 
even groot artistiek streven getuigden, als de keus 
der stukken. Dit geldt met name van de opvoering 
van Shakespeare's treurspel. De hoofdpersonen: 
de heer en mevrouw Erfmann hebben toen op 
betreurenswaardige wijze moeten boeten voar de 
blijkbaa.r zorgelooze en liefdelooze wijze, waarop 
de opvoering was voorbereid. Het is voorwaar 
niet hunne schuld geweest, dat de uitslag zoo 
ongunstig is geweest. Wat zelfs dit - voor 
een deel uit zwakke krachten samengesteid gezel
schap - te bereiken weet, als er met ernst ge
studeerd wordt en bij de repetities de noodige 
toewijding niet ontbreekt, heeft Grillparzers Medea 
bewezen, met mevr. Van Lier-Cuypers in de titel
ro1. Was de voorstelling in haar geheel te roemen 
"- zij -- mevrouw Van Lier - heeft weder eens 
getoond, over welke buitengewone gaven zij be
schikt. Wij bezitten op dit oogenblik geen actrice, 
die zooveel meebrengt voor de uitbeelding van 
de heldinnenrollen uit het groote treurspel, nie
mand, die haar overtreft in adel van plastiek, in 
breedheid van gebaar en klankvolheid van stem. 
Meer diepte en fijner schakeering, zouden haar tot 
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een kunstenares van den allereersteri rang maken! 
Verwonder!ijk ook, hoe deze Vlaamsche het Hol
landsch zuiver spreekt. Zij, een Brusselsche, wwlt 
het in deze ver van den heer La Roche, wiens 
uitspraak van onze taal hem nog steeds een be
letsei blijft, om bij ons publiek zieh te verzekeren 
van een doorslaand succes. Ook staat voor menige 
rol zijn figuur hem in den weg - maar hij zou 
ons dit ongetwijfeld kunnen doen vergeten, als 
hij door zijn dialect ni,et altoos deed denken aan 
een vreemde eend in de bijt. Hij zegt voor 't 
overige uitmuntend; nooit ontbreekt bij hem iets 
aan het juiste begrip van den tekst. Dat hij een 
tooneelspeler is van het echte ras, verraadt hij 
onmiddellijk bij zijn optreden. Hij vult het tooneel. 
En steeds dwingt hij eerbied af voor de zorg. 
waarmede hij blijkbaar zijn rollen bestudeert. Het is 
altoos bezonken en van een overtuigende zekerheid. 

Dat de Kon. Vereeniging dit jaar gelukkig is 
geweest met de samenstelling van haar repertoire, 
zou de meeste welwillendheid moeilijk kunnen 
verklaren. Dat zij het artiesten als mevr. Mann 
en mevr. Holtrop aan passende rollen heeft laten 
ontbreken, is niet ongewroken gebleven. En de 
poging te elfder ure om mevr. Mann weder eens 
voor 't voetlicht te brengen. is ongunstig uitge
vallen. Het naar den roman van Toistoi bewerkte 
tooneelspel Anna [(arenzne, heeft mevr. Mann 
met al haar talent niet kunnen redden. Voor 't 
overige moet ieder die de opvoering bijwoonde, 
getroffen hebben, de naar het schijnt, onverwelk
bare jcugd van deze actrice. In niets kwam haar 
uiter!ijk in tegenspraak met de voorstelling, die 
wij ons van de jonge heidin in dit siecht gebouwd 
en psychologisch volstrekt onbelangwekkend drama 
maken. 

Ten slotte een woord van huldiging voor de 
in menig opzicht voortreffelijk geslaagde opvoering 
door de Ned. Tooneelvereeniging van Moliere's 
hZ<E;t?beelde zieke, waarmede deze vereeniging, die 
zieh weder zoo bijzonder verdienstelijk heeft ge
maakt voor onze nieuwe oorspronkelijke tooneel
litteratuur, haar seizoen op waardige wijze besloot. 

B. 

KNIPSELS EN SNIPPERS. '" '" '" '" '" 
Bühnenkunst. 

Kunst und Künstler van de vorige maand 
geeft een artikel over Bühnenkunst, van de hand 
van den redakteur Kar! Scheffier. Wat in het 
theater voor het oog bestemd is, vor mt voorzeker 
een gewichtig onderdeel der theaterkunst en 
de strijd over hetgeen het oog te zien behoort 
te krijgen in het theater, is zelfs niet weinig 
aktueel. Die strijd loopt tot zekere hoogte over 
de vraag van den voorrang van oor of oog, woord 
of beeld. 

Scheffier schrijft daarover o. a.: ... "Heute ist 
es Brauch das Reformatoren jeder Art tendenzvoll 
zu den leztcn Quellen herabsteigen, um dem neuen 
Wollen Begründung zu suchen. Die Bildhauer 
blicken nach Aegypten oder zur Gotik zurück; 
die Maler denken an die Frühitaliener oder an 
das alte Japan. Die Philisophen erinnern an die 
tierische Abstammung und biologische Determina-

tion des Menschen. Auch die Bühnenreformatoren 
bleiben nicht zurück. Der Engeländer Craig, einer 
der ersten Apostel der neuen Theateridee, weist 
darauf hin dass das Drama aus dem Tanz, der 
Ausdruckensgebärde und dem musikalischen Rhyth
mus hervorgegangen ist. Er folgert aus den Um
stande, dass der "Tänzer der Vater des Drama
tikers" war, irrtümlich, der Sohn müsse vom Vater 
abhängig bleiben ... " Op het oogenblik, zegt 
Scheffier verder, dat de danser het tooneel betrad, 
moest hij tooneelspeler worden; toen de panto
mine tot drama werd, moest het woord het stille 
gebarenspei zoo zeker overwinnen, als de bewust
heid steeds over het instinkt zegeviert. Daarom 
kan het woord-drama, zooals het in den loop der 
tijden geworden is niet meer geYgnoreerd worden. 
Craig dwaalt op een wezenlijk punt, wanneer 
hij het woord in het drama als een met beweging, 
lijn, kleur en rythme in rang gelijk deel der 
theaterkunst beschouwt. Scheffier meent dat het 
"Gesammtkunstwerk" hetwelk dan ontstaan zou, 
een "Verkunstgewerblichung" van het theater zou 
beduiden en niet toevallig acht hij echt, dat dit 
wijzen op dans, rythme en pantomime juist van 
een Engelschman uitgaat. Het Engelsch tooneel 
heeft veel vroeger dan het vastelandsche, ondanks 
minder goede prestaties in het eigenlijk drama
tische, of juist wellicht daarom, de Ausstattungs
kunst sterk ontwikkeld. Craig's denkbeelden kunnen 
dan alleen vruchtbaar zijn voor een ernstige her
vorming van het tooneel, als het woord niet met 

I andere tooneel-middelen gelijk gesteid wordt, maar 
wanneer uit het woord het optisch noodzakelijke 
wordt afgeleid. De "Ausstattung" moet er zijn 
om het woord, niet het woord terwille van het 
"Gesammtkunstwerk". Dit vooropgesteld acht 
Scheffier het natuurlijk van het hoogste belang, 
dat ook het zoo barbaarsch mishandelde oog in het 
theater weer tot een gekultiveerd genot kau geraken. 

De schrijver behandelt verder, zijn betoog aan
vullend met uitspraken van Paul Ernst, Gordon 
Craig, Max Martersteig, Peter Behrens, Adolphe 
Appia, George Moore en C. Ricketts, verschil
lende belangrijke punten van het groote tooneel
vraagstuk. Zoo b.v. de beteekenis van den regisseur, 
de tooneel-architectuur, het licht, symboliek op 
het tooneel, enz. (N. R. C) 

* * * 
Het Residentie~ Tooneelgezelschap. 

De heer Henri Brondgeest, te Rotterdam, opent 
primo September een tooneelseizoen te 's-Graven
hage. Naar wij vernemen, krijgt zijn ensemble 
den naam van "Residentie-Tooneelgezelschap". 
Aan dezen troep worden eerste krachten ver
bonden; want de heer Brondgeest is aan het 
zoeken bij alle gezelschappen. 

Reeds zijn geengageerd de dames Aleida Roe
lofsen, Henriette van Kuyk en N. Manta van 
Nieuwland-De Koning, en de heer Manta "an 
Nieuwland, terwijl sommige leden van het tegen
woordige Brondgeest-ensemble ook deel zullen 
uitmaken van het Residentie-Tooneelgezelschap. 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de zaal van 
den Haagsehen Dierentuin bespeeld. (Tel) 
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Beheer en Teezieht op de Tooneelschoel bedankt. 

De alg·. Secretaris 
J. H. MIGNON. 
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te Il uur v.m in een der 

zalen van de Societeit 
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Voorts werd de vergadering bijgewoond door de 
heeren]. H. den Bandt en Mr. D. van flouten Jr. 
beiden leden van de afd. Dordrecht, en S. j. 
Bouoerg Wilson, directeur der Tooneelschool. 

De Voorzitter, de vergadering openende, heette de 
aanwezigen welkom, en sprak naar de ten deze in het 
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A./ge7Jaa;-dtgdm, Bestuurders, Leden van hel 
«Nederlalldsch Tooneelverbolld»! 

Lang geleden vernam ik eens de bewering: in de 
kunst moet je 't hoogste bereiken. Wie't maar tot 
middelmatigheid brengt, is mislukt en wat meer zegt -
belachelik. 

Ofschoon die harde uitspraak gedaan werd dOOl een 
man, wiens oordeel ik op kunstgebied hoog had leren 
schatten, kon ik er me Zü .df!,delik ni~t.mee verenigen 
en de tijd heeft, wat dit aangaat, geen verandering in 
me gebracht. 

lk ben 't met die woorden nog altijd oneens. Toch 
heb ik sedert in veel meningen de kern van het aan· 
gehaalde betoog weergevonden. 

Reeds dadelik in de bespotting, waaraan zogenaamde 
mislukte genieen blootstaan, maar daarbij komt het 
mij toch voor, dat zulke personen zieh minder door 
hun .' middelmatigheid dan wel door hun inbeelding 
belachelik maken. Daar staat echter weer tegenover, 
dat het zn goed als onmogelik is eigen werk bij voor
baat op de jlliste waarde te schatten en dat tal van 
middelmatigen met hun arbeid in 't geheel niet voor 
den dag Züuden komen als zij niet begonnen met zieh 
in te beelden, dat dit werk allesbehalve was ... mid
delmatig. Inbeelding en middelmatigheid zullen dus 
wel dikwijls hand in hand gaan. 

Maar afgezien van dat belachelik.zijn, hoe dikwels 
horen we niet zeggen: kijk of lllister toch niet naar 
de middelmatigen; alleen van de grote meesters kan 
iemand leren. Of: de middelmatigen zijn maar na
volgers van de grote vOOl'beelden; of: de middelmatigen 
zijn de vulgarisateurs van de eerste-rang-meesters, of: 
«du gleichst dem Geist den du begreifst» wat meestal 
honend is bedoeld, waarbij dan nog gezegd of gedacht 
wordt: ·«die Kunst ist nicht für den Päbel da», en dus 
de middelmatigen van wie «der Päbel» 't meest ge niet, 
met het plebs op een lijn worden gesteid. 

Zoals ik zei: ik ben 't met die uitspraken niet zo 
geheel eens en - al komt het niet in me op eens 
aan de voetstukken van grote meesters te willen schud
den - voor de middelmatigen wens ik een woordje 
in het midden te brengen. 

Al dadelik wil ik vragen: lijkt het hoogste standpunt 
ons niet alleen hoog - gegeven de betrekkelikheid 
van alles - doordat we 't vergelijken met het laagste 
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en is de middelmaat, die er tusschen ligt, niet nood
zakelik om die vergelijking te kunnen maken, om de 
afstand tussen laag en hoog te kunnen bepalen? 

Maar er is meer. 
«Du gleichst derr. Geist den du begreifst.» Reel 

juist; maar als er nu alleen. gewerkt werd door aller
hoogste geesten en dus ook alleen voor allerhoogste 
geesten, zou dan de mensheid, die voor 't meerendeel 
toch zeker niet uit zulk allerhoogste geesten bestaat 
daar wel biezonder mee gebaat zijn? Op muzikaal 
gebied vernam ik eens de uitspraak: alle muziek is 
mooi, die beantwoordt aan de behoefte van e<':n soort 
mensen. 

Al zou ik op grond van dat oordeel niet gaarne 
willen beweren, dat dus alle dergelike muziek gelijke
lijk mooi moet heten, er ligt toch de waarheid in 
opgesloten, dat het beantwoorden aan een bestaande 
behoefte een verdienste is van een kunstwerk. Het 
gaat derhalve niet aan kunstenaars, die middelmatige 
werken leveren, welke spreken tot de harten en hoof
den van middelrnatige kunstvrienden, mensen, die door 
hogere werken minder of in 't geheel niet worden 
getroffen, te veroordelen met het woord: mislukt. 
Integendeel zijn zij voor de grote rneerderheid van 
de mensen broodnodig en dus allesbehalve mislukt. 
En als men nu beweren wil, dat zij dan toch die 
mensen dOOf hun werken afhouden van de bestude
ring der hogere kunstprodukten, dan moet ik wederom 
oprnerken, dat· ook deze tegenwerping mij geheel on
juist voorkomt. Zij brengen de rnenigte juist nader 
tot die hogere kunst. Zij geven als het ware voor 
de bijzienden heel klein cn fijn afgebeeld, wat de ogen 
van die bijzienden op een afstand in de natuurlike 
grootte niet duidelik kunnen onderscheiden. De mid· 
delmatige kunstenaar bezit weinig oorspronkelikheid, 
bootst doorgaans, zij 't onbewust, gl'ote voorbeelden 
na, vulgariseert de opvattingen, de werkwijze van hoger 
staande rne esters, vermengt in zijn arbeid oude ele
menten met nieuwe, levert dus grotendeels tweede 
rangs en zelfs tweede hands kunst. Goed; maar baant 
hij' juist daardoor niet de weg voor die hoger staan
den, maakt hij dusdoende het begrijpen van hun 
kunst niet allengs gernakkeliker voor hen, die doOl' 
het altijd-vreemde van de oorspronkelikheid, het licht 
afstotende van het geheel onbekende, minder worden 
aangetrokken ? 

De uitspraak: die Kunst ist nicht für den Pöbel 
da, lijkt me juist, indien men onder Pöbel de VOol'
kunst-ongevoeligen uit alle maatschappelike standen 
samenvat; verstaat men echter on der Pöbel het volk 
in tegenstelling met de aristokratie, zij 't de aristo
kratie van den geest, dan komt deze uitspraak me 
even onjuist VOOf als de meer moderne, dat de kunst 
niet VOOf een intellektueel-rneer-ontwikkelde of meer
verfijnde minderheid, maar VOOf de grote massa moet 
werken. 

In 't algerneen gaat het niet aan en baat het ook 
niet de kunst of de kunstenaars een taak VOOf te 
schrijven. Wie kunst wil leveren, zal wel doen zich 
't eerst en tot op zekere hoogte uitsluitend af te vra
gen: wat kali ik en niet wal moet ik. Van zelf zal 't 
dan wel blijken of zijn arbeid genoten kan worden 
dOOf de grotere massa of door een kleinere minder
heid. De eene of de andere sOort van kunstenaars 
te willen uitsluiten of uitlachen, omdat men zelf aan 
hun werk een minder hoge waarde toekent, schijnt 
rne zeer verkeerd. Integendeel komen zij mij beide 
noodzakelik voor, daar ze beide in een bellOefte 
voorzien. 

Ook ons is het verwijt niet bespaard gebleven, dat 
de tooneelschool middelmatigheden afleverde; maar 
zo ergens is dit verwijt zeker hier zeer misplaatst 
geweest. 

Op een onzer jongste vergaderingen heeft de Heer 
Simons getracht het enigzins te vergoeliken dOOf de 
bewering, dat onze school juist aflevert die soort 
kunstenaars waar tegenwoordig vraag naar is, wat nu 
juist niet bedoeld was als een kompliment aan die 
tegenwoordige vraag.... maar zelfs in deze vorm wijs 
ik het verwijt als ongepast beslist af. Niet ongepast, 
omdat de Heer Simons zo iets van onze school niet 
zou mogen zeggen, maar ongepast, omdat het mijns 
inziens op die school volstrekt niet van toepassina iso 
Want wij maken in 't gehe el geen kunstenaars, n~ch 
uitstekende, noch middelmatige. Dat doet onze school 
niet; dat zou onze school niet doen als ze nog veel 
beter was ingericht, en dat zal ook wel geen enkele 
school doen. 

Al wat wij nastreven is jongelui, die aanleg hebben 
voor het tone el in de gelegenheid te stellen onder 
goede leiding al datgene te ontwikkelen, wat ontwik
keld worden moet, willen zij van hun gaven zoveel 
mogelik 'partij kunnen trekken. Hebben zij een goede 
stern, dan is 't nog niet gezegd, dat zij die stern ook 
goed gebruiken. Zij moeten dus leren die stern zoo te 
gebruiken, dat het publiek hen gemakkelik verstaat, 
dat die stern zelf niet door het gebruik schade lijdt 
en dat er de meest uiteenlopende klankwerkingen mee 
kunnen worden bereikt. 

Hebben zij een lenig lichaam, een bewegelik gelaat, 
dan is 't nog niet gezegd, dat zij de spieren van dit 
lichaam behoOl-lik onder kontrole hebben en dat zij 
zieh behoorlik rekenschap geven van de uitwerking 
hunner bewegingen en hunner mimiek op de toe
schouwers. Ook dat moeten zij dus leren. 

Ja, daar op een toneel al wat er gebeurt, het on
bedUldenste niet uitgezonderd, op het aandachtig toe
kijkend publiek een zekere werking oefent, moet de 
aankomende kunstenaar leren zich rekenschap te gevcn 
van al wat hij zegt, al wat hij doet, al wat hij dient 
te vermijden, al wat hij niet mag verwaarloozen. Krijgt 
hij daarbij een inzicht in het wezen van de dramatiese 
kunst, il! de verschillende opvattingen, die van deze 
kunst bestaan, in de werkwijzen der voornaamste kun
stenaars, die zich van deze kunst hebben bediend, dan 
mag gezegd worden, dat 'de school het mogelike heeft 
gedaan VOOf de vorming van een artiest. En blijkt het 
dan, dat die school geen uitstekende kunstenaar maar 
een middelmatigheid heeft afgeleverd, dan hebben wij 
eenvoudig te antwoorden: scheppen kunnen wij niets; 
meer talent geven dan aanvankelik aanwezig was zou 
in dit geval zeer zeker scheppen moeten heten. 

Daar komt nu bij, dat op het toneel nog meer dan 
elders de midde1matigheden onze minachting niet ver
dienen, ja zelfs zeer noodzakclik zijn. 

Om daarvan overtuigd te worden behoeft men zich 
maar even in te denken: de voorstelling van een of 
ander toneelstuk met een bezetting van uitsluitend 
eerste rangs kunstenaars. Een brief binnengebracht 
met de enkele aankondiging «mevrouw dit ligt in de 
bus» dOOf ... Louis Bouwmeester. De mededeling, dat 
meneer zo even uit is gegaan, gedaan met een van 
haar onmiddelik de aandacht boelende intonaties dOOf 
mevrouw Mann. 

Daargelaten nu nog, dat zulke artiesten voor der
gelijke dood eenvoudige woorden waarschijnlik de 
nodige eenvoud niet zo gemakkelik zouden vinden, is 
't dunkt mij, duidelik, dat het publiek, gewend aan 
hun opkornen een grote betekenis toe te kennen, ver
bijsterd zou raken en dus niet onder de gewenste 
indruk komen van 't stuk. Men zou te veel verwachten 
van die brief, te veel van de mededeling van de 
dienstbode en dus een teleurstelling ondervinden. 
Willen de rollen van betekenis het nodige relief krijgen, 
dan dienen onverrnijdelik de rollen van minder be
tekenis minder relief te krijgen en dus vervuld te 
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worden door middelmatigere speIers. Zij zijn de stillere 
kleuren op de schilderij, zonder welke de meer schit
terende verven onmogelik hun volle uitwerking kunnen 
hebben. En ziet de middelmatige dit in, is hij zich 
bewust van de werking, die zijn speI zalmoeten hebben, 
we~t hij ondergeschikt te blijven naast de rol die meer 
uitkomen moet, slaagt hij er in aan zijn eigen rol juist 
het relief te geven, dat voor het geheel nodig is, niet 
meer en niet minder, dan heeft de middelmatige wel 
werk van het tweede plan geleverd, maar toch ook 
werk, dat op het tweede plan de naam verdient van 
uitmuntend. En ziet de middelmatige niet in wat zijn 
taak is, dringt hij zich op de vOOl'grand, wil hij te 
veel doen, regelt hij de kracht van zijn speI niet naar 
de kracht, die de hoofdrol ontwikkelt, dan is zijn macht 
om een voorstelling te doen rammelen, en de geheie 
werking van een stuk te vers toren even groot als die 
van de hoofdpersoon. 

Op toneelgebied is laag-neerzien op de middelmatig
heid het werk Of van de verblinde ster, die meent, 
dat hij of zij alleen een stuk kan en moet dragen 6f 
van een verblind publiek, dat gemakkeliker het schit
teren begrijpt van zulk een ster, voor wie steeds veel 
reklame is gemaakt, dan het bewonderenswaardige 
van een uitstekend geheei, waarover altijd minder 
wordt geschreeuwd, maar waarvoor di\<wels meer wordt 
gewerkt. 

Ere dus aan de deugdelike middelmatigheid; maar 
toch, leden van het toneelverbond, er zijn gevallen, 
waarin men zich niet met die middelmatigheid mag 
"vergenoegen. A'ls straks het punt van de agenda aan 
de orde komt, dat luidt verklezing van een nieuw 
bestuurslid in de plaats van de voorzitter, die aftreedt, 
wendt dan geen pogingen aan om de middelmaat te 
behonden of een nieu we middelmaat te verkrijgen. 
Door die middelmaat te prijzen heb ik zelf al ge
zegd, wat de beleefdheid U misschien gebieden zou 
maar weer eens te herhaien, moest 't ook zijn met 
miskenning van de ware belangen van ons' ver bond. 
Verglln me dus U beleefd te verzoeken ditmaal uit
sluitend met die belangen te rade te gaan. Aall het 
Tooneelverbond moet nieuw leven worden ingeblazen; 
7'oor het Tooneelverbond moet nieuwe belangstelling 
worden gewekt. 

Jammerlik, ja ergerlik is altijd het gemis van be
langstelling geweest van elke N ederlandse land- en 
stadregering voor de N ederlandse kunst. Wordt" bij 
ons over kunst gespraken, dan heeft men dOOl-gaans 
op het oog het bewaren of het oplappen van oud
heden Dat wij, N ederlanders van de twintigste eeuw, 
nog veel meer belang hebben bij onze hedendaagse 
kunst -- al stelle men die ook achter bij de oude
en vOOl-al bij elke kunst, waarin onze N ederlandse 
taal de hoofdrol speelt, dat schijnt men niet te kunnen 
of te willen inzien. 

Men zette daar eens tegenover wat andere rege
ringen doen. Ik heb er geen lijstje van opgesleld. 
Ik geef maar een paar voorbeelden, die mij loevallig 
even v66r het neerschrijven van deze rede onder de 
ogen kwamen: 

Van de 44 Duitse steden boven de 80.000 inwoners 
geven er maar twee geen geld uit voor de bevorde
ring van de dramatiese kunst. 

Toen in de Berlijnse gemeenteraad een belasting 
op schouwburgkaartjes was voorgesteld, werd dit voor
stel om der wille van de kunst verworpen_ 

Te Palermo, een stad zo groot als den Haag, is 
een prachtgebouw, een van de grootste schouwburgen 
van Italie, aan de tooneelspeelkunst gewijd en voor
zien met het opschrift: de kunst vernieuwt het volk 
en openbaart zijn leven. 

Het Deense parlement geeft zelfs een subsidie voor 
de schouwburg op IJsland. 

En bij ons? Waarlik het wordt tijd, dat er een 
voorzitter van het to-neelverbond opsta, die onze 
regeerders flink op hl1n tekortkomingen in deze kan 
wijzen. Aan U de taak die persoon te kiezen; op 
mij rust nog de plicht U aan te raden goed te zoe
ken: ernstig uit te kijken naar iemand van goede wil, 
die deze zeer moei~ike taak op zich wil nemen en 
tevens iemand van invloed en kracht om ze goed 
te kunnen uitvocren. Nu weet ik wel, dat deze ver
gadering niet kiest een voorzitter, maar slechts een 
lid van het hoofdbestuur en nu wil ik volstrekt niet 
bedekteli\ te kennen geven, dat er op dit ogenblik 
niemand 111 het hoofdbestuur is, die mij uitstekend 
zou kUllllell vervangen; maar ik heb helaas tot nog 
toe niet gemerkt, dat een van mijn kollega's mij ook 
zou willen vervangen en daarom moet ik U wel toe
roepen: ziet goed uit uw ogen, want die nu wordt 
gekozen zou wel eens uw voorzitter kunnen worden. 

Twaalf jaar is 't geleden, dat te Groningen mijn 
voorganger aftrad. Het stelde mij daarom enigszins 
te leur, dat de Algemene vergadering dit jaar niet 
wederam te Groningen kon worden gehouden. Want 
al had ik van vergaderingen te Dordrecht de aange
naamste herinneringen behouden en al was ik er zeer 
dankbaar voor, dat de heren van Dordrecht ans dadelik 
de helpende hand toestaken, voor Groningen koesterde 
ik in alle stille een biezonder plan. Mijn voorganger 
had zich bij zijn heengaan uit ons bestuur de woorden 
laten ontvallen: wie weet, of ik niet eens tot u terug
keer, en ik dacht: is hij niet een van onze uitstekendste 
voorzitters geweest, en zou 't voor ons verbond geen 
groot geluk zijn als hij nogmaals voorzitter wilde 
worden. Maar, helaas, ware ook de vergadering te 
Groningen doorgegaan, ik zou hem niet aan zijn 
vroegere woorden hebben kunnen herinneren. Prof. 
van Hamel is im voor altijd van ons heengegaan en 
ai was hij geen hoofdbestuurder meer, zijn dood is 
voor ons verbond een zware slag. Over zijn verdiensten 
hoef ik niet meer uit te weiden. Dat heeft onze tijd
schrift-redakteur reeds op uitmuntende wijze gedaan. 
Ik wil hier alleen nog herhaien, dat hij naar mijn 
opvatting een van onze uitstekendste, misschien de 
uitstekendste van onze voorzitters is geweest. 

Nahem is 't mij dus twaalf jaren lang vergund 
geweest te" beproeven wat ik voot het verbond, wat 
ik voor onze school, met uw aller hulp, kon doen. 
Trot5 ben ik op de uitslag van mijn pogen volstrekt 
niet en toch moet ik erkennen, dat twaalf jaar een 
lange, ja in dit geval een te lange tijd is geweest. Als 
regel mag, dunkt mij, een voorzitter niet zo lang 
achtereen aan blijven. De sieur, die gestadig op de 
loer ligt om zich meester te maken van zijn werk en 
van zijn persoon, vindt in zulk een lang tijdsverloop 
al licht een gelegenheid om hem te bedwelmen en 
te doen indutten. 

Dat er dus een frisse kracht in mijn plaats" kome, 
iemand met nieuwe denkbeelden, nieuwe plannen en 
de lust nieu we denkbeelden te verwezenlijken. Maar 
wil die opvolger al dadelik een raad van mij aan
nemen, een raad, die toch wel op enige ondervinding 
is gegrondvest, dan zou ik hem willen toeroepen: 
verbeter, verander van onze toneelschool zooveel u 
goeddunkt, maar denk er nooit aan die school op te 
heffen, want voor onze toneelkunstenaars is een school 
broodnodig en van geen ander opleidingssisteem, hetzij 
maar voorgesteld, hetzij al reeds in toepassing gebracht, 
heb ik ooit de indruk gekregen: dit is beter dan onze 
school. Integendeel heb ik me wel eens de vraag 
gesteid : zou onze eerste toneelspeler tans in de vreemde 
moeten omzwerven als hij zijn opleiding genoten had 
aan onze school? Misschien lijkt het verband tussen 
deze twee zaken velen onduidelik, naar mijn opvatting 
is 't niet te miskennen. 
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Dat onze school dus stand houde en ter wille van 
de school ons verbond I 

Met deze wens besluit ik mijn laatste openings
toespraak. 

De Voorzitter gaf in overweging in afwijking met de 
agenda eerst te behandelen punt III: voorstel van 
het Hoofdbestuur tot het aangaan van een leening 
van' hoogstens f 800, ter bestrijding van buitengewone 
uitgaven noodig voor onderhoud van het gebouw der 
tooneelschool en tot aanschaffing van ameublement 
inzonderheid voor het tooneel. 

Aldus werd besloten. 
De Voorzltter deelde daarna mede dat het benoodigd 

bedrag kanworden gesteId op f 500, aangezien door 
mevr. de Gijselaar eenig meubilair en door den heer 
Jacobson een bijdrage in klinkende munt was toege
zegd. 

De voorzitter bracht dank aan de schenkers, en de 
vergadering toonde door applaus hiermede in te 
stemmen. 

De heer Meihuizen (den Haag) stelde de vraag met 
wie men de leening wil sluiten. 

De heer Van VIissingen antwoordt: bij belang
steIlenden in de Tooneelschool. 

De heer Vriesendorp deelt mede, dat het bestllur 
van de afd. Amsterdam f 100 voor hare rekening 
wenscht te nemen. Voorts zegt hij, dat in de afdeelings
vergadering de vraag was gesteId, of bet niet beter 
zou zijn geweest, wanneer pogingen waren gedaan 
het benoodigde bedrag zonder leening bij elkaar te 
brengen. 

De heer Meihuizen deelde vervolgens mede, dat hij 
opdracht had een soortgelijke mededeeling te doen 
als den heer Vriesendorp, namens de Haagsche afdee
ling; eveneens tot een bedrag van f 100. 

Punt III werd hierna zander stemming aangenomen. 
Vervolgens kwam in behandeling Punt VII der 

agenda: Pensioenfonds (Vereeniging van N ederlandsche 
Tooneelisten). 

De heer Horn, Secretaris dier Vereeniging, deed 
voorlezing van het hieronder afgedrukt «Verslag over 
het afgeloopen jaar, uitgebracht in de algemeene ver
gadering der Vereeniging op 21 April 1907 en in de 
algemeene vergadering van het Nederl. Tooneelver
bond oP25 Mei 1907.» 

«Een zeer bijzonder jaar, dat achter ons ligt, een 
jaar van grooten voorspoed in alle opzichten. 

Allereerst eene groote toeneming van leden, voor 
het allergrootste deel verbonden aan de Koninkl. 
Vereeniging "Het Nederl. Tooneel", die voor dilt 
gedeelte der premie, dat zij voor het hun te verleenen 
pensioen zelf moeten betalen, leden onzer Vereeniging 
zijll'geworden. Door deze groote toeneming behoort 
nu ongeveer de helft vall hen, die tot de Vereeniging 
kunnen' toetreden, tot hare leden. Zeer zeker een 
mooie vooruitgang, ma.ar toch is nog slechts de kleinste 
helft bij ons aangesloten, terwijl het niet van te groot 
optimisme getuigt, als wij meenen, dat nagenoeg alle 
N ederlandsche tooneelisten leden onzer Vereemging 
beho ren te zijn. Immers aan dit lidmaatschap zijn 
hoegenaamd geen kosten verbonden ; geen andere 
eisch wordt gest eId dan dat men iets voor zijne inva
liditeit, zijn ouden dag of bij overlijden voor zijne 
nabestaanden doe. Wij weten wel, dat zeer enkelen 
dit doen, maar door verkeerd begrip van het doel 
onzer Vereeniging, niet lid wilden worden, maar wij 
weten ook, dat het aantal van dezen zeer, zeer gering 
is en verreweg de meesten, die nog niet lid zijn van 
onze Vereeniging, tot heden niets gedaan hebben VOGr 
de komende kwade dagen. 

Ook een zeer bijzonder financieel jaar ligt achter 
ons. Deze mooie financieele uitkomst is voornamelijk 

te danken aan ons bestuurslid, den heer P. D. van 
Eijsden en aan zijne echtgenoote Mevr. Marie van 
Eijsden-Vink, die eene voorstelling van Rotterdamsche 
dames- en heeren-dilettanten met fancy-fair op touw 
hebben gezet, waardoor onze kas met niet minder 
dan f 2400.- versterkt werd. De secretaris onzer 
Vereeniging vertegenwoordigde ons bestuur op dezen 
feestavond en heeft bij die gelegenheid de dames
en heeren-medewerkenden en Mevr. van Eijsden in 
het bijzonder, namens de Vereeniging dank gezegd. 
Maar dit verslag zou onvolledig zijn, wanheer ook 
hier niet een woord van warmen dank werd gebraclit 
aan allen, die tot het schitterend resultaat van dezen 
avond hebben medegewerkt. 

Dank worde verder gebracht aall het N ederl. Too
neelverbond, dat ons dit jaar f 100.- schonk, aan 
de afdeeling Middelburg, die ons een deel van haar 
batig saldo en aan de Afdeeling Amsterdam, die weer 
10 % van haar batig saldo aan onze Vereenigir,g 
afstonden; ook de afdeelingen Rotterdam, den Haag 
en Dordrecht. steunen ons als donateurs. 

Onze hartelijke dank alj-n de Koninkl. Vereeniging 
«Het N ederl. Tooneel», de N ederl. T00neelvereeniging 
en de Directie Stoel en Spree, die weer eene voor
stelling te onzen bate gaven ; zonder deze voorstellingen 
zou het financieel resultaat zeker lang niet zoo gllnstig 
zijn, immers de jaarlijksche donatien bedroegen slechts 
f 73 8.-, eene kleine vermeerdering in vergelijking 
met verleden jaar, maar zeker nog lang niet wat het 
wezen moest. Er zijn nog veel te veel tooneelvrienden 
in ons land, die niet donateur onzer Vereetiiging zijn. 
Hier mag ook een woord van hartelijken dank niet 
ontbreken aan den heer Albert Vogel, die door zijne 
medewerking in de Oedipus-voorstelling van «het 
Nederl. Tooneeh te onzen bate opnieuw getoond 
heeft, welk warm vriend onzer Vereeniging hij is; 
ook den heer H. van Embden, die weer als verleden 
jaar welwillend zijn diensten als boekhouder bewees, 
onze hartelijke dank. 

Het Bestuur meende verstandig te doen de ont
vangsten dit ja ar niet gehe el te verdeelen, maar waar 
de restitutie toch al hooger kon zijn dan verleden 
jaar, ook aan onze fondsen te denken. Van de ont
vangsten werd dan ook f 1500.- afgezonderd voor 
het reservefonds, dat nu f 1 775.- bedraagt en f 300.

voor het weerstandsfonds, dat thans f 600.- bedraagt. 
Het resteerende werd aan de leden verdeeld en wel 
van f 12.- voor de kleinste verzekering, tot f 120.
voor de grootste, tegen verleden jaar f 10,80 voor 
de kleinste en f 108.- voor de grootste; in percen
ten uitgedrukt ontvingen de leden van ruim 25 % 

bij de grootste tot 90 % van de kleinste premie 
terug. 

De. administratie-kosten voor vergaderingen, druk
werken, porto's, reiskost.en en incasso's bedroegen dit 
jaar f 76.68 . 

In het Bestuur kwam geen verandering, de heer 
Mr. J. van Schevichaven, die moest aftreden, werd 
door de Algemeene Vergadering van het Nederl. 
Tooneelverbond herkozen en nam de herbenoeming aan. 

En hiermede was de verslaggever aan het einde van 
zijne dit jaar zoo aangename taak. Maar op een zaak 
moest hij toch nog wijzen. Met volle gerustheid mag 
worden gezegd, dat de Vereeniging op het afgeloopen 
jaar met genoegen kan terugzien: zal men echter het
zelfde het volgend jaar kunnen zeggen? Het leden
aantal is belangrijk toegenomen, maar de nieuw~ leden 
hebben dit jaar nog niet in de restitutie gedeeld; 
ware dat wel het geval geweest, dan zoude de restitutie 
veel minder geweest zijn, of anders had men, niet
tegenstaande de buitengewone ontvangsten der Rotterd. 
voorstelling, toch niets kunnen reserveeren. De in, 
komsten moeten dus belangrijk stijgen, wil men het 
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thans bereikte resuItaat ook in het vervolg bereiken. 
Daarom roept het Bestuur in de eerste plaats de 

hulp in van het N ederl. Tooneelverbond en zijne af
deelingen: de moeder zal haar kind toch gaarne wil
len steunen, ook al kan het reeds een beet je op eigen 
beenen staan. Het roept verder met allen aandrang 
den steun in van tooneelvrienden, om hun te ver
zoeken donateur te worden, als zij het nog niet zijn 
en hunne donatie te verhoogen, als zij het wel zijn; 
van de tooneeldirecties, om de Vereeniging met hare 
sympathie te blijven steunen en ieder jaar minstens 
een voorstelling te geven. Ten slotte roept het ook 
den steun in van de leden zelf, zij moeten eveneens 
trachten mede te werken door het aanwerven van 
donateurs, dom zelf ook eens iets te doen en niet 
alles op anderen te laten aankomen. Het is een mooi 
en goed doel, dat onze Vereeniging beoogt, daarvoor 
iets te doen, moet een genot zijn. Laat allen, die 
het kunnen, het dan ook willen, opdat het volgend 
verslag weer van even gunstige reslliaten zal kunnen 
getuigen als dat van dit jaar.» 

Het Bestuur der Vereeniging was samengesteid 
als volgt: 

G. de Wijs, 's Gravenhage, Voorzitter, Mr.· J. van 
Schevichaven, Amsterdam, Vice- Voorz., A. van der 
Horst, Amsterdam, Pemlingmeester, P. D. van Eijsden, 
Rotterdam, J. Funke, Amsterdam, T. Stoel, Amsterdam, 
M. Horn, Schiedam, Secretaris. 

De heer Hortl voerde, na dit verslag te hebben 
uitgebracht, in hoedanigheid van bestllurslid van de 
Vereeniging van Nederl. Tooneelisten, het woord als 
afgevaardigde van de afd. Rotterdam van het Tooneel
verbond en wel naar aanleiding van den memoriepost 
op de begrooting (art 8 der uitgaven): «bijdrage aan 
het Pensioenfonds.» Hiervan verwacht hij ook dit jaar 
vOor het Pensioenfonds niets. 

De Voorzitter doet. opmerken, dat het Verbond 
gaarne het Pensioenfonds krach tiger ZOll steunen, maar 
dat de financien van het Verhond verre van gllnstig 
zijn en dat de school, die voorgaat, alle besch"ikbare 
middelen in beslag neemt. Spr. -hoopt thans op vrij 
goede' gronden, dat wij vom de school subsidies, of 
althans een subsidie zullen krijgen. 

De heer Vall Vlissingen is van meening, dat de 
opmerking van den heer Horn later had moeten 
komen, bij den sluitpost der begrooting. Spr. heeft geen 
bezwaar in plaats van het «p. m.» uit te trekkenf 1.-. 

De sluitpost, «onvoorziene llitgaven,) hangt af van de 
bijdrage aan de Tooneelschool. 

De heer Horn zegt dit punt reeds nu te hebben 
ter sprake gebracht, omdat hij begrijpt, dat wanneer 
er op de begrooting een cijfer als bijdrage aan het 
Pensioenfonds wordt gebracht, dit bedrag op een 
anderen post zal moeten worden gevonden. 

Hierna wordt aan de orde gesteid de begrootillg 
drr Tooneelschool vom 19°7/8. 

De verschillende geraamde bedragen gaven geen 
aanleiding tot debat. 

Alvorens de begrooting in haar gehe61 werd vast
gesteid, wenschte de heer Rinse een algemeene op
merking te maken. De aanleiding daartoe vormde de 
passage in het «zakelijk verslag» van den directeur der 
school, waarin melding wordt gemaakt van den ge
regel den gang van het onderwijs in voordracht en speI. 
Al ging het in het afgeloopen jaar beter, reden tot 
het verlaten yan den koers, thans in het reglement 
der school vastgelegd, om te komen tot eell leeraar 
(leerares) in voordracht en speI, niet verbonden aan 
een tooneelgezelschap, ligt daarin toch niet, en hij 
verwachtte dit dan ook geenszins van het Hoofdbe
stuur en van de Commissie van Toezicht, waar de 
leden dier colleges ongetwijfeld de oorzaak van den 
tegenwoordigen toestand kennen niet alleen, maar 

ook hopen, dat die voor onze school zoo gunstige 
toestand slechts van zeer tijdelijken aard moge zijn 
en Hefst zoo kort mogelijk zal duren. Die omzaak is 
immers geen andere dan de omstandigheid dat aan 
mevr. HoItrop-van Gelder in den laatsten tijd slechts 
zeer weinig gelegenheid gegeven is in nieuwe rollen 
op te treden. 

Waar nu ieder vriend van het tooneel hoopt en 
vertrouwt dat mevr. HoItrop in de toekomst door de 
rolverdeeler beter bedacht moge worden, hoopt en 
vertrouwt hij tevens, dat het met den gunstigen toe
stand voor de school even spoedig moge gedaan zijn. 

Wij hebben dus vast te houden aan het principe in het 
reglement neergelegd, en om dat beginsel te kunnen 
uitvoeren, voort te gaan met de pogmg om een sub
sidie der regeering te verkrijgen. Daarom zijn de meer 
bemoedigende wo orden, die in het jaarverslag van den 
secretaris zijn gewijd aan dit onderwerp van voort
durende bestuurszorg, des te aangenamer öm te lezen. 

De heer Nierstrasz stelde de vraag, waarom op de 
tooneelschoolbegrooting geen sluitpost voorkomt. 

De penningmeester, mr. Va71 VIissingen, antwoordde 
dat deze vraag meer thuis behoort bij de algemeene 
begrooting. De tooneelschool heeft geen afzonderlijk 
vermogen - geen eigen inkomsten behalve de bijdrage 
der Koningin en eenige jaarlijksche gifte:1. De sluit
post is de bijdrage van het Verbond, welke overge
bracht wordt op de algemeene rekening. 

De heer Nierstrasz blijft van oordeel, dat een slttit
post een beter beeld geeft van den toestand, temeer 
omdat de alg. vergadering de werkelijke uitgaven niet 
kan vergelijken met de geraamde bedragen. 

De Pemzingmeester wijst er op, dat ingevolge de 
statuten rekening wordt gedaan aan een der afdee
lingen a tour de rÖle. Die afdeeling krijgt te zien 
de werkelijke uitgaven. De alg. vergadering krijgt 
daarvan geen inzage. Daarom zou het misschien goed 
zijn de rekening te pttbliceeren in «Het Tooneeh. 

De heer Dekking maakt nog de opmerking, dat het 
verslag van de Commissie van Beheer cn Toezicht 
ontbreekt. 

Hij stelde vervolgens de vraag, of de school iets 
doet vom haar oud-Ieerlingen, bijv. of zij hen helpt 
om engagement te vinden. Het kwam de afd. Rotter
dam vom, dat het goed en nuttig kan zijn contrÖle 
te oefenen op de oud-Ieerlingen, ten einde te weten 
of zij emplooi hebben enz. Kan er met dat doel geen 
lijst van leerlingen en oud-Ieerlingen worden aan
gelegd? 

De Voorzitter antwoordde, dat vroeger dom de 
Commissie van Belieer en Toezicht verslag werd uit
gebracht aan ~let Hoofdbestuur; dit is bij de laatste 
Reglementswijziging afgeschaft. Wat betreft een lijst 
der· oud·leerlingen, deze is althans officieel nooit ge
houden. 

De heer Bouberg Wzlson kan mededeelen, dat vroe
ger een lijst door prof. Van Hamel is gemaakt. Dit ge
schiedde evenwel door den heer Van Harne! ir> prive. 

De heer Dekking herhaalt zijn tweede vraag: helpt 
de school ·haar ollcl-Ieerlingen? 

De Voorzztter antwoordde, dat vroeger pogingen in 
die richting zijn gedaan, welke hierin bestonden, dat 
men trachtte van de tooneeldirecties gedaan te krijgen, 
dat de oud-Ieerlingen die aan hun gezelschap waren 
verbonden, een of twee rollen van beteekenis te speIen 
kregen. Andere pogingen zijn niet gedaan. 

De heer Dekking wil een lijst opmaken en geregeld 
pnbliceeren van alle. gediplomeerde oud-Ieerlingen, 
opdat een ieder kan weten, wie nu eigenlijk op de 
school hun oplelding hebben ontvangen. 

De Voorzittrr zegt de zaak in het Hoofdbestuur te 
willen brengen om te weten te komen of tegen uit
voering van het denkbeeld bezwaren bestaan. Voorts 
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dient men te weten of van de zijde van den directeur 
en van den redacteur van het Tijdschrift daartegen 
bezwaar wordt gemaakt. 

De heer Horn: «Zullen de oud·leerlingen zelf er 
geen bezwaar tegen hebben ?» 

De heer Vriesendorp acht dit heel wel mogelijk. In 
de afdeelingsvergadering is door eengevoelig lid, 
dat veel tooneelisten kent, reeds de OI)ll1erking 
gemaakt, dat in het «zakelijk vers lag. omtrent som· 
mige leerlingen, die de school gedurende den laatsten 
cursus hebben verlaten, mededeelingen zijn gepubli
ceerd, die onaangenaam aandoen en pijnlijk moeten 
zijn voor de betrokkenen. 

De heer Rillse wil splitsing van het denkbeeld van 
den heer Dekking: geen publicatie, maar wel een 
lijst, die nut kan hebben voor de school als statistisch 
gegeven. Jaarlijksche publicatie kan voor oud-Ieer
lingen, die hel niet voor den wind gaat en voor hen, 
die schipbreuk hebben geleden - en zulken zijn er 
ook onder de gediplomeerden - onaangenaam en 
nadeelig zijn, vOOl'al wanneer steeds zal worden ver
meid Of en, zoo ja, welk emplooi zij hebben. 

Dit geeft den Voorzitter aanleiding de vraag te stel
len, of beoogd wordt het bevorderen van het belang 
van de schaol of van de oud-Ieerlingen. 

De heer Dekkillg antwoordt, dat hij hier niet op 
het oog heeft de belangen der oud-Ieerlingen, doch 
uitsluitend het belang der school. Dit laatste toch 
wordt gediend door algemeene bekendheid der resul
taten van het daar gegeven onderwijs. 

De heer IVilsoll heeft er nooit met oud-Ieerlingen 
over gesproken, maar gelooft niet dat er hunnerzijds 
ooit bezwaren zullen bestaan tegen publicatie. Het 
zal zijn een vakbelang, en het zullen vakmenschen 
zijn, die een dergelijke lijst zullen nagaan. 

De heer RillSe stelt namens zijn afd. voor, dat een 
lijst van oud-Ieerlingen die bekend staantooneelspeler 
te zijn door den directeur zal worden aangelegd en 
bijgehouden ten behoeve vall de Commissie van 
Toezicht, ilet Hoofdbestuur en de alg. vergadering. 
Die lijst kan worden opgenomen in het jaarverslag 
doch zal niet worden gepubliceerd. Vakmenschen 
zullen de lijst zoo noodig kunnen raadplegen. 

De heer Nierstrasz stelt als amendement voor, dat 
iaarlijks zullen ~orden gepubliceerd alleen de namen, 
'zonder meer, van alle gediplomeerden ol1d-Ieerlingen, 
die het tooneel niet hebben vaarwel gezegd. , 

De heer Dekking verklaart zich hiermede te kunnen 
vereenigen. 

Het voorstel wordt aangenomen. 
Daarna kwam aan de orde de algemeene begrooting. 
Bij de algemeene beschouwingen vestigt de heer 

M'erstrasz de aandacht op een middel om de daling 
van het leden-tal, die in verschilIende afdeelingen 
wordt geconstateerd, te stuiten. Het verloop van 
leden zal worden tegengegaan als de menschen meer 
aan hun lidmaatschap hebbe'n, wat over het algemeen 
is terug te brengen tot de gratis-voorstellingen. En 
met een kleine wijziging kan het systeem van gratis
voorstelling nuttig werken. Men moet- de leden der 
afdeelingen de vrijheid geven om te gaan naar die 
voorstellingen, waaraan zij de voorkeur geven, en hen 
niet binden aan een bepaalden avond. Wanneer men 
daarenboven de leden de bevoegdheid geeft ook 
voorstellingen blliten llUn afdeeling bij te wonen, zal 
dit vooral de kleine afdeelingen ten goede komen. 
Spr. wil het Hoofdbestllur uitnoodigen stappen in 
deze richting te doen. 

De Voorzitter deed opmerken, dat dit een aange
legenheid is, die de afdeelingen geheel zelfstandig 
regelen. Kunnen de afdeelingen zich in dien geest 
verstaan, onderling en met de .tooneeldirecties, dan 
wordt dit hun door niets belet. Het hoofdbestllllr zal 

in deze niet veel kunnen lIitwerken. Integendeel het 
zal de zaak voorde afdeelingen moeilijker kunnen 
maken door zich daarin te mengen. 

De heer Vriesendorp doet de toezegging, dat het 
denkbeeld van den heer M'erstrasz door Amsterdam 
zal worden overwogen. 

De heer Dekillg Dura deelt mede, dat het ook 
Dordrecht aangenaam zal zijn, als het Hoofdbestuur 
deze aangelegenheid in ernstige overweging neemt. 

De heer Vriesmdorp meent, dat dit slechts kan 
gel den vbor plaatsen, waar geen afdeelingen zijn. 

Dc heer Va71 l'/issingen zegt namens het Hoofdbe
stuur, dat het gaarne zal vernemen wat de afdeelingen 
zullen hebben bereikt. Als hetgeen de afdeelingen 
zullen beproeven, niet valt in goede aarde bij de 
tooneeldirecties, heeft het geen zin, dat het Hoofd
'bestuur zich centraal ga at in verbinding stellen met 
die directies voor plaatsen, waar geen afdeeling is ge
vestigd. 

Mr. Tm Bruggetl eate betoogt de wenschelijkheid 
verandering te brengen in de wijze van heffing der 
bijdragen van de kleine afdeelingen. Voor deze is 3/5 
der inkomsten te hoog; er blijft dan te weinig over 
voor de afdeeling 0111 over te beschikken. Spr. doet 
geen bepaald voorstel, doch noemt als voorbeeld een 
regeling, volgens welke yoor de eerste 10 leden geen 
bijdrage is verschuldigd, van 10 tot 20 leden 2/5 en 
eerst boven 20 leden 3/5 aan de algemeene kas zal 
worden afgedragen. 

De Voorzitter zegt overweging door het Hoofdbestuur 
toe. 

Bij den post bijdrage aan .de kleine afdeelingen stelt 
de heer Horn voor - niet namens Rotterdam - het 
genoemde bedrag te brengen van f 100 op f 50. De 
bedoeling is, dat de vrijkomende f 50 zouden komen 
aan het Pensioenfonds. 

Het voorstel wordt niet ondersteund. 
Bij post 1l, Pensioenfonds, verlOekt de heer Hom 

nog eens de letters «p. m.» niet als bloote formaliteit 
te beschouwen; hij zegt, dat hij te dien aanzien nogal 
sceptisch gestemd iso Men houde in het oog, dat de 
directeur en de leeraren der Tooneelschoöl ook tot 
het Pensioenfonds kunnen toetreden. 

De heer Villkestei/Il vindt hierin aanleiding tot de 
opmerking, dat de heer Horn niet zoo sceptisch zou 
zijn, wanneer hij beter op de 1100gte was. .Er bestaat 
n.l. alle kans, dat de f 50 dit jaar wel aan het Pen
sioenfonds zal worden uitgekeerd. 

De algemeene begrooting werd hierna onveranderd 
aangenomen_ 

Tot redacteur van hel Tijdschrift werd de heer 
H. L. BerckenllO./J herbenoemd. 

De vergadering werd hierna geschorst. 

In de pauze hadden de stemmingen plaats, met 
het gevolg dat werden herkozen als leden van het 
Hoofdbest.uur de heeren .ilfarcellllsEmants, Dr. C. J. 
Villkesteijll en L. /acobso/l (met aIg. stemmen), en dat 
werden gekozen als lid van de Commissie van Beheer 
en Toezicht over de Tooneelschool Dr. J. J. A. A. 
Frantzen (met 30 van de 4::> stemmen), en als dame
patronesse van de Tooneelschool mevr. Vatl Rhijll
Naetf (met alg. st.). 

De heer Vall Vlissillgen richtte het woord tot den 
heer Emants om hem, die thans voor 12 jaar geleden 
te Groningeh gekozen werd en die hij noemde de 
krachtigste voorzitter, die het Verbond ooit heeft ge
had, in overweging te geven op zijn genomen besluit 
terug te komen. 

De vergadering betuigde door luid applaus haar 
instemming met deze woorden. 

De Voorzitter achtte deze woorden van den heer 
van VIissingen en de instemming der vergadering zeer 
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vleiend, doch merkte op, dat hij drie jaar geleden 
heeft toegegeven, omdat cr toen een geldige reden 
bestond, lllaar toen op voorwaarde, dat men tegen 
een volgende maal voor een gescbikten candidaat wu 
zorgen, en die geschikte candidaat was thans wel te 
vinden en spr. dacht hier in de eerste plaats aan den 
heer Van VIissingen. 

De heeren Ten Bruggm Cate en Van VIissingen 
wezen nog op de inconsequentie, dat waar het de 
wensch van den heer Emants was geweest te Groliingen 
af te treden, hij dit thans te Dordt deed, terwijI de 
heer Vriesendorp er nog op wees, dat de agenda zonder 
meer vermelde, dat alle aLredende hoofdbestuurders 
herkiesbaar waren, en het toch gebrllikelijk is - ook 
op deze agenda ziet men het bij de patronesse -
vooraf aan te kondigen, dat men zich niet meer be
schikbaar stelt. «Hierdoor - zeide de heer Vriesen
dorp - hebt V, meneer de Voorzitter, de moeilijkheid 
nog grooter gemaakt, dat behoefde niet, en U is de 
eenige die ons weer uit die moeilijkheid kunt brengen.» 

Voor al deze argumenten en voor zooveel welspre
kendheid, zwichtte ten slotte de heer Ematlts en hij 
verklaarde zich onder luid applaus bereid te Groningen 
af te treden. 

De andere gekozenen, voor zoover aanwezig, lieten 
zich de keuze welgevallen. Aan Dr. Frantzen zal 
van zijn benoeming worden kennisgegeven. 

De heer Jacobsoll verklaarde zijn herbenoeming te 
aanvaarden en zulks met te meer genoegen, omdat hij 
het vOOlTecht zal hebben nog drie jaar onder het pre
sidium van dezen voorzitter te blijven. 

De heer Dekking verklaarde dat allicht meer onder
werpen waren te vinden geweest van belang voor 
deze vergadering. Zoo vindt spr. in het jaarverslll.g 
met blijdschap melding gemaakt van het succes van 
Bouwmeester in Indie, en tot «blijdschap» bestaat in 
deze zeker allerminst reder., - integendeel. De heer 
Dekking stelt deze twee vragen: ligthet op den weg van 
het Tooneelverbond pogingen te doen den graotsten 
N ederlandschen tooneelspeler in N ederland te houden 
en hem· te brengen op de plaats waar hij beho~Jrt? 
Is het bekend of ooit iemand zich heeft gesteId aan 
het hoofd eener beweging om dit gedaan te krijgen? 

De Voorzitter meent, dat de beoordeeling van de 
zaken van anderen niet bij ons ligt, en dat wij ons 
daarin ongevraagd niet kunnen mengen. Hij zou 
eenigszins huiverig zijn in de aangeduide richting 
werkzaa,m te zijn. 

De heer Dekking zegt dit te hebben verwac"ht en 
vind het ook in het algemeen volkomen juist. Maar 
iets anders is het waar het geldt Bouwmeester ; deze is 
niet de eerste de beste. Het is een belang voor het too
neel hem hier te houden Spr. stelt voor, dat het Verbond 
zich zal stellen ter beschikking van Bouwmeester, ten 
einde heq! terug te bezorgen de plaats aan ons too· 
neel, die hem toekomt en die hem vrijwaart voor de 
desillusie, die hem vooral bij zijn tweede reis door 
Indie moet hebben getroffen. 

De heer Mignon zegt, dat de objectieve vermel
ding in het jaarverslag zeker op haar plaats iso Men 
houde hierbij in het oog. dat toen het verslag werd 
uitgebracht nog niet hekend was, wat men thans weet 
omtrent de resultaten van Bouwmeester's tweede 
bezoek aan Indie Het verslag toch loopt slechts tot 
I Apri 1907. 

De heer Vrieselldorp kan mededeelen, dat in meer 
intiemen kring inderdaad pogingen zijn gedaan als 
door den heer Dekking bedoeld. V66r het Verbond 
de zaak zou kunnen ter hand nemen, zou in ieder 
geval aan Bouwmeester de vraag moeten worden ge
steld en door hem onomwonden worden beantwoord : 
«Wat wilt ge toch.» Spr. volgde alles wat omtrent 
Bouwmeester werd geschreven en kau op grand daar-

van verklaren, dat die vraag nomt IS gepubliceerd, 
en - voor zoover bekend - nooit op absoluut be
trouwbare wijze is beantwoord. Voor men zou kunnen 
doen, wat de heer Dekking wil, wu Bouwmeester eerst 
moeten te kennen geven, dat hij bij de Kon. Ver. 
«Het Nederl. Toonee!» terug komen wil. Mi~schien 
heeft Bouwmeester dit wel eens gezegd in een ver
loren oogenblik - maar het eenige wat bekend is, 
is juist, dat hij steeds heeft gezegd dat hij het nie! wiI. 

Spr. wil eerst antwoord op de vraag namens het 
Verbond te doen, om daaruit te kunnen afleiden, of 
Bouwmeester al of niet onze. tusschenkomst wil. Spr. 
is zeer benieuwd naar dat antwoord. 

De heer Dekking zou gaarne zien, dat het Hoofd
bestUllr die vraag dan zou doen met spoed. 

De heer Vall Vlissillgm zegt, dat het Tooneel
verbond in geen geval kan optreden als pleitbewrger 
voor BOllwmeester. Wij hebben van beide pa~tijen 
te weten, dat zij onze tusschenkomst verlangen. Wij 
stellen ons daarom niet !er beschikkillg van een der 
partijen. Wij treden niet op Z'{ior BOllwmeester, doch 
in het belang van ons nationiale tooneel. 

Mr. de Koning, gevende zijn persoonlijke opinie en 
niet sprekende namens het Hoofdbestuur, is er niet zoo 
zeker van dat Bouwmeester onze inmenging wenscht. 

De heer Bouwmeester tOl:h is, zooals bekend is, 
iemand van zeer aparte opinies, en door ons in zijn 
zaken te mengen, stellen wij ons ongetwijfeld aan 
eenig gevaar bloot. SV!". ziet niet in waarom men in 
het algemeen niet zou mogen toejuichen, dat onze 
actellrs naar andere streken trekken. Ook al is Bouw
meester niet verbanden aan een tooneelgezelschap 
in N ederland, hij blijft behouden voor de N eder
landsche tooneelspeelkllnst, al brengt hij die blliten 
de enge grenzen. 

Spr. wil het Verbond niet bloot stellen aan een 
echec, zelfs niet voor Bouwmeester. 

De heer Horn wenseht uitdrukkelijk te verklaren, 
dat de heer Dekking sprak namens ziehzelf en niet 
namens de afdeeling Rotterdam. Spr. is van meening, 
dat hel niet ligt op de,n weg van het Hoofdbestuur 
zieh te bemoeien mel de interne zaken der tooneel
gezelsehappen, welke dan ook. Ook andere tooneel
speIers zijn naar blüten gegaan, en spr. vraagt: waar 
is de grens Vandaag betreft het den heer Bouw
meester, morgen den heer Royaards, overmorgen Mevr. 
Van Kerkhoven. Het is gevaarlijk een praecedent te 
stellen. 

De heer Dekking zegt: «Bouwmeester staat buiten 
de lijm, en daarom is hij niet zoo bang voor het 
stellen van dit praeeedcnt. Een echec is zoo erg niet; 
dat zal het Verbond geen schade doen. Spr. zai zich 
reeds tevreden achten door de toezegging van over
weging door het HoofdbestllUT. Anders wil hij een 
beslissing der vergadering llitlokken. 

De heer Vriesendorp weet niet of hij jllist is inge
licht, toen hij vernam, dat door de Koninkl. Vereeni
ging wordt vastgehouden aan den eisch, dat het ver
langen om tot haar terug te keeren möet uitgaan van 
Bouwmeester zelL 

De heer Dekkillg geeft thans in overweging de 
terugkomst van Bouwmeester af te wachten om hem 
eerst te kunnen raadplegen. 

De heer Van V/issillgen, die verklaart te staan het 
diehtst bij den heer Dekking, geeft hem daarom in 
overweging geen stemming uit te lokken. Een voorstel 
zou kans hebben te vallen, en dan zou het hoofd
bestllur geen steun meer hebben aan de vergadering. 
Het beste zal zijn de zaak over te laten aan het 
Hoofdbestullr. 

Dc heer Dekkillg neemt dezen raad van den heer 
Van VIissingen aan. Hij is benieuwd naar den afloop, 
en om te hooren in een volgende vergadering, wat 
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gedaan is en welke de verkregen resultaten zijn, want 
op dit laatste komt het toch maar aan. 

De heer 1 eil Bruggell Gate brengt namens de afd. 
Groningen dank aan Dordrecht, dat dit jaar de taak 
om de alg. vergadering te ontvangen had overgenomen, 
en bracht de uitnoodiging van zijn afd:.eling aan de 
vergadering over om het volgend jaar naarGroningen 
te komen. (Eenige opschudding in de vergadering\ 

De heer Tm Brllggtll Gate voortgaande: «het ge
vaar de volgende vergadering te Groningen te houden 
is niet groot, want de voorzitter zit nu toch weer 
voor drie jaar.» (Applaus). . 

De Voorzitter hoopte, dat het volgend jaar van de 
uitnoodiging van Groningen zal kunnen worden ge
bruik gemaakt. 

Nadat als de afdeeling, waaraan rekening moet 
worden gedaan, Dordrecht was aangewezen en de 
heer Vriesendorp dank had gebracht aan den Voor
zitter voor diens leiding, deelde de voorzitter mede 
dat de heer Mignon wegens het vergevorderd uur afzag 
van het woord en zijn toespraak «over de waardcerim[ 
VIlIl hrt Toonerl» met het oog op den wachtenden 
boottocht uitstelde tot eehe volgende gelegenheid. 
Daarna werd de vergadering gesloten. 

In de pauze hadden de afgevaardigden zieh ver
eenigd aan een dejeuner, dat was aangeboden door 
de afdeeling Dordrecht, en na afloop der vergadering 
waehtte him een boottocht op de rivier, welke door 
prachtig weder werd begunstigd. 

Gezien,' De alg. Secretaris 
J. H. M. 

LODEWIJK M ULDER t. 
(9 April 1822 - 14 Mei Ig07.) 

Het bericht van het overlijden van dezen schrijver, 
zal bij velen in dankbare herinnering hebben ge
bracht, het zeer bijzondere genoegen, dat hij hun 

bereid heeft met zlJn blijspel De Kiesvereeniging 
van Stellendij"k. 

Ik geloof niet, dat wij - naast Emants, hoewel 
diens humor van een gansch ander karakter is, 
al mist het toeh ook niet het leuke, dat Geel den 
Hollandschen vis comica toekent en hetwelk hem 
zelven in z66 groote mate eigen was -~ ik geloof 
niet, dat wij een Hollandsch bltjspelsehrijver be
zitten, die zoo ongedwongen, natuurlijk geestig is 
als Lodewijk Mulder in zijn Ki~svereeniging 
getoond heeft te zijn. Die geest vloeit als 
schier vanzelfsprekend uit de toestanden, uit de 
gesprekken voort, de aardigheden hebben heele
maal niets van komiekheden, welke de schrijver 
zijn personen in den mond heeft gelegd, maar zij 
komen z66 ongezoeht uit die personen zelf, dat 
reeds daarmee de echtheid, de zuiverheid van dezen 
humor wordt gekenschetst. En die geest is altoos 
voornaam, van een bij uitstek gekuischten smaak. 
Hij heeft dan ook gef>n sterk gekleurd patois, geen, 
zij 't dikwerf schilderachtig brutale straattaal, geen 
viezige zinspelingen en sous-entendu's van noode 
om effect te sorte eren - maar bereikt dit met 
de soberst denkbare middelen. 

Op de waarde van De Kiesvereeniging als 
zeden-schildering, als historisch document ter be
oordeeling van een maatschappelijk tijdvak, is 
reeds 'vaak met nadruk gewezen. Het blijspel zal 
daaraan voor een deel zijn blijvende waarde ont
leenen. En het belachelijke, net humoristische van 
eene politieke verkiezing - en zij zal dat wel 
altoos houden, voor wie er dien humoristischen 
kant zal weten af te winnen, vandaar het alge
meene in het door Mulder behandelde onderwijs -
heeft hem z66 klaar voor oogen gestaan, het heeft 
z66 lang op hem in gewerkt, hij was er z66 vol 
van, dat toen hij op SS jarigen leeftijd den aan
drang kreeg tot het schrijven van zijn blijspel, 
de geest als ware 't uit hem opborrelde. 

Den aandrang kreeg ... ! Er mag - voor hen, 
die verklaren van prijsvragen geen heil te ver
wachten - wel aan herinnerd worden, dat ne 
l~iesvereenz;l(ing de vrucht is van een prij.svraag, 
in - ik meen 1877 - door de toenmalige 
directie Le Gras; van Zuylen en Haspels uitge
schreven en dat er alle aanleiding is te veronder
stellen, dat zonder den prikkel dier prijsvraag het 
blijspel niet geboren zou zijn. 

Zie, als in een wedstrijd van tegenwoordig, bijv. 
Herrn. Heijermans met den zege ging strijken, zou 
dit niet beweerd kunnen worden; niet verzekerd, 
dat het bekroonde werk ook niet zou zijn ontstaan, 
zonder den wedstrijd Maar Lod. Mulder was geen 
tooneelschrijver en hij is te oordeelen naar een 
paar latere proeven in het genre, gebleken het 
ook niet te kunnen worden_ De Kiesvereeniging 
is een gelukkig toeval geweest en alweer: het 
ontleend zijn waarde niet aan de dramatische con
ceptie, die vrij onbeholpen is - maar aan den 
humor, die uit de behandeling opsprankelt, en de 
geestige karakteristiek der personen. 

Dat Mulder het stuk zou geschreven hebben 
zonder speciale opwekking door de prijsvraag, is 
ook daarom niet aan te nemen, omdat het stuk 
schijnt geschapen met het oog op de krachten 
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van het gezelschap, hetwelk de prijsvraag, uit
schreef. Ik zeg, schi/nt, omdat deze bewering, niet 
als te apodictisch is optevatten. Lod. Mulder 
toch heeft wel niet kunn en bevroeden, dat Jaap 
Haspels een zoo meesterlijke creatie zou leveren 
van den Procureur Schor - ook als wij aan
nemen, dat men geen diep tooneelinzicht noodig 
heeft, om te kunnen vermoeden, dat een Rosier 
Faassen als geknipt zou zijn voor Haspelstok en 
Willem van Zuylen voor den kastelein. Doch hoe 
dit wezen mag: in elk opzicht is dit stuk een 
gelukkige worp geweest van den auteur en hij 
kwam daarbij in 't voorrecht van eene vertolking 
zoo uitnemend, dat wie het stuk eenmaal gezien 
had van de Rotterdammers, het haast niet herkende, 
uit de opvoering door welk ander gezelschap ook. 

De teekening bij de Rotterdammers van de 
hoofdpersonen: Schor, Haspelstok, den kasteiein, 
door J. Haspels, R. Faassen, W. van Zuijlen, 
was zoo af en raak en zoo urwüchsig, dat de 
typen van dit drietal door hen voor goed vastge
steld was. Wie later zich aan een dier rollen 
waagde, viel af. Het was misschien even mooi in 
zijn soort, maar: het zvas md dat.l 

. Het stuk is in zijn - oorspronkelijke vertooning 
geheel door eerste krachten bezet geweest. Dat 
deed de directie, omdat aan het succes haar te veel 
gelegen lag - wegens de betrekkelijk hooge 
kosten aan de prijsvraag verbonden. Zij speelde 
dus dadelijk de hoogste troef uit. Zoo vervulden 
de dames Beersmans en Sophie De Vries de twee 
meisjesrollen, Le Gras den pere noble, Derk Has
pels den jongen minnaar. Rollen van weinig be
teekenis-- maar die in deze bezetting niet weinig 
gereleveerd werden. 

Allen, die het stuk hebben gecreeerd zijn heen
gegaan. Thans ook de sehrijver, die met zijn 
eene stuk, zieh van den dank wist te verzekeren 
van een gansehe generatie en er zieh een blij
vende plaats mee veroverde in de tooneellitte
retuur van zijn land! 

Eigenaardig, dat het ook bij Mulder bij deze 
eenling is gebleven. Wel heeft hij het nog een 
paar maal geprobeerd - maar zonder succes. 
Het lijkt wel of in een vorige generatie van 
sehrijvers het eigenlijk tooneelbloed ontbrak. Want 
wij hebben hier te doen met een algemeen ·ver
sehijnsel. Helvetius v. d. Bergh wist alleen met 
zijn Neven het wit te treffe!l. Zijn Nlchten was 
een mislukking. Gerard Keller heeft een tijdlang 
genoegen beleefd van Hel Blauwe Lint. Een 
latere poging mocht niet tot iets leiden. Cremer 
verging het desgelijks. Zijn Emma Berthold heeft 
iets gedaan - de rest is zwijgen. Glanor's Ui l
gaan is een succes geweest. Een tweede stuk 
niet. Multatuli's Bruzd daarboven viel voor het 
groote tooneel niet mee. Schz'1nmel heeft zelden 
een doorslaand sucees mogen aanteekenen. Van 
Lennep dito. Wij noemen hier alleen sehrijvers, 
die toch over meer geest en talent beschikten dan 
tallooze anderen, die op het tooneel nochtans slagen. 

Tot de schrijvers van werkelijk tooneeltalent 
.kunnen, van een vorige generatie alleen genoemd 
worden Justus van Maurik en Rossier Faassen. 
Zij hadden de "gaaf" - bij veel minder talent, 

in 't algemeen genomen, dan de te voren ge
noemden. Inderdaad, het is een zeer aparte kunst, 
de kunst om voor het tooneel te schrijven. B. 

SOPHIE PAUWELS-VAN BIENE. t 
(13 FebruariI8S4-11 Mei 1907.) 

Den lien Mei is zij ontslapen na een lange 
ziekte, die haar ontijdig noopte afseheid te nemen 
van de kunst, welke zij met zooveel liefde en 
talent diende. Dat zij inderdaad tot de uitver
korenen behoorde, bleek al hieruit, dat zij ouder 
wordende, haar talent niet overleefde, wat zoo 
menigmaal het geval is met actrices, die in de 
eerste jeugd schitterende, bij het klimmen der 
jaren aan hare kunst, die dan alleen bleek te 
steunen op de gaven der jeugd, ontgroeien. Me
vrouw Sophie van Biene had daarvoor geen vrees 
te koe!iteren. Toen het emplooi der jongc dra
matische rollen, waarin zij uitblonk ten tijde dat 
de comedies van Alex. Dumas fils, Augier en 
Sardou, de kern uitmaakten van het repertoire, 
haar allengs ging ontvallen, vond ze een nieuw 
emplooi in dat van meer bedaagde vrouwen, der 
grandes dames en moeders - men herinnere zieh 
haar hertogin in « De wereid waarin men zieh 
verveelb,. Zij bewoog zich gemakkelijk, kleedde 
zieh goed en zeide met juist begrip en warm te 
vanklank en gemoed. 

In haar is een kunstenares van gaven, een 
vrouw van edelen aard heengegaan, van wie nooit 
dan goeds gezegd is en die in gezegend aanden
ken blijvende bij haar echtgenoot en kinderen, 
zieh de sympathie had weten te verwerven van 
allen, die haar kenden. B. 
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KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 
TooneelschooI. 

Uitslag der overgangs- en eindexamens van de 
Tooneelschool. 

Aan de vier leerlingen der hoogste klas~e, 
Marie Nagtegaal, Paul de Groot, Elias van Praag 
en Jacques Reule, is eervol ontslag verleend, 
onder toekenning van het diploma der school; 

van de tweede naar de derde klasse zijn bevorderd: 
Willemien Goedhart, Marie Holtrop en Louis van 
Gasteren ; 

en van klasse I naar kl. II: Sophie Carelsen, 
Mientje Duymaer van Twist, Sophie Hermse, 
Jean Stapelveld en Pierre Mols, welke laatste 
tevens difinitief als leerling werd aangenomen. 

Louise Sandbergen ,die niet aan de examens 
kon deelnemen, is niettemin tot de tweede klasse 
toegelaten. 

Geen enkele leerling is dit jaar "blijven zitten". 

* * * 
Paul de Groot is reeds verbonden aan den 

Kon. Nederlandschel~ Schouwburg te Antwerpen. 

* * * 
Residentie~toon.eelgezelschap. 

De heer Henri Brondgeest verzendt een circu
laire, waarin hij kennis geeft van de vestiging 
van zijn gezelschap in de residentie, waar het de 
zaal in den 'Dierentuin en den Schouwburg bij 
afwisseling zal bespeien. De heer Brondgeest 
zal alle genres speien, maar geen demoralisee
rende stukken; iederzal zijn voorstellingen kun
nen gaan zien. Hij ~oopt stukken te kiezen, die 
boven het gewone peil staan, maar verzoekt ook 
de zoogenaamde kasstukken te bezoeken met 
thuislating van uw serieuse kunstcritiek".' "Zijn 
acteurs komen "uit een omgeving of uit een 
leerschoöl die hun zoowel het gemakkelijk mon
daine bewegen in salons ... als de techniek van 
het costuumstuk heeft eigen gemaakt ; dames en 
heeren, die door hun meerdere of mindere ont
wikkeling en beschaving en daarmede onvermij
d~~ijk g~lijken ~red houdende kracht tot gevoels
mtmg, ~lchzelf m het stuk de plaats geven, die 
hun toekomt, en zoodoende meewerken- tot een 
hoog artistiek peil der· opvoering." 

Bij het Residentie-Tooneelgezelschap be staat 
ook gelegenheid als leerling verbonden te worden. 

Van de tot nu toe aan het gezelschap verbonden 
artiesten, noemen wij: mevr. Aleida Roelofsen, 
mej. Ph. Belder, mej. Henr. van Kuyk, de dames 
Mary en Greta Beekman, mej. Marie Haspels, 
mevr. Van Nieuwland - Koning en de heeren 
Henri Brondgeest ("hoofdrol"), Mulder, Harms, 
Bem, Lagernan, Brouv.'er, Van Elsen, Hulsman, 
Van Nieuwland, Chr. de la Mar enz. 

* * * 
Oe Tooneelschool als kweekplaats van 

kunstenaars. 

De heer Simons heeft, naar aanleiding van de 
beschouwing des heeren Emants - in zijn openings
rede hiervoor - en voorzoover hij daarbij be
trokken werd, de pen opgevat en in de N. R. C. 
zieh nader verklaard. " ... Ik ben het meer dan 
volkomen eens" -- schrijft hij o.m. "dat de 
tooneelschool geen kunstenaars maakt, maar in 
de leerlingen ontwikkelt wat in hen zit. 

Als de heer Emants dan ook een uitspraak van 
mij op een vorige vergadering aanhaalt die op 
een tegengestelde meening schiint te duiden, dan 
verklaar ik dit uit het volkomel; begri}pelijke feit, 
dat het verband, w.i. ik gesproken had, hem niet 
meer helder voor stond. 

Er, was aangedrongen op .meer "artistieke" 
vorming onzer jongelui aan de school. Men wilde 
dat gestreefd werd naar het fijner aanslijpen van 
hun kunstgevoeligheid. 

En toen heb ik daartegen gewaarschuwd door 
te wijzen op wat de bestaande tooneelpraktijk 
van de. tooneelspelers vergde, en betoogd dat, 
door artiesten te willen gaan "kweeken", men de 
jongelui eenvoudig ongelukkig zou maken in hun 
toekomstig beroep. Een waarschuwing terecht 
door den heer Emants opgevat als - geen com
pliment aan de tegenwoordige vraag. en die vooral 
bedoelde te doen uitkomen dat verfijning van onze 
tooneelkunst niet kan uitga-en van Ollze school, 
zoolang directies en publiek daar tegen staan." 

* * * 
Met dit nummer, dat ~egens om· 

standigheden vertraagd IS - nemen 
wij van de lezers afscheid tot Sep· 
tember a. s. 

REDACTIE. 

Tarief van Advertentien in "HBT TOONEEL", 
Bij abonnement te plaatsen binnen 9 maanden: 

Per 100 regels a 9 Cts. 
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" " 
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" 
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" " 
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" 
1000 
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