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OFFICIEEL.
«Het Tooneeh, 't officieele orgaan van ons Verbond,
verschijnt dit jaar in anderen vorm en op ander papier
gedrukt. Het formaat is vergroot en voor een sierlijker
uitvoering op kunstpapier zal worden zorg gedragen. Zoo
mogE'lijk zullen enkele artikelen worden geillustreerd.
Dit alles was niet anders bereikbaar dan door inkrimping van het aantal verschijningen. Het blad verschijnt
nu op den eersten dag der maanden September 191 I tot
en met Juni 1912, en bovendien een buitengewoon nummer op of omstreeks IS April 1912 met het oog op de
officieele mededeelingen betreffende het Verbond en de
agenda der jdarvergadering in Mei 1912.
Deze regeling is getroffen, omdat het contract met den
vorigen uitgever, destijds op proef voor een jaar aangegaan, nz'et is verlengd en de verhoogde loonen en papierprijzen het onmogelijk maakten het blad op den ouden
voet uit te geven.
Prijs stellend op nette afwerking, deugdelijk papier en
zoo mogelijk geregelde illustratie, heeft het Hoofdbestuur
met de beschikbare gelden kunnen bereiken dat «het
Tooneel» op royal 4 n formaat zal verschijnen.
De Redacteur heeft zich de medewerking verzekerd
van mej. M. E. Rossing en den heer Henri Dekking.
De uitgeefster, de firma Roeloffzen, Hilbner & Van
Santen, zal gaarne alles doen wat een nauwkeurige verzen ding van het orgaan aan de opgegeven adressen kan
be\'orderen, en het Hoofdbestuur noodigt heeren Afdeelings-Secretarissen beleefd uit, voor zoover in hun vermogen is, mede te werken, opdat elk lid op tijd het
Tooneel ontvange, en eventueele klachten ter kennis van
genoemde firma te willen brengen.

DE OPENLUCHTVOORSTELLING VAN
"ADAM IN BALLINGSCHAP"
TE BERGEN.
Mooi is onze tijd. Hij k~nmerkt zich door eenen
drang naar natuurlijkheid, naar waarheid, naar onopgesmuktheid. Een zoe ken naar vernieuwing- overa!' Veel
van het oude heeft afgedaan. Het groote van het oude

ledcr lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw lid aan!
blijft, - dat verandert nooit. De taalkunstenaar schept
nieuwe woorden, de letterkundige breekt met het overgeleverde. Het tooneel blijft niet achter, het wil als steeds
den tijd een spiegel voorhouden. Maar hier gaat de vernieuwing niet snel, het tooneel is behoudend. Aan decor
vooral stelt men andere eischen, men wil het natuurlijker,
meer bescheiden. Er wordt gestreefd naar anderen schouwburgbouw, naar andere tooneelinrichting. Van het streven
naar het nieuwe zijn de natuurtooneelen een nieuw voorbeeld. Maar slechts wat groot en verheven is kan daar
gespeeld worden. Minderwaardig werk zal blijken daartoe
ongcschikt te zijn; het za! in strijd komen met de natuur.
Een natuurtooneel heeft zijne bezwaren: de bespeling
is afhankelijk van de weersgesteldheid en, in betrekking
tot costuum, van licht en schaduw. Voor de natuurtooneelen heeft men bijzondere stukken geschreven: de
Duitschers vooral heldenstukken met groote volksmassa's.
De mooiste voorstellingen op een natuurtooneel zijn de
dichterlijke. De meeste klassieke stukken leenen er zich
toe. De vertooning van "Adam in Ballingschap" in de
natuur te Bergen heeft het bewezen, prachtig bewezen!
Willem Royaards, die vernieuwing bracht in het oude
tooneel, is verder gegaan. Hij he eft nu ook het Natuurtooneel geopend. Hij is de eerste tooneeldirecteur in ons
lane!, die het doet, en plaatst zich daarmee weder aan het
hoofd van de nieuwe beweging.
Leidsche Studenten hebben in T910 een openluchtvoorstelling gegeven, - dit jaar de Utrechtsche, en v66r hen
reeds Mevrouw Amy Grothe-Twiss op hare buitenplaats
te Hilversum.
Doch al deze vertooningen in de open lucht was het
werk van liefhebbers. Door Willem Royaards heeft het
beroepstooneel .zich verklaard voor het natuurtooneel, een
feit, dat ver-strekkende gevolgen kan hebben.
Willem Royaards' eerste poging tot bespeling van het
natuurtooneel is in aIle opzichten geslaagd, dank zij ook
de vriendelijke tegemoetkoming, die hij had van den heel'
Van Reenen, burgemeester van Bergen en diens kunstlievende vrouw. Welwillend stonden zij in het bosch van
Oud- Kranenburgh eell terrein af en gaven vrijheid om te
hakken) te graven, en te verhoogen wat noodig zou zijn.
Door den heer Bogtman uit Bergen is, onder aangeven
van den schilder P. C. de Moor, aangelegd het tooneel
en ook de toeschouwersruimte. Hoog en laag geboomte omgaven de open plek die zich er uitstekend toe leende.
Het tooneel lag van de zon afgekeerd. Dichtaaneen-
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groeiende bremstruiken sloten den achtergrond af. Aan
den linkerkant wierpen een paar herkenboomen hunne
schaduw over een kleinen heuvel. Hier was de plaats
der helsche geesten. Er tegenover verhief zich een tweede
heuvel, weelderig begroeid met kleurrijke bloemen, een

scherp contrast vormend myt de somberheid aan den
overkant. Om den heuvel kronkelde zich het kleine water,
dat de Euphraat voorstelde, Kroos en waterplanten dreyen er aan de oppervlakte, eene zwanebloem verhief er
zich statig op haren langen stengel. Sparren en lijsterbesboomen vormden aan weerszijden, de afsluiting van de
plaats der toeschouwers. Deze was amphitheatersgewijze
aangelegd en bood van aile zitplaatsen uit een goed overzicht aan. In zoo'n omgeving komt een kunstwerk als
dit treurspel tot zij n ware recht.
Maar zooals we reeds zeiden, brengt een vertooning in
de open lucht bezwaren mee. De eischen zijn er anders
en grooter dan van in een zaal bij kunstIicht. Daarom
was de kleur van enkele costumes gewijzigd en moest er bij
de grimeering rckening gehouden worden met de anders
we rkencle effede n van het daglicht. Ook de stem moest
krachtiger, het woord breeder gezegd, de gebaren grooter,
het gaan anders.
Onzichtbaar opgesteld, zoodat de aandacht er niet door
kon worden afgeleid, begeleidde de muziek van Hub.
Cuypers het g esproken woord. Zacht en lieflijk vertolkte
zij de zaligheid van het paradijsleve n, -- onheilspellend,
klagend het verdooven van den bruiloftsgalm.
Indrukwekkend was het optreden van Willem Royaards
als Lucifer. "Opdonderend uit den zwavelpoel van bene~n", getuigde zijn heele wezen van spijt en ergernis
over de verloren heerschappij. Ontzag-inboezemend was
zijne stem, artistiek het wijde rood-paarse kleed, harmonieerend met den krachtigen, bruinen kop.
Tegenover deze vertooning van schendlust en wraaklust
kwam de verschijning van Eva, voorgesteld door Mevrouw
Jacq. Royaards-Sandberg des te innemender uit. Aantrekkelijk waren de reinheid en eenvoud, die ons deden meeleven in den strijd van goed en kwaad, en haar schaamtegevoel toen ten slotte het kwade het goed e had overwonnen. Hier in de ongerepte natuur bekoorde Mevr.
Rooyaards' tengere gestalte (in het witte kleed van
erfrechtvaardigheid, fijn van draad » met bloemen saamgehouden, nog meer dan op het schouwburgtooneel tusschen

het geschilderd decor. Haar stem, die klonk als zachte
muziek, was lieflijk om te hooren.
In den aanvang wat slap, later in het toon eel van smart
en wanhoop krachtiger, heeft toch het spel van den heer
van Dalsum als Adam zeer voldaan. De uitdrukking van
zijn gelaat getuigde van innige zaligheid, zijn oogopslag
van kinderlijk vertrouwen en dankbaarheid. Bekoorlijk was
vooral het laatste samenspel met Eva in het eerste bedrijf.
Met een gezicht, van angst verwrongen, wanhoop leggend
in al zijne gebaren, beeldde hij den gevallen mensch uit,
in schoonheid van spel geevenaard door dat zijner ega.
Het verschijnen der aartsengelen, in witte kleedij met
werkelijke vleugels, verhoogde den indruk van vroom ontzag, dat spreekt uit het geheele tteurspel.
Den heer Ben. C. Kok als Gabriel, den heer J. te Wechsel
als Uriel en den heer Gilhuys als Rafael, aile eer voor hun
wel-zeggen der verzen.
De komst der wachtengelen, de fraai gekozen kleuren
hunner gewaden, het dansen, «Gods naam ter eere», dat
alles werkte mee om hier het beeld van de eerste bruiloft
zoo schoon weer te geven. Tegenover de trouwe wachtengelen, «waarop de koning van den hof gerust en veilig
mocht gaan slapen,» stonden de helsche geesten, de handlangers van vorst Lucifer, die aan den vrede een eind
zouden maken. Belial is aangewezen om het stoute stuk
te volbrengen en in het wezen van een slang Adams jonge
bruid tot snoeplust te verleiden. Een meesterstuk was hit'r
het spel \'an den heer J. Musch. In zijn stem niets dan
schamperheid en venijn, overgaand in verlokkend lOet
streelen. De ineengekrompen houding, het gevlei om Eva
over te halen in den appel te bijten, de sluiperige bewegingen om den verboden boom, bewezen hoe het karakter
van deze rol uitmuntend was begrepen. Met Lucifer
mochten hij en Asmode op het eind triompheeren. Door

sombere ste rn en uiterlij k, door zijn lange gestalte en zijn
manier van staan deed deze laatste, voorgesteld door den
heer Daan van Ollefen, denken aan Dante.
Deze voorstelling heeft den velen aanwezenden een waar
kunstgenot verse haft, waarvoor dank werd uitgesproken
in een sterk handgeklap, dat nog sterker werd, nadat Willem
Royaards en zijn vrouw waren toegesproken bij monde
van den heer C. Nannes Gorter die hun namens het
comite van voorbereiding bloemen en kransen in de
Bergensche kleuren aanbood. Met de woorden van den
spreker, die vooral deed uitkomen, dat de voorstelling van
«Adam in Ballingschap» een nation ale daad was, en met den
wensch, dat de N. V. «Het Tooneel» het niet zou laten
bij deze eerste vertooning in de openlucht, maar ons het
volgend jaar opnieuw op een dergelijke mocht vergasten,
stt'mden allen met groote toejuiching in.
M. E. R.
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DRIE FRANSCH E DRAM A'S.
Welke gevolgen onze aansluiting bij de Berner Conventie ook moge hebben voor ons nationaal tooneel, het
mag waarschijnlijk worden geacht, dat onze il).landsche
productie in geen geval voldoende in de behoefte zal
kunnen voorzien , en dat men dus evenals vroeger, zij het
onder meer bezwarende ('onditi t' n, bij het buitenland ter
markt zal moeten gaan, en wei in de eerste plaats bij
Frankrijk, omdat niettegenstaande de hooghartige geringschalting waarmede hier en daar over de Fransche tooneelliteratuur geoordeeld wordt, deze toch altijd nog het
grootste contingent speelbare stukken oplevert.
Het va It intusschen niet te ontkennen, dat ook daar in
de laatste jaren de oogst al bijzonder schraal is. Zeker,
volgens de auspicien der Parijsche dagbladpers was er
meer dan een tooneelwerk dat, om de terminologie dier
pers te gebruiken, faisait courir tout Paris, of wei irait
revolutionner Ie monde, maar dat ten slotte bleek een zeer
vergankelijk boulevard-succes te zijn, zonder meer. Zelfs
het Theatre Fran<;ais heeft in het laatste j aar niets van
bijzondere beteekenis aangeboden, en het eenige werk
dat m. i. werkelijk hooge kunstwaarde had, Maeterlinck's
Oiseau Bleu, blijft voor het tooneel in N t' derland door
zijn tec hnische bezwaren buiten aanmerking. Overigens
alles tweede rangs·werk.
Maar van dat tweede rangs werk zijn er toch een paar
stukken die wellicht een opvoering ten onzent waard
zijn, t'11 die daarom voor een bespreking in aanmerking
kunnen komen. Ik bedoel in de eerste plaats de twee
paralelwerken Ie Tribun van Paul Bourget, gespeeld in
het Vaudt'ville, en I' Apotre van Hyacinthe Loyson, eenmaal nog slechts in het Odeon opgevoerd. Ik bedoel
verder Poliche, den armen Policht' van Bataille, zijn geringste succes en welJicht zijn beste arbeid, die in 19 02
spoedig van het affiche der Franr,:ais verdween doch er
dit seizoen een reprise zal beleven.
"Poliche" is de bijnaam van zekeren Didier Meireuil,
die in Bataille's stuk in het eerste bedrijf ons wordt voorgesteld als het type van den noceur, de man die op geen
feest ontbreekt, die de grootste dwaashf'den uithaalt, een
held van het Parijsche nachtleven, een grappenmaker
die geen oogenblik ernstig kan zijn. Hij is de aanvoerder, de bouteen-train van een vroolijk gezelschap dat
op zekeren achtermiddag in het najaar tengevolge van een
automobiel-panne binnen valt in een restaurant te St.-Cloud,
waar het seizoen reeds gesloten is en waar de waard
heel weinig lust heeft om alsnog gasten te ontvangen .
Maar het gezelschap wil van geen heengaan weten, en
Poliche zegt den waard, dat men er is door den wil van
de dames en aileen voor het geweld der bajonetten zal
wijken. De waard geeft ten slotte toe en Poliche zal
voor kok spelen en zelf zijn fameuse omelette surprise
klaarmaken voor zijn mede·reizigers.
Een middelmatig gezelschap, die reizigers! Het zijn
vooreerst dt' rijke juwelier Laub met zijn jonge, zeer
kokette vrouw, die hem uitsluitend om zijn geld heeft
genomen en haar tijd verdeelt tusschen hem hatelijkheden
te zeggen als hij er is en hem te bedriegen als hij er
niet is, en Poliche's maltresse, Rosine de Rinck, de gescheiden vrouw van een mondwater fabrikant, verder een
jonge dame die ons niet nader wordt aangeduid dan als
Theresette en die een liaison heeft met een schilder, en
dan Poliche's vriend, Boudier uit Lyon; ten slotte komt
er nog bij een zekere Saint-Vast, die te paard is aangekomen, een vrouwenveroveraar met bijzonder mooie knevels
en bijzonder onbeschaamd in zijn optreden.
Het blijkt al heel spoedig, dat deze beide kwaliteiten
van den ruiter hare gewone aantrekkelijkheid hebben uitgeoefend op vrouwen van het kaliber als de dames Laub
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en De Rinck. De eene na de andere laat zich door hem
het hof maken; in een gesprek dat geen drie minuten
duurt geeft de eerste hem een rendez-vous, en de tweede
heeft weinig meer tijd noodig om zonder omwegen in zijn
armen te vallen.
Bij welke hoogst onvoorzichtige positie zij betrapt
worden door Poliche, die met de koksmuts op het hoofd
juist met een braadpan en een keukenlepel in de hand
binnenkomt. Tableau! Ja, maar een zonderling tableau;
de grappenmaker toont zich in het geheel niet boos, vindt
de zaak uitertst natuurlijk en trommelt op zijn braadpan
het gezelschap bij elkaar om de omelet te gaan eten.
Saint-Vast begrijpt er niets van, en zegt niet ten onrechte
dat Poliche hem degouteert; maar Rosina de Rinck
antwoordt: «och, neen, 't is een goeie kerel, en hij is
zoo grappig!»
De schrijver zorgt er echter voor, even het masker van
het gelaat van zijn hoofdpersoon te lichten. Een oogenblik is hij met zijn yriend Boudier aileen, en dan zinkt
hij met een snik aan diens schouder. Maar een oogenbfik slechts; dan herstelt hij zich, neemt de omelet van
den binnenkomenden kellner over en brengt den schotel
in de eetzaal met de woorden: «Mesdames et messieurs,
c'est pour avoir I'honneur de vous servir I'omelette Meireuil! Didier-Pierre-Hyppolyte Meireuil, 17 rue de Berri,
eau, gaz a tous les etages, telephone, divan Japonais,
fauteuils pour les dames. travail soigne'!»
Het scherm "alt, en wij vragen ons af welk raadsel
daar schuilt achter het masker van dien clown, die even
de rim pels van zijn ware gelaat heeft laten zien.
Het tweede bedrijf brengt ons spoedig de oplossing.
Didier Meireuil heeft op een feest de mooie Rosine ontmoet en is verliefd geworden, met die wanhopige, onverzettelijke, voor den patient gevaarlijke verliefdheid, die den
veertigjarigen man kan overvallen.
Om haar telkens weer te ontmoeten werd de van huis
uit stil en bedaard levende man een boulevardier, maakte
hij het mondaine bestaan mede van de vrouw die hem had
betooverd. Aanvankelijk zonder succes; Rosine de Rinck
scheen hem ter nauwernood op te merken en voor een
toenadering kwam geen kans.
Eens aan een diner even wei vertelde Meireuil een bon
mot dat nog al insloeg bij de aanwezigen; ook Rosine
keek op, en in haar blik las Meireuil een zekere nieuwsgierigheid. Het was nog altijd geen sympathie, maar zijn
persoon begon haar be lang in te boezemen.
Van dat oogenblik was zijn besluit genomen: hij meende
nu te weten langs welken weg hij een toenadering tot de
aangebedene zou kunnen beoroeven. Hij werd f(rappig;
caustiek van aanleg besteedde hij al zijn vernuft om
geestig, amusant, vroolijk te zijn; en de ernstig denkende
en diep gevoelende Didier Meireuil werd de dolle, uitgelatene, schijnbaar cynische, onvermoeid kwinkslagen debiteerende Poliche.
Hij bereikte zijn doe!: Rosine gaf zich over aan den
paljas die de vroolijke noot wist aan te brengen in haar
mondain eentonig bestaan. Want loopt ten slotte die platmaterieele existentie niet uit op eentonigheid en matelooze
ven'e1ing? Men herinnert zich de menschkundige opmerking,
die Maurice Donnay in Education de Prince in den mond
legt aan de grootvorstin, moeder van Sacha, die achter
een gordij n een nachtfeest van viveurs heeft bijgewoond:
«Dieu, queUe tristesse!» Didier Meirueil is dus geworden
de minnaar van Rosine, maar het lag in den aard der
zaak dat de genotzieke vrouw zich met den grappenmaker
niet lOU tevreden stellen, dat haar temperament haar zou
voortdrijven op andere wegen, waar de passie meer bevrediging ZOll vinden dan bij den goedigen Poliche, die
bovendien in haar oog alles van den luchtigen kant opnam.
Zoo heeft zij dan ook niet geaarzeld om aan de sollicitatie
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van den mooien Saint-Vast gevolg te geven, te minder
waar het gold dezen in te palmen ten koste van haar
vriendin Madame Laub: zoo gaat het n L1 eenmaal in de
wereld! Maar het duurt geen acht dagen of Rosine ontdekt, dat Saint-Vast haar bedriegt, natuurlijk met MIlle Laub,
en ze wordt razend tegen den verrader; op dat oogenblik
vertelt Boudier, Melreuil's vriend haar wie eigenlijk Poliche
is, en hoe zij zich in dezen heeft vergist, toen zij meende
met een onverschilligen farceur te doen te hebben_
«La donn'e mobile,» en de openbaring kon op geen
gunstiger oogenblik voor Meireuil komen. Rosine is dankbaar een goeden, ernstigen vriend te vinden, ze gevoelt
een soort van bewondering voor Poliche's comedie-spel,
en er voigt een roerende verzoening; zij zullen geheel bij
elkander blijven en bij Fontainebleau een optrekje huren
om daar den herfst door te brengen: de liefde is een
hutje op de heide!
Daar zijn ze dan ook werkelijk in het derde bedrijf;
maar nu blijkt het dat die honeymoon als van twee eerzame burgermenschjes een vergissing is geweest. De
Parijsche vrouw heeft zich in haar nieuw als het ware
echtelijk bestaan niet tc kunnen acclimatiseeren, de e entonigheid van het allerdaagsche, l' eternel tete-a.-tete, het
begint haar te beklemmen en zij heeft het verleden niet
vergeten. Ook niet den man voor wien ze eell week lang
een hevige passie voelde, en als haar vriendin Theresette
haar den Achitofelraad komt geven om weer in het mono
daine leven terug te keeren, waar zij Saint-Vast ook weder
zal terugvinden, dan is het wufte vrouwtje maar al te
spoedig geneigd aan die roepstem gehoor te geven.
Meireuil heeft alles begrepen, ook het bezoek van
Theresette, en er voigt een tooneel (de slotscene van III)
dat meesterlijk geschreven is. Eerst wil hij Rosine voor
zich behouden door overtuiging, daarna desnoods met
brutaal geweld. Maar dan komt al wat goed en edel in
hem is weer boven, en vooral zijn groote, zijn onbegrensde
liefde voor die vrouw, die hij gelukkig wil zien desnoods
ten koste van zich zelf. Hij heeft in haar ziel gelezen,
en hij zeU is het die haar aanraadt, weder naar Parijs te
gaan. En het vierde bedrijf brengt het oogenblik del'
scheiding: in de wachtkamer van een klein station tusschen
Fontainebleau en Parijs nemen zij afscheid; zij met tranen
in de oogen, gevoelend de meerderheid van dicn man,
tegenover wien zij zoo klein en zoo zwak staat, be reid
om op zijn eerste woord bij hem te blijven; hij overtuigd
dat qe scheiding moet plaats hebben, dat zij terugkeeren
:noet tot haar leven van wee Ide en genot en bcweging
en passie. Rosine vertrekt, en Meireuil zal naar zijn
vaderstad, Lyon, gaan om er eenige zaken te behandelen,
voor eenigen tijd, misschien voor altijd.
Er zijn tegcn dit tooneelstuk bedenkingen in het midden
te brengen, en ze zijn niet uitgebleven. Voor het tooneel
ten onzent, waar velen den moraliteits·maatstaf al zeer
oppervlakkig aanleggen, zal men wellicht gehinderd worden
door den cynischen dialoog van het eerste bedrijf. Men
kan beweren en niet zonder grond, dat de omgeving
waarin de schrijver ons binnenleidt op een alles behalve
achtenswaardig peil staat, en dat de galante avonturen
van een Mme. Laub en een Rosine de Rinck weinig
aanspraak kunnen maken op onze belangstelling. Men
kan een stap verder gaan, en zeggen dat het onbegrijpelijk
is, hoe een ernstig denkend en voelend man als Meireuil
er toe gekomen is zich in dien kring te bewegen, en dat
zijn teleurstelling ons het recht geeft hem toe te roepen:
qu'allais tu faire dans cette galere?
Maar dat neemt niet weg dat het stuk zijn waarde
heeft door de belangrijke karakter-teekening. Juist wat
in de meeste andere werken van Bataille (en Bernstein)
ontbreekt, vinden wij hier.
De avontuurtjes vall een

Rosine en Rinck zijn mij volmaakt onverschillig, Mme.
Laub is een derergonciee, Saint-Vast een vrij ploertig
heerschap; het doen en laten van die menschjes laat mij
koud. Maar daar is Poliche, en Poliche op zich zelf is
als karakterstudie de moeite waard.
Er is zooveel waars in die figuur, die met opoffering
van zijn gansche ikheid alleen leeft voor het geluk en
de tevredenheid van de beminde vrou\\'; er is zooveel
menschkundigs in die teekening van den strijd in zijn
binnenste, als hij ontdekt dat de vrouw die hij daar buiten
in de eenzaamheid meende voor zich te hebben gewonnen,
toch ongelukkig met hem is en terug moet naar haar
vroegere existentie van genietingen. Men heeft Bataille
verweten, dat Poliche den strijd om het behoud van de
vrouw te sllel opgeeft, dat hij integendeel had moeten
doorzetten en trachten door zijn superioriteit langzaam
maar zeker haar te vervormen. \faar:
«Quo semel est imbuta recens, serrabit odorem testa diu»,
en den fatalen invloed van genotsneigingen te bestrijden,
een vrouw uit een dergelijk milieu te emancipeeren tot
een meer menschwaardig bestaan, dat is een taak waartegen slechts enkele zeer superieure geesten zijn opge\vassen. Bovendien, dan ware het gegeven een ander
geworden: dedemtie eener mondaine vrouw door den
verheffenden invloed van een superieuren man. Terwijl
Bataille het recht had te geven wat op zichzelf zeker
reeds een belangwekkende karakterstudie en karakterontwikkeling is: de persoon van Poliche.
De levendige belangstelling waarmede 111 Frankrijk de
pubIieke zaak \vordt gevolgd, maakt het alleszins begrijpelijk dat deze ook op het tooneel wordt gebracht. Emile
Fabre deed het 't eerst met la Vie publique, daarna met
les Vainqlleurs j in beide stukken schetste hij met de hem
eigene zekerheid van teekening een mzlieu, gegroepeerd
om een zeker op zichzelf belangwekkende hoofdpersoon,
maar waarbij toch het geheel op den voorgrond treedt.
In het voorjaar van dit jaar kwamen voor het voetlicht
de paralelwerken Ie Tribun van Paul Bourget en I'Apotrc
van Hyacithe Loyson. Bij beide stukken is de hoofdpersoon
op wien aile licht valt een eerste minister, de chef van
het eerste zuivere socialistische kabinet. Portal bij Bourget
is precies zooals Baudouin by Loyson de onbetwiste hoofdman zijner partij, en door zijn bekwaamheid en door zijn
overwicht als homme a poigne en door zijn bij alle partijen
erkende integriteit. In beide drama's is het dezelfde persoon; de Tribun is evenals I' Apotre met zijn bijnaam Ie
P(\re la Conscience de incarnatie van aile politieke deugd.
de aangewezen man om in den Augiasstal waarin de
corruptie tientallen van jaren hoogtij vierde, eindelijk eens
opruiming te houden, met onverzettelijken wil, zonder
aanzien des persoons.
Bij de vervulling van die taak komen beiden te staan
voor een onverwachte moeilijkheid; in beide gevallcn bIijkt
het, dat de onwrikbare handhaver van het recht onder de
schuldigen die zijne hand zal moeten treffen zijn eigen
zoon vindt, die in den politieken strijd naast hem heeft
gestaan. die zijn rechterhand is geweest, doch die nu
blijkt mede te behooren tot de bende vereuse politici die
knevelarij hebben gepleegd.
Wat zal thans de gedragslijn zijn van den tribuun, den
apostel, op wien het gansche land het oog heeft gevestigd
als den man die bij zijn optff~den van het bewind plechtig
heeft gezworen zijn plicht te zullen doen zonder aanzien
des persoons, onverbiddelijk te zullen treffen ieder. wie
hij ook zijn moge, die zich aan knevelarij zou hebben
schuldig gemaakt? Zal hij de stem des bloeds laten spreken
en verschoonende omstandigheden vinden voor den zoon,
of zal hij met antieken heldenmoed het eigen kind offeren
op het altaar des vaderlands?
.
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Loyson kiest den laatsten weg, den eenig logischen,
waardoor de figuur van zijn apostel ongerept blijft. al
verzuimt hij niet den innerlijken strijd van zijn held te
teekenen; en zijn werk schijnt mij reeds daarom hooger
te staan dan dat van Bourget. In cen opzicht echter
heeft de schrijver van l'Apotre zich zijn taak wei wat
al te licht gemaakt; hij heeft van Uctave Baudouin,
de zoon, een zoo abjecte figuur gevormd. dat aIle aanspraak op sympathie of medelijden is uitgesloten, en daar·
door de houding van den vader tegenover zulk een zoon
maar al te aannemelijk wordt. Zijn apostel verIiest daardoor aan objectiviteit, en de geheele figuur van Octave
wordt onaannemelijk. In het derde bedrijf vraagt Mad.
Baudouin hoe het denkbaar is, dat haar zoon zoo opeens
"du jour au lendemain" blijkt een nietswaardige te zijn;
de vraag is maar al te zeer gewettigd, en ze wordt
eigenlijk tot den schrijver gericht.
Dit is intusschen naar mijne meening de eenige grief,
die tegen I,Apotre is in te brengen, overigens een stuk
dat sterk van bouw is, helder, en (wat niet zijn geringste
verdienste is) een stuk van algemeen-menschelijke strekking, niet gebonden aan een bepaald milieu of aan een
bepaald tijdperk.
Dit laatste kan niet gezegd worden van het drama van
Paul Bourget; zijn Tribun is zeer specifiek een socialistisch 'minister-president onder de derde Fransche repu·
bliek. lk las te dezen opzichte een eigenaardige anecdote
in een der Fransche bladen. Naar het heet moet Guitry,
die de rol van Portal zou vervulIen, bij de generale repetitie zich het masker van Emile Combes hebben gege
ven, tot schrik en ontzetting zoowel van den schrijver,
wiens bedoeling hij maar al te duidelijk had begrepen,
als van den directeur Porel, die niet ten onrechte be·
vreesd was voor een al te directe toespeling. Door beiden
geinterpelleerd, had Guitry intusschen zich na het eerste
bedrijf den welbekenden witten sik afgenomen; het was
hem aIleen te doen geweest om te doen zien hoe goed
hij den ondergrond van Bourget's stuk had begrepen.
5i non e vero, eben trorato, want zooals altijd is ook
dit werk van Paul Bourget een Tendens-stuk. Evenals
Un Divorce een pleidooi was voor de onaantastbare heiligheid van het huwelijk, en La Barricade een requisitoir
tegen de economische werkstaking, zoo heeft Bourget ook
thans weder het tooneel gebruikt als tribune om te velde
te trekken tegen socialistische staats- en levensbeschouwingen die voor hem uit den booze zijn.
Al aanstonds laat hij het zijn hoofdpersoon in het
eerste bedrijf zeggen:
«N otre Ministere a trois gran des lois dans son programme:
l'elargissement du divorce jusqu a ne plus faire du mariage
qu'un contrat de louage (sic!) en attendant l'union libre,
la suppression radicale du controle des parents en matiere
d'education, la suppression de I'heritage ou presque».
Wij zijn gewaarschuwd; het drama dat v'olgen zal is
kt'nnelijk geschreven om te concludeeren tot het fiasco
van deze sociale en politieke beginselen; en inderdaad
komt elk oogenblik de schrijver zelf het woord nemen en
zich in den strijd werpen om te bekampen de volgens
hem verderfelijke begrippen van den dag. Hij erkent het
onomwonden in een artikel in den jl1atin, waarom het
hem vooral te doen is: «Ia cellule vitale, la familIe, deperit »;
daartegen wil hij reageeren.
En nu weten wij ook van te voren, hoe bij hem het
conflict zal worden opgelost; de volkstribuun zal zijn intransigente beginselen opofferen aan het familie-begrip.
In het laatste bedrijf voert Portal een uitvoerig gesprek
met zijn vriend Bourdelot, waarin hij blijkt door de leer
der feiten te zijn bekeerd: «je serais criminel de defendre
des lois auxquelles je ne crois plus.»
Het gevolg is dat men op Ie Tribun kan toepassen de
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qualificatie die Henry Becque gaf aan Coppee's Pour Ia
Couronne; )·la piece est en carton». De auteur bouwt in
den opzet situaties en figuren op met de bepaalde intentie
ze in den loop van het dramatisch conflict omver te werpen ;
zijn werk mist objectiviteit.
Bovendien heeft Bourget de gelegenheid 'niet laten
voorbijgaan om het parIementaire stelsel, althans de parlementaire usances der derde republiek, die hem een doom
in het oog zijn, te persifleeren.
Het eerste tooneel van het derde bedrijf leidt ons binnen
in een soort van officieusen ministerraad, waar eenige leden
van het kabinet de houding bespreken die in de Kamer
zal worden aangenomen ten opzichte van de affaire Delattre- Moreau Jan ville.
De minister van justitie zal aan de Kamer mededeelen,
dat het parket geen termen heeft gevonden tot vervolging
van deze lieden, wier beweerde knoeierijen met leveranties
aan de marine het vorig kabinet (waarvan Delattre president was) ten val hebben getracht. Er zal een interpellatie
volgen; en n u worden in de conferentie tusschen Portal
en zijn collega de rollen verdeeld die bij die aanstaande
parlementaire comedie zullen worden vervuld.
Portal leest de rede voor, die hij zal houden, en er
wordt afgesproken, bij welke zinsnede en door wien hij
zal worden geinterrumpeerd en wat hij op de alzoo af·
gesproken interrupties zal antwoorden.
Als persiflage van een parlementair debat is de scene
niet kwaad bedacht, maar ze is hier volmaakt misplaatst,
omdat ze in hoofdzaak Portal belachelijk en antipathiek
maakt, die in het drama des schrijvers held is, de tribuun
der onkreukbare goede trollw.
Dit alles neemt intusschen niet weg, dat Paul Bourget
in dit werk wederom blijk geeft van zijn groote hoedanigheden als dialectic us en ook als dramaturg; met name
het tweedc bedrijf, waar de tribuun, nog in de volle kracht
zijner overtuiging, het opneemt tegen de prevaricateursbende Morean-Janville, Mayence en consorten, en later
het tooneel tusschen vader en zoon, ontwikkelt eerbiedwaardige dramatische kracht.
ZoO\vel l'Apotre als Ie Tribun zijn evenals Poliche
m. i. de aandacht onzer schouwburgdirecties waard.
C. A. V.

FRANSCHE DRAMATURGIE.
( Vervolg).

I

Het geestelijk uitzicht op de laatste helft der I 8 de eeuw
in Frankrijk v66r de Revolutie is zonder Diderot, Voltaire
en Beaumarchais niet denkbaar. Vooral niet zonder
Beaumarchais. Hij vormt er - zegt 5ainte-Beuve - een
der voorname figuren van, tengevolge zijner oorspronkelijkheid en van zijn karakteraanleg en ook tengevolge van
zijne opstandigheid. Hij is daardoor een litteraire Lassalle
van de 18 de eeuw. Omwentelaar is hij uit overtuiging,
onwillekeurig en niet met het vooropgezet doel zoover
mogelijk te gaan. 5ainte·Beuve vergelijkt hem met Voltaire, met wien hij de eer deelt de geestigste man van
zijn tijd te zijn, Maar wat Voltaire boven hem stelt, is
een zekere gaaf van onderscheiding, die met smaak overeenkomt. Beaumarchais is bij meer dan een gelegenheicl
te natuurlijk om door zijn vernuft te worden beheerscht
en meegesleept. lets stelselmatigs moet men noch in zijn
leven noch in zijne kunst zoeken. Op de deinmg zijner
prettig-vroolijke indrukken gedragen, golft zijn vlotte geest
mee en vindt uiting in een levendige rythmische taal,
zoodra hij zichzelf in zijn theaterstukken is geworden.
Want het contrast tusschen den uitgelaten auteur van Le
Rarbz'er de Seville (177 5) en den zedemeesterenden en
vervelenden dramaschrijver van Eugenz'e (1767) en Les
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deux A mz's (1770) is de opmerkelijke bevestiging van een
nagevolgde en van een oorspronkelijke theatersoort. Die
navolging was bij Beaumarchais ontstaan door den invloed
van Diderot, die het burgerlijk drama had willen scheppen
en misschien ook wei door de braaf burgerlijke huishouding
van zijn vader, den Parijschen uurwerkmaker PierreAugustin Caron.
lJe betrekking tusschen vader en zoon was van ideeelen
aard.
Zelden heeft een vader met een zoon zooveel opgehad
en zelden cen zoon Zllik een vader zoo gewaardeerd.
Het huisgezin bestond uit 5 zusters, en de eenige broer
werd door haar evenals door den vader op de handen
gedragen.
Er zijn maar weinig auteurs wier levenslot zoo innig
is gehecht aan hun werken en omgekeerd wier werken
zoo duidelijk hun levenslot weerspiegelen. Zoo is het sentimenteele, hct didaktische, het moraliseerende dat Beaumarchais' eerste drama's Eugenz'e en Les Deux Amz's kenmerkt uit de vereering voor zijn vader tegelijk met die
voor Didcrot verklaarbaar, en zijn de tooneelproeven,
waarmee hij zich een eeuw onsterflijk zou maken, uit dat
land afkomstig, waar hij de prototype van een Figaro
clagelijks kon aanschouwen. Want Beaumarchais hacl twee
zijner zusters naar Span je zien verhuizen en ging zelf op
32-jarigen leeftijd naar dat land om er een edelmoedige
claad te bedrijven jegens een dier zusters, die er reeds
20 jaar gevestigd was.
In 176+ Span je betredend had hij reeds een leventje
van vroolijk Fransje en een proces achter den rug. Tusschen die twee uitersten: een Hoolijk leven, en op de
handen gedragen door een geestdriftig publiek, en eell
door processen en lettres de cachet vervolgd man, zal zijn
verclere levensloop voortgaan. Naast een reeks van bewonderaars en een reeks van machtige beschermers. zal
Beaumarchais een leger van beschimpers, benijders en
lasteraars zien verrijzen en zal men hem in Cosas d'Espana
zien gewikkeld waarin zijne vijandcn hem behalve zijne
kleeren, zijn eer en zijn goeden naam van 't lijf zullen
scheuren.
Zijn persoonlijkheid is door dat alles even belangwekkend als zijne dramatische figuren en tot het in 1799 (18
Mei) plaats gevonden afsterven bieden zijne lotgevallen
een onafgebroken reeks van komische tooneelen verhelderd
cloor zijn vernuftigen, geestigen, vaak zelfs uitgelaten lach.

waarheid zijner bedoelingen, en den schijn van het middel
niet ten koste van het wezen der zaak wil' verheven zien.
De juiste gedragslijn van aile heftige geesten, die de echtheid hunner zielsontroering niet als een tooneeldecor willen
zien beschouwd.
Zooals Moliere het type der huichelarij beitelde, desgelijks
heeft Beaumarchais dat van den laster gebootst. Tartuffe,
Figaro en Basile zijn dramatische figuren, wier bestaan
in de menschenwereld begonnen op het tooneel wordt
voortgezet, en naast de klassieke heiden gevormd uit het
hovelingenstof van een Louis XIV voor een Corneille en
Racine prijkt de burgerlijke levensvolheid van Moliere's
en Beaumarchais dramatische personen. Veel persoonlijks treffen wij aan. De belasterde Beaumarchais en zijne
verontwaardiging herleeft in de laster-rhetorica van Basile,
welke door Le Barbz'er de Sevz'lIe de reis om de wereld
heeft gemaakt.
De luchthartige, zich in allerlei sierlijke bochten wringende
zuiderling herleeft in den Spaanschen barbier, die bij elke
gelegenheid geduchte waarheden over Staat en maatschappij,
over bestuurszaken en rechtspleging en de onderlinge verhouding van meester en knecht ten beste geeft.
Wat in onze dagen het intellectueel proletariaat, aangehitst door de voormannen van den arbeidersstand, met
allerlei gcoorloofde, of ongeoorloofde middelen, bekampt:
het toeval van geboorte, welstand en rang in de regeerende
klassen, diezelfde reeks van mogelijkheden over een grooter
aantal standgenooten in eene autocratisch en theocratische
samenleving verdeeld, bestrijdt de zoon van den Parijschen
horlogemaker Caron met zijn gloedrijk dramatisch talent
en zijn prikkel en de tooneelzegging.
Laat ons enkele trekjes uit den Barbier herinneren,
waaruit het sprankelend vernuft van den auteur blijkt.
Tevens wordt daardoor een bewijs gegeven van den door
Reaumarchais ingewijden tooneelstijl, waarbij de herhaalde
afkortingen of stremmingen ill den vernuftigen gedachtengang een levendigheid aan het gesprek verleenen, die
sedert door Dumas Fils en Pailleron en de gansche
Fransche XIXe eeuwsche theaterwereld in de burgerlijke
Comedie is nagevolgd.

II.

Dat komt door niets anders, Hoogheid, dan door de
kwaje dagen.

Wie is Beaumarchais? Een ridder van de humoristische
figuur. Een kind. Nu eens pruilend, dan weer uitgelaten,
altijd prettig door zijne avontuurlijkheden heenglijdend,
met zwaard en schild, meest met boog en pijlkoker omhangen en steeds op aile hindernissen zijn pijlregen
doende dalen, waardoor zij of wal)kelden of omver vielen.
Licht- en luchthartig in een zwaar bewolkt leven, dat
uit de eene woeligheid naar de andere wordt gejaagd en
waarin de rustige bezonkenheid van een beproefd man
nooit heeft geworteld. Een Figaro, die misschien om de
menschelijke zotternijell, zou hebben geschreid, indien zijn
ongestadig temperament hem ze niet liever had doen be·
lachen, en zijn behendigheid hem niet den'weg der blijheid
had opgevoerd.
Niet een «gladde vogel» die in de maatschappelijke
comedie een opgedrongen rol zoo goed mogelijk vervult,
maar een woelgeest, die in de oproerige levenstijcten
zijner eeuw de Figaro-partij met vurige toewijding voor
het voetlicht hrengt. en met aile natuurlijkheid van hd
echte in hem gegroeide merkteeken van den oproerling,
die door het tooneel de maatschappij wil hervormen.
Een auteur, die gelijk aile woelgeesten het beroep van
schrijver verfoeit, omdat hij gef'n twijfel duldt aan de

DE GRAAF.

Maar ik herkende Je niet. Je ziet er zoo welgedaan uit
FIGARO.

DE GH.AAF.

Maar kereltje, \Vat cloe-jij eigenlijk te Sevilla? Ik had
Je immers voor een ambtelijke betrekking aanbe.volen?
FIGARO.

Die hcb ik gekregen,
heiel ...... .

Hoogheid en mlJn dankbaar-

DE GRAAF.

N oem mij liever Lindor. Je ziet toch aan mijn kleeding
dat ik onbekend wensch te blijven.
FIGARO.

Dan zal ik maar weggaan.
])r.: GRAAF.

Voistrekt niet. Ik wacht hier op iets. Twee menschen
die babbelen wekken minder achterdocht, dan een enkel
man, die heen en weer slentert. Laten we doen of we
babbelen. Vertel me dan eens over die betrekking ..... .
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FIGARO.

FIGARO.

De Minister, lettende op de aanbeveling van Uwe
Excellentie, heeft mij terstond tot apothecarsbediencle cloen
benoemen.

Maar zou Uwe Hoogheicl dan willen clat de arme lui
zander gebreken waren?!

DE

GRAAF.

In cle hospitalen van het leger?

DE GRAAF.

Je was lui, onordelijk ....
FIGARO.

FIGARO.

Wel nee,

In

cle stoeterijen van Anclaluzie.

DE

GRAAF.

Prachtig begin!

Bij aile deugden, clie men in een becliencle eischt, zouden
maar Wel11Ig meeste rs, naar U we Excellentie wellicht ge"oelt, als ze knecht waren, kunnen halen.

DE
FIGARCJ.

Het baantje was zoo slecht nag niet, want werkzaam
bij cle afdeeling van verband- en geneesmiddelen, verkocht
ik dikwijls aan de menschen uitstekende paardemiddelen ..•
DE GRAAF.

Die cle onderdanen des Konings naar de andere wereld
hielpen ....
FIGARO.

Neemt U me niet kwalijk, een algemeen geneesmidclel
bestaat er niet .... maar mijn patten en pann~n hebben
tach verlichting gebracht aan verschillende boeren, burgers
en buitenlui.

DE

GRAAF.

Maar waarom ben Je clan weggegaan?
FIGARO.

W eggegaan? Wat bedoelt U? Ze hebben me zwart
gemaakt bij de gestelde machten ....
DE Gru.AF.

Laat naar je kijken! Je maakt toch, hoop ik, geen
verzen? Ik heb j~ daar zoo even wat op je knie zien
krabbelen en een deuntje hoaren zingen
FIGARO.

Dat is jllist de oorzaak van mijn ongeluk, Excellentie.
Toen ze aan clen Minister hebben verteld, rlat ik, en ik
mag zeggen nag al heel aardig, minneruikers op rijm voor
schoone jonkvrouwen vlocht; dat ik oak rij mraadseltjes
naar de couranten zond, en dat ik dus op mijn manier
de lier hanteerde - am kart te gaan toen de minister
kwam te '>veten, dat ik geclrukt wercl in levenden lijve,
is hij cle zaak ernstig gaan opnemen en heeft hij mij uit
mijn apotheekje doen zetten, onder voorgeven dat de
liefde tot cle fraaie letteren nu eenmaal niet samengaat
met den geest van een zakenman.

DE

GRAAF.

Krachtig geredeneerd. En heb je hem niet onder 't oog
gebracht ....
FIGARO.

Ik was al dankbaar als hij mij spoedig vergat, claar ik
vast overtuigd ben dat een groot heer ons al genoeg goede
gllnsten bewijst, wanneer hij ons geen kwaad doet.

DE

GRAAF.

Je vertelt me niet alles. Ik weet nag heel goed toen
je bij mij in dienst was, dat er nag al wat op je aan te
merken was.

Niet kwaacl gezegd.
gekomen.

GRAAF.

En toen ben Je hier

III

de stad

Wanneer de maatschappelijke verhouding tusschen heer
en knecht is aangeroercl, komt 8eaumarchais' teere punt:
het Tooneel en de Letteren aan ele beurt. Zijnc be ide
stukken Eughtie (1767) waaruit Goethe later zijn ~Clavigo»
zou putten, en Les IJeux L 1mis (1770) waren gevallen.
N u hij een schitterende weerwraak nam op al zijn vijanelcn
door den ,< Barbier ,) (1775) zal hij elaarin oak al wat hem
maatschappelijk, letterkundig en tooneelmatig had afgebroken, eenige striemen toedienen. Niets ontsnapt aan
zijn tintelencle geestigheicl, aan zijn suizende zweepslagen.
Wanneer Lindor vraagt:
Maar waarom ben je eigenlijk uit Maclricl gegaan?
antwoordt Figaro - en zijne woorden brengen die van
Cervantes in gedachte over de Republiek cler Letteren
in zijne «Reis naar clen Parnassus»:
"De Republiek cler letteren te Madrid - en hier wordt
natuurlijk Parijs bedoelcl aan het einde cler XVIIIde eeuwis er eene van wilde wolven, clie gewapencl tot cle tan den
elkancler verscheuren. Bij het publiek bemerkte ik cle geringe achting, die het clat volkje toeclroeg, wegens hunne
belachlijke onclerlinge verbetenheid. Al wat er ronelgonst
in de litteraire insectenwereld: vliegen en muggen en
vercler stekelig geelierte - noem ze critici, jaloerschen,
journaliste n, uitgevers, hanclelaars, pershazen, werpt zich
op cle huiel eler rampzalige letterkuncligen en zuigt er het
restje natuurlijkheiel uit, dat hun nag bijbleef. En daarom
ben ik uit 'Vladrid gegaan. Loom en afgemat claar het
vele schrijven, af keerig van mijzelven en van anderen,
claar schulclen overladen en met een lichte beurs in mijn
zak, - he n ik eindelijk zoo wijs geworden te begrijpen
dat de nuttige verdiensten door een scheerrnes verre staan
boven de ijdeltuitigheden van een pen. Toen met mijn
ransel op den rug ben ik zoo verstandig mogelijk Estramaclura, Sierra, Morena en Andalusie doorgetrokken en zagen
de verdere Spaansche provincien mij nu eens in de eene
stad het heertje, dan weer in een andere achter slot en
grendel, en altijcl en waarook vanden zij mij boven cle
macht der omstandigheden.
Ik ben door eenigen met lof, door anderen met blaam
bedekt, de goeie tijden genoot ik en ik verdroeg de slechte;
ik nam een loopje met de zotten, ik braveerde de deugnieten, lachte over mijn armoe en nam iedereen bij den
neus.
Per slot van rekening ben ik nu te Sevilla en voel ik
mij andermaal bereid, in dienst van Uwe Exellentie de
taak te volbrengen, die Zij mij weI zou willen opdragen.

DE

GRAAF.

Wie heeft U aan zoo'n prettige levensbeschouwipg gehal pen ?
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Een reeks van wederwaardigheden. Ik doe mijn best
over alles te lachen, daar ik bang ben gedwongen te zijn
er anders over te schreien.
Later in La folie ,]ournee ou Le IIIariaf[e de Figaro
(r 784) stijgt de uitgelatenheid wel in sommige tooneelen,
doch wordt in de algemeene vroolijkheid eerst alsem gedroppeld en weldra het bittere vocht uit een kruik
geschonken. De rolle Journee is verloopen in een maatschappelijke en staatkundige hekeling, waar de instellingen
van het oude regeerstelsel adel en magistratuur, pleitzaal
e.n salon onder ~et ve~grootglas van een spottend analyhcus worden bezlen; mets gespaard wordt van den socialen
en moreelen bouwval, die weldra zal ineenstorten, onder
het gedaver van het plebs.
De met pers- en financieele processen overladen Beaumarchais, wreekt zich op zijne rechters; de verwaande
en verwende zoon van den Parijschen horlogemaker Caron
die naar zijne lasteraars willen als een moderne B1auw~
baard ~rie vrouwen heeft ..afgemaakt, ~\Teekt zich op zijne
tot zWIJgen gedwongen vlpnden en elndelijk de clemocratische ophitser, die gunsten en giften van prinsessen en
h~velingen heeft aanvaarcl <?p lieden van hooge geboorte,
wier eeuwentergende kwartJeren het blazoen zijner scheJle
burgermansijdelheid hebben verduisterd. Ik heb den naam
va~l Lassal.le en Beaumarchais i? den aanvang genoemd.
WIl men Zlch van de n:eer-of-mll1der geestelijke overeenkomst tusschen de belcle reuzen kwelgeesten een beeld
vonnen, men heeft Beaumarchais' lIhfmoires en Lassalle's
vlugschriften over gevoercle processen te raaclplegen.

Het zijn beiden litteraire gedenkstukken, waarin de taal
als een Damasceensche kling vlijmt en die door deze fiitsen
als bliks~ms, die spelonken van haat verhellen, en slangen
van schlmp en hoon doen opkronkelen in bevallige of
verpletterende rhetoriek.
Zoo zal door adel en patriciaat een huivering van
naderend onheil gaan bij Beaumarchais' woord: «Qu'avezvous fait pour tant de biens? Vous vous etes donne la
peine de naitre»; een woord dat de macht der bourgeoisie
en hare plaats onder de zon aankondigt.
Zoo zal een halve eeuw later het geweld van den
arbeidersstand aandreunen in Lassalle's barokke maar verrukkend-sociali~tische metafoor: «Gij (arbeiders) zijt de rots
waarop de Kerk van het Heden zal gebouwd worden.»
Beaumarchais, de I Sde eeuwsche oproerling die troon en
ad.el, magistratuur en bewind, geestelijke en wereldlijke
pnvilegien van het oude regime bestookte en de bourcreoisie
waaruit hij stamde op het planken- en in het wer~ldtoo
neel bracht; Lassalle, de geweldige als redenaar en romanticus die de bourgeoisie en hare machtsorganen - pers
en rechtspraak -- geeselde, den derden stand in hare
posities bfstookte, den vierde belauwerde en wiens sociale
wonderstaf den grondslag let voor het socialistisch paleis,
dat voor het proletariaat van heden is verrezen - beiden en
Lassa~le en Be~~n~archais l~eftige democraten, tuk op aristoc:~bsche verfIJlllngen, die de opkomst eener nieuwe
pohtleke zon aanschouwden, wier gloed zij hadden voorspeld.

F.
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hij 's zomers het land doorreisde, 's winters langer verblijf
hield in de steden o. a. te Culemborg, te 's Hertogenbosch,
te Amsterdam.
Tot zlJn veertiende jaar bleef de jonge Meyer in
Groningen. Hij had de schooljaren achter den rug en
was bestemd om in het tabaksvak te worden opgeleid.
Het duurde een korte poos, dat hij daarin werkzaam was.
Vader en moeder van Beem begonnen spoedig in te zien,
clat zij hun zoon beter zelf gebruiken konden. Bij het
gezelschap waren jonge krachten noodig. Meyer was
voor hen de eerst aangewezen persoon, in hoofdzaak, omdat
doo( :tijn hulp, die van een vreemde kon worden uitgespaard, en men zoodoende nieuwe onkosten kon vermijden.
Heel ruim had den de oude lui 't ook niet. Behalve
hij en zijne vrouw bestond het gezelschap uit tien a
twaalf personen, meest mannen en vrouwen, wien het in
cle wereld was tegengeloopen en die aan lager wal waren
geraakt. Ze reisden met elkaar in een tjalk, het eigendom van Meyers grootvader, die diende tot woon- en
bergplaats. In een afgeschoten ruimte in het vooronder,
eigenlijk niet vee I meer dan een hok, werd gekookt, gegeten en geslapen. Wie er niet meer bij kon, zocht zich
een plaatsje tusschen de kisien en het houtwerk op het
dek, waaruit de speeltent werd opgebouwd. Behalve in
't spelen der roHen hielp elk mee om het zaakje aan den
gang te houden. Financieele redenen noodzaakten vacler
van Beem zooveel mogelijk vreemde hulp buiten te sluiten.
Daarom werel de eene actcur aangesteld tot timmerman,
een tweecle tot behanger, een dercle tot schilder; de eene
actrice tot keukenmeid, de ander tot linnenjuffrouw, enz.
terwijl moeder van Beem over alles het oog hacl en aan
alles meedecd.
Meyer werd bij het gezelschap zoo veel als duivels-toejager. Hij was vlug en handig en niet lang duurcle het
of alles draaide om hem. 'tWerd:« Meyer hier, Meyer
claar, Meyer overal!»
De acteurs zetten zelf de tent op, waarbij de actrices
ook wei eens een handje moesten helpen. Stond de tent
eenmaal goed-en-wel in elkaar, was 't tooneel in orde,
dan trok Meyer er op uit om de «requisieten op tc halen.»
Zelf bezat de directie zoo goed als niets. Wat er noodig
was, werd geleend tegen eene kleine vergoeding, meest
in den vorm van een vrijkaartje, bij de bewoners van
stad of dorp.
Was alles voor de voorstel1ing in orcle dan gebruikte
men gezamentlijk het middagmaal. Daarna gingen de

OFFICIEEL.
In de plaats van den Heer H. DE K KIN G. die door
bijzondere omstandigheden verhinderd is geworden de
correspondentie uit Rotterdam voor «H et Tooneeb, te
voeren, zal als correspondent optreden de Heer A. v A N
\\' A A S D IJ K.

RED.

MEYER VAN BEEM
Ter gelegenlleld van zijn 50 jarig jubileum.

Met lachend gezicht, beide handen vooruit gestoken om
de mijne te drukken, kwam hij naar mij toe en zei:
«\Vat vind ik dat nou aardig, dat U juist komt !,) en
naar zijne vrouw kijkend, de bekende actrice Mevr. van
Beem-Kapper: «Ja vrouw, ik heb de juffrouw gekend
toen zij nog aan, een handje met d'r papa ging wandelen ... , En nu komt zij om over mij te schrijven!»
Zoo werd ik door den Heer van :8eem ontvangen toen
ik hem kort geleden een bezoek bracht. lVlevrouw seheen
het geval heel aardig te vinden. Zelf kon ze niet over
dien vroegeren tijd meepraten want zij zag mij dien
midclag voor 't eerst. Ik kwam ook niet om over mij
zelf te hooren praten, maar am te lllisteren naar \Vat
de Heer van Beem mij zou vertellen van zijn leven, van
zijn tooneelleven, zoo \'01 afwisseling, waarin hij nu ruim
vijftig jaar werkzaam is geweest.
Zijn geschiedenis is, zooals van de meeste gelukkige
menschen, niet lang. Toch heeft hij vele ervaringen, vele
blijde en droeve dagen gekend. Doch hij is tevreden, en
als hij zijn lange leven overziet, dankbaar, kinderIijk dankbaal', dat hij, ouder dan 70 jaar, krachtig en levensJustig is, en nog met plezier speelt, vooral IlU hij verbonden is aan het gezelschap van Willem Royaarcls,
waarop hij trots is.
Het gezellige en opgewekte vertellen van Meyer van
Beem, maakte, dat ik met groote belangstelling naar hem
luisterde. Hij had zelf schik bij het ophalen van al die
oude herinneringen!
In 1838 werd hij te Groningen geboren. Zijn vader
was dirt'cteur van een klein tooneelgezelschap, waarmee
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acteurs en actrices zich kleeden. Wie niet meespeelde in dier verbintenis werd hij weer een tijd lang ambulant.
het eerste bedrijf, zocht zijn plaatsje oj) in het orkest om
In den zomer van 1895 maakte Meyer van Beem met
het te versterken. Meyer speelde er viool, als hij eerst Willem van Zuylen een kunstreis, op welke van Zuylen's
gezegd had hoe de tooneelverandering moest zijn.
40 jubileum gevierd werd met
Erckmann-Chatrian's
Het repertoire bestond, naar de gewoonte van 1850 en «Vriend Fritz». Van Zuylen speelde de titelrol, van Beem
later, hoofdzakelijk uit Vaudevilles, veelal drie op een die van Rebbe Sichel.
avond, zooals: « De Vrouw in de Zaal en de Man in de
In de c1aaropvolgende vijf jaren zag v. Beem zich
Werkplaats ». «N°. I 777 of 't verloten landgoed». «Het afwisselend verbonden aan het Grand-Theitre van Lier en
Kind van den Huize». «Klaveren Vrouw,). «De Huzaar andere gezelschappen. Zijn 40 jarig jubileum vierde hij
en het Oestermeisje). De jonge Meyer speelde er de in den Hollandschen Schouwhurg, bijgestaan door de Heeren
grappenmakers-rollen in. 't Was dus hard werken en L. B. J. Moor en H. Schwab in Victorien Sardou's
weinig verdienen. Kreeg Meyer eens een gulden van zijn «Vrienden van Ons». Zijn 45 jarig jubileum herdacht hij
vader, dan schoot de oude heer ook al heel erg uit zijn aan het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel, waaraan hij in
1901 was geengageerd en vervulde toen een rol in Lortslof.
Een tijd lang duurde het zoo voort. Hij reisde en speelde, zing's operette «Het Wildschub, voorafgegaan door «In
maar ging er niet op vooruit. Dat verdroot Meyer. het voorvertrek van zijne Exellentie.)
Hij was nu ongeveer twintig jaar en had nog niet eens,
Van 1903- 1905 behoorde v. Beem tot het gezelschapvan
zooals anderen van zijn leeftijd, een zakduitje voor een den Heer H. Brondgeest, dat ook naar Oost Jndie ging
glaasje bier of een sigaartje. 't Was eigenlijk niet veel en daar een jaar bleef. Dat was een van de heerlijkste
meer dan armoe lijden; hij zag al spoedig in, dat er perioden uit Meyer van Beem's veelbewogen leven, waaraan het gezelschap van zijn papa voor hem geen aan hij nag steeds met vreugde terug denkt. Groote
toekomst was.
Maar wat was er aan te doen ? ! waardeering genoot hij er van Directie, confraters,
Vader en Moeder van Beem vonden het niet noodig den confrateressen en publiek. Heerlijk voor hem was 't vertoestand van hun zoon te verbeteren. 't Was immers bij blijf in Indie vooral omdat hij er door in de gelegenheid
anderen ook niet enkel rozengeur en maneschijn! Daarom kwam hem dierbare betrekkingen op te zoeken.
trok hij er zelf op uit en slaagde er in bij de directie Jan
Na zijn terugkomst in het vaderland bleef hij eenigen
Ed. de Vries, die den Grooten Schouwburg te Rotterdam tijd ambulant totdat hij met den Heer Cor Smits naar
bespeelde, voor den tijd van drie maanden een engage- Groningcn vertrok, waar eerstgenoemde een gezelschap
ment te krijgen.
vestigde.
Vader van Beem was woedend over het zelfstandig
optreden van zijn zoon en gebood hem terstond terug te
komen, ja, dreigde zelfs hem met de politie te zullen
laten halen. Maar Meyer was weg en bleef weg.
Ais overgang van het rustelooze, ambulante le\'en naar
een vaste plaats aan een heuschelijk theater was voor
den jongen acteur een heele ommekeer. Hij kwam ineens tusschen menschen van beteekenis.
De Heeren: Peters, Albregt, Metz, Moor, Barbiers,
Alex Faassen; en de dames: Kleine-Gartman, AlbregtEngelman, Sophie de Vries enz, werden zijne confraters
en confrateressen, van wie hij veel geleerd en veel vriendelijkheid genoten heeft.
Eenmaal in de groote tooneelwereld, bled hij er. Het
volgend jaar, 1863, engageerde hem de Heeren van Ollefcn
en Haspels in de "Variete» van Duport in de Nes. Dit
engagement duurde tot 186-1-, waarna hij voor 't eerst op
trad in den Sta-dsschouwburg onder leiding van de Heeren
Roobol , Tjasink en Peters. I n 1866 kwam daaraan weer
een eind; toen verbond hij zich aan het gezelschap der
"Salon des Varietes van Boas en Judels» in de Amstelstraat. Vervo]gens speelde hij in dezelfde Variete onder
~Ieyer van Beem als Rebbe Sichel in "Vriend Fritz".
Victor Driessens uit Antwerpen. Na afloop van dit enDaar werel in 1908 onder vele bewijzen van deelnegagement dook Meyer weer op te Rotterdam bij Albregt ,
en van Ollefen en werd in 1876 lid der toen pas opge- , ming zijn 50 jarig jubileum gevierd. Die lange reeks
richte Vereeniging «Het Nederlandsch Tooneel». Hier van dienstjaren had hij ook gaarne te Amsterdam, dat
bleef hij drie jaar om daarna een contract te sluiten met voor Nederland de tooneelstad is, herdacht Allerlei omde Heeren van Ollefen, Moor en Veltman, aan wie na standigheden beletten het hem, bovenal dat hij buiten
genoemde Vereeniging het bespelen van den Stadsschouw- engagement was.
Een gelukkig toe val bracht hem in 1910 met den Heer
burg te Amsterdam was toegewezen. Daar heeft hij in
Willem Royaards samen. Er werd gesproken, gewikt en
dien tijd ook zijn 25 jarig juhileum gevierd.
Van Amsterdam vertrok v. Reem in 1883 naar Rotterdam gewogen en binncn den tijd van een middag was Meyer
en kwam aan een gezelschap met Willem van Zuylen als van Beem lid van de N. V. (. Het Tooneei». Vaak hebben
zijn directeur. In 't zelfde jaar ging Meyer van Beem voor we daar zijn mooi, sober spel, zijn kunst van typeeren,
't eerst over de grenzen van zijn vaderland. Hij werd zijn gevoel voor humor en oak zijn sentiment genoten.
Noemen we slechts zijne mooie creatie van «tuinbaas
ge-engageerd door den Heer Lemmens, directeur van de
{(Variete~ te Antwerpen.
Na ook nog een jaar te Gent Mulder>, in «Mea Culpa» van Jhr. A. W. G. van Riemsdijk.
gespeeld te hebben bij de directie Fauconnier - een der Een meesterstukje! Niet minder goed was zijn werkman in
beste regisseurs - keerde hij naar Holland terug en kreeg het eerste bedrijf van «Schakels» van Herman Heyermans.
Thans he eft Meyer van Beem ook te Amsterdam, Vrijdag
in 1885 zijn eerste engagement bij den Heer A. v. Lier
in het Grand The.Hre te Amsterdam. Na het eindigen 29 September, zijn 50-jarige loopbaan herclacht en heeft

HET TOONEEL.
- - - - , . - - - - - - _ . _ .. _----

---------

men den jubilaris in de rol van Rebbe David Sichel gehuldigd. Eer en ImIde komen hem toe. Door zijn volhar-'
denden ijver, door zijn goeden kijk op de dingen, 't zich !
losmaken van "t oudere en ml"l"gaan in de nieuwere rich·
ting, heeft hij zichzelf gevormd tot hetgeen hij nu is. En
hoewel hij de zeventig al voorbij is, heeft hij ondanks zijn
moeitevol leven niets van de vroegere opgewektheid verloren. Aan het spelen wijdt hij zich nog steeds met
hart en ziel; bovenal rekent hij 't zichzelf tot een eer,
verbonden te zijn aan de N. V. «Het Toonee!», directeur
Willem Royaards.

***
-- ,He,» zei Meyer van Beem, toen hij mij dat alles
verteld had, «wat 'n wegen is mijn leven gegaan. Moet
ik nu niet dankbaar zijn, dat ik op mijn ouden dag zoo
Rink ben en zulk een mooi engagement heb L)
Toen laehte hij en zl"i komisch berispend tot zijne vrouvv:
« Maar Eef, hoe heb ik 't nou, zou je de juffrouw niet
nog eens een kopje thee inschenken!?)
Mevrouw van Deem sehrikte op.
"Och neemt u 't mij niet kwalijk. ik ging geheel op
in wat mijn man vertelde, ik mag 't zoo graag hooren.
Ik zal U gauw insehenken!»
En Meyer van Beem zelf, grappig:
«Neemt u van mij nou een koekje. Neen niet een,
twee! Dat is bij ons z66 de gewoon te».
Weldra nam ik afscheid van den Heer en Mevrouw
van Beem, bij wie ik in hun keurig verzorgde aehterkamer, eenvoudig als beiden zelf, zoo gezellig had zitten
praten en belangstellend luisteren.
- En komt U op mijn jubileum? Pas op als U er
niet is!
- 2eker, m'heer Ian Beem. Nu Yooral, na al wat U
m ij yerte\d heeft.»
- 200, dat doet me plezicr '"
M. E. R.
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ting en een levendige spelleiding kan er wat leven in blazen.
In een dezer beide opzichten voldeed de opvoering in
het Paleis van Volksvlijt; de Heer Royaards had ook in
dit stuk wl"der gloed en kleur gebracht.
Hijzelf als Frztz gaf den toon aan, en de anderen
volgden hem; er was met name bij het maal in het eerste
bedrijf een overtuiging, een betere zaak waardig.
Maar Royaards heeft ook les defauts de ses qualites,
en zelden kwam het zoo sterk uit, hoe hij de anderen
door het gewicht van zijn tooneelfiguur verpletterde.
De Heer van Beem, hoe goed ook zijn rol van rebbe
begrijpend, mist kracht en autoriteit, en wat werd er van
hem tegenover dezen Fritz, die in het laatsle bedrijf nog
in het euvel verviel van sterk overdreven galmen en gebaren ?
En Suzel? Hl"t is te vtrklaren, dat men deze klassieke
ingenue-rol had opgedragen aan een jonge kracht, die
er goed uitziet en beschaafd spreekt en speelt; maar toch
bleek weder yoor de zooveelste maal, dat debutanten niet
de geeigende personen zijn om ingenue rollen te vervullen,
die integendeel tooneel-ervaring, tooneel-routine vereischen.
Men weet het toch: het is niet voldoende, op de planken
zich te geven zooals men is; de tooneeHiguur moet met
overleg gecomponeerd worden. En zoo kwam het, dat
bij al de natuurlijke gaven van cle jeugdige debutante er
aan haar creatie ontbrak wat er allereerst voor noodig
is: het zelfbewllst spelen van de ro!. Standen en bewegingen (0, dat eentonig trekken aan het schortje!) waren
stijf; de dictie was kleurloos: het bijbelsch verhaal van
Rebekka \vercl opgezegd als een schoollesje.
De jeugdige act rice heeft klaarblijkelijk talent en natuurlijke gaven, maar het was een fout, haar deze rol te geven,
voor welke zij, hoe vreemd het klinke, veel te jong is.
Herinnert men zich weI, dat Suzanne Reichemberg in het
huis van Moliere tot haar afscheid toe de tot nog toe
onovertroffen Suzel is geweest? En toch had de »petite
doyenne" toen de vier kruisjes achter den rug. Ja, die
voorstelling in het Theatre Fran<;ais, die ik jaren geleden
bijwoonde met haar als ingenue, Mme Pierson als Catherine, Febvre als Fritz, Worms en Jean Coquelin als zijn
kameraden, en Got als de rebbe, waarom bleef zij mij bij
als een hantise?

Dc Hecr L. Gouwmeesler is er in geslaagd, een vol~
doend ensemble te vinden, waarmede hij in den Hollandsehen Schouwburg een reeks voorstellingen geeft. Hij
opende met Koning Oedipus en speelde daarna zijn
[weede glallsrol: Shylock. Daartusschen (wie zal het hem
, ellvE'1 duidcn?) gaf hij zich \Vat rust en bracht voor het
voetlicht tTIl stuk waarin hij zelf een \\"cinig inspannende
partij tc \'crvullcn had: het drama Kyuisigt hem! van Nora.
Het thcma is niet Ilieuw: een gewetenlooze intrigante,
die cen man op leeftijd weet in le palmen, tot een
hu\\-elijk te brengen, en hem dan met Jan en alleman
bedriegt, totdat den hoorndrager eindelijk de schellen van
De N. V. »He! Tooneel' heeft hct seizoen geopend de oogen vallen en hij de echtbreekster de deur uitjaagt.
met eene voorstelling zooals \yij die yan den Heel' Royaards
De schrijfster schijnt intusschen dat niet als haar hoofdgewoon zijn; dat wil zeggen eell voorstelling die het sterk motief te hebben bedoeld; de titel Kruisigt hem slaat op
sprekend cachet droeg van dell leider.
een dorpspredikant, die tegenover Potiphar's huisvrouw
Ieder kent Vriend Fritz, en bij den een is de herin- de Jozef blijft. en ondergaat in den strijd tegen de lasternering aan Rosier Faassen, bij den ander die aan Alex praatjes die de wraakzuchtige boeleerster tegen hem uitFaassen, of ook aan Louis Bouwmeester bijgebleven; in
strooit. Maar de auteur heeft verzuimd, dit motief
den regel is het de "rebbe". wiens becld uit het verleden behoorlijk op den voorgrond te stellen; blijkbaar tegen
opdoemt bij de herinnering aan dat suikerzoete tooneel- haar intentie is de booze vrouw Hendriks de hoofdfiguur
stuk met zijn onbeduidende affabulatie en zijn oppervlak- gebleven, om wier eehtelijke ontrouw het heele stuk
kige karakterteekening. In omen tijd, waarin wij aan draait. Of lag het (althans voor een deel) aan de pittige
sterker en die per emoties gewend zijn geraakt, is er heel wijze waarop Mevr. Erfmann het «serpent» uilbeeldde,
wat noodig om voor TTriend Fritz onze belangstelling waartegenover de domine van den Heer M. de Vries
gaande te maken en levendig te houden; het stuk aileen mat werd?
"doet" het niet meer, en aileen een uitgezochte rolbezetDe schrijfster is blijkbaar E'en nieuwelinge in het yak,
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wat o.a. hieruit bleek, dat zij aan geen enkel bedrijf een
behoorlijk slot heeft weten te maken. Maar toch zijn er
aardige scenes in, zoo b.v. het (aan Voerman Henschel
vierde bedrijf herinnerend) tooneel in de dorpskroeg. En
een figuur, die van de oude marskraamstcr, tevens kaartlegster, is met werkelijk talt>nt geteekend en toont dat
Nora waarnemingsvermogen bezit. Deze rol werd door
Mevr. de Vries-Van Berkel in uitmuntenden stijl gesp2eld.
De groote fout van het stuk is, dat de auteur bij ons
geen belangstelling in haar dramatis personae weet te
wekken. Vrouw Hendriks, haar man, de domine, zij laten
ons koud.
«La comtesse se trouve mal,
«Mais au fond <;a m'est bien ega!».
Dat is ook hier van toepassing, al zijn het hier geen
graven en gravinnen, maar Noord-Hollandsche boeren. A
propos, in welke streek van het vaderland speelt het stu k?
Het programma vermeldt Noord-Holland, en de kleeding
duidt inderdaad die provincie aan; maar wat voor dialect
spreken de spelers? Ik hoorde spreken van een «kommetje
leut;» voor lOover ik weet is deze uitdrukking specifiekZeeuwsch.

Mag men df'n vertaler gelooven, dan is As You like
7f'zls; dan heeft Shakespeare er dus mede bedoeld een blijspel te schrijven dat
voor iedereen wat van zijn gading brengt. Is dat wei
juist? Er is over de beteekenis van den titel .1 s you like
it heel wat geschreven; men heeft er identiteit in gelOcht
met if you like it, met een beroep op de yoorrede tot
den bucolischen roman van Lodge,' Rosalynde waaraan
Shakespeare zijn stof grootendeels ontleenoe Aannemelijker schijnt nog de meening van Ulrici, dat de schrijver
bedoeld heeft een wereld ten tooneele te brengen, lOoals
ieder die gaarne in werkelijkheicl lOU zien, een wereld
van fantazie, een onderhoudend grillig spel, zander harden
levensstrijd, een !even waarin ten slotte alles zich zonder
moeite harmonisch oplost.
Ligt het intusschen niet eer voor de hand, den titel te
lezen: Take it as you like it, neemt het voor hetgeen
het is?
Daarvoor pleit m.i. ook de epiloog, waarin Rosalinde
de hoop uitspreekt dat «the play may please.»
Om even bij den epiloog te blijven - waarom wordt
in de vertaling het woord «simpering., overgezet in « meesmuilen»? Dit laatste woord beteekent afkeurend mompelen,
terwijl to simper juist aanduidt den onnoozelen, tevrede n
lach, en het is duidelijk dat Rosalinde daaruit moed kan
scheppen, en niet uit een afkeurend «meesmuilen.,
Maar wij kunnen de strijdvraag omtrf'nt den titel m.i.
gerust overlaten aan de schriftgeleerden. \ \' at voor ons
van belang is, dat is de tintelende geest, waarin dit sprookje
uit het Ardennen·woud is geschreven en die het ons tot
een oog- en oorstreelende verpoozing maakt, vaoral
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wanneer het lOoals thans op het Leidscheplein vlot en
met opgewektheid wordt gespeeld.
Zonder ik Touchstone uit, aan wien de Heer Chrispijn
geen nar-karakter wist te geven, dan kan van aile medespelenden met lof worden gewaagd. Speciaal te ver
melden valt de Orlando van den Heer Reule, die al zijn
best deed om de «heerlijke jonkman» te zijn voor wien
Rosalind in vlammenden hartstocht ontbrandt.
Mejuffrouw Rika Hopper heeft in een pennestrijd
met den criticus van het Handelsblad gemeend te
moeten protesteeren tegen het oordeel als zou zij bij haar
uitroep in het tweede tooneel bedoeld hebben uitdrukking te
geven aan vlammende zinnelijke passie. Rosalinde is
volgens haur bij den aanblik van Orlan de nietplotseling
verliefd geraakt, maar voelt enkel sympathie ontluiken;
mej. Hopper heeft er zelfs aan gedacht, de volgens haar
onjuiste Jertaling van «excellent» in «heerlijb te vervangen door «dapper». Ik geloof dat zij ongelijk heeft;
ook Schlegel en Tieck noemen den jonkman «herrlich»;
en dat Rosalinde terdege verliefd is geworden blijkt uit
haar afscheidswoard tot Orlando aanstondsna diens overwinning, als zij zegt dat hij dapper gestreden hC'eft en
nog anderen overwonnen IlCeft als zijn vijanden. Het is
dus weI degelijk de «beau mille» die haar heeft verovcrd;
en waarom wraakt mej. Hopper die opvatting? Is het
haar niet bekend, dat athleten en worstelaars voor een
aantal vrouwen, juist uit hoogere kringen, onweerstaanbaar zijn? Die soort van passie is misschien heel profaan,
maar het is de natuur in actie en bovendien, wat anders
leerde Rasalinde van Orlando kennen dan zijn physiek?
Eigenschappen van hoofd of hart had hij nog niet ten
toon gespreid. Ik geloof dus, dat mej. Hopper in haar
uitroep gerust een praegnante beteekenis mag leggen.
Aan haar komt overigens buiten kijf de palm toe bij
de voorstelling. Jn langen tijd zag ik haar niet met lOoveel
verre en zoo natuurlijk, ongedwongen, spelen.
De regie bewees, dat op een ruim en behoorlijk gemachineerd tooneel de Relief-Blihne geen absoluut vereischte
is voor Shakespeare-opvoeringen; de mise en scene was
meerendeels passend. Maar den tekst getrouw was zij
niet; het eerste tooneel was niet een «Orchard near
Oliver's house», en het tweede werd willekeurig gesplitst,
terwijl het bij Shakespeare geheel speelt in "a lawn»_
Waarom?
De Nederlandsche Tooneelvereeniging heeft voor haar
Septemberstuk de keus latf'n vallen op een tooneelbewerking van Marie Corelli's roman Smarten van .'latan.
Er zou misschien heel wat tc zeggen vallen over het
thema, heel wat over het ,,-eer in levenden lijve tf'n too
neele brengen van den duivel, \\,aarbij de schrijfster voor
het oog schijnen tc hebben gezweefd lOowel het Luciferbeeld als de figuur van Herr von Natas uit Hauff's lIfemoiren des Satan j heel wat ook over de vermellging
van werkelijkheid en verbeelding, in den roman mogelijk,
doch scenisch zoo gevaarlijk. Er lOU voor de zoo veelste
maal te bedil1en vallen op het in stukjes knippen van
een roman, waardoor het logisch verband zoo licht ,,"ordt
verstoord (als voorbeeld o. a. de absoluut onvoorbereide
en daardoor al haar effect missende stervensscene aan
het slot van III).
Maar wij mogen deze opvoering niet anders beschouwen
dan als een entree en campagne der vcrjongde Tooneelvereeniging, die in elk geval in Smarten van Satan een
stuk heeft dat bij het publiek inslaat en waarin verdienstelijk tooneelspel nit te prijzen . Al hebben de Heeren
Schwab en De Vries geen van be:den Ie physique de
l'emploi, zij zijn beiden in hun spel voortreffelijk, Mevr.
Chrispijn-mulder speelt met gloed en temperament, Mevr.
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van Kerckhoven-Jonkers geeft relief aan haar stervensscene, en Mevr. Ternooy Apel is in haar episodisch rolletje een allerliefste verschijlling.
Een bijzonder woord van lof aan den mette ur en scene:
het laatste tooneel, het jacht van Rimanez , bezorgde hem
terecht een applaus bij open doek.
De opvoeringen van dit stuk geven het gezelschap den
tijd om zich rustig voor te bereid en voor e rnstiger werk ,
waartoe in de eerste plaats zal behooren de Judas !scarrioth van Dr. Walch, waarvoor de maquetten reeds door
den Heer van de Wal Perne zijn in gereedheid gebracht,
en dien me n hoopt ree ds half October voor het voetlicht
te brengen, om gevolgd te worden door Semini's Killderen
van Raphael Verhulst.
C. A. V.

ROTTERDAMSCHE BRJEVEN.
ROTTERDAM,
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Kunstlievend Rotterdam wordt weer wakker geschud!
Groote Engel!'che prenten e n kl eurige, smaakvolle affiches, bevattende de aankondiging van allerlei grootsche
tooneelplannen, worden op de reclamezuilen brutaal over
de zomeruitstapjes, goedkoope treinen, booltochten en vliegdemonstraties heen geplakt, alsof bij den aan yang van het
nieuwe tooneelseizoen de zomer maar in ee ns hee ft afgedaan.
Niets echter minder waar dan dat. \V e leven nog in
df'n roes van den verrukkelijken zomer e n hebben maar
namvelijks eenige aandacht voor de verschillende , tableaux
de la troupe» of voor de sensatiewekkende voorst e ilingen
op de Engelsche platen.
Het ontwaken valt moeilijk deze keel'.
En toch wijzen aile verschijnselen op een geduchten
aanval. De troepenzijn door de verschillende tooneeldirecties gemobiliseerd, de mutaties hebben plaats gehad,
en de plannen zijn vastgesteld om te trachten de vesting
te veroveren waarin het Rotterdamsch Tooneelgezelschap
zich zoovele jaren ongehinderd en daardoor zonder
krachtinspanning heeft kunn e n handhaven.
De uit nieuwe krachten samengestelde Nederl. Toonee lvereeniging uit Amsterdam, ee n gezelschap onder leiding
van Louis Bouwmeester en een andere onder directie van
Joh. Mulder komen op geregelde tijden den Tiyol'schouwburg bespelen; de Konillklijke Vereeniging verkreeg hier
reeds vrijwel vasten voet, en in het gebouw waarin de
Heer v. Eysden zijn voorstellingen geeft zullen hem d e
N. V. Het Toonecl e n het Duitsch e Operete- en toonee lgezelschap van Director Hans Edmund, ongekend nog de
vele verschillende buite nlandsclw gezelschapp(~ n , ee n yinnige concurrentie gaan aandoen.
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De Heer v. Eysden blijft kahn, hij schijnt geen bizonderc
plannen te hebben en zet sedert hij het speelseizoen opende
zijn zaken op denzelfden voet voort. \Vel hee ft hij aan
zijn gezelschap eenige leden toegevoegd, doch die hebben
zich alleen te bewege n op het 2e en 3e plan en completeeren het in geen enkel opzicht.
Intusschen zal het noodig blijken dat hij iets doet e n
niet langerzooals in voorgaande jaren zijn artistiek heil
traeht te zoeke n in het vluchtige, luchtige en meestal onbelangrijke amusementswerk van de fransche en duitsehe
theaters. Want als de voorteekenen niet bedriegen heeft
dit genre reeds den besten tijd gehad.
De exploitanten van bioscopevertooningen, die nog
steeds doorgaan met op elk groot winkelhuis dat leeg komt
ten behoeve van hun onderneming beslag te leggen, hebben
daar voor een niet onbelangrijk gedeelte schuld aan. De
films ontrollen aan de gretige oogen van het op sensatie
toch immer fel beluste publiek zulke ontzettende drama's
of zulke allerzotste kluchten , die daarenboven door
talent volle artiesten uitnemend worden vertolkt, dat de
goede smaak op de grofste, rneest stuitende wijze \yordt
be leedigd, en he t publiek moeilijk voldoening meer vinden
kan in komcdievertooningen welke dien goeden smaak
trachtcn aan te kweeken, doch te slap van maakscl en te
leeg aan gedachten zijn om daarin ook maar eenigermate
tc kunnen slagen.
Het publiek is er beu van. Aangemocdigd door de
bioseope, ve rlangt het ook in de n schouwburg kracMiger
c motie , en het zal, grillig immers als een "erwend kind,
zijn voorkeur gaan schenken aan dat toone elgezelschap
hetwelk 't best aan hun eisch om men krachtiger tooneelspel,
kan voldoen.
Het Iijkt mij daarom van den Heer v. Eysden verkeercl
gczien, nu het getij dreigt te verloopen, niet spoedig de
bakens te verzetten. Hij heeft de leiding van een van de
voornaamste tooneelgezelschappen uit ons land en krachten
tot zijne beschikking waarvan veel meer partij is te trekken,
dan hij tot nu toe heeft vermogen te doen.
Ais opening van het speelseizoen een onstellend kinderachtige en geestelooze kermisklucht te voortoonen «Lumpaci Vagabundis ., geheeten, was een vergissing, die cen
zoo ervaren directeur als de Heer v. Eysden ongetwijfelcl
toch is, niet had mogen begaan. Ware dit tooneelkluchtspel door een geestig tooneelman een beetje «bewerkt» ,
een weinig gemoderniseerd, - de inhoud leertde er zich
voortreffelijk toe - dan zou het wellicht niet, zooals nu
bij slechts drie slecht bezochte voorstellingen gebleven zijn.
Na eene reprise van «Het millioen » en «De reehte lijn, »
volgde, als meer officieele opening van het seizoen, de
opvoering van «de Vlucht van Priscilla». een Engelsch
blijspel in 4 bedrijven dat door de schrijfster, Elisabeth
voor Armin, getrokken was uit haar roman van dien naam.
Het geheim \-an het schrij\-en van ee n goed tooneelstuk
is, dat men onder het schrijven de hande ling zich moet
zien afspelen op Izet tooneel , daardoor komt vanzelf wat
er gczegd worc1t in juiste verhouding te staan tot wat er
gebeurt. De figuren en het gebe uren uit een roman zijn
natuurlijk oorspronkelijk gezien en door den auteur doorleefd in geheel andere ruimte - en tijdsverhoudinge n dan het
beperkte tooneel biedell kan , zoodat altijd een uit een
roman getrokken tooneelwerk - waarvan dus de oerconceptie ontbreekt - den indruk maakt van iets halfslachtigs,
van een onharmonische, rammelende samenvoeging van
tooneelen uit een, tot dat doel, verminkten roman. De
eigenaardige eischen welke het tooneel onverbiddelijk stelt
Ie th eatre, c'est l'impre ni - worden verwaarloosd en
en het resultaat is - geen sucees.
Want niet ee n tooneelschrijver die het metier machtig
is, ZOll b.\'. de onhandigheid begaa n welke in , de Villcht
van Priscilla » reeds dadelijk opvalt.
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De prinses wordt door haar gouverneur bij het publiek
ge'introduceerd met een uiteenzetting van haar karakter en
hoedanigheden en met de waarschuwing dat, mocht zij
het aan het hof niet langer kunnen uithouden, zij in staat
zou zijn om te vluchten.
Hierdoor nu wordt all~ belangstelling in de persoon
van de prinses en elke verrassing in haar doen en laten
al va,n te voren ondervangen. We weten alles, zijn op
alles voorbereid, en haar werkelijke vlucht laat ons koud,
omdat we de sensatie daarvan reeds lang voor die plaats
greep hadden verwerkt. Dit is trouwens een fout die aankleeft a,an aile slechte komediestukken.
De handeling van «de Vlucht van Priscilla" is overigens
te onbeduidend om uitvocrig te vertellen. De prinses, die
de illusie had onder de arme menschen gelukkiger te zullen
zijn dan aan het hof, viucht, om te ontkomen aan een
haar opgedrongen huwelijk, naar een landelijk plaatsje in
Engeland, waar ze terecht komt in het huisje van een
arme, zieke vrouw, die, omdat ze de eenige bedeelde is,
door de dorpgenooten braaf wordt vertroeteld. Twee bedrijven lang ondergaat daar de prinses de zelfgekozen
vernederingen, waaraan zij, zonder middelen van bestaan
en zonder behoorlijke familie-relatie te kunnen 0pgeven,
in een dorp blootgesteld is, totdat eindelijk de prins dien
zij ontvluchtte haar, nu als zijn vrijwillige bruid, terugvoert in de armen van haar wanhopigen vadeL
Een onbeduidend stuk te bezetten met onbeduidende
menschen is een dubbel gevaar waaraan deze voorstelling
nauwelijks is kl'nnen ontsnappen. Aileen de uitnemende
vertolking van- de hoofdrollen, gespeeld door Elsa Mauhs
als de prinses en Henri Poolman als den groothertog, haar
vader, hebben van dit stuk het succes verzekerd. Voornaam en innig bekoorlijk, waarliJ keen prinses, heeft Elsa
Mauhs, met fijne schakeering in haar spel, de smart en
wan hoop weergegc\'en vall de desillusies en de vernederingen diezij had Ie doorstaan. Haar talent heeft zich,
vooral in den laatsten tijd, krachtiger ontwikkeld, haar
spel is straffer geworden, minder zoetelijk dan 'Hoeger.
Met recht mogen wij dan ook van deze bizonder talentvolle act rice nog mooie dingen verwachten.
De groothertog is eell Serenisfimus-type, waaraan Henri
Poolman al den kostelijken humor heeft gegeven waarover
hij beschikt. Jammer daarorn dat hij zich op den duur
niet voor overdrijving wist te hoeclen.
Van de overigen onderscheidden zich de Heer Stapelveld, die zich keurig weet te kleeden, en de Heer Victor
Faassen die op verassende wijze in een moeilijk te spelen
rol van een arrnzaligen tobberd de aandacht wist te
boeien
Ook Mevrot1\v Coelingh-Vorderman \"erdient lof
om de scherpe typecring van cen voorname landlady.
Er traden in dit blijspel ook eenige nieulV aangewon"en
led en op, van wier prestaties we IClter misschien meer
zullen kunnen zeggen. Bet zijn de Heeren ]. Timrott
en de Blauw en de dames Hetty Beck en Mevrouw
v. Duyl.Brinkman. \\'at zij nu te zien gaven heeft onze
verwachtingen niet hoog gespannen.
Een zeker werkend middel om menschen te trekken
nam de Heer v. Eysden te baat door (de Tn'ee IVeezen·)
opnieuw te monteeren. Deze beproefde draak ontlokt aan
het tegemvoordige geslacht nog even dikke tranen als aan
onze ouders, groot- en overgrootouders.
Ik had aan de vrouw Frochard van Cath. Becrsmans
en aan die van Mevr. Burlage-Verwoert een heerlijkc
herinnering, die gelukkig onaangctast is gebleven door de
egale, kleurlooze wijze waarop Mevr. Poolman Huysers
die dankbare rol speelde. Oprnerkelijk hoe cen middelmatige actrice een hoofdrol verdonket emanen kan. Overigens wierp deze vertooning een sehel licht op de absoluut
onvoldoende wijze waarop onze jongere acteurs en actrices
in de techniek van het vak zijn ingewijd. Zij voelen

zich aIleen op hun gemak in een colbertje, of in een
nieuwmodische japon, maar, zooals de edelman baron
Roger de Vaudray, met het van bloed druipende rapier
nog in de hand, een dame de vrijheid te verzekeren met
de riddelijke woorden: «Welaan, mejuffrouw, de doortocht
is vrij!'> Kijk, daarin schieten onze op modern werk
afgerichte acteurtjes totanl te kort.
En dat is heel treurig, want zoo'n zinnetje op ec\atante
wijze over het voetlicht te kunnen brengen, valt onder
de eerste beginselen van de tooneelspeelkunst.
ALB. VAN WAASDIJK.

FRANSCHE DRAMATURGIE.
ROUSSEAU.

!
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De woelzieke zonderling Jean Jacques, «de Geneefsche
burger}), grijpt in zekere levensperiode naar dramatische
lauweren, en hij, wiens lot het zou zijn, na Plato en
Thomas More, en v66r de republikeinsche geloofsbelijdenis van 1789, over de vrijheid, gelijkheid en broederschap
van het menschdom en de natuurlijke goedheid des menschen te theoretiseeren, diezelfde volks-apostel behaalt in
de kringen van het Fransche hof en den Franschen adel
met land- en herdersspelen in rococo stijl en kleine
comedies en opera's tusschen de jaren 1749 en 1753
werkelijken bijval.
Het verdient oprnerking dat tusschen den zoetsappigen
en hoofschen Rousseau en den aanstaanden schrijver "an
het Discours sur lorigine et les fondements de l'inegalite parmi" les hommes en van het Contrat Social, - het
latere, slecht geinterpreteerde Evangelie van Socialisme en
Comrnunisme, - een denkverschil rijst even groot als tusschen den bewonderaar der Engelsche politiek door den
schrijlier van La NOllv lle Helozse (1761) en zijn hoon
in de Lettres d Outremer (1767) tegen Engeland en zijne
po~itieke 1.nstellingen. Er is te midden van de tegenstrijdigste gevoelens over de meest verschiIlende dingen, maatschappij, regeering, kunst en wetenschap, opvoeding,
godsclienst, schouwburgen - geen enke: aanrakingspunt
in Rousseau, waaruit eF!n algemeen beginsel valt tF! trekken. Er is een even groote woeIigheid in zijn gedachtenwereld als in zijn leven.
En door die woelziekte is de echtheid van hUll romantisch mysticisme ook te herkennen bij Rousseau's geestelij ke zonen Beaurnarchais en Lassalle.
Beaumarchais, horlogemakerszoon, als Rousseau, begint
als hofbeambte, wordt onderwijzer in het harpspel ten
Hove, waar hij de virtuositeit van zijn spel doet bewonderen door Mllles. Adela'ide en Victoire, dochters van
Lodewijk XV, die hij weldra als leerlingen telt, en met
,vie hij voor den Koning, de Koningin en den Dauphijn
concerten geeft. Hij is verzot op weelde en pracht, op
aIle verfijndheden van het tot wulpsche cultuur opgedreven aristocratische leven; hij vleit en kruipt en wringt
zich in duizend bochten am zijnen meesters te behagen
en rijk te worden; hij is, gelijk zijn Jatere Figaro, de
onderclanig~te en de vern uftigste knecht, hij is valsch en
omkoopbaar als een behaagzieke vrouw en wanneer hij,
na eindelooze avontuurlijkheden, de schaduw van een
rllstig bestaan op zich ziet vallen, slaat de rampspoed hem
met verbanning en armoede. \\'anneer nn zulk een gecompliceerde natuur als hervormer optreedt, maakt hij bij het
restant nuchtere tijclgenooten, dat zijn loopbaan heeft
gevoeld, eercler den indruk van een vos die de passie preekt,
dan van een streng, maar tegelijk biIlijk zederechter.
Diezelfde waardecring valt den XIXde eeuwschen hervormer
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van staat en maatschappij, Ferdinand Lassalle, van de
zijde van het nuchter verstand ten deel. Beschermer en
verfijnd vriend, een andere Cherubin, van de beeldschoone
Gravin (geboren Vorstin) von Hatzfeldt; in een duel vallend dat zijne beschimpers en zijn geknakte trots (freule
v. Donniges he eft hem bedankt) hcbben uitgelokt; in manieren en kleedij, door geest, beschaving, vernuft op
end'op een keurling, dringt zijn mystische romantiek hem
naar het martelaarschap en de verheerlijking van het
plebs.
Beide - Beaumarchais en Lassalle - aristocratische
oproerlingen die hun democratischen vader Jean Jacques
Rousseau in zijne bizarre neigingen van verre, doch zeer
nabij in zijne winderige woelziekte herinneren.
Trekt men de lijn der karaktervergelijking tusschen deze
drie voorname staats-maatschappij- en tooneelhervormer,;
scher per, dan loopt zij uit op een punt, dat aile drie in
ergerlij k-ruimen om yang beslaan, de auteur van «Le Devin»
die van «Le Barbier» en die van «Franz von Sickingen» :
het punt der zelfaanbidding tot pyramidalen eigenwaan
stijgend.
Deze zielstoestand verleidt tot heftigheden en zonderlingheden in woord en daad, uit den druk van dwangvoorstellingen ontstaan.
Van daar bij Beaumarchais ook de doorloopende zwoelte
van een wellustige verbeelding die «La Folie Journee»
uitwasemt. Van daar bij Rousseau en Lassalle een verblindenden val van woorden, die met zoetsappig of overdonderend geweld neerstort. Van daar de kloof die hunne
kokende verbeelding van hun koel verstand scheidt. Is het
niet een uit het lood vallende gedachte, wanneer de rhe·
toren, de moralisten en reformatoren van staat en maatschappij het aanbreken van den idealen morgenstond der
sobere republikeinsche gelijkheid van aile citoyens liefst
afwachten in de boudoirs en salons van fijnproevers naar
geest en tong?
Is de tegenstelling tusschen hetgeen een woelgeest wil
en hetgeen hij doet, niet in staat hem te merken met den
echten stempel der belachelijkheid?
Bij Rousseau althans staat die stempel onuitwischbaar
op zijn handelingen, ook tijdens zijn theaterlauweren.
Hij vertoonde zich toen in een kluizenaarspij, kamde
zijn baard en zijn pruik slecht, maar niet uit voorkeur tot
het nooddruftige en simpele bedreef hij die maatschappelijke
dolheden hij vond zulk een costuum integendeel een
trekpleister voor de oogen der hovelingen en van den
Koning en de Koningin te Fontainebleau, voor wie zijn
muziekspelletje «Le Devin du Village) werd vertoond. Hij
yond het zalig om aangegaapt te worden door de gansche
hofhouding. Dat is de soberheid van zijn republicanisme
en de toets zijner gevoelerigheid.
db, schrijft hij in zijne Confessions, (gaf mij geheel
over aan het genot mijn glorie met volle teugen op te
slorpen.» Wie bij die voorstelling tegenwoordig waren,
moeten zich herinneren: lij was eenig!! - Het gevolg
bestond hierin dat hij door den Millister, hertog d' i\ umont,
een aanzegging kreeg den volgenden dag op het kasteel
zich te bevinden. Hij zou aan den Koning worden voorgesteld, daar die hemzelven kennis zou geven van een hem
te verleenen pensioen,
En ziehier nu de zware schaduw die over de gloriezon
valt. Men maakt tevens door die passage in de Confessions met een lichaamsgebrek van Rousseau kennis, dat
door elk gezond mensch, die zich aan zijne medemenschen
wenscht te openbaren, ZOIl zijn verzwegen. Een ziekelijk
vader als Rousseau, die uit pure menschenmin zijne
kinderen te vondeling legt, kan zich desnoods zulke onthullingen veroorloven. Die passage luidt:
«lou men willen gelooven dat de nacht die op zulk cen
schitterenden dag (van Fontainebleau) volgde voor mij een
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nacht vol angst en bekommernis was?! ~ijn eerste gedachte, na de avondvoorstelling, viel op mlJne dwingende
behoefte mij telkens uit gezelschappen te moeten verwijderen, een behoefte die mij 's avonds in den schouwburg
al veel had doen lijden en die den volgenden dag mij
kon kwellen in de zalen van het kasteel of de vertrekken
van den Koning, te midden van al die grootheden den
Koning verbeidend. Dat gebrek was de voorname oorzaak, die mij de gezelschapskringen deed mijden en die mij
weer hield bij vrou wen bezoeken af tc leggen (d' aller
m'enfermer chez des femmes.) Aileen het denkbeeld,
waartoe ik door dat gebrek gebracht zou kunnen worden,
verergerde de toestand zoo zeer, dat ik mij heel onaangenaam voelde en waardoor ik dus een opzien had kunnen
teweeg brengen dat mij doodelijk zou hebben gehinderd.
(a moins d'un esclandre auquel j'aurais prefere la morL))
Maar er is nog een andere reden waarom Jean Jacques
de kennismaking met den Koning en zijn pensioen eraan
geeft. 11 ij is, in tegenstelling met zij ne latere citoyens
de Geneve of van eenige andere wereldoorden, waar aanbidders van het Contrat Social zijn verrezen - hij is
niet brutaal, aileen wat linksch, mist tegenwoordigheid van
geest en is bang wat onhandigs te doen.
Dat zijn wettige beweegredenen zou men zeggen voor een vurig republikein om zich ver Ie houden van een
Vorst. En toch schijnt bij Rousseau, evenals bij latere
republikeinen, naast de ware beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, nog een tipje onwaarheid of
komedie~pel zich te doen gelden,
(dk wilde", zegt Rousseau, «zonder aan den ernst van mijn
voorkomen en optreden dz'en ik mi/ aang-ewend had, te kort
te doen, mij gevoelig toonen voor de eer, die een zoo
groot monarch mij bewecs». Tegen de kunst om een groote
en nuttige waarheid in een mooie, welverdiende lofspraak
te wikkelen, tornt deze republikein op en niet het minst
tegen den staat van afhankelijkheid, waarin eene dusdanige
audientie hem zou kunnen brengen. Dat is, zou men meenen,
een zwakheid in een sterk republikein. Aleer is men geneigd hun die zwakheid (. that flesh l'S heir to», aanstonds
te vergeven, denkt men aan zijn lichaamsgebrek en
zijne be roo ide geldmiddelen. Toch zal ook dit punt yan
de litteraire historie - naar Jules Lemaitre aanmerkt onopgelost blijven; of de 18 de eeuwsche beschimper van
kunst en wetenschappen nu uit een beginsel van republikeinsche zuiverheid dan wei uit een oogpunt van universeele
pathologie de audi: ntie bij Lodewijk XV heeft geweigerd.
De spil \\'aarom de wereldgebeurtenissen draaien heeft
vaak de slanktc van een naald. Immers ligt de onderstelling voor de hand dat Rousseau zijn declaratie
van 's menscheI~ natuurlijke goedheid met haar voorbestemming tot vrijheid. gelijkheid en broederschap in den natuurstaat en zijn Contrat Social niet zou ingeleverd hebben
bijaldien Lodewijk XV hem een pensioen had verleend.
looveel is zeker dat enkele maanden na de opvoering
te Fontainebleau, Le Devin te Parijs werd gespeeld en
de maker van den Koning 100 louis, van Madame de
Pompadour 50 louis en gelijk aantal van de Opera ontving. Behalve nog eeuige andere voordeelen schonk de
boekhandelaar Pissot hem 500 francs.
Andere beletselen, maar ook andere voordeelen hebben
Bcaumarchais', Barbier en Afariage vergezeld. "\Vij gaan
ze hier vermelden.
(Worth vervolgd).
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BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
De commissie voor de huldiging van mevr. Theo MannBouwmeester op haar 4o-jarig jubileum he eft zich als voigt
geconstitueerd: mr. P. W. de Koning. voorzitter; jhr. A.
W. G. van Riemsdijk. vice-voorzi~ter; Simon Maris, Iesecretaris; B. Prins, 2e-secretaris; Frans Mijnssen, Beurspassage 8, Amsterdam, penningmeester; H. P. Berlage,
S. J. Bouberg Wilson, G. H. Breitner, Evert Breman, C.
J. A. van Bruggen, S. J. W. v. Buuren, Fr. Coenen,
mevr. Therese van DuyH-Schwartze, P. D. van Eysden,
Marc. Emants, A. Fentener van Vlissingen, J. Funke,
mevr E. Gompertz-Jitta, A. M. Gorter, Albert Hahn,
prof. Bart van Hove, Dan. de Lange, W. Mengelberg,
mr. H. A. van Nierop Jr., W. Noothoven van Goor, A.
Reyding, H. Robbers, W. Royaards, J. C. Schroder, mevr.
Simons-Mees, mr. P. van Sonsbeeck, M. J. Ternooy Apel,
prof. Hector Treub, mr. dr. C. A. Vaillant, E. Verkade,
H. Wertheim, mr. H. P. L. Wiessing.

AMSTERDAMSCHE KRONIEK.

(DE LANDZIEKIGE. -

DE VOLKSTRIBUUN. -

DISCIPLINE.)

Van den «nieuwen koers> is op het Leidscheplein nog
altijd weinig merkbaar. Het is inderdaad bedroevend,
dit steeds te moeten herhalen, en toch het is waarlijk
geen parti-pris tegen de Koninklijke Vereeniging, maar

---------------------------------------het moet worden gezegd: zij he eft al weder een misgreep

gedaan, de Landziekige had niet opgevoerd moeten worden,
althans niet op een wijze waarop het thans is geschied.
Want laten wij elkander weI verstaan, het blijspel van
N estroy is niet slechter dan zoo menig stuk van dat soort,
en ik kan mij voorstellen, dat men het ziet spelen met
een Hire qui desarme». Maar de vertooning op het
Leidscheplein was zeldzaam kleurloos en mat. In de
hoofdpersoon, Adolar, zat nu eens heelemaal geen leven,
geen entrain, alles ging in denzelfden toon en dezelfde
vermoeide houding, met hetzelfde demonstreerende handjes·
gebaar; het leek nu en dan of het den Heer Schulze te
veel was.....Vaar is tocb. de 'lis comica van dezen toanee1speIer gebleven?
En wat ik van hem zeide, geldt in meerdere of mindere
mate van de andere vertooners; zelfs de pittige Mevrouw
Gusta de Vos scheen mij toe onder den indruk der algemeene matheid te zijn; zij had een stereotyp gilletje dat
eentonig werd, tegen haar gewoonte.
Ook met Ie Tribun is het Nederlandsch Tooneel niet
gelukkig geweest. De vertooning van dit stuk heeft de
meening bevestigd die ik in nummer I van dezen jaargang
uitsprak: het is grof Tendenz-werk. De reaction air in
hart en nieren die Paul Bourget is heeft het tooneel
weder eens gebruikt als een tribune om een philippica
te houden tegen de levensopvattingen van de «milieux
dirigeants,) der derde republiek. Van het begin tot het einde
zien wij den schrijver aan de touwtjes trekken waarmede
hij zijn marionetten in beweging brengt. Met het tweede
bedrijf, waarin de vader voor de zelfmoordbedreiging van
zijn lOon zwicht, en den schuldige, in strijd met zijn
gansche verleden, niet aan den wrekenden arm der justitie
overlevert, is het stuk uit. Het geheele derde bedrijf is
niets dan een nabetrachting, waarin de schrijver zich
beijvert om voor den misdadigen lOon een atmosfeer van
sympathie te scheppen, hem voor te stellen als gehandeld
hebbende onder impuls, als een beklagenswaardigen afgedwaalde, die berouwvol zich aangordt om een nieuw leven
te beginnen en zijn smet uit te wisschen. Wat een fraaie
woorden worden er gesproken door Mevrouw Claudel,
door Mevrouw Portal, door Georges zelf! Maar al dat
moois heeft maar een doel: Portal te doen wankelen in
zijn overtuiging, hem er toe te brengen zijn beginselen
te verzaken; de reaction air Bourget wil zijn geesteskind
Portal onder de knie brengen. En met zijn handige dialectiek
gelukt hem dat. Intusschen lOoals ik reeds vroeger zeide,
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is het tweede bedrijf op zich zelf de vertooning waard;
daar is inderdaad krachtige tooneelkunst.
De opvoering was echter beneden het middelmatige,
en weI door de schuld van den Heer Jan C. de Vos.
De socialistische leider, chef van het eerste collectivistisch kabinet, moet zijn een hooge imponeerende figuur,
een titan, wiens krachtig, weloverwogen woord den tegenstander in het debat tot zwijgen brengt, wiens gloeiende
welsprekendheid overtuigt, geruststeit, opwekt tot gelijk
denken en voelen. Kenschetsend is daarvoor het tooneel
in het eerste bedrijf met zijn medewerker Saillard:
«Ah, mon cher Portal, que vous etes bien nomme «Ie
Tribun!» «Etes vous eloquent! L'etes vous .. . . Tenez
vous m'avez remis d'aplomb«.
Onmogelijk scheen het, dat SaiIIard d'aplomb werd door
de tirade van den Heer de Vos, die ze als een phonograaf
afratelde, zonder eenige nuance. Haastig sprekend, hard
schreeuwend, onrustig bewegend en druk gebarend van
het begin tot het einde, werd Portal bij den Heer de Vos
tot caricatuur, die nu en dan het door den schrijver weI
allerminst bedoelde effect verkreeg van hillariteit bij de
toehoorders.
Waar de hoofdrol zoo volkomen verkeerd werd uitgebeeld, kon het veelal goede tegenspel van de Heeren
Gimberg en Chrispijn en van de dames Mann en tI opper
de opvoering niet redden.
De mise en scene van II was behoorlijk. die van I
allerdroevigst. De tooneelaanduiding luicit: «mobilier simple,
aspect l'evere», dat beduidt niet een bric a brac zooals we
hier te zien kregen.
Een vraag aan den vertaler: waarom werd « non lieu» ,
de ordonnance de non-lieu, vertaald door (, ontslag van
rechtsvervolging» (wat heel wat anders is) in plaats van
«weigering van den rechtsingang:., zooals het bij ons in
art 84 Strafvordering wordt genoemd?
Men zal zich de groote belangstelling herinneren, die een
jaar of tien geleden werd gewekt door Bilse's verhaal:
Aus einer kleiner Garnison, waarin misstanden in het
Duitsche leger in een fel licht werden geplaatst. Het
werkje was een roman a clef, en al spoedig werden de
werkelijke namen genoemd van de personen die de schrij"er
liet optreden; het had een oogenblik «sensationeIIen
Erfolg» die culmineerde in een strafvervolging tegen den
schrijver.
Intusschen, was de publieke opinie spoedig ontsteld geweest, het duurde niet lang of er lieten zich bezadigde
stemmen hooren, die waarschuwden tegen een generaliseering van op zich zelf staande feiten , ontleend aan de
potins de petite ville van een garzoenplaatsje.
Al was het eens voorgehomen, dat de een of andere
Frau Hauptmann misbruik had gemaakt van haren invloed
op jeugdige luitenants, het ging niet aan daaruit te concludeeren, dat het heele officierskorps van het Duitsche
leger gedemoraliseerd zou zijn. Terzelfder tijd zag echter
een andere roman het licht, die gaandeweg meer de aandacht trok; het was Ad. Beyerle!n's Jena oder Sedan.
Ook hierin werden misstanden in het Duitsche leger
beschreven, maar de wijze van behandeling der stof was
een gans('h andere als die van Bilse. Wat Beyerlein beschreef, en met meesterlijk talent, dat waren de toestanden
en verhoudingen in het gansche leger, van bover. tot onder,
met waardering van veel goeds, maar met hoog ernstigen
blaam ook voor de uitwassen van een regime, dat volgens
hem het leger als caste vervreemdde van het volk, en dat
er den kanker van gezags-misbruik in bestendigde, die op
den duur leiden moest tot inwendige verrotting van het
geisoleerde lichaam . En zijn waarschuwend woord liet de
chr ijver hooren: met een leger, voortgekomen uit het volk,

een met dat yolk, uitdrukking van zijn weerkracht, brachten
wij het tot Sedan, het hoogtepunt in onze krijgshistorie;
- met een caste, die meer en meer zich van het volk
vervreemdt, en waarin het innerlijk bederf voortwoekert,
gaan wij weder een Jena tegemoet, een dies ater in de
geschiedenis van ons volksbestaan.
De schrijver van het tooneelspel DisC£pline (in het
Duitsch die letzten sechs Wochen) heeft zijn stof ontleend
aan den roman van Beyerlein, maar de behandeling van
de stof is die van Bilse geworden. Hij heeft een figuur
uit Jena oder Sedan, den minderwaardigen officier Klein,
ten tooneele gebracht, en de kleuren van die figuur sterk
aangedikt. In het eerste bedrijf zien we sergeant Klein
een bezoek brengen aan de familie van een soldaat van
zijn compagnie, dien hij haat met bitteren haat, omdat de
verloofde van den jongen man geweigerd heeft zijn (Klein's)
liefje te zijn, Hij is dronken en beleedigt het meisje in
tegenwoordigheid van haar aanstaande en diens familie,
waarop men hem de deur wijst.
In het tweede bedrijf wreekt Klein zich op zijn ondergeschikte door hem verlof te weigeren, en hem te willen
dwingen de laarzen te poetsen van een straatdeerne die
de sergeant bij zich in de kazerne ontvangt. Hij dondert
den soldaat zoolang tot deze eindelijk zijn geweer opneemt
en hem daarmede tegen den grond slaat. In het derde bedrijf
de krijgsraad , die niettegenstaande aile voor den beklaagde
gunstige getuigenverklaringen hem veroordeolt tot 5 jaren
tuchthuis en verwijdering uit den dienst. Daargelaten de
groote onwaarschijnlijkheid, dat een onderofficier die
straatsletten bij zich in de kazerne ontvangt en's nachts
laat verblijven, in het Duitsche leger in zijn rang zou
worden bestendigd, blijft de antipathieke figuur van sergeant
Klein een op zichzelfstaand uitzonderingsverschijnsel, dat
weinig belang inboezemt. Vooral niet waar de auteur zich
geen oogenblik bekommert om karakter-ontwikkeling maar
zich bepaalt tot het ten tooneele brengen van een paar
scenes waarin 's mans weerzinwekkende brutaliteit aan den
dag komt.
Intusschen zijn de tooneelen niet zonder scenisch talent
geschreven ; in het eerste bedrijf het huiselijk tafereel, in
het tweede de chambree, in het derde de krijgsraad, ze
missen hun uitwerking niet op het publiek, ze slaan in.
De Nederlandsche Tooneelvereeniging heeft getracht
deze tafereelen behoorlijk in elkaar te zetten; er is met
lofwaardigen ijver gespeeld, met name door de Heeren
Chrispijn en Smith en Mejuffrouw Tilly Lus. Bijzonder
flink was de Heer Frank als schneidiger Hauptmann, en
de scene der manschappen in de chambree liep vlot van
stapel. Jammer dat, zooals een deskundige mij verzekerde,
de uniformering wei wat te wenschen overliet.
De voorstelling leed echter bepaald onder het onvoldoende spel van den Heer Louis de Vries, die in het
tweede bedrijf zijn gemis aan kracht en autoriteit trachtte
goed te maken door onzinnig schreeuwen en tekeer gaan,
dat op de grens kwam van het belachelijke, en die in
houding eu gang al heel weinig had van een kgl. Preussischen sergeant.
De Heer de Vries is een tooneelspeler van talent, hij
toonde dezer dagen nog weder bij de opvoering van
Ghetto, waarin hij de rol van Sachel vervulde, hoe
meesterlijk hij dergelijke rollen kan typeeren; maar hij is
niet veelzijdig aangelegd: de uitbeelding van een Duitschen
Feldwebel moet men hem niet opdragen.
Een paralel-stuk met Discz'pline schijnt onder den titel
Kasernenluft te zijn opgevoerd door het gezelschap van
het Duitsche Tooneel te Amsterdam; daar de directie van
dit gezelschap geen kritiek van het orgaan van het
Tooneelverbond schijnt te verlangen, blijven deze voorstellingen buiten bespreking.

C. A. V.
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EEN EN ANDER OVER MEVR. MANNBOUWMEESTER BI] GELEGENHEID
VAN HAAR XL] ARIG ]UBILEUM.
't Is in den Stadsschouwburg te Amsterdam altijd aardig
om in de pauze naar de portretten te kijken, die hangen
in den foyer en in de corridors. Onwillekeurig komt men
er toe de opmerking te maken, dat al die heeren en
dames zoo ernstig kijken en er niet zoo heel jong meer
uit zien Jeugdig en levenslustig schijnen maar heel
enkelen 't meest Mevrollw Mann-Bouwmeester. De kleur

van haar toilet is zelfs fleuriger. Wei heeft ze als de
andereu, die bijna allen lang dood en begraven zijn, een
pose, maar niet zulk een deftige en stijve; in de hare is
leven en beweging, haar gestalte is lenig. Haar portret
leeft, de houding leeft, het toilet leeft. De anderen
voelen zich op de schilderijen allen onsterfelijk Mevrouw
Mann-Bouwmeester niet. Ze staat nog midden in het
leven, van dat leven veel vragend, nog gaarne veel genietend. Zij kijkt U van haar portret aan zoo als ze is:
krachtig, opgewekt, zich weI· bewust, als een vrouw, die
zich met smaak kleedt en van het moderne houdt. Zij
gevoelt zich daar nog niet onsterflijk maar in het leven,
vol lust en zin.
Maar hoe blij en opgewekt thans nog in leven, onsterflijk
heeft men haar reeds bij haar leven gemaakt, bij haar
eersten grooten jubileum. De kunstvrienden en kunst·
vriendinnen hebben toen haar portret laten schilderen en
het de schouwburgmaatschappij ter plaatsing aangeboden
in de portretgalerij. Onder groot feestbetoon is dat portret
onthuld en zij zelve in een toespraak, heel op rijm, onsterflijk verklaard, een toespraak, die voorkomt in de
opdracht van het album, bevattende de namen van hen,
die haar . huldigden.

19

Vergank'lijk is, helaas, al 't geen Uw kunst doet leven
Gelijk der bloementooi, - hoe rijk en ongemeen
Al wat gij sprekend beeldt en beeldend ons kwaamt geven
Verdwijnt eenmal1 met U: Gij en Uw kunst zijt een.
Maar de herinnering blijft, Uw naam voor goed verbonden
Aan Aemstels schouwtooneeJ, leeft voort bij 't nageslacht.
Zoo moge dan 't penseel nog eeuwen lang verkonden
lIoe eens de tijdgenoot V dank en hulde bracht.

De tijdgenoot heeft die dank en hulde niet voor niets
gebracht. lVIevrouw lVIann-Bouwmeester heeft die in haar
lange tooneelloopbaan eerlijk verdiend. AIs heel jong
kind speelde ze al mee, eerst bij haar vader, later bij
haar broer, LOllis Bouwmeester, en Compagnon te Rotterdam. Zij trad ook op te Amsterdam in een tent of
zaal van Vliedzorg en in de Plantage en later weer in
«Diligentia» (nu het Bioscope-theater van PatM) in de
Kal verstraat. nij Prot vervulde zij ill «De Klokken van
Corneville» de rol van Germaine en kwam eindelijk bij
Judels en nOllwmeester in de Salon des Varietes (thans't
muziek-cafe «De Nieuwe Karseboom»). Daar speelde zij
van alles , drama's, kluchten, ja, wat niet! Daar heeft
haar talent zich ontwikkeld en vandaar heeft A. van Lier
haar voor zijn Grand-Theatre geengageerd. Daar zijn de
jaren van haar roem begonnen, daar heeft zij de aandacht getrokken door haar spel in Sardou's «Fedora» en
in iedere nieuwe rol, die op deze volgde Bij den ouden
Van Lier heeft zij haar gelukkigsten tijd gehad ... tot zij
geengageerd werd door de Koninklijke Vereeniging: «Het
Nederlandsch Tooneel» als eerste tooneelspeelster.
Daar bereikte zij haar toppunt en naderde den eindpaal, daar kwam het bewogen artiestenleven tot rust.
lVIevrouw Mann Bouwmeester heeft van haar vroeger
tooneelleven veer aardigs aan den heer Brusse verteld,
o ..a. van haar spelen in «Diligentia» en van haar vroegere
relzen.
«In Diligentia» - vertelde zij - «maakten we vooral
werk van de vaudevilles, en daar heb ik menig coupletje
in gezongen. Ed. Bamberg, die daar ook was, vond me
wei een lief kind, en die hielp me erg voort.
«Nee kleintje, zei hij dan met een tikje op m'n
wangen - jij hebt wei een aardig stemmetje, maar je laat
de w66rden niet hooren, kind.»

Cleopatra.

<dk reisde in dien tijd ook vee I. Dat romantische vond
ik toen heel aardig, maar nu vind ik dat heen en weer
trekken duchtig vervelend; 't allerliefst zit ik kalm thuis,
en lig ik 's nachts in m'n eigen bed; als ik 't dan ook
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eenIgszins lappen kan, ga ik met een laten trein na de
voorstelling nog lekkertjes terug. De jongelui onder ons
vinden dat gereis nag erg prettig: «he heerlijk,» zeggen ze
dan, «morgen naar Almelo !» . . .. Sommige van de ouderen
kunnen dat niet goed velen, maar dan zeg ik: God, die
kinderen! natuurlijk; wij zijn immers net z66 geweest. ..
«Maar met ons was dat nog iets andel'S. Ik weet nog,
dat we dien winter een groote tourne maakten, met ({LekaYn
in Duplo» en «de Scheepsjongen I) - dat was Louis dan en overal een hevig succes. Dan ging in de diligence:
't heele gezelschap, Frenkel de orkestdirecteur-- muzikanten vond je in al die plaatsen weI - en de bagage
boven op. En natuurlijk allemaal vreemde passagiers; als haring in een ton. Moesten we dan bijvoorbeeld van
Leeuwarden naar Leiden, dan stapte je 's morgens om 5
uur in den wagen, en dan was je 's avonds om 8 uur in ..•

mond open door te brengen; nu is alles voor de groote
gezelschappen en loopen er heel veel los.»

** *
Het oude tooneelleven, dat Mevr. Mann zoo schilderachtig beschrijft, is voor velen een goede leerschool geweest, de eenige, die zij zelf heeft doorloopen. Maar
daarin heeft zij al de geheimen del' tooneelspeelkunst
geleerd, die geen school kan aanbrengen, zooals het beheerschen van toestanden, het vullen van het tooneel, het
aannemen van standen, enz. Later heeft zij veel geleerd
door veel te zien, vooral van Sarah Bernhardt, haar voorbeeld ook in het chique om zich te kleeden. Voor mooie
costuums had en heeft ze veel over. Die maakt ze veelal
zelf in den tijd, dat ze niet behoeft te spelen en in afwisseling van de huiszorgen. Hoor, hoe ze dat zelf vertelt!
«Ik besteed heel veel zorg aar. mijne costuums en aan
mijn toilet; ik ben er erg opgesteld er goed uit te zien;
0, dat vind ik een hoofdzaak.
En dat kost z66veel tijd,
dat er voor andere dingen, bij voorbeeld voor litteratuur
of politiek, bijna niets over blijft. Maar wat 66k eell
voortdurende zorg voor mij is, iets waar ik niet buiten
kan: regel en gezelligheid in mijn huis.
En ntl houd ik v61 - en ik bewijs 't zeU - dat elke
vrouw, al heeft ze nog zooveel andere dingen te doen,
zeer goed een oog kan hOtlden over haar huishouden.
Zonder een pot au feu te zijn, kan ik toch heel goed
zeggen aan de meid als 't eten niet deugt: dat moet je
z66 en z66 doen .... Heusch, dat kan elke vrouw!»
«Zoo breng ik mijne dagen met werken door. Mijn
uitspanning is reizen. Meest aIle jaren ga ik een poosje
naar 't buitenland, altijd eerst naar Parijs, omdat ze er
dan nog spelen; wordt 't daar te warm dan ga ik nog
wat naar Duitschland. Ik kan 't niet te lang uithouden
in Parijs, ik mis er de huiselijke gezelligheid; in Berlijn
voel ik mij veel beter thuis. En dan eindig ik de laatste
veertien dagen van mijn vacantie gewoonlijk in SchevenIngen .... )

Komt Mevr. Mann-Bouwmeester in of voor Augustus
van Scheveningen thuis, dan begint het drukke leven opnieuw. De vacantie is om, de schouwburg opent de
Badeloch.
deuren, het begint langzaam, maar met September, met
het gaan naar Den Haag, met het trekken door het heele
Steenwijk, en den volgenden morgen om 6 uur in Zwol, land, komt de soms overstelpende drukte en wordt al de
en dan kon je van daar verder met den trein. En dat in tijd in' beslag genomen door het leeren van nieuwe roHen
't hartje van den winter met een paar voet sneeuw; en en het spelen van nieuwe stukken met al de zorgen en
dan kwam de conducteur telkens: «De heere en manslude rompslomp er aan verbonden.
Te verteIlen, hoe vele en welke rollen Mevr. Mannmoeten deruut, de wieve kunne blieve zitten." En dan
mochten die mansluden, die heeren met pelsen, met z'n Bouwmeester in een halve eeuw - op tien jaar na a~len duwen aan de wielen. Soms gingen er zoo drie, al niet gespeeld heeft, zal weI onnoodig zijn. Haar eerste
VIer wagens achter elkaar, met acht paarden er voor. En werkelijke rol was het kind in «De Blinde), en haar
tach was 't aardig, daar leerde je mekaar kennen, ih dien laatste - tot dusver - «Mevrouw PortaL> in Paul Bourget's
wagen.»
c De Volkstribuuu».
Tusschen de eerste en laatste rol heeft bovenal uit«Maar U begrijpt dat er in dien tijd nog niet z66veel
gereisd. werd als tegenwoordig. Je had toen gezelschap- geblonken in het spelen van mondaine roBen, in komische
en tragische rollen, bovenal in hartstochtelijke.
p~n, dIe een heelen winter speelden in een provincie en
Op haar feestavond zal zij, schitteren als «Comedienne)}
dIe. daar dan ook aldoor bleven, in Zeeland bijvoorbeeld,
of In Drente. En dan hoefden ze niet bang te zijn voor iu de rol van «baronnes d'Ange» in Alexander Dumas'
concurrentie; dat was in den winter haast niet te bereiken fils «Demi-Monde.»
Dan zal Mevrouw Mann-Bouwmeester, «de onsterfedoor anderen; ~et land werd dan ook niet zoo afgestroopt-[
als tegenwoordig. AIleen naar de kermissen, daar trok- lijke», als uit de lijst van haar portret stappen en zeggen:
ken. ze att~maal ~een en daar werd dan ook goed geld <dk, hoewel geplaatst onder de dooden en de onsterBijken,
verdIend. Ole manIer gaf ook aan veel meer comedianten ben er nog!» En allen zuBen haar toejuichen, den
werk; nu zit alles in Rotterdam en Amsterdam en van- wensch uitsprekende, dat zij nog vele jaren de levende
daar uit wordt 't heele land afgegraasd. Had j~ vroeger ~evr. Mann-Bouwmeester moge blijven en eerst spade,
zooals we dat noemden: «een paling met een zoodje aal, In den geest del' anderen, de «onsterfelijke» worde.
een goede acteur of actrice met wat slome duikelaars,)}
De vrienden zullen juichen: «Vivat, ere scat, Boreat!)}
dan vonden die wei een plaats om den winter met den
M. E. R.
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DE ZlN VOOR HET KW,\lJE.
ZIELERAADS~:LEN.

Als in het Ie bedrijf d'Aprieu zijn vriend Tregnier verwijt
dat h~j weer zedepreekt en hem waarschuwt zich niet boos
te maken, zegt Tregnier, onder een hooghartig schouderophalen. dat hij zich in 't minst niet boos maakt.
Die opmerking zou ook van Lavedan kunnen zijn en
hij had er aan toe kunnen voegen dat hij maar een beetje
moraliseerde, inderdaad een beetje zedepreekte over de
«goUt du Vice» welke de moraal eenvoudig op zijn kop
zet, als belachelijk en kinderachtig voorstelt wat rein is
en kuisch en de begrippen van welvoegelijkheid en fijn
gevoel op zijn grofst aanrandt, in 't kort, om ongeveer
dezelfde woorden te gebruiken van den oud-leeraar in de
letterkunde en criticus T regnier: alles wat hoogstaat naar
beneden trekt en alles wat laag en gemeen is yerheft.
Nu is er geen dankbaarder, maar ook geen gevaarlijker
werk dan moraliseeren, vooral wanneer men zich, evenals
Lavedan, niet laat verleiden tot boosheid, men wordt dan
zoo licht vervelend.
Het zijn dan ook van dit stuk alleen maar de twee
eerste bedrijven die boeiend en interessant zijn en iets
doen verwachten. Helaas beantwoorden de twee daarop
volgende die verwachting in geen enkel opzicht. Zooals
te vreezen stond werd het gemoraliseer van La Jedan op
den duur vervelend, temeer daar de handeling in zijn stuk
niet sterk is en hij die geheel ondergeschikt heeft gemaakt
aan zijn zucht tot zedepreken.
Het is intusschen niet twijfelachtig tegenover wie hij
zijn waarschuwende stem heeft doen klinken: tegen de
schrijvers die in hun romans en toonoelstukken de ondeugd
verheerlijken en tegen het publiek dat daarin gretig behagen schept. Ernstig heeft Lavedan zich afgevraagd:
waar gaan we heen? Toen heeft hij diep over «Ie goUt
du Vice» nagedacht, kalm, als een bezadigd man, rijp van
jaren en van verstand en met een tikje hooghartige spot
en goedig cynisme, maar met het gewichtigheidsbesef van
den bovenmeester vooral, is hij tot de slotsom gekomen,
dat schrijvers en publiek Ie gout du Vice in elkander aanwakkeren, dat beiden eigenlijk zielige tobbers zijn, armzalige
opsnijders over ondeugden welke zij in 't geheel niet bezitten, au fond lieve, zachte, beste, brave menschen zijn,
die jagerlatijn spreken en zich maar aanstellen als fijnproevers van aIles wat vicieus is. Na dit, in de behaagelijke
sfeer van zijn studeerkamer te hebben vastgesteld begon
h~i zijn stuk te schrijven.
Hij vormde daartoe een kringetje van tooneelfiguren die
hij noodig had: Lortay, een gevierd schrijver van, om 't
maar in 't kort aan te duiden, «prikkellectuun, diens
mama, die verblind door 't succes van haar zoon haar
betamelijkheidsgevoel geweld aandoet en een jong meisje
met een zeldzame, aan onbeschaamdheid grenzende open-
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hartigheid waar het teere hartsgeheimen betreft. Daarna
stapte Henri Lavedan met het volle gewicht van zijn
waardigheid eveneens in het kringetje, gaf zichzelf den
naam van Tregnier en sleepte in zijn ijver nog een meneer
d'Aprieu mee met zijn maltresse, een afgedwaalde dame,
met nochtans edele en moreele begrippen.
Een voor een heeft hij ons zijn figuren voorgehouden,
niet als de geheimzinnige, onzichtbare man uit de poppenkast, maar als de ijverige docent die een klaar en duidelijk
betoog wil leveren over een onderwerp 't welk hij van te
voren heeft bestudeerd en volkomen meester is.
Eerst de moeder van Lortay, een rechtschapen, deftige
dame, die door 't succes van de prikkellectuur van de
wijs gebracht, de drukproeven corrigeert. haar zoon aan
dubbelzinnige titels helpt en zelfs geheel op de hoogte
is van de correspondentie en de daaruit voortvloeiende
avontuurtjes van haar lieveling. Zij mist den zedelijken
moed om haar kind van zijn «prostitutie der zonde» af
te brengen, ofschoon zij dat gemis wei heel scherp voelt,
want voor dat een nieuw boek uitkomt, offert zij twee
kaarsen, een om daarmee de zonde van het boek af te
koopen en een andere om er twintig duizend exemplaren
van te plaatsen.
Zoo vernuftig en kort en met zoo bijtende spot het
dualisme in dit arme moederhart te teekenen, is een
geestigheid waarin Lavedan zelf veel plezier moet hebben
gehad. Begrijpelijker evenwel, hoezeer minder geestig,
maar mcnschelijker toch ware het geweest indien deze
moeder in 't geheim tegenover haar God de boetc deed,
waartoe zij in 't openbaar tegenover de menschen niet
in staat was. N u doet de kaars voor 't succes aIleen
maar geestig aan en verzwakt de innerlijke gedachte van
deze in werkelijkheid toch moreel voelende vrouw.
Vervolgens toont Lavedan ons een jong meisje, Lize
Bernin, schrijfster van anonyme brieven, wier inhoud
Lortay zou doen zweeren dat ze afkomstig waren van
een getrouwde vrouw, die de liefde in al haar fazen heeft
medegemaakt. Zij dweept met de boeken van Lortay, zegt
dat zij juist door het lezen van die boeken van hem is
gaan houden, hetgeen Lortay wei even onaangenaam
aandoet, maar tegen welke gewaarwording hij zich dadelijk
gewonnen geeft, om, in hare schatting, toch vooral niet
door te gaan voor een benepen burgerman, die in zijn
eigen vrouw zou afkeuren wat hij in anderen tracht aan
te kweeken.
Ze trouwen samen en verlagen, uit louter lust om
ongewoon, onkiesch en excentriek te zijn, de plechtige
huwelijksceremonien tot eene belachelijke klucht.
Dan begint Tregnier - alias Lavedan - zijn experiment.
Hij betreedt het podium en zegt: «Kijk, dat jonge vrouwtje
is heelemaal niet zoo schaamteloos als ze zich voordoet,
dat is maar gewilde aanstellerij, dat baden in een kort
rokje, die ongegeneerdheid, en dat lezen van gewaagde
lectuur, want in waarheid leest zij Paul en Virginie, maar
zij durft het niet bekennen en haar man, och, precies
't zelfde, hij is jaloersch aIs de gewoonste burgerman,
zou niets Ii ever willen dan aileen zijn met zijn bekoorlijke
vrouwtje en van elkaars samenzijn genieten, in plaats
van een vriend te logeeren met zijn mattresse, tegenover
Wle ze God beter 't, plus royaliste que Ie roi zijn. 0, als
een van die twee verdoolde zielen nu maar eens de flinkheid
had om eerlijk tegenover zichzelf te zijn, maar ze zijn
integendeel bang elkander dan te zullen verliezen. Ik,
Tregnier-Lavedan, ben daar zeker van en zal nu de proef
leveren op de som. Het vrouwtje laat ik gevaarlijk
coquetteeren met d'Aprieu en de man laat ik uit automobielen gaan met diens maltresse. Let nu op wat de
uitwerking is : Doodgewone, aIledaagsche, jaloersche scenes,
plagerijen en misverstand, z66veel houden ze van elkander
en als ik nu niet tusschenbeide kwam zou alles uitdraaien
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op een scheiding uit - eerlijke, onbedorven, idyllische
en verheven lief de ....... »
Gelukkig, ook voor zijn hoorders, maakt Lavedan er
een einde aan en voert de jonge gelieven weer in elkaars
verlangende armen. Terwijl hij zijn vrouw omstrengeld
houdt, vraagt Lortay, wei een beetje egoistisch en grof:
«maar wat zal ik nu voortaan schrijven ?" waarop Lavedan
de mama laat antwoorden: «Ie degoUt du Vice".
Met opzet schreef ik mijn indruk van dit merkwaardige
stuk in dezen vorm om te laten uitkomen aan welke
gedachte het zijn ontstaan te dankcn heeft en welke fout
het aankleeft. De figuren zijn niet anders dan door Lavedan
telkens van willekeurige zijde belichtte poppen, die aile
menschelijke gevoelsuitingen missen, want waren het
menschen geweest, dan zouden zij 't, zonder Lavedan's
hulp, al veel vroeger, in een ernstig gesprek, met elkander
in 't reine hebben gebracht.
Er zijn in dit stuk, hetwelk als zoodanig niet geslaagd
kan worden genoemd, brokken knappe, interessante dialoog, naar welke het een fijn genot is te luisteren. Maar
Lavedan is in zijn ijver te ver gegaan, heeft zijn doel
voorbijgestreefd, als 't ware een «Iezing met levende
beeJden» gehouden, waar hij bedoelde een tooneelstuk te
maken.
Omdat het vicieuse van het jonge vrouwtje zoo weinig
uit de dialoog viel op te maken, ware het van mej.
Duymar v. Twist, die deze rol speelde, plicht geweest
het in haar spel, door coquet doen zooveeJ mogelijk tot
uiting te brengen. Zij bedenke dat door het spel de dialoog moet worden ondersteund, aangezet of aangevuld,
naar gelang dit noodig is. De dialoog is slechts de helft
van het geheel. Overigens heeft zij deze rol heel verdienstelijk gespeeld, evenals Cor van der Lugt- Melsert
als de schrijver Lortay. De Heer Tartaud had de dankbare taak de spreektrompet van Lavedan te zijn. Zooals
gezegd lijkt deze Tregnier, die geheel buiten de han deling omgaat, teveel op een hinderlijke explicateur van
dingen die we veel I!ever zonder zijne, ons opgedrongen
me de werking, begrepen zouden willen hebben. Het is
daarom niet de schuld van Tartaud dat hij zwaar op de
hand was, zijn rol moest daar noodzakelijk toe leiden.
Een simpathieke, lieve en zeer gedistingeerde mama
was mevr. van Eysden-Vink die in moederrollen als
d~ze steeds aangenaam opvalt als een voorname verschijmng.
De Heer Morrien als d' Aprieu is de eenige figuur in
dit stuk die de «goUt du vice» omzet in daden. Hij is
de valschp. minnaar die de vrouw yah zijn vriend tot verboden liefde tracht over te halen. Hij deed het te druk,
te bruusk ook in zijn bewegingen. En hinderlijk bepaald
waren zijn mededeelingen aan het publiek. Een «terzijde»
is in een modern tooneelspel toch al iets onmogelijks,
maar zoo'n zijdelings woord tot de toeschouwers te richten.
die overal buiten staan en hen op die wijze in de handeling te betrekken, is een slechte gewoonte welke de
lofwaardige regie niet had mogen dulden.
Een tweeden eveneens zeer belangrijk litterairen avond
heeft de Heer v. Eysden ons geschonken met de opvoering van Zieleraadselen, een tragikomedie van Arthur
Schnitzler, waarvan ook Rotterdam, tegelijk met W cenen
en de voornaamste theaters in Duitschland de premiere
genoot.
Gaan wij toch al niet weinig trots op ons stedeJijk
gezelschap dat zich uit eigen. kracht tot het eerste van
het land heeft kunnen ontwikkelen, de loyale wijze waarop
de direkteur zich het opvoeringsrecht van «das W eite
Land~ verzekerde, stemt tot warme erkentelijkheid, temeer
nog nu daaruit blijkt dat hij het futlooze amusementswerk niet langer als hoofdschotel wenscht op te dienen,
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doch zijn kunstzin hem grijpen deed eerst naar «Ie gout
du vice» en nu weer naar het bizonder belangwekkende
werk van Arthur Schnitzler.
Das Weite Land werd hier vertaald als «Zieleraadselen»
een titel die weliswaar de bedoeling vall het stuk weergeeft, maar toch ook te zwaar onderstreept, want het
opgeven van raadselen, in den zin van onoplosbare vraagstukken, kan, naar mijn meening, nooit de bedoeling van
deze tragikomedie zijn. Daarvoor zijn in de twee eerste
bedrijven de hoofdpersonen Hofreiter en zijn vrouw Genia
te zuiver psychologisch geteekend. Dat de drie volgende
bedrijven ons echter toch tot het raadselprobJeem terugbrengen, ligt niet aan opzettelijkheid van den auteur, maar
aan fouten in den constructie van zijn werk.
Buitendien, al wordt met das Weite Land de menschelijke ziel vergeleken, een wijd land immers waarin we
dwalen en dwalen, naar rechts en naar links, alle kanten
uit, een land zonder een enkel pad dat leidt naar een
bepaald punt, doet het wei heel zonderling aan, dat geen
enkele figuur in dit stuk, uitgezonderd Hofreiter's vrouw
Genia, blijk geeft een ziel te bezitten, ziel dan beschouwd
als de contra Ie op de lichamelijke driften en instincten.
En daarom had voor mij het werk van Schnitzler een
hoogere, meer menschelijker waarde gehad, wanneer hij
zich alleen er toe had bepaald het raadsel van Genia's ziel
voor ons op te lossen, in plaats van, zooals nu, de driften
of de hartstochten, in elk geval, de lichamelijke zwakheden
van Genia's echtgenoot op den voorgrond te schuiven om
daarmede te bewijzen .... of neen, bewezen heeft hij niet,
hij heeft beweerd dat een man niet Of goed of slecht is,
maar het beide kan zijn, naar gelang zijn omstandigheden,
zijn stemming.
Een ziel .... een wijd land, zonder pad naar de misdaad,
en zonder pad naar de deugd, maar deugd en misdaad
bij elkaar, op elkaar, in elkaar ... Een wijd ... wijd land ...
:t Fabrikant van gloeilichten, meer nieb voegt in het
derde bedrijf een beleedigd dichter Friedrich Hofreiter
toe en deze antwoordt, niet zonder beteekenis, «als dat nu
waar was.»
Inderdaad is Hofreiter meer dan dat, hij is een gecompliceerd mensch, met een sterk gevoel, maar dat hij,
zoodra het tot uiting wil komen zoo gaat beredeneeren
dat het in cynisme verdrinkt. Levend in een milieu van
genotzoekende en tijd-met-sport-doodende menschen, is hij
het slachtoffer van zijn neigingen, welke zich maar al te
zeer geconcentreerd hebben op «de ,> vrouw. Met onverwoestbare energie stort hij zich van het eene avontuur in
het andere, leeft in een roes en schfjnt zich al heel
weinig te bekommeren om de stille smart en het verlangen
naar liefde dat zijn berustende vrouw in zich omdraagt.
Hofreiter begrijpt die liefde niet, leeft aileen op de invloeden
die van buitenaf op zijn gevoelig temperament reageeren
en wanneer Genia hem, als bewijs van haar deugd, den
brief laat lezen van een jong, talentvol misicus, die zich
om harentwil den dood heeft gegeven, dan voelt Hofreiter
aileen de tragiek van het geval, voelt hij aan de deugd
van Genia, waaraan een mensch ten offer viel, iets griezeligs en komt hij al redeneerend tot het bijna barre cynisme
Genia er e~n bedekt verwijt van te maken dat zij hem
trouw bleef. Er is hier echter een verschil.
In dit tooneel, het laatste van het Ie bedrijf, hooren we
de stem van den dichter en denker Arthur Schnitzler, de
stem van een groot kunstenaar, die op prachtige wijze
een nieuwe gedachte voor ons ontvouwt, we hooren de
stem van den dichter en genieten van dat nieuwe geluid,
ondanks den miserabelen mensch Hofreiter die op dat
oogenblik de gedachte van den dichter ontvouwend, als
figuur in het stuk, hoogstens nog den indruk kan maken
van Genia's deugd te griezelen, zooals een onbeduidende,
genotzoekende en oppervlakkige pretmaker een afschuw
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heeft voor den dood. Ais Hofreiter op reis gaat, met een
vluchtige kus op haar voorhooJd van Genia afscheid
neemt, op het oogenblik dat zij tusschen hen beiden een
verklaring had verwacht, een dichter tot elkander komen
over het lijk van den jongen misicus heen, stort hij zich
in een nieuw liefdesavontuur met de 20-jarige Erna Wahl.
Zoo geheel laat hij zich voortdrijven op zijn neigingen
van het oogenblik dat hij Erna belooft van zijn vrouw
te zullen scheid en en met haar te trouwen. Erna wil
aileen zijn minares zijn en vanaf dat oogenblik wordt zij
het ook.
Dit drukke, rammelende en onbelangrijke bedrijf dat
speelt in het Hotel aan het Voisermeer is een fout in de
constructie van het stuk, want hier laat Schnitzler de
moest belangrijke en meest interessante figuur - Genia
- de martelares van de liefde, uit zijn werk los, om onze
aandacht te vragen van het nieuwe liefdesavontuur van
Hofreiter. Wij hadden zijn succes bij de vrouwen zoo
gaarne willen gelooven, evenals we ook geen oogenblik
aan zijn vorige minnarijen getwijfeld hebben, waarom dan
liet hij de prachtfiguur Genia los voor dezen man die niets
heldhaftigs heeft, geen enkele lichtkant, maar een hopeloos heen en weer geslingerd mensch is in het wijde land
dat zijn ziel moet verbeelden. In het werk zelf zit het
antwoord. Schnitzler heeft tegelijkertijd een zedenspel
willen schrijven, doch de kracht der belangstellende spanning welke hij met zijn Genia·figuur tegenover de Hofreiter·figuur heeft gewekt, onderschat, en is er zoo toe gekomen die spannende aandacht te vertroebelen en te verzwakken met op zichzelf heel knappe blijspel elementen,
die echter, in tegenstelling met de verwachtingen welke
hij omtrent Genia in ons had opgewekt, hinderlijk aandoen.
Het is als een boeiend verteller, die, op het hoogtepunt
van zijn verhaal, plotseling zich herinnert dat hij eigenlijk
iets anders wilde vertellen.
Hierdoor komen we dan ook, bij de thuiskomst van
Hofreiter, voor het eerste zieleraadsel.
Genia heeft zich gegeven aan een jongen zeeluitenant.
Hofreiter heeft hem's nachts uit het raam van de slaapkamer zijner vrouw zien klimmen. Die ontdekking heeft
op hem gewerkt als een soort « Befreiung», als een verlichting van zijn eigen schuldenlast, het brengt hem in
zijn gevoel nader tot zijn vrouw en doet hem rustig, heerlijk
slapen op het gras.
Maar den volgenden dag, als hij den jongen luitenant,
die naar zee zal vertrekken, afscheid ziet nemen van Genia,
flikkert er iets in hem op van haat tegen dezen jongen
man die met zijn jeugd dorst nemen wat hij, onbewust,
als een ontoegankelijk bezit had beschouwd, zijn vrouw,
de moeder van z[jn kind, een andere vrouw en een ander
bezit die zijn genotzucht geen tijd liet te waardeeren.
Hij beleedigt, een duel is' onvermijdelijk en hij gaat,
niet met de bedoeling te dooden, want de opwelling is
weer voorbij, weggeredeneerd, hij duelleert uit ijdelheid,
om niet met horens te loopen. maar wanneer hij tegenover
den luitenant staat, uit wiens oogen hem, den veertig·
jarige, onverschrokken de jeugd tegenstraalt, breekt al
de haat weer in hem los, dan voelt hij zich oud, afgedaan
en ziet hij zich ontnumen de eenige die hem op dat moment
voor 't eerst waard wordt te bezitten: zijn vrouw Genia.
En hij schiet, doelbewust en ... , doodt.
Terug van het duel ontmoet Hofreiter in zijn huis de
moeder van den man dien hij zooeven gedood heeft. Het
valt hem moeilijk zich tegenover haar te beheerschen,
maar hij doet het, drukt haar de haud en leidt haar met
eenige conventioneele beleefdheden naar de deur. Vol
afsC'huw om zijn, haar onbegrijpelijken daad, wendt Genia
zich van hem af om zelf de moeder op het verschrikkelijke
te gaan voorbereiden.
Ook Hofreiter betreurt wat hij deed, maar hij kon niet
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anders, hij lijkt een andere man te zijn geworden, van
Erna Wahl maakt hij zich los, en als hij uit de verte de
jubelend hem roepende stem hoort van zijn van kostschool
komend kind, stormt hij de kamer uit om het verlangend
aan zijn hart te drukken.
Den indruk dien deze hoogst interessante tragikomedie
achterlaat is er een van wrevelige onvoldaanheid. Het
lijkt of Arthur Schnitzler eveneens rO'n dgedoold heeft in een
wijd land, het wijde land van zijn kunstenaarsziel, zonder
van te voren doelbewust de richting te bepalen waar heen
hij ging, want zien wij hem, lOoals ik reeds opmerkte, in
de twee eerste bedrijven een lietdestragedie ontspinnen,
in het derde bedrijf keert hij op zijn schreden terug en
gaat hij een anderen ,kant uit om te verdwalen in het
moeras van overspelige vrouwen, hoorndragende mannen
en schaamteloos zich overgevende jonge meisjes.
\'let de eenvoudige vergelijking van de zie! met het
wijde land, zijn de handelingen en de redeneeringen van
deze menschen, Hofreiter inbegrepen, niet goed te praten,
evenmin te verklaren. En aangenomen dat de figuren
geschapen zijn naar bekende Weensche modellen, kunnen
wij toch niet andel'S dan wrevel voelen, omdat deze troep
op zichzelf mogelijk heel interessante, maar niet in het
kader van Schnitzlers gegeven passende bijfiguren, de
ontwikkeling in den weg staan van een tragedie, welke op
het spannenste oogenblik bot werd afgebroken - de tragedie van Genia's liefde.
Een volkomen gaaf tooneelwerk, zonder al die, ons als
onbelangrijk aandoende, bijfiguren, zou verkregen, zijn
wanneer Schnitzler had kunnen besluiten het derde bedrijf,
tijdens het liefdesavontuur van Hofreiter in het hotel aan
het V6lsermeer, te doen spelen in het huis van Genia en
ons daar had getoond hoe de woorden van Hofreiter
(het griezelen van haar deugd) in haar ziel een strijd
heeft doen ontstaan waarvan het einde haar, als minnares,
in de armen voerde van den jongen luitenant.
Doch ondanks dit alles, wat een lang nawerkend genieten heeft den kunstenaar Schnitzler ons met dit werk
geschonken. Wat een pracht van diepgaande tooneelen
vol fijn-dichterlijke vondsten en vooral wat scherp psychologische kijk heeft dezen dichter op een menschenziel.
Das weite Land is werk van een groot man. De vertooning heeft er niet toe bijgedragen om de zieleraadselen minder ingewikkeld te maken. De rol van Hofreiter lijkt zoo ontzettend moeilijk te spelen lOoals
Schnitzler deze mensch moet hebben gezien, dat wij er
den Heer Nico de long geen verwijt van mogen maken
dat zijn beschikbaar talent - en dat is niet weinig hier ontoereikend bleek Hij heeft - en daarin was hij
uitmuntend, slechts een zijde van Hofreiter belicht:
den Lebemann, den oppervlakkigen genotzoekenden pretmaker, de andere zijde; de gevoelsmensch, bleef geheel
in de schaduw. Het geven van gevoel is ook niet de
kracht van dezf'n zeer verdienstelijken tooneelspeler, dat
bleek in het laatste bedrijf, in het tooneel met de moeder
van den luitenant. Daar werd door de schuld van Nico
de long Friedrich Hofreiter zoo'n cynische schobbejak,
dat we een oogenblik, in de beoordeeling van dezen figuur,
de kluts kwijt raakten.
En juist in die fijne schakeeringen waarin de long te
kort schoot, was mevrouw Alida Tartaud-Klein superieur.
Hoe prachtig heeft zij Genia begrepen, in deze oogenschijnlijk koele vrouw brandde het liefdesverlangen, de
stille droefheid in haar strak-starende oogen, ja, de geheele uitdrukking van dat smartegelaat wanneer zij aan
het slot van II haar man ziet vertrekken op het oogenblik dat zij op zijn liefde hoopt, en later, in het 4 e bedrijf
haar schaamte en schuldbesef tegenover de moeder van
den jongen man die haar minnaar werd, haar onrust over
den aRoop van het duel en haar heengaan om zelf, zij, de
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te gaan brengen, het waren allen onvergetelijke momenten
van fijn-begrepen, innig-doordachte superieure tooneelspeelkunst.
De vele bijfiguren waren, voornamelijk in het Hotelbedrijf, niet voor hun taak berekend. Hier toch was het
zedenspel in vollen gang en Schnitzler is er den man niet
naar figuren te scheppen die niet allen iets aparts en
marquants hebben. Ue directeur Von Aigner, die zulke
prachtige diepzinnigheden zegt, werd door Gerard Vrolijk
in de mist gezet en de tennismaniak hinderde geweldig
door zijn druk-doen. De regie had eenheid moeten brengen
in de chaos van reizigers, bergbeklimmers, gidsen, enz.,
het geheel rammelde, het groote tooneel leek nog te klein,
omdat de 2" en 3e plansfiguren te veel op den voorgrond
kwamen, ieder met te merkbaren ijver hun rol wilden
spelen, waardoor de rust van een ensemble ontbrak.
In de overige bedrijven waren Mevrouw v. Eysden-Vink
als de moeder van den luitenant; Mej : Duymaer van Twist
als het jeugdige minnaresje en de Heer Cor v. d. LugtMelsert als den Zeeofficier uitstekend op hun plaats.
Ook de Heer Vastoud gaf een krachtige uitbeeiding
van Hofmeier's vriend Dr. Maurer.
Dooreengenomen een interessante, boeiende vertooning
van een litterair tooneelwerk waarvan helaas de onzuiverheid is te lOeken in den ondertitel: tragi komedie.

A. v. W.

MAX REINHARDT EN ZIJNE TOONEELSCHIKKING VAN "OEDIPUS".
Naar mijne overtuiging bestaat de taak van een regisseur
in hoofdzaak daarin, om elk werk te laten voidoen aan
het droombeeld, dat den dichter voorzweeft. Toen
ik voor mijne tooneelschikking van den «Oedipus» het
circus koos, was 't mij niet te doen een kopie van het
klassieke theater te geven. Voor mij kwam het er aileen
op aan, de tragedie van Sophocles weer te laten opleven
uit den geest van onzen tijd, haar in overeenstemming te
brengen met hedendaagsche eischen en omstandigheden.
Ik heb er echter geen oogenblik aan gedacht om het
tooneel op z'n antieks in te richten, waarbij de open lucht
en de maskers vereischt worden. Ik voor mij zag den
samenhang tusschen het tegenwoordige tooneel en het
vroegere hoofdzakelijk in het gebruik van groote afmetingen, waarmee de grootere werkingen van het antieke
tooneel zoo eng verbonden waren. Bij deze, mijn eerste
poging, is een ding klaar en duidelijk bewezen : kunstwerken,
waarbij de decoratieve bijzonderheden op den achtergrond
moeten blijven, geven den tooneeispeler weer gelegenheid
om midden onder het publiek te staan, los van aile illusies
van het decor. Hieruit voIgt een contact tusschen publiek
en acteur. De toehoorder wordt in veel hoogere mate
dan anders met de handeling verbonden. Voor den tooneelspeelkunst krijgt weer beteekenis het bekende: »In den
beginne was het woord.»
Mijne tooneelinrichting van Oedipus bevordert daarom
bij den tooneeispeler de ontwikkeling van welzeggenskunst
en leert hem uitsluitend op de kracht van het woord vertrouwen. Een welluidende stem wordt voor hem een onverbiddelijke eisch, wanneer hij de onclersteuning van
het decor moet missen. Maar ook de kunst van typeeren,
en het maken van gebaren zullen sterker moeten uitkomen,
wanneer de acteur niet, lOoals tot nog toe, uitsluitend
in een omlijsting «en face» tegenover het publiek staat,
maar zich midden onder de toeschouwers bevindt.
En daarmee zijn wij, mijns inziens, op weg, om voor
tooneelspeelkunst weer den grooten stijl te vinden, die
nauw verbonden is met het theater der Antieken en die
naar mijn weten door niemand met meer bewustheid, door

niemand met duideIijker inzicht en grooteren nadruk werd
ge-eischt dan door Goethe.
Bovendien zat ook ten tijde van Shakespeare en Moliere
het publiek gedeeIteIijk op het tooneel. onmiddelijk naast
den tooneelspeler, terwijl onze hedendaagsche tooneelen
eene navolging zijn van het tooneel voor het Italiaansche
ballet. NB.! Nu gaat men van mij vertellen dat ik met mijn
proefneming den tegenwoordigen vorm van het tooneel
wil verwerpen. Ik denk er niet Clan! Het huidige theater
moet met zijn beproefde waarde wei bIijven bestaan omdat er voor dezen vorm klassieke scheppingen zijn gemaakt.
Wei meen en geloof ik, dat, "het theater der vijfduizend"
lOoals 't mij voor den geest zweeft, een groot dee I van
de onvergankelijke werken, die nu voor het tooneel
schijnbaar dood zijn, zal doen opleven. Moet ik nog nadrukkelijker zeggen, dat voor mij het circus, met al zijne
voor- en nadeeIen, pas een begin, een provisorium be·
teekent 7 Voor mij is de vraag: "zal het mij gelukken een
tooneel te scheppen, lOoals ik mij dat voorstel?" Ik werk
sedert jaar en dag samen met Prof. Roller aan het
maken van een tooneel, overeenkomende met deze ruimte,
dat voor effecten van licht- en decorverandering omvangrijkcr en grootscher gelegenheid moet bieden dan het
tegenwoordige circus.
Misschien mag ik 't als een onverhoopte voldoening
beschouwen dat, lOoals wij dezer dagen in Richard Wag·
ner's autobiographie lazen, de Bayreuther meester bij de
opvoering van zijne groote scheppingen ook aan het
circus gedacht heeft. En misschien behoort het verder
tot de teekenen des tijds, dat zij, die mij heden navolgen,
zich beroepen op den voornaamsten Duitschen klassieken
philoloog, geheimraad Wilamomitz, die zich daarbij, naast
toonaangevende geleerden der Berlijnsche universiteit,
welke 't voor hem gedaan hebben, aansluit bij mijn idee
over 't circus.
Wanneer het mocht gebeuren (het theater der vijfduizend» in het leven te roepen, zou het mogelijk worden
grootere massa's der bevolking, tooneelkunst te doen
genieten, wie het thans om economische redenen onthouden blijft. En zouden zich voor duizenden en duizenden
de tot nog toe voor hen gesloten deuren openen, dan
zou ook in onze dagen het circus weer tot een sociale
factor worden . 1)
I) Tijdens Max Reinhardt volgens zijne niellwere regie te Weenen
voorstellingen gaf, schreef hij het bovenstaande om zijn standpunt
duidelijk te maken. j\·lij scheen het belangrijk genoeg om te vertalen.
M. E. R.

TOLSTOI'S NAGELATEN DRAMA.
Vijftien jaren geleden stonden te Moskou zekere Guimer
en zijn vrouw terecht wegens bigamie. De man, een ambtenaartje dat een zedeloos leven leidde, simuleerde zelfmoord
en bevrijdde daardoor zijn echtgenoote van den huwelijksband. Zij huwde een ander, maar het nieuwe paar werd
onophoudelijk lastig gevallen door het «1evendt: lijk", dat
ter bevrediging van zijn hartstocht voor drank en spel
voortdurend geld noodig had en daardoor de welkome
gelegenheid aangreep om zijn ex-vrouw en haar tweeden
man af te persen. Eindelijk de chantage moede, deden
deze een aanklacht bij de justitie, en het gevolg was dat
Guimer en zijn vrouw beiden wegens bigamie tot gegevangenisstraf werden veroordeeld.
Op dit gegeven heeft Toistol een tooneelstuk geschreven,
aan de handelende person en heeft hij een philosophischen
ondergrond gegeven, en in pen van Ruslands grooten
denker is het banale fait divers tot een drama gegroeid,
dat de belangstelling van gansch Europa komt vragen.
Het stuk is dezer dagen vOOr het eerst opgevoerd in het
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Kunstler-Theater te Moskou, wordt tegelijkertijd gemonteerd te Kiew, St. Petersburg, Weenen en Hamburg. Het
zal heel wat pennen in beweging brengen.
Fedor Vassilievitch Protassof behoort tot de upper ten
van St. Petersburg, hij is hofmarschalk. Hij is gehuwd met
Elisaveta Andeerna, bij \Vie hij een kind heeft verwekt,
den kleinen Micha. Het huwelijk is een mi<;lukking geweest,

Masker van TOLSTOI.
Gemodelleerd door S. D . l\Ierkurof,

Fedia heeft zijn vrouw verwaarloosd, hij is gaan drinken
en is verzeild geraakt in koffiehuiz en waar zigeunermeisjes
zingen en dansen, hij verspilt zijn geld en dat van zijn
echtgenoote. Hoe het zoo gekomen is? Laat ik Fredia
zelf het laten vertellen zooals hij het doet in zijn levensbiecht in het vijfde bedrijf, (ik neem de Fransche vertaling van de Illustration theatrale).
«Ma femme etait une femme ideale. Mais que diraije?
«Tu sais Ie petit raisin qui I'on met dans Ie cidre pour
«Ie faire mousser, eh bien ... il manquait, il n'y avait pas
«de petillement dans notre vie ... j'avais besoin d'oubli, et
«sans ce petillement il n'y a pas d'oubli. Ensuite j'ai
«commence i't commettre des lachetes. Tu sais bien qu e
«nous aimons les autres d'apres Ie bien que nous leur
«jaisons, et que .nous les detestons pour Ie mal que nous
«leur jaisons.
«Et moi, je lui ai fait du mal!
«Elle etait enceinte, elle nourrissait son enfant, et moi
«je partais de la maison et je rentrais ivre. Et c'est sure«ment a cause de cela qui je I'aimais de moins en moins.
«Mais oui, c' est bien cela, j'y vois clair.»
De hierboven gecursiveerde woorden zijn wei kenschetsend voor Tolstol's philosophie; de stelling lijkt een gruwelijke paradox. Oppervlakkig beschouwd is het andersom ;
wij hebben in den regel veel over voor wie wij liefhebben,
en onze antipathie tegen anderen is de drijfveer om hun
kwaad te doen. Dat zijn verismen, maar dat ook het omgekeerde dikwijls waar is, wie die zich rekenschap geeft
van de intieme roerselen der menschelijke ziel zal het
ontkennell ?

--_.
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Met Fedia's huwelijk is het dus gegaan zooals het zoo
vaak gebeurt, het is de geschiedenis van elken dag. En
ook hier komt als noodwendig gevolg van den toestand
de derde persoon op het tapijt: de vriend uit de jcugd
van de vrouw, die tien jaren lang in stilte haar beminde.
Maar in 't geheel niet zooals wij die derde persoon in
een Fransch drama zien te voorschijn komen ; een banalen
roman d'adultere bchoeven wij van Tolstol niet te verwachten. Laten wij Fedia zelf weder aan het woord:
«Voici ce qui est arrive; quand j'eus pousse rna femme
«i't bout, quand j'eus gas pille tout ce que j'avais et que
«je fus devenu insupportable, un protecteur vint i't rna
«femme. Ne vous imaginez pas quelque chose de vilain.
«Non, c'etait mon ami, un homme excellent, I'oppose de
«moi so us tous les rapports.
«Et de meme qu'en moi il y a plus de mauvais que de
«bon, il est lui, un hom me honnete, ferme, regie; enfin,
dl a toutes les vertus. II connaissait rna femme et l'aimait
«dipuis l'enfance, et quand elle m'a epouse il a accepte
«son sort .... Mais plus tard, quand je devins un miserable
<et que je la fis trop souffrir, il vint plus sou vent i't la
«maison; moi meme je I'y attirais. Me femme se mit a
«aimer son vieil ami; i't ce moment-li't je tombai tres bas,
«et c'est moi qui abondonnai rna femme. Puis vint Macha»
(waarover later) «et c'est moi· meme alors qui leur proposai
«Ie mariage; ils ne voulurent pas, mais je devins de plus
«en plus impossible.:t
«ren suis certain, je Ie sais de fait, ils sont restes purs.
«Lui, c'est un homm.e qui a de la religion, et pour lui Ie
«mariage sans benediction de I'eglise est un peche. Alors
«ils ont desire Ie divorce et m'ont demande mon consendement. II me faillait prendre la faute sur moi et passer
«pas tous les mensenges, je ne l'ai pas pu. Croyez-vous
«qu il m'etait plus facile de me tuer que de mentir! Et
<j'ai ete sur Ie point d'en finir; mais une personne com«patissante m'a dit: «A quoi bon?» Alors nous avons arrange
<<les choses. J'ai envoye une lettre d'adieu, et Ie lendemain
«on a trouve au bord du fleuve mes vetements, mon por«temonnaie, mes lettres .... Comme je ne peux pas nager .... »
Ik heb mij dit eenigzins lange citaat veroorloofd, omdat
in dit verhaal het gansche drama is samengevat.
Zooals men ziet is men ver van het moderne echtbreukdrama. En dit is juist het merkwaardige in deze conceptie
van Tolstol, dat z~i niet g ebaseerd is op de geVl'one factoren van strijd die het dramatisch conflict uitlokken en
beheerschen. Haat, wrok, jaloerschheid, toorn, men vindt
ze niet als agens: Fedia handelt uit zelfopoffering, uitsluitend om twee anderen gelukkig te maken. Ja als ten
slotte het geheim van zijn gefingeerden zelfmoord ontdekt
wordt , gaat hij nog een stap verder: als hij gearresteerd
is en terecht staat als bigaam, jaagt hij zich een kogel
door het hoofd. De maatschappij en de kerk ,villen het
tweede huwelijk van zijn echtgenoote vernietigen en het
eerste doen herleven,- dan is er maar een uitweg: zelfvernietiging.
De gedachtengang van den Russischen wijsgeer is
duidelijk: kerk en maatschappij dragen de schuld van al
het booze, al het leelijke, al het verwerpelijke in onze
samcnleving; het individu op zichzelf is goed, en het wordt
eerst slecht door de maatschappelijke verwording.
Want Fedor Protassof is niet de eenige figuur die zoo
verheven is boven slt'chte mcnschelijke hartstochten. Toistol
heeft in zijn drama een bij de eerste kennismaking zonderling
aandoende figuur geschapen: Macha) een zigeuner-meisje,
dat Fedia in zijn eenzaamheid troost. Zijn bijzit? In 't
algemeen niet; Fedia's verhouding tot haar blijft zuiver
platonisch. Wei heeft hij het natuurkind innig lief, doch
zooals hij het zegt : «Ze is te laat gekomen.»
Maar ook Lisa, zijn vrouw, die eerst langzamerhand
liefde voor Karenine, haar jeugdvriend, voelt ontwaken,
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doch als een deugdzame vrouw haar trouw aan den echtgenoot heeft bewaard, Lisa laat zich even min leiden door
jaloezie of toom als ze verneemt dat Fedia Macha bemint.
Ais ze dat hoort zegt ze: «nu ik weet dat hij een andere
vrouw bij zich heeft en dus mij niet meer noodig
heeft - nu ben ik vrij.:t
Zonderlinge, hooge figuren alle, zoo ver staande van de
gewone normen. Maarin hooge mate de belangsteilingwaard.
Zal intusschen «het Levende Li/k,} een speclbaar stuk
blijken te zijn? Ziedaar eeri andere vraag, waarop de
ervaring in Rusland en Duitschland het antwoord zal
moeten geven.
De lezing van het stuk toont duidelijk aan,dat de dood
den auteur heeft verrast voor hij de laatste hand er aan
had gelegd, de meeste toneelfiguren zijn niet af, in een
aantal tooneelen is de dialoog zoo zeer tot het uiterst
noodige beperkt, dat ze den indruk geven van een scenario
dat uitgewerkt moet worden.
Maar de groote gedachte is er, en weilicht is zij voldoende om de proef te doen slagen.
C. A. V.

BRIEVEN UIT MUNCHEN.
Nog altijd kan ik uit de Isarstad U niets bijzonders melden ;
de zomerslaap schijnt nog niet uitgeslapen, en moeitevol
vangt het speelseizoen aan. Een voorsteiling echter is er
geweest, zoo bijzonder dat ik haar vermelden moet, en
merkwaardigerwijs gaat het daar niet om een Duitsch
kunstwerk of een Duitschen kunstenaar, maar om de
buitengewone praestatie van die ook ten uwent bekende
Fran<;aise, wier kunst zoo weinig specifiek Fransch is:
Suzanne Despres. En het merkwaardigste was, dat deze
actrice tot ons kwam in een tooneelstuk van zoo echtFransche tooneelmakely die op den Parijschen boulevard
een snobistisch succes van enkele weken heeft, om daarna
voleinds in het «ewige Nichts» terug te zinken waaruit
ze voortkwam . .
Het stuk heet la Rampe en werd door den baron de
Rothschild geschreven voor Andree Megard, de echtgenoote van den Parijschen theater-directeur Gemier. Ik
vermoed evenwel dat het U ook doorvertaling weI bekend
zal zijn, en dan zal het in het nuchtere Holland weI den·
zelfden indruk gegeven hebben van banaliteit en fade
coulissen-pathos, zoodat men zich verwoedert dat een
kunstenares van den rang als Suzanne Despres het in
haar reisrepertoire opnam. Maar destemeer kwam in dit
stuk het zeldzame talent van deze tooneelspeelster tot
zijn recht. Mogelijk worden deze vier bedrijven alleen
door haar spel. Of beter gezegd, men let niet meer op
de gebeurtenissen op het tooneel, en wacht maar altijd
op het optreden van Despres, wier zacht klagende toon
uit het zinneloos geruisch van deze tooneelen als de stem
van een gefolterde ziel uitklinkt. Toen zij Claude riep,
waren de holle phrases, die men tot deze slotscene had
moeten verdragen, vergtten, men voelde de smart van
deze diep getroffen vrouwenziel mede, en nam een herinnering mede, . die aileen van de vier bedrijven van
M. de Rothschild zal levendig blijven.
Bij gebreke aan tooneelnieuws uit Miinchen zelf ver·
gun ik mij eenige regels te schrijven over de noviteit van
Ludwig Thoma, Lottchen's Geburtstag, die in het hoftheater te Stuttgart onder algemeenen bijval ten doop werd
gehouden. Deze premiere heeft zulk een uitbundig succes gehad, dat men weI mag profeteeren dat Lottchen's
Geburtstag nog vele, vele malen zal worden gevierd.
Met bijna overmoedigen humor, met tintelenden geest
behandelt Thoma in dit stukje een zeer ernstig, veelbestreden thema: de vraag van de sexuelle AufkHirung d"er

jeugd. Een merkwaardig simpele en naieve geleerde
(doctor, professor, zelfs geheimraad !) heeft een wetenschappelijke verhandeling gelezen over de noodzakelijkheid der
Aufklarung, en houdt het sints dien voor zijn plicht, zijn
dochter Lotte, die juist hare twintigsten jaardag viert,
over het wezen van de liefde en den echt begrippen bij
te brengen, maar hij is verlegen met de vraag hoe hij de
zaak moet aanpakken.
Zijn vrouw en zijn zuster, die hij nu over zijn plan
raadpleegt, lachen hem uit, en een jong privaatdoent,
een zooloog, die zich bij een felicitatie-bezoek als candidaat
naar Lottchen's hand ontpopt, verstaat hardnekkig de
vragen van de geheimraad omtrent zijn kennis van de
huwelijksmysterien verkeerd. Ten slotte wordt de oude
heer van al zijn zorgen ontheven, doordat blijkt dat Lotte,
het zoogenaamd onnoozele kind, om zich voor een practisch levensberoep voor te bereiden, een ...• vroedvrouwen cursus medegemaakt heeft. De heer geheimraad kan
dus zijn lessen thuis houden en zijn zegen aan de verloofden geven.
De satirische dialoog is het beste van dit kluchtspelachtige blijspel. In de gesprekken fonkelt en straalt echte
Thomageest; dolle invallen en komische pointes houden
de toeschouwers voortdurend in een vroolijke stemming.
De karakterteekelling is wat oppervlakkig; de twee geleerden zijn komische sukkels naar oud model, maar men
lachte toch hartelijk om hun ongeloofelijke naiviteit en
bekrompenheid, vooral omdat de spelers prachtigen humor
ontwikkelden.
.
Thoma's Geburtstag zal als een feestdag op den kalender
der Duitsche schouwburgen voorkomen.

H. R.

FRANSCHE DRAMATURGIE.
( Vervolg.)
Beaumarchais' Barbier is van het jaar 1772. De eerste
opvoering dagteekent 23 Februari 1775 en tusschen die
twee data rijst een toren van hindemissen, tegen welke moet
worden gerammeid, ten einde uit de puinhoopen - voorloopers van die der Bastille - zich het opstandelijk blijspel
verheffe. Er zijn processen, verdachte handelszaken, persoonlijke vijandschappen door schandalen - kortom een
reeks van geheime en openbare tegenkantingen van hoogere
en lagere gezagdragers te stillen, alvorens het dramatisch
werk van den hel en duivel trotseerenden Beaumarchais
voor het voetlicht komt. En dat zegt wat in een tijdperk,
waarin de trawanten van het absolutisme de macht bezitten
door lettres de cachet, alles wat hen hindert tijdelijk van
de baan te schuiven, hetgeen Beaumarchais zelf in voldoende mate reeds ondervond, tijdens zijne beruchte
processen onder het niet minder beruchte Parlement
Maupeou. Maar naast die groepen vijanden, staan andere
groepen van machtige bescher~ers, die om het tooneelstuk
worstelen als gladiatoren. Het stuk zelf, aanvankelijk
bestemd als opera comique door Italiaansche tooneelisten
te worden opgevoerd I), wordt door deze geweigerd om
I) Jules Guillemot zegt op gezag van Beaumarchais het tegendeeJ.
Ik kan er echter hier niet anders van melden dan dat hij het gezag
van Beaumarchais op deze plants handhavend, het echter niet erkent bij
een ander detail van den Barbier-tekst. Volgens den heer Guillemot zou
Beaumarchais geheele tooneelen van Ie Barbier hebben overgeschreven
en andere vervormd uit Nolant de Fatouville's, in 1692 vertoond bJijspel LaP r e c aut ion i nut i I e. De zeer zeldzame en
zeer kostbare uitgaaf in zes deelen van het 7 Maire de Glurardi (17 17)
bevat onder letter D.... deze comedie van den toenmaligen raadsheer
in het Rouaansche Parlement, waarin Harlekijn door allerlei listen en
lagen Colombine aan haar voogd Gaufichon zoekt te onttrekken, ten
voordeele van den verliefden Leander. Door die vermelding geraken wij
voor de 1000 en zooveelste maal op het terrein van het plagiaat
bij dramatische producten. Alle klassieken der wereld-litteratuur hebben
elkander of hebben althans den minderen goden sommige onder-
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bijzondere redenen; de beste zanger van de troep, Clairval,
wien de Figaro-rol was toebedeeld, herinnert zich als
jonkman voor het scheervak te zijn opgeleid en het
streel- en strijkberoep to en te hebben verafschuwd. Behept
met die herinnering moet men maar een anderen Figaro
zoeken, hi} speelt de rol zeker niet.
Door Clairval's weigering ontstaat tevens de mogelijkheid
dat het omgewerkt libretto van het zang- en blijspel een
ander toonzetter verlokke. En werkelijk zal die kunstenaar
opdagen in den toen reeds befaamden Italiaan Rossini,
maar niet eer dan 15 jaren na Beaumarchais' dood in 18 16.
Den 3 den Januari 1773 wordt nu de in een comedie
van 4 bedrijven omgewerkte opera comique aan de
comediens franr;ais" voorgelezen en met geestdrift ontvangen.
Op het punt gespeeld te worden in F ebruari 1773, ziet
men de voorstelling verdaagd, daar de auteur achter slot
en grendel geraakt in de gevangenis Fort-I'Ev~que. Toen
hij loskwam, wordt hij in het proces Goezman gewikkeld,
daardoor de opvoering verboden, tot zij eindelijk in 1'175
plaats vindt, in een omwerking van de 4 in 5 bedrijven.
Na een zeer onstuimige, weinig voldoende vertooning,
waarbij een groot aantal vriendelijk- en vijandig-gezinde
toeschouwers elkander bestoken, heeft Beaumarchais den
moed andermaal den Barbier van 5 in 4 bedrijven om te
zetten, en als in dezen vorm, drie dagen na de eerste
opvoering, den 26 Februari 1775, de tweede plaats vindt,
gaat die vergezeld van een uitbundig succes. De Barbier
heeft zijn publiek gevonden. De schouwburgzaal is op
dien dag bezet door een Zondagsch publiek - voor negen
tiendedeel citoyens, die de «Declaration des droits de
l'homme», schoon nog in de lucht zwevend, reeds in hun
breinen voelen huppelen. Een publiek van «derdestanders»,
dat bij alle zin- en toespelingen van den uitgelaten Figaro
een opgewondenheid zal toonen, die reeds de privilegieen
vaa koningschap, adel en geestelijkheid denkbeeldig vernietigt, ten einde ze later werkelijk onder den voet te
treden. Want dit satyrisch blijspel is niet enkel uitmuntend
als product van verdichting, ook als politieke opstandingsvaan wappert het als herkenningsteeken. Sinds onheugelijke
tijden had het Fransche tooneel weinig anders tentoongesteld dan hovelingen, gunstelingen van fortuin en hooge
geboorte, prelaten, koningen en keizers, oorlogshelden,
heeren en meesters, die met den scepter van hun blind
gezag de starende oogen hunner knechten verblinden thans is het een plebejer van schamel beroep, daarbij
een dienaar van Jan en Alleman, maar die zooveel vernuft
en gewikstheid, zooveel schalkengeest bezit, dat hij als
dienstknecht uitsteekt boven heeren en meesters, aan wie
hij onderworpen heet te zijn.
Dit is het opwerpen van een exceptie, waarvan niet
aileen advocaten, maar ook dramaturgen leven, een beginsel
dat, bij behendige toepassing, voor de balie van het burgerlijk
als van het tooneelrecht op zegevieringen mag hopen maar wat, toegepast in het sociale leven, bij de natuurlijke
rolverdeeling van meester en knecht, tot den waanzin van
het anarchisme voert. Maar een dergelijk persoonsbeeld
is in een Fransche maatschappij, die sinds het begin der
absolutistische en clericale botsingen binnen hare grenzen
naar omwenteling nijgt 1) - een herkenningsteeken, dat
eensgezindheid van gevoelens uitschatert. En zooals uit
werpen afgekeken of ontnomen - de kunst van het onderwerp zelf of
de dramatisch" stof te bezielen: daardoor kenmerkt zich de oorspronkelijkheid in de schildering. Wat Moliere en Beaumarchais oorspronkelijk
maakt, is dat zij oud-Fransche of oud-Spaansche of oud-Italiaansche
schouwspelIetjes halve of heele eeuwen na hun dramatische graflegging,
vermochten te doen verrijzen in nieuwe, bloeiende gestalten. Door den
geest der ouderwetsche intriguen te vernieuwen en van de voor ons oog
houterige tooneelpoppen algemeene karaktertypen te formeeren, daardoor
toonden zij zich scbeppers en werden zij klassiek.
I) L'Esprit Revolutionnaire avant la Revolution (1715-1789) par
Felix Rocquain. Pt!on. 1878.
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muzikale meesterwerken, melodieen populair worden, die,
weldra door straatorgels verbreid, spoedig in aBe stadsen dorpsbuurten van het land lijfdeunen blijken, zoo zijn
uit de knetterende volzinnen van Figaro op de eerste
standen van het 18 d e eeuwsche Frankrijk vonken gespat,
die electrisch op den derden stand en het gepeupel
hebben gewerkt.
Alvorens hier een greep worde gedaan uit den schat
van prikkelende gezeg<!en en kwinkslagen zoowel in cLe
Barbier» als in «Le Mariage» vervat, ga een algemeene
opmerking over den aard, waarin zij gezet zijn, vooraf.
Alles dan is puntig en fijn, niets is grof. Hier spreekt
wel een plebejer, maar een zoodanige, wiens gekocht
adeldom (Caron DE Beaumarchais) hem toegang tot kringen
vermocht te geven, die het peil zijner natuurlijke beschaving niet hebben doen dalen. De Jacobijnsche straattaal.
is evenmin als de Jacobijnsche ruwheid der bedoeling een
mid del tot effect. Integendeel: aBes is uit den voornamen
en verfijnden gezelschapstoon eener aristocratie, die zoowel
hovelingen als edellieden, prelaten als maarschalken, geestige
als zachte vrouwen en de vooruitdringende exemplaren
eener bourgeoisie had opgenomen tot welke de horlogemakersfamilie de Caron zich kon rekenen. Indien de
satyre van «Le Barbier» slechts een deel van het
schouwburgpubliek had moeten treffen, indien daarbij
aan te tastbaren persoonlijken wrok en niet aan de nauwlijks verholen ergernis van talloozen was toegegeven nooit zouden de overige deelen die satyre hebben toegegejuicht, maar juist, omdat het vernuft van den fijn aangelegden plebejer aIle klassen en groepen van het gistend
volksgeheel kon bereiken - neemt, ook door den vorm
waar;n hij zijn verfijning en de typeering waarin hij zijns
gelijken terugvindt, de aristocraat aan het succes deel.
«Le plaisir de se reconnattre» doortintelt verschillende
stroomen der woelende maatschap.
Is er sprake van eerlijkheid in een absolute Monarchie
met Byzantijnsche weelderigheid, waar alles veil is:
adel, waardigheden, posten, ambten, eerbewijzen, ordeteekenen, dan hoort het publiek in Le Barbier op de
vraag hoe het met de eerlijkheid van Bartholo staat, dit
antwoord van Figaro:
- Hij bezit er juist genoeg van, om zich buiten stroppen
te houden.
Drukt Almaviva zijn groote dankbaarheid jegens Figaro
met de overdreven woorden uit:
- Vriendlief, jij wordt mijn weldoener, mijn bevrijder,
mijn schutsengel,
dan antwoordt de bar bier:
- WeI nu nog mooier, wat verdwijnen de afstanden
toch, als de menschen elkaar noodig hebbenl Kijk me
zoo'n opgewonden Sinjeur 1
Wanneer Figaro bij Rosine een wit voetje voor Almaviva
wil krijgen, bemerkt hij spoedig dat zij niets Ii ever wil
dan dat en sprenkelen beider woorden tinteling van geest.
ROSINE.

U doet me beven van angst, Meneer Figaro.
FIGARO.

Foei, Mevrouw, beven is een leelijk ding. Geeft iemand
eenmaal toe aan de vrees van 't beven; dan beeft
hij spoedig voor de vrees van 't beven. Weet weI dat
u tot morgen bevrijd is van uw geheele dienstpersoneel.
ROSINE.

Als hij van me houdt, moet hij dat toonen door rustig
en kalm te blijven.
(Wordt vervolr;d-)
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schreien moest eeht schreide, als ze verdriet moest toonen
echt verdriet had, speelde ze ook No/ a van Henrik
Ibsen op den avond van haar jubileum in den schouwburg
van het Paleis voor Volksvlijt.
\Velk een heerlijke avond! De zaal vol en alle mensehen
vriendelijk gestemd, en een stuk, dat wij jongeren lezen
en herlezen en altijd mooier vinden. En nu Mevrouw
v. d. Horst, met \Vie wij, als ze in een stuk van Heijermans speelt, zoo natuurlijk en innig gevoeld spreekt,
mceleven, te zien als Nora was een genot.
Bij 't zien van «-Nora' geyoelt men dat., waar het
huwelijk gebouwd is op leugen, waar het samenwonen
geen samenleven is, de droeve gevolgen niet uitblijven.
Echt als een kind, ziet men Nora stoeien met de kinderen,
zich gedragen tegellover haren man als een kind, bang,
dat ze knorren krijgt, uit een zakje bitterkoekjes snoepend,
kleine leugentjes bedenkend, zich tegenover hare vriendin
kinderlijk verheffend op hare grootsche c1aad: geld geleend
te hebben om haar man voor gezondheid naar 't Zuiden
te kunnen laten gaan. Om ineens al het in 't geheim
geleende geld terug te geven, droomde ze soms, dat een
oude rijke heer sterft en bij opening van het testament
deze bepaling bekend wordt: «Aan Nora Helmer moetell
onmiddellijk en illbaar geld zooveel duizend kronen tlitbetaald worden.» Nu eens zit ze te genieten van geluk
in den schommelstoel, dan ligt ze op de knieen haar man
te vleien, die het te druk met eigen zaken heeft, die
zich van de kinderen en van haar, als het grootste kind,
afzondert om te werken; Of ze springt ineens hartelijk
lachend op, als ze denkt aan het heerlijke Kerstfeest en
de onbezorgde toekomst. Onmerkbaar wijzigt het karakter
zich bij den eisch van haren geldschieter om hem zijn
plaats aan de bank te helpen behouden, en de bedreiging,
dat hij haar man met haar valsche handteekening bekend
zou maken. Dat niet-gelooven aan de kracht van menschelijke wetten waar het hart spreekt, het kinderlijk
blijven, meenende in haar goed recht te zijn tegenover den
ernst van het oogenblik, deed Mevrouw van der Horst ons
begrijpen. :M aar dan het volgend oogenblik, als Helmer,
haar man, haar zegt, dat leugen de grond is van aile
verderf, dat bijna aile slechte menschen, leugenachtige
moeders hebben gehad, op dit oogenblik ziet men haar
de oogen opengaan: het on bewuste werd haar bewust.
Ze tracht nog vroolijk te zijn, doch het gaat niet meer;
de kinderen roepen om met haar te spelen, maar ze
heeft geen lust meer tot spelen. Slechts een gedachte

IBSEN'S NORA
EN
MEVROU\V WILHELMINA v. D. HORSTv. D. LUGT MELSERT.
1886- 1 9 1 1.
Het mooie, de kunst, is voor Mevr. v. d. Horst-v. d.
Lugt Melsert een vreugde voor elken dag. Zonder kunst
zou ze niet kunnen leven. Een paar dagen voor dat ze
op Donderdag 23 November haar 2s-jarige tooneelloopbaan
herdacht, toen ik gezellig met haar en haar man zat te
praten, zei ze 't zelf en ik zag het geluk in haar oogen.
Ze meende dat ze eigelllijk weinig van zich zelf vertellen
kon. Haar leven was nog niet interessant geweest, maar
omdat ze hare roeping voor het tooneel had gevolgd, was
de kunst een deel van haar leven geworden, iets mooi's
waar ze niet meer buiten zou kunnell.
Haar leven? ... Och gewoon.· Ze was als van zelf aan
het tooneel gekomen. Haar vader was acteur bij het
gezelschap van Le Gras en Haspels te Rotterdam. Daardoor leerde ze al heel jong het tooneel kennen en voelde
er zich toe aangetrokken. Maar in hun groot gezin was
zij een van de oudste en had men haar hulp noodig,
Aileen's avonds als de klein ere kinderen naar bed waren.
kon ze haar hart in den scho1.)wburg gaan ophalen, al
was 't dan ook maar bij 't laatste bcdrijf van de voorstelling. Het vervullen van kinderrollen werd haar grootste
illusie. Tranen van spijt huilde ze als ze kinderrollen las
op de aanplakbilletten en begreep, dat ze aan een ander
gegeven waren.
Hare illusie voor het tooneel zag ze, eerder dan ze
dacht, vervuld. Veertien jaar oud werd ze actrice, mocht
al een moederrol spelen in een jurk die voor haar langer
gemaakt moest worden, want de groote actrice ging nog
in de korte rokken, en droeg hangend haar.
Na die rol bleef ze aan 't toonee!. Dat was nu Donderdag 23 Novembf'r 25 jaar geleden. Zooals Mevrouw V. d.
Horst mij vertelde, dat ze als kind reeds speelde met
haar heele ziel zoodat ze alles om haar heen vergat en
in de rol opging, dat ze in de rol leefde, en als ze
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houdt haar bezig: «is zij cen slechte moeder, dan maakt
ze hare kinderen ongelukkig, vergiftigt ze haar huis, dan ... ,
maar dat kan niet, dat kan nooit waar zijn.»
Nora is bij al haar kinderlijkheid een resolute natuur.
Ze kent geen middenweg; het een of het ander; door
haar antwoorden, hoe kinderlijk ook, geeft ze telkens blijk
van frischheid en oorspronkelijkheid en van een c1oortastenden aarcl. In de verdere ontwikkeling van haar karakter
kan men dat telkens en telkens gadeslaan. Ze worclt geplaatst tegenover een huisvriencl, dokter Rank, met wien
ze gaarne praat en aan wien ze hare geheimen vertelt,
behalve dat eelle, dat groote geheim.
Tusschen hen bestaat vertrouwelijkheid.... Steeds
door vader en man behandeld als eell kind, als een

als in dat van Helmer,» geeft ze het veelbeteekenende
antwoord: «Ja, ziet ge, er zijn menschen van wie men
het meeste houdt en andere met wie men het liefst praat.»
In die woorden spreekt Nora de leegte van haar leven
uit, er klinkt de droetheid van haar bestaan in door. Hoezeer zij behoefte had aan vertrouwelijkheid, getuigt ook
nog hetgeen zij verder vertelt.
"Toen ik nog thuis was, hield ik natuurlijk het meest
van Papa. Maar ik vond 't altijd toch zoo bijzonder
prettig. als ik eens stilletjes een oogenblikje naar de meiden
kon gaan, want zij hadden nooit iets op mij aan te merken
en zaten altijd zoo gezellig met elkaar te praten.»
II et nu volgende zeer vertrouwelijke onderhoud leidt er
toe om Nora geheel aan zich zelve te ontdekken: het is
een tooneel vol fijnheid en echte vrouwelijkheid van den
kant van Nora. De teringlijder gevoelt, bij zijn naderend
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speelpopje, heeft ze dat gemis niet gemerkt; zc gevoelde
zich gelukkig bij elk vriendelijk woord. N u is de werkelijkheid te"genover haar gekomen in den persoon van
Krogstad, en de droom van gelukkig, onbewust, leven
is uit. En als ze dan met dokter Rank bij de kachel
zit te praten, zooals ze zoo vaak hebbell gedaan, en
hij haar zijn naderend, droevig einde voorspelt - Rank
lijdt aan ruggemergstering en kan nog slechts korten
tijd leven - , als een stoYcyn over alles spreekt, haar
zegt dat op den dag, als ze een kaartje met een zwart
kruis in de brievenbus zal vinden, zij hem niet meer zal
zien, want dat dan de ontbinding intreedt - en er een
zekere weemoed in zijne luchtige woorden trilt, als hij haar
toevoegt: «Nora, je bent me een raadsel! Vaak scheen 't
mij toe, dat je bijna even graag in mijn getelschap was

einde, behoefte om haar deelgenoot te maken van zijn
lang verborgen geheim; hij bekent haar, dat hij haar liefheeft. Een zeer kort oogenblik bleef Mevr. v. d. Horst
zwijgende, stond bedaard op, zander Dr. Rank aan te zien
en zeide met zachtere stem: «Mag ik er even c1oor,
dokter? .. riep op gewonen toon het kamermeisje om
de lamp en vervolgde: «Dat had u niet moeten zeggen,
dokter! dat was niet lief van u! "
Dit voorval beneemt Nora den wil om dokter Rank
haar geheim te vertellen, hem geld ter leen te vragen
om Krogstad af te betalell. Een laaist, fluisterend ollderhoud
met Krogstad, die reeds zijn ontslag ontvangen en den
brief bij zich heeft om Helmer van de valsche handteekening zijner vrouw in kennis te stdlen) voigt en stelt
haar voor het ergste. Zij hoopt nu aileen nog op het
j)
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wonderbare. Reeds heeft men den brief van Krogstad
In de bus zien werpen als Helmer en dokter Rank binnenkomen en Nora alles doet om Helmer niet de brieven uit
de bus te doen nemen. Dat kan later gebeuren; nu moet
hij met haar de Tarantella repeteeren. Helmer speelt, zij
danst en rinkelt op de tamboerijn. Dokter Rank waarschuwt haar, dat ze te wild, te opgewonden is. Helmer
dwingt haar op te houden.
Als de meid komt zeggen dat er «opgedaan" is, beveelt
ze champagne te brengen: «het moet een champagnefeest
zijn tot in den morgen." Ze haalt Helmer over haar te
beloven tot morgen na het bal, totdat ze gedanst heeft,
haar in alles hellr zin te late n volgen; dan kan hij doen,
wat hij wil, dan is hij vrij. Helmer vermoedt weinig wat
dat Hrij zijn» beduidt: hij heeft geen schijn van begrip dat
zijne vrouw zich het \eve n wil bc m:m e n. Als allen in de

verlaten en eerst zichzelve op te voeden, cle strijd dien
't haar kost - dat alles is aangrijpend.
Dit heele bedrijf was innig~mooi van Mevr. v. d. Horst,
ze leefde er in. Zij spe elde alsof het echt gebeurde.
Haar afscheid van Dr. Rank, haar houding tegenover
Helmer bij de ontdekking, maar bovenal bij het laatste
gesprek, waarin zij gebroken naar hart en ziel als 't ware
wegstierf van de n man, dien ze gemeend had lief te hebben.
Elk woord gaf Mevr. v. d. Horst claar beteekenis. Nora
gaat o.a. naar de andere kamer. «Wat ga je doen, Nora?»
vraagt Helmer. «1\1ijn maskel adecostuum uittrekken 1» antwoordt zij. Het grijpt aan evenals haar verdwijnen, waarvan
Helmer en de toeschouwer zich eerst recht bewust worden
als de buitendeur in het slot valt.
Was 't een gewone speelavond geweest, we zouden
na een hartelijk applaus onder den indruk van het stuk
naar huis zijn gegaan. Maar dezen avond gebeurde dat
natuurlijk nieL We waren gekomen om Mevrouw v. d.
Horst onzen dank uit te spreken en te huldigen voor
he lgeen ze in de 25 jaren van haar leven, die zij wijdde
aan het tooneel, aan kunstgenot heeft geschonken.
Oat deed het handgeklap meer dan g ewoon daveren.
Hoe bemind en g eeerd Me vr. v. d. Horst zich gemaakt
hee ft g etuigden de hartelijke vv-oorden , die haar door de n
he v. Leeuwen werc\e n toegesproken en toegezonden. H ulde
bracht men haar in ee n schat van bloemen en in de
toezegging, dat de beeldhouwer Jacobs hare buste zal
m;\ken als Jo in Heijerman's «Op Hoop van Zegen.»
Oat \\'ij aan Mevrouw v. d. Horst, wanneer zij het
volgend jaar ons ~ederlandsch tooneel zal verlaten om
hare n man te volgen naar den schouwburg te Antwerpen,
een li eftij ke herinn ering zullen behouden, zull en allen met
ml] eells ZI]l1 .
M. E. R.
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eetkam er zijn, blijft ze een oogenblik aileen. Ze cloet moeile
om hare g edachten bijeen te houden , om zich uiterlijk
kalm te toonen, ze ziet op haar horloge. Vijf llUr. Nog zeven
uur voor midclernacht. Dus nog vier en-twintig um voor
den volgenden micldernacht en dan is cle T arantella uit.
Vier-en-twintig en zeve n maakt een-en-dertig. Dus nog
ee n en-dertig uur om t e leven. » Helmer stoort hare overde nkingen door uit de eetkamer te roepen: »Maar waar
blijft mijn leeuwrikje clan toch?» Zij vermant zich, ijlt
met open arm en op hem toe , trachtende te juichen;
« Hier ben ik!»
Dit bedrijf, vooral aan het slot, is pakkend, men leeft
en lijdt er met Nora mee. Zoo ook bij het volgend e. E erst
het opgewonden komen van het bal, de deftig e, de nette )
Helmer, de man van zaken , vol van werelclsche aanvechtingen , st ee ds t e ruggehouclen cloor Nora, clan het afscheiclne meli van dr. Rank, een afscheid voor goecl , het vinden
van den brief van Krogstad, de hopeloosheicl van Helmer,
het uitvare n t egen zijne \'rouw, het niet gebeuren van 't
geen waarop Nora als redding hoopte, het wonderbare, en
dan het strafgericht van Nora over beider leven, het kenbaar maken van haar besluit om man en kinderen te

(JUDAS ISH KARIOTH. - -- MF.J'F.E1{ ALPH ONSE. --- SE~!lNI'S KINDEREJ'.)

Judas, een van Je zus discipelen, verried den Meester en
leverd e voor de rtig zilverlingen hem over aan Kajafas
den hoogepriester. Aldus het bijbelsch verhaal, en de
eva ngelist verklaart dit feit aileen door de bijvoeging:
de Satan voer in Judas. Sints dien dag is Judas de verpersoonlijking van het verraad, van de ontrouw .
.
Waarom intussch en deze apostel den Nazerener afvalhg
werd, blijkt uit niets, en is dan ook voor het passie-verhaal
van luttel bete ekenis. Dr. Walch had het recht om gelijk
hij de ed h et motief te zoeken in een zuiver aardsch beg E' eren naar geld als middel om zich het bezit te verzekeren
van een vrouw, die naar Judas meent een veile deern
is: Maria van Magdala. Hij heeft gepoogd de tragische
J udas-figuur optebouwen als voigt,' een van J ezus discipelen
wordt door vleeschelijk en lust g ekweld , en door zijn passie
dermate beheerscht, dat hij om haar bot te vieren voor
niets terugdeinst, dat hij er zelfs het leven van den geliefden Meester voor prijs geeft.
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Dat IS dus de opzet: de daad en het motief er toe. Is
daar intusschen stof voor een «treurspeb>, zooals de
schrijver zijn werk betitelt? Ik betwijfel het. Het wezen
der tragedie eischt volgens klassiek voorbeeld (zie Lessing's
Hamburgische Dramaturgie) dat claar zij een hooge figuur,
gesteld tusschen het gebod der goddelijke en der menschelijke
wet, schuldig wordend aan overtreding hetzij van de eene
hetzij van de andere, en door zijn schuld ondergaande.
Z66 als zuiverste voorbeeld Antigone, Kreon's wet overtredend om den broeder te begraven; z66 Shakespeare's
Othello, de vrouw het eenige wat hem op aarde lief is,
doodend uit jaloezie; z66 Vondels Lucifer. de eerzuchtige
die den hemel bestormt; z66 Schiller's Junr;frau von
Orleans, haar bovenaardsche macht verliezend en ondergaande als zij, tegen het hemelsch gebod, de stem der
aardsche liefde Iaat spreken.
Maar evenmin als het ongeluk, het lijden aileen de
tragiek kan scheppen, en in dezen gedachtengang b. v.
]V!aria Stuart geen tragische figuur is (vee leer nog Elisabeth)
evenmin kan het gewone misdrijf dat doen, met name
wanneer het misdrijf zoo laag bij den grond ligl als de
sexueele passie van een man voor een veile vrouw. Want
men werpe mij niet tegen, dat het hier gaat om niets
minder dan om den kruisdood van hem dien vele millioenen
menschen gedurende eeuwen als Gods eeniggeboren zoon
hebben vereerd, - de waarde van het offer dat Judas
brengt, doet tot de bepaling van zijn tragische figuur niet
ter zake. En evenmin verandert de zaak, nu a posteriori
Maria Magdalena blijkt een heilige te zijn. Judas' daad
en haar motief, ze blijven dezelfde: hij begaat tegenover
Jezus hetzelfde schelmstuk als Rutler tegenover Wallenstein;
en het zal bij niemancl opkomen in Butler tragiek te
onderkennen. Dat Maria een gansch andere vrouw is als
Judas meende, neemt niet weg dat en kel en aileen de
lust des vle~sches hem tot zijn verraad clreef.
Judas Ish Karioth is geen treurspel. IVlaar het is een
drama, dat goede eigenschappen bezit en een belofte
voor de toekomst inhoudt. Tot die goede eigenschappen
behoort in de eerste plaats zijn beknoptheid; de schrijver
heeft het juiste inzicht gehad, dat de stof allicht tot lang·
dradigheid zou leiden, en hij heeft deze klip met zeer vee 1
zorg gemeden. In een opzicht met overdreven zorg, Ill.
wat het eerste bedrijf betreft: Judas laat zich door Kajafa"
weI wat al te snel overhalen, de koop wordt te spoedig
gesloten: van innerlijken strijd bij den apostel komt te
weinig aan het licht.
Onbevredigend is het einde; het kwam mij voor dat de
schrijver daarmede wat in de knel is gekomen; waarom
niet het ontdekken van Judas' lijk als een abrupt slot?
Het zou m.i. zijn uitwerking niet hebben gemist.
Doch onvoorwaardelijk te prijzen is het tweede beclrijf:
de dramatische scene tusschen de beide hoofdpersonen.
Schoon gedacht en schoon geschreven, die vergissing van
Maria, die in Judas Jezus' trouwsten en moedigsten leerling
waant te zien, en die het bejammert dat zij steeds gedoemd
schijnt te zijn, met haar lichaam den man tot zich te
trekken, zij die zoo geheel in geloofsijver opgaat. Schoon,
die ommekeer in Judas' ziel, als hij in Maria de heilige
ontwaart die hij ver was te vermoeden. Schrijnend de
ontgoocheling, als Judas' misdaad aan het licht komt. Dat
geheele bedrijf, in strengen stijl geschreven, wettigde de
bijvalsbetuigingen die aan het slot zeer spontaan losbarstten.
Aankleeding en opvoering van het stuk waren zeer bevredigend, het decor van den Heer Van de Wall Perne was
eenvoudig en juist van toon, de costumeering correct, de
regie lofwaardig.
Voor den Heer Louis de Vries bood de Judas-figuur een
welkome gelegenheid om zijn dramatisch talent de volle
maat te geven. Hij had er veel werk van gemaakt, en
zelfs de organische fout van dczen artist, het nu en dan

te weeke, te lymphatische in zijn doen en spreken, kwam
hem hier niet te onpas bij de uitbeelding van deze zwakkeling die zijn bloedschuld zoo spoedig en zoo geweldig
boet.
Een andere actrice zou wellicht in de figuur van Maria
Magdalena meer kracht, meer gloed hebben gelegd,
eigenschappen die Mevr. Ternooy Apel niet in hooge mate
bezit. Maar er was toch in haar uitbeelding van de rol
veel goeds; juist dat ijle, droomerige maakte de door
geloofsijver verklarte Maria niet minder sympathiek. Met
ele opvatting van den Heer Schwab als hoogepriester kon
ik mij daarentegen niet vereenigen. Speelde de herinnering
aan de Smarten van Satan dezen artiest parten? Een feit
is het, dat hij van Kajafas eenigzins een traitre de melodrame maakte, in plaats van de hooge figuur die de
schrijver in den opperpriester moet hebben bedoeld.
De nevenrollen waren aile in handen van tooneelisten
uit de goede school der Tooneelvereeniging, d.w.z. allen
waren in den toon vall het werk, cleden wat zij konden
om tezamen een harmonisch geheel te vormen.

Jlfonsieur Alpho.nse bekleedt in de dramaturgie van Dumas
fils een eigenaardige plaats. De schrijyer van de Dame
aux Camel/a's en Ie Demi-i1Ionde heeft ook hier een sterk

::\Ievr.
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dramatisch gegeven: de vrouw, in trouwe liefde vereenigd
met een braaf echtgenoot, wordt plotseling verrast door
het weder opdoemen van een fout uit haar verleden. Als
jong meisje is zij veertien jaren geleden het slachtoffer
geworden van een gewetenloozen verleider, het kind dat
de vrucht van den misstap is geweest was op het platteland uitbesteed; nu brengt de vader, haar vroegere minnaar,
die op 't punt staat te trouwen, het terug om als een
aangenomen kind bij haar te verblijven; maar de aanstaande
vrouw van den minnaar dreigt het kind te willen adopteeren, en nu wordt de moeder gesteld tusschen het
dilemma: haar kind voor goed te verliezen of haar misstap aan haar man te belijden. Zij doet het laatste en
vindt bij haar zeer nobelen echtgenoot niet aileen vergeving,
maar ook daadwerkelijken steun: het kind wordt door hem
als het zijne aangenomen, de verleider ontmaskerd en
alles eindigt in een roerende om den -hals· vallerij van de
vier bijzonder brave vvezens: Mijnheer, Mevrouw, de
aanstaande van de verleider en het kind.
Evenals in de Dame altx Callielz'a's een sterk dramatisch
gegeven en. .. niet weinig sentimentaliteit. Maar bovendien kenmerkt het stuk zich door twee negatieve eigenschappen. Vooreerst door de afwezigheid van aile effectbejag;
en hierin is Dumas zich zelf gebleven. Hoe anders zou de
bewerking der stof zijn uitgevallen bij een van de twee
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moderne drama-fabrikanten Bernstein of Betaille! Wat
hadden ze er een kunstmatige spanning en climax in gebracht met als klap op den vuurpijl een geweldige scene
a faire, die zoo maar yoor het grijpen ligt: b.v. het tooneel
tussche n de twee vrouwen of de biecht van de schuldige
aan den echtgenoot.
Dumas heeft he t effectbejag versmaad, maar daardoor
tevens aan zijn vertolkers de gelegenheid ontnomen om
te schitteren en goedkoop succes teo behalen. Geen rol is
er die zooals men zegt zichzelf speelt: de karakters moeten
worde n ingeleefd en naar buiten gebracht; voor dramatisch
spel «e n dehors.) is geen plaats.
De tweede negatieve eigenschap waarop ik boven doelde
is de afwezigheid van aile ornamentiek. Waar Dumas in
andere stukken de handeling rustig voorbereidde en ze
doorweefde met detailwerk, met episodische figuren die
zonder de handeling op te houden verpoozing aanbrengen
(men denke b.v. aan de idylle van de Bardannes' zuster
in Denise, aan de figuur van Marcelle in den Derni-1Vfonde)
vinden wij niets daarvan in Monsieur Alphonse. Zelfs de
raisonneur ontbreekt, die in den Demi-Monde, in Denise,
in Francilion als spreektrompet van den schrijver fungeert.
Zoodra het scherm opgaat zijn wij midden in de handeling:
het slot der con versatie tusschen R aymonde en Octave
omtrent de komst van het kind; en als met koortsachtigen
haast jaagt Dumas ons door het drama heen, elke digressie
angstvallig vermijdend.
Uezelfde methode voigt onder de modernen Paul Hervieu,
wiens Connais-toi daarvan weder een merkwaardig specimen
leverde. N u ligt het voor de hand, dat de twee negatieve
eigenschappen die ik hier noemde, de taak der vertolkers
zeer, zeer zwaar maken, doordat de auteur hun in geen
enkel opzicht tegemoet komt, maar zij integendeel niet
alleen op zichzelf zijn aangewezen om de karakters te
teeken e n, . maar daarbij nog aanvullend moeten te werk
gaan. Immers de soberheid van den dialoog is zoo groot,
dat de figuur moet worden bijgewerkt en verduidelijkt
door het spel der vertooners.
Van deze zeer z\Vare taak hebben de artisten der Ned.
Tooneelvereeniging zich met loffelijken ijver gekweten.
De heer Schwab was correct en waardig als Montaiglin;
hij denke er bij zijn grime aan, de oogen niet al te sterk
aantestippen, \Vat op de voorste rijen der stalles te zichtbaar was. De heer Chrispijn had de titelrol uitmuntend
begrepen en gaf aan Octave het weerzinwekkende type
dat sinds Dumas de «Alphonse» is gebleven : de netgekleede,
gepommadeerde cynische jonge man qui vit aux crochets
des femmes. Hij houde mij echter de opmerking ten goede,
dat bij de gekleede jas geen lage hoed behoort, maar
een hooge; doch is ook de redingote niet wat al te ceremonieus? Als ik mij weI herinner, speelt Grand de rol
in jacquette.
De partij van Mevr. Guichard is zeer moeilij k. Waarom
Dumas yoor de aanstaande van Octave een rijk geworden .
servellse heeft genomen is duidelijk: dat is het slag van
menschen dat aangewezen is om na de eerste jeugd te
worden ingepalmd door een «Alphonse» en in justes
nopces hem haar spaarpot toetevertrouwen. Even juist
gezien is het, dat bij dat slag van menschen doorgaans
een fond van goedhartigheid is waartenemen. Maar m.i.
heeft Dumas nog te veel geaarzeld aan de figuur dat
ware karakter van een goedhartige ex-serveuse te geven,
waar hij ten slotte de heele familie Montaiglin zich met
het goede mensch laat verbroederen. Franchement canaille,
zooal niet naar het innerlijk, althans naar het uiterlijk,
had Mevr. Guichard kunnen zijn, en dan ware het van
zelf vermeden geworden, dat de Montaiglin's zeIfs voor
een oogenblik zich op hetzelfde niveau plaatsen.
Mevr. v. Kerckhoven-Jonkers heeft hiervan een prachttype gemaakt, al heeft zij ook Dumas' figuur inderdaad
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eenigszins aangevuld in de zooeven door mij genoemde
richting, waardoor de slotscene nog sentimenteeler leek
dan anders het geval zou zijn geweest. Maar dit komt
op rekening van den schrijver, niet van de artiste, die
overigens een kleurig, levendig beeld gaf van de vrouw
uit het volk met haar snelle overgangen van drift en
weekheid, van huilen en lachen. Een vraag echter: meent
Mevr. V. Kerckhoven werkelijk, dat een type als de rijke
Mme. Guichard over de straat gaat en bezoeken gaat
afleggen zonder handschoenen? Ik geloof eerder, dat zij
een paar prachtige glaces met gekleurde strepen er op
draagt.
Mej. Tilly Lus was een lieve dertienjarige met een
warm en gloed in de donkere oogen
De directie der N. T. V. had e'en zware verantwoordeIijkheid op zich geladen, toen zij de zeer zware hoofdrol
toebedeelde aan eene debutante, Mevr. Jeanne Renee.
Mevr. Renee is geen nieuweling op de planken; al acht
ik het mijn plicht het voorbeeld van twee Amsterdamsche
collega's niet te volgen, doch een pseudoniem te eerbiedigen, dat zij zelve heeft aangenomen, zoo mag ik toch
wei zeggen, dat ik mij nog zoo goed herinner haar, toen
nog een jong meisje, te hebben gezien in ingenue-rollen
en kleine partijen als de Schoolrfldster.
Sinds dien zijn meerdere jaren voorbijgegaan. en thans
is zij weder hare roeping voor het tooneel gevolgd. En
n u droeg de directie haar voor het eerst niets meer of
minder op dan de rol van Raymonde de Montaiglin, een
gIansrol van Cecile Sorel aan het ., heatre Franc;ais, een
pracht van een rol, maar zeker een van de moeielijkste
in een voor haar geheel nieuw genre. Want wat ik hierboven zeide van de noodzakelijkheid van aanvulling en
verduidelijking der rolle n in llfonsz"eur Alphonse geldt in
de eerste plaats voor die van Raymonde.
Indien de artiste zich bepaalt tot het spelen van de
rol zooals die daar geschreven staat, komt er niets van
terecht, temeer nog waar de tooneelaanwijzingen zoo goed
als geheel ontbreken.
Mevrouw Renee mag tevreden zijn met het resultaat
van haar pogen; zij heeft naar mijne meening glansrijk
de proef doorstaan. Natuurlijk zal zij bij verdere oefening
er in slagen, meer verdit:ping aan de rol te geven; zij
moet nog meer durven, nog meer vooral zich durven te
geven, zich gerust laten gaan in de uitillgen van gevoel,
die hier en daar nog te gewild bescheiden waren. Ik
herinner mij in de slot scene den angstkreet van Sorel,
als Raymonde meent dat haar kind een ongeluk is overkomen; dat was een rauwe gil, die bij de toehoorders
dien bewusten prop in de keel joeg dien men bij een geweldige emotie gevoelt.
Als in het eerste bedrijf het kind ten tooneele verschijnt,
is dat moment voor Raymonde zeer moeilijk te spelen.
Zij moet tegenover haar man zich koel houden, terwijl in
haar· binnenste het moederhart onstuimig klopt bij het
weerzien van het dochtertje dat zij zoo langen tijd niet
zag. Mevrouw Renee had hier eerst ee n heel mooie geste:
ze viel tegen het tafeltje aan, er over heen starend naar
het kind.
Maar daarna bleef zij wat al te onbewogen er bij staan;
zij had toen een van de moeilijkste problem en op te lossen
die er voor den tooneelspeler zijn: in de scene op het
tooneel moest zij geenerlei aandoening verraden tegenover
haar tegenspeler, den echtgenoot; en toch moest zij het
aanwezig zijn van de aandoening verraden aan de andere
zijde van het voetlicht: de toeschouwers moesten even zien
wat er in de moeder omging bij het terugzien van het
kind. Een quaestie van tooneel-optiek, en een zeer lastige.
Ik ben er zeker van, dat Mevrouw Renee, die reeds
blijk gaf van groote studie, er in slagen zal ons spoedig
nog meer te geven dan wat wij nu reeds waardeeren:
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grooten tact, voornam e , zeer verzorgde dictie en gebaar,
juist begrip van de tooneelfiguur.
Wat t e zeggen van Semlni s Kin deren , het geweldige
stuk van de n Vla ming Rafael Verhulst , dat op 17 Novembe r
als premiere ging ook a lv</eder bij de onvermoeid e Nederlandsche Toonee lve reeniging?
E e n g eweldig stuk, zeke r. een van ste rk coloriet. da t
uite rlijk d e kenteeken e n draagt van een ontzagwekke nd
drama. Is het da t ook innerlijk? Ik meen , het te moeten
ontkennen. Wat gebeurt er al ijselijks in dat overladen stuk!
E e n krankzinnige v~rst, een boosaardige moeder, een
valsche priester, een (zij 't ook avant la lettre) overspelige
vrouw, de n dito overspelige bastaardbroede r van den v~rst.
een volksm e nner, een c10wne ske nar, strijd tusschen adel
en g eestelijkheid e n burgers, tussche n geloof e n ongeloof;
moord en doodslag, wat ee n o ver lading van op de
spits gedre ven figuren en toestande n, wat een g e weldige
m otieven ; ~ m a ar hela as! wat een verdoe zeling van dat
alles, wat een g e mis aan uitwerking . wa t een uiterl ijke
schijn van gedoe met op de kep e r bes chouwd povere n
inhoud. Ee n kle urige kaleidos koop die aan on s voorbijtrekt, zonder ons te treffen. Ja mmer van a l de moeite, al
de kosten, al h et talent dat door d e To oneelv e reeniging
aa n d it w erk h estced werd.
C. A. V.
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Er zij Jl tvve e moge lij khed e ll, waardoor een tooneelstuk
g een belangstelling kan trekke n: he t is Ie goed of het is
t e slecht. In het ee rste geval gaat het ver boven h et
begrip van den doorsnee-toeschouwer, iri he t andere blijft
h e t ver beneden dat begrip.
De doorsnee -toeschouwer wil juist datge ne wat in het
gemakkelijk bereik van zijn begrip ligt, wat hij gulzig
en schrokkig kan opnemen, kan inzwelge n lOoals de wijdopengesperde deurmonden van ee n kerk de geloovige
schare inslokt op londagmorgen. D e doorsn ee-toeschouwer,
een reus immers uit d uizende n m enschen geknee d, - is
een goedzak, een zoe tekouw, en ee n lekkerbe k, al wat
bitter is of wrang versmaadt hij, al wat nieuw is of ande rs
dan gewoon, verwerpt hij, hij verveelt zich niet en wordt
ook niet ongeduldig e n even gemakkelijk als hij bij het
g e niet~n van e en klucht zijn lever laat schudden, zoo
g e makkelijk ontlokt een drama hem gevoelige tranen. Als
h et vooral maar nie t te go ed of te slecht is, want de
kolos aanbidt, is de h eld van de middelmatigheid.
De »lin voor het Kwade« heeft hij ver van zich
afgegooid en met » lieleraa dselen « heeft hij zich niet

willen ophoude n, maar gretig heeft hij g e beten in Cole tte,
de wildzang, gesmuld van dat goedkoope suikergoed.
waarvan hij maar niet genoeg kon krijge n.
En waarlijk, de schrijvers van dit blijspel, de dikwijls
geestige Parijsche correspondent va n de New York IIerold.
Pi erre Ve ber en zijn collaborateur H , de Gorsse hebben hun
poppetj e zoet genoeg toebereid.
Opgevoed in de provincie door twee maagdelijke tantes ,
Aglac e n Hortens e , is Cole tte een meisje va n zestie n
geworde n, dat door haar dartele uitgela tenheid en haar
frissche le vensvreugde de twee oudjes zoo ve ron trust en
van streek ma akt, dat ze. op raad van d e n pastoor,
besluite n haar uit t e huwelijken aan een notarislOon, die,
naar het oordee l van de dienstmaagd Leonie, zoo vee!
g elijkenis toont met ee n stijfopgestopte bloedworst.
Geste rkt door de woorden van den be roemd e n schild·er
Mau~ic e Delanoy, lid van het I n stituut en Ridder van
he t Legioen va n E er , die, in den tijd da t hij als pen siongast in het huis van de tant es verto efcle met Col ette
vri e ndschap hee ft g esloten en zelfs ill haar ee n arti este
h ee ft ontdekt, ontvlu cht zij naar Parij s. op het ooge nb!ik dat notarisfamilie , pastoor en tantes, de verloving \vill e n
Vleren.
Dit eerste bedl'iji , waarin de je ugdige onbe vange nh eid
van d e darte le wild zang een aardig contrast vormt met
de stijve , voorzic htige ingetogenh eid cler beid e tant es, is
weI h e t aardigste llit het stuk.
Maar waarom de logic a zoo opzette lijk voorbijge zien
om dez e tege nstellin g ook in de kleere n te zoeken ?
Di : is conve ntionee l. Colette wordt opgevo ed door h aar
ta ntes en het is logisch dat die beide vrOllwe n haar ook
kleeden . niet naal' de n smaa k van Colette , di e nog ma ar
ee n kind is,' doch n aar hUll eigen kleinburgerlijke opvatting
,'a n wat een kind behoort aan te hebbcn.
Vee! a ardige r lOU het g ewe est zijn indien Colette, in
plaats va n het kleurige japonn etje en de groote, roode
hoed , stijver e n pre utscher gekl eed ging, waardoor haar
uite rlijk in volslagen dish a rmonie met haar innerIijk was
g e weest, en zijzelf. naar overeenstemming zoekend, haar
smakelooze hoedj c met rozen had opgesmukt en het
doodsche japonnetj e met ee n gro ote to e f klaprozen uitclagend opgevroolijkt had.
Maar helaas. we hebbe o te doen met e e n Fra nsclt
blij s pel. dat be teekent een onwaal'schijnlijk g eg e ven , een
beetje grappigheid, g eest som wijle n, ee n weinig goedige
spottcrnij , wa t sentimentaliteit, onmisbare liefde en een
g e forc eerde samenloop van omstandighe den.
Nadat Colette zich acht dagen in een klein hotel he eft
schuil kunn e n houde n, komt de politic . di e haar moet
opsporen, op het vermo ede n d a t zij zich bij Delanoy
b e vll1dt. juist oj) he t oogenblik c1at Col ette daar wcrkelijk
i" kom e n binnenvalle n en de schilder haar logie s heeft
b eloofd. De commissaris Vergnoud , een vriend van Delanoy,
komt huislOcking do e n, vindt Colette verborgen ac hter
ee n kame rschot. Maa r deze Vergnoud is een co mmi ssaris
die nog gemoedelijk er is da n die van Courtelin e . Cole tte
w eet he m tc vleien e n als de notarislOon Alcide. even eens
' naar Parijs gekomen om zijn weggeloopen bruid van
Delanoy weg te hale n, haar opeischt doe n beid e n of zij van
Colette niets a fwet e n. Alcide zegt eenige on aange naamh eden aan he t adres van Ve rgnoud lOnder te vermoeden
dat hij met de n commissaris spreekt. Vergnoud maakt zich
be kend , geeft Alcide een reprimandc over zijn beleediging
van het gezag en loodst h em met een zoet lijntje en een
billet voor de Moulin Rouge de deur uit. Maar daarmede
ook is de commissaris medeplichtig ge\vorde n aan het
onttrekken aan het ouderlijk gezag van een minderjarige.
Colette zal blijven, neemt intusschen iedereen voor zich
in en is het zonnetj e in het huis van Delanoy. Haar leermeester in de schilderkunst behandelt haar als een kind,
I
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kon nauwelijks worden onderdrukt. Met den Hee r Tartaud
dat hindert Colette, want zij verbeeldt zich hem lief te
als
Maurice Delanoy, die zich een echt fransch e artiestehebben en zoo hevig voelt zij de smart van die liefde,
kop had g e maakt, deelden de Heeren Poolman als de
dat zij snikkend tegen de trap . .ineen~inkt die een ooge~
blik te voren De lanoy met Zl)n gehefde Nancey ValOIS commissaris Vergnoud en de Heer van Hees als Alcide
het sueces van den avond. Van de klein ere rollen maakten
naar ee n andere kamer voe rde.
Nico.. de J ong en Alex Faassen iets heel verdie nstelijks,
Hier nade ren we een nieuw element in dit blij- en
kluchtspel: het element van de liefde, waarop reeds lang ten"IJI Mevrouw de Jong- Werthwijn een alleraardigst
werd gewacht. Zonder h et zich te durve n of te willen type leverde van een Bretonsche maagd.
Mevrouw Coelingh-Vorderman was de meer moederlijke
beke nnen worstelt ook Delanoy, de man van 49. tege n
een gevaarlijk liefdege voel voor?e 16-jarige Colette, echter tante Hortence. Met opzet noem ik haar h et allerlaatst
weet hij dat gevoel te overwmnen, ze Us nog wa~neer omdat zij bij de tweede opvoering van «Colette,) de hulde
Colette he m haar liefde be kent. «Je bent nog een kll1d », in ~ntvangst heeft m~gen nemen haar door een talrij k
pub!lek , ter gelegenheld van haar 30-jarige n die nstveris zij n alltwoord.
We voelen hierin z!jn twijfel e n g ev en de hoop op een vullIng. geschonken. Met zeer fraaie, kostbare bloemstukken
I e n een
hartelijk applaus werd zij vereerd.
ve rloren avond nog met op.
Het zal voor dez e verdienstelijke, nauwgezette actrice
D e liefde va n e e n bejaard man voor ee n jong melsJe,
dat bewondering en dankbaarheid verwart met liefde , is ee n groote voldoening zijn g eweest op die n avond te
een onderwerp dat in Sehilrmann's «Veertig .) reeds met ervaren cl~t haar ~pee ltaJent , - al heeft zij niet altijd de
talent is b ehandeld. In blijspelen echter van het genre gelegenheld dat m groote rollen te ontplooien ~- in
Colette gaan dergelijke prachtige e;ementen glad .. ~nze breeden kring wordt gewaardeerd. En \Vaar deze huldeneus voorbij , het lijkt wei, ~en ve~~eve de vergelt)kll1g, betuiging geheel onvoorbereid geschiedde is dit voor
Mevrouw Coelingh- Vorderman een reden te meer om er
op een kijkdag van een publteke veilIng, waar voon~erpen
trotsch
op t e zijn. Ook baar confraters lieten zich niet
van kunst, n aast huishoudelijke artikelen zijn te vl11den,
onbetuigd.
en daardoor hun waarcle niet kunn en opbrengcn.
\lVe zijn troU\vens nog maar aan 't begin van de vele
Ook elit Iiefelesele me nt brengt niets op. want een simpele
jubilea
die ons nog wachten. Behalve Mevr. Mannkus van de n vrienel harer jeugd - 0, die je ugdvriende n
Bouwmeester wier 40 jarig jubileum we hier in Tivoli braaf
toch ! - dic Colette bij Delanoy <. toevallig .) mo est ontmoetcn CTeeft haar d e ze kerhe id dat ze niet haar bejaarden hebben meegeholpen om hartelijk te vie ren, zullen eerlang
bescher'm~r, maar de n jongen Pierrc .. Scrnin bemint. Dit : Mevr. Holtrop van Gelder en dc He er Chrispijn den tijd
hooren 'vve ecrst in het laatste bedn)f, clat speelt aan de herdenke n 'vvaarop zij voor 't eerst aan het Toone el kwamen.
:vlaar 't is vree md. wij, Rotterdammers, zijn nu eenmaal
Azuren Kust, welke verblijfplaats inmiddels door cen p~.r
geen
me nscbe n voor uiterlijk vertoon of uitbundige feestticulicren speurder is ontde kt gcwordcn. Ue tant.es Zl)n
in aant ocht en het vooruitzicht van Col ette geschelden te vreu~?e. \lVe bouden ons kalm, altijd netjes in de plooi
zullen worden CTeeft bij Delanoy den doors lag h aar zijn e n ZIJn zoo bevreesd voor anze degelijkheid dat we het
liefde niet lanCTe~ te verzvvijgen. Zii a anvaardt zijn liefde vorm~n van een commissie , het aanbieden van hulde blijken,
en zal zijn V[(~Uw worden, ondanks het briefje dat Dclanoy het ~ltspreken . van een bO~1d.igen sl;leech en al het aardige
ill haar portefeuille heeft gevo~den e n dat h et bewIJ s v~n wat 11l ex pansleve, geestdnfttge bremen op zoo'n jubile umbaar liefdc voor P ierre Sernlll behelsde. En als l1let avond al opkomt. aarzelend bespreken om toch vooral
Delalloy's vric"nd. de brommerige, maar edclaardige niet te ,vorden aangezien voor kunstm a niakken en uitslovers
die niets be.te~s t.e doe n h.ebben . De bij dergelijke feesten
SilIJon ~au juist bijtijds was komcn aantuffen.. zouden ze
ook elkaar werkelijk gekregen hebben. De schn]Yers hadde n voor commlSSle · ltd alle elgenschappe n be zittende Rotterechte r Colette vo~r Pierre Sernin bestemd en maken dat dammer wenscht hoogste ns in aanmerking te komen
gau w even in orcle door Simoneau het misdadig: van wann eer he t d e glorie betreft van zijneigen stad, als er
Delanoy's trouwplannen t e laten ontvouwen. Deze ?s on- een vr?uw of ee n mar~-van-het-toon e el , van zi/n tooneel
micldellijk overtuigcl, waard?or men zoo opp e r~.lakklg zou te huldlgen va It, aan wier opkomst hij eenigermate mee nt
zeCTCTen dat !let nie t zo o -:llep zat, maar we zlJn aan het debet te zijn, omdat hij geen enkele nieuwe creatie ver~~
d
.
h
laatste bedrijf en veel moet er ~o& op e pootJes t erec t zuimde te gaan zien en toetejuichen .
'vVe hebben nu maar knusj es onder elkander gevierd,
komcn. Zoodat Delanoy het bnefJe van Colette zelf aan
Pierre Sernin overhandigt, \vaardoor deze overgelukkig in het opgctogen. dankbare publie k en Zij, de Hollandsche
de anncn val: Colette stormt. De tantes komen en vincl e n ?ar.ah, de meest markant ~, m eest elegante en - bij dit
in plaats van een o nteer~l meisje , een. onsc~tlldig e n over· Jubtleum, nog zoo verbazmgwekkend veerkrachtige vergelukkig verloofd paart]e , dat onmld(lelllJk hUl? zegen schijning aan he t Nederlandsch Toonee!.
Zelfs zonder de zoo dadelijk stemmingwekkende muziekontvanot
ik O'eloof haast, omdat. ze dc verzekerl11g van
b , b
fantares
was de propvolle Tivolizaal gezelliger dan ooit.
Delanoy dat hij voor Colette nOOlt anders dan een vader
is geweest. maar nauwelijks geloofde n, hetgeen trouwens Nauwelijks konden de handen van het ongeduldig ,< haar» verI beidende publiek werkeloos blijven, maar toe n zij dan ook
niemand hen kwalijk kan nemen.
.
Het s pelen van dergel!jk soort blijsp ele n IS aan het eindelijk kwam, ging er een roffel door de zaal zoo langdurig
e n zoo hartelijk f'n zoo echt ,velgemeend, dat Mevr. MannRott. Tooneelgcze lschap Ultstekend toevertrouwd . .
Elsa Mauhs was Colette en zij heeft het zoete m haar Bouwm eester, die op een applaus wei voorbereid kon zijn,
rol ons zoo op het puntje van de tong gelegd dat zij i?- er toch even beduusd onder werd.
De kern van het feest, de toespraken, kwamen voor de
een woorcl. <, snoeperig" was. Voor zulk .soort rolle n heett
deze bevallige artieste een m erkwaardlg talent, hetwelk pauze, toen het doek opging en tusschen de gereedstaande
ook door het publie k warm er~ spontaan wordt ge w~ar bloemen Mevr. Mann - Bouwmeester ten tooneele geleid
deerd. Mevrouw v. Eysden- Vmk heeft met opoffenng werd aan den arm van de n Heer Chrispijn.
Uit den kring van confraters, vrienden en bewonderaars
van haar vrouwelijke ijdelheid en met forceering van ha~r
trad
allereerst Mevr. van Eysden naar voren, die in een
tal e nt , een alleraardigste ea daarom zeer te loven creatle
geleverd van de provinciale tante AgI.ae. ~e was onder keurig, hartelijk speechje de hulde van het Rott. Toon eelhaar neepjes-kapj e en haar teekenachtlge gnm e volkomen gezelschap overbracht en haar als blijk daarvan een zeer
onherkenbaar. Een \velverdiend applaus voor deze, voor fraaie goud bestikte tasch aanbood, vergezeld van een
een actrice als Mevr. v. Eysden, zoo sympathieke daad, prachtige bloemengarve.
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Ook namens de Rotterd. afd . van het Tooneelverbond ee ns per maand een goede theatervoorstelling, opera of
overhandigde zij een reusac htigen mand bloe me n als eer- concert te bezorgen voor betrekkelijk weinig geld. De leden
biedige hulde van de a fde eling aan de groote tale nten
betalen ee n inleggeld van I Mark , terwijl de bille ts ook
van Mevrouw Mann -Bouwmeester. En daarmede was de niet mee r als een I Mark kosten. Door loting worden de
file van a l maar bloemen aandragende bewonderaars ge- plaatse n vastgesteld, terwijl ieder lid afwisselend een namidopend, van he t Vrije Tooneel, van Joh. Mulder's gezel- dag- en avondvoorstelling bijwon e n kan. Terwijl op ' t oogenblik de »Ne ue Freie Volksbiihne« 50.000 leden telt en een_
schap enz.
Eindelijk, gero erd. nam de jubilaresse zelve het woord . eigen yolksschouwburg bezit, heeft de " Freie Volksbiihne «
Zij herinnt'rde aa n haar j e ugd doorgebracht in Rotterdam, thans ook hare plannen voor een grooten en modern e n
aan haar huwe lijk gesloten te Rotterdam, aan de geboorte volksschouwburg gereed, Dat eigen gebouw is echter lang
van haar kinde ren te Rotte rdam, aan haar komediespelen niet voldoende om den leden minstens eens per maand
hier op dezelfde plek in Rotterdam, \vaar zij nu, na 40 een voorstelling- aan te bieden . Vandaar, dat in anderejaren, te jubelen stond en waar zij vroeger tocn daar nog de schouwburgen door het desbetreffende e nsemble de andere
groote kom edi e stond, gespeeld had onder Anton P eters be noodigde voorstellingen gegeven worden. De >, Freie Volksen Suze Sablairolles.
biihne < gaf in het vorige seizoen 200 voorstellingen voor
Wei mocht zij daarom zegge n niet als een vreemde in
18,000 personen.
ons midden te staan!
Op welk niveau deze »kunst voor he t yolk « staat, moge
Nog vele malen werd de grootste onze r toon eelkunste- blijken uit het voorloopige speelprogram der »Neue Freie
naressen toege juicht en to egeklapt, voor welke sympathie- Volksbohne e< . Hierin vindt me n o. m. Bjornson's »Faillisbetuigingen zij innig-dankbaar buigend en knikkend dankte. sement ,< , Dumas' " Francillon «, Ibsen's »Bund de r Juge nd «,
Het was ee n rond-ge moedelijke, gulle, oprecht hartelij ke Thomas' "Erster Klasse « en Stucke n's »Lanzelot <, terwijl
feestavond.
de "Freie Volksbiihne « haar seizoen open de met o. m.
Mevrouw Mann - Bouwmeester droeg aan een breed Bjornson 's blijspel: » Wenn der junge Wein bhiht « e n
Oranj elint de gouden p e nnin g haar door Koning Willem III Lessing's Nathan der"VIr eise « , alles gespeeld door eerstegeschonken. H e t deed onwillekeurig d e nk e n aan haar groot- e nsembles van Berlijn.
vade r Roosevelt e n aan den die nst welke deze mocdige
Ik mee n dat verdere commentaar overbodig is. Naast
acteur h et H uis van Oran je in die dagen bewees.
deze 2 kunstorganisatie 's voor ht't yolk staan er eveneens
Zal, nu zijn e afstammelinge het schoonste sieraad werd 2 voor den z. g. middenstand. Het zi,in de beide Schillervan ons Nationaal Tooneel, dezen dien st door de Rege ering j theat e rs , die voor een betrekkelijk kleine entree hunne
onvergolden blijven?
i deuren wijd openzetten voor de middenklasse, welk e niet
A. Y. W.
tot de »Freie Volksbiihnen « kunn e n of wille n toetreden
NASCHRIFT.
en ook nie t de koninklijke en andere dure SChollwburgen
Er is aan «in den drup», een tooneelmatig geschreven . kunn e n bezoeken. Waar deze toch minstens 5 a 6 Mark
oppervlakkig vertelse l, hehvelk door de schrijfster Mev r. voor een I ell rallgplaats eischen, biede n de Schillertheaters
L. Rompel - Koopman een «blijspej" wordt genoemd een deze voor I Mark aan, terwijl orchester-fautcuil en parket
raadsel : wa t nml. de n H eer v. Eysden bewogen kan hebbe n niet meer dan 2 of 2.50 Mark koste n. Bij abonnement zijn.
h et voor 't voetlicht t e brenge n . Het stukje - de 4 be- deze prijzen natuurlijk nog geringer. W elnu, in beide schou\\'drijven waren nog voor 10 uur afgespeeld - mist inhoud, burgen werken Ie klas- ense mbles , die zoowel het toon ee lgeest en fantasi e, er is geen botsing geen wri,iying van als het blijspel uitste ke nd uitbeelden en wier klassie kgedachten, geen conflict, er is niets anders dal. dor , 01:- repertoire genoemd mag worden, Deze wee k brengt he t
belangrijk geredeneer va n twee jonggehuwden die een ge- Schillerstheate r in Charlottenburg Sophocles' »Antigone <
dee lte van hun inkomen afstaan om daarmed e de eere - voor het voetlicht.
schuld te betalen - Ii ever van den man -- e n zich nu
Ten slotte is voor dit seizoen nog ee n derde g elegengenoodzaakt zien te bezuinige n. D e booze wereld echter heid voor goedkoop schouwburgbezoe k georganiseerd, een
legt deze zuinigheid anders uit en wei zoo dat de rijke zeer te e ken e nde zelfs. Deze wordt n,L geboden door het
grootouders zich genoodzaakt zien hun kleinkinde ren te
~ensemble der e ngagements-Ioozen ». Door het ontbinden
vragen wat er van de praatjes waar is. Dit gebeurt in van het welbekende Hebbeltheatere nsemble, dat, a ls ik
h et 4e bedrijf, waarin d e oude dame de edele daad van mij niet vergis, weI eellS een gastspel ill Amsterdam
het echtpaar ve rnee mt e n er voor borg staat dat Opa de gegeven heeft , e n de verandering van het «Ne ue Theater»
rest van de schuld betaalt.
in een operettentheater zijn talrijke dames en heeren
Z~0<l:ls gezegd was de opvoering van dit stukje een
tooneelspele rs «arbeidsloos» geworden en nu hebben deze
verglssmg.
« arbeidslooze toon ee lmenschen » onder de auspicien van
VOOl'al aan Elsa Mauhs is de schrijfster intusschen dank de Biihne ngenossenschaft, d.i. de tooneelspelersorganisatie,
verschuldigd voor de toewijding \vaarmede zij h et jonge zes verschillende ensembles gevormd, die op den 2 /-l-sten
vrouwtje heeft g espeeld.
A. \'. W.
van deze maand met hunn e voorstellingen zullen beginnen.
In verschillende gehuurde zalen zull e n zij opvoere n:
«Minna von Barnhelm», «Kabale und Liebe ,· , «FlachsBET TOONEEL TE BERLIJN.
mann als Erzieher», <'Gliick im Winkel», «Der Hiitte nAlvorens met de eigenlijke bes pre king van den inzet van besitzer » e n «D er Raub der Sabin erinnen ». De prijs der
't B erlijn sche speelseizoen te beginnen, wensch ik eerst plaatsen zijn op 50 P£. , I Mark en 1,50 Mark vastgesteld,
in 't kort te wijzen op eenige hier in de Duitsche hoofdstad dus zee r goedkoop.
bestaande kunst-organisatie's , welke door haren eigenaar't Is te hopen, dat de dames en heeren er ee n goed
dige n vorm en inrichting zeer zeker de aandacht van het honorarium uitslaan, al staat het te vre ezen, dat zelfs een
buitenland verdienen.
stad van 3 millioen van het goede te vee I kan krijgen,
Het motto: »Goede kunst , in 't bizonder goede toone el- te meer als me n bedenkt, dat e r naast al deze goedkoope
speelkunst voor het volk«, heeft hier twee organisatie's gelegenheden nog een vijf- a zestal goede volkstheatersdoen ontstaan die, vreedzaam naast elkander werkende, in Berlijn gevonden 'Norden,
inderdaad goede tooneelspeelkunst voor het volk brengen.
Het zijn de " Freie Volksbuhne « en de »Neue Freie Volks** *
biihne « . Beider doel is: aan de minderbedeelden minstens
1
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En thans zou ik aan mijn eigenlijke kroniek beginnen
kunnen. indien ik den lezers, om hen geheel op de
hoogte van den algemeenen tooneeltoestand hier in
Berlijn te brengen, nog niet eenige andere interessante
bizonderheden mede te dee len had.
Door Friedrich Kayssler, zelf een tooneelspeler, is n.l.,
nog niet zoo heel lang geleden het idee gelanceerd, een
«Versuchsblihne fUr Unaufgeflihrte» (m. a. w. een soort
dramatisch proefstation) op te richten. Hij motiveerde
zijn voorslag als voigt: (, Door de bestaande tooneelverhoudingen wordt voor vele schrijvers, wier werk waardig
was op te voeren, de weg een voudig versperd en, als
ten slotte eenmaal hun werk toch nog voor het voetlieht
komt, zijn er zoovele jaren verloopen, dat de jonge
schrijver, wiens werk het publiek voorgesteld wordt, een
oude man geworden is. Waaraan ligt dit?» vraagt Kayssler.
Ais acteur vat hij het vraagstuk van de practische zijde
aan. Een jonge schrijver zendt zijn werk aan verschillende
schouwburgdirecties. Het stuk komt in de handen van
den dramaturg en wordt door dezen misschien gelezcn.
Dit misschien is niet als een verwijt op te vatten, want
de man, die dit verantwoordelijke ambt heeft, is een veel
geplaagd man. \N ordt nu het stuk werkelijk gelezen en
direkt als goed en opvoerbaar genoteerd, dan kan het zeer
licht voorkomen, dat het door bezettingsbezwaren niet
onmiddellijk gebruikt kan worden, of dat het speelplan
een tusschenschuiven niet meer toelaat, of dat de opvoering te hooge kosten meebrengt, kortom het stuk
wordt voor later tel' zijde geschoven en .... vergeten!
» Waarom", zoo vraagt Kayssler, )_ wordt niet een offieieele » Versuchsblihne« georganiseerd? ( Een ) Probierschouwburg , onafhankelijk van aile andt're in Berlijn, ell
staande op neutralen bodem. of een onder mede\yerking
\'an aile Berlijnsche schouwburgdirectie's, die de ontwikkeling der kunst waarachtig bevorderen willen. De toekomst
van het Duitsche drama is het dubbel waard, dat door een
dergelijke officieele » VersuchsbLihne« een bres geslagen
wordt in den Chineeschen muur, \\"aarmede het publiek
door zijne sensatiezucht de vrije en natuurlijke ontwikkeling
van de Duitsche tooneelspeel en schrijf kunst dreigt tegen
te houden.«
Tot zoover Kayssler. Men ziet, dat ook hier in Berlijn
de tooneelspeelkunst zich naar de mode en den tijdgeest
richt. Het beste heeft men dat in het afgeloopen zomer
seizoen kunnen bemerken. Als de zomer in het land komt,
trekken n. I. de goede Berlijnsche ensembles niet, zooals
in Holland, den boer op of de kermissen af maar verwisselen
met andere eerste klastroepen uit b.v. Hamburg, Weenen,
Munchen, Dresden enz. Deze laatste spelen dan den
heelen zomer lichten, pikanten kost, die niet tot nadenken
drijft, doch hoofdzakelijk als amusement dienst doet. Of
dit ruilsysteem in financieel opzicht aan te bevelen is, zou
ik niet durven beweren. Over financieele resultaten gesproken, het Metropoltheater, dat elk jaar met eene nieuwe
revue komt (de tegenwoordige heet: »Die Nacht von Berlin«)
en dat hoofdzakelijk zijn kracht zoekt in lichteffekten,
kleurige costuums, schitterende ballets, populaire melodien
en. " mooie beenen op de planken en de modernste
hoeden en toiletten v66r de planken, kortom in het
mondaine, sloot thans zijn jaarrekening met een dividend
van 20 0/ . Dat is om te watertanden nietwaar? Behoeft
men zich bij dit resultaat nog te verwonderen, dat de
meestc directie's hier zich op het pikante, mondaine genre
toeleggen? In ieder geval getuigt dit feit niet voor den
smaak van het uitgaande Berlijnsche publiek.
Er is echter nog meer, dat de tooneelspeelkunst hier
in 't algemeen in een verkeerde of liever, te eenzijdige
richting drijft, en dat is de sterk doorgevoerde regiekunst,
zoodat de aankleeding van het stuk, de »mise en scene«
alles is, terwijl de inhoud, het dramatische uitbeelden meer

op den achtergrond komt. Als men hier de verschillende
schouwburgen bezoekt, dan staat men eenvoudig verbaasd
over de overvioedige aankleeding der opgevoerde stukken.
Het is als 't ware een regiewedloop tusschen de verschillende directie's. De diepere oorzaak hiervan zit in den
strijd over het vraagstuk: tooneelspelers of litteratoren
als directeuren. Voor eenige jaren ontstond hier in lierlijn
eene beweging, die de leiding der schouwburgen uit de
handen der litteratoren wilde wegnemen, om ze in die
der vakmenschen te leggen.
De heerschende naturalistische richting had v66r dien
tijd een eigenaardig verschijnsel in zijn gevolg medegebracht: als schouwburgdirecteuren traden al meer en
meer jongere schrijvers op, waar voorheen aileen beteekenende acteurs zich tot deze eerste posten hadden
kunnen opwerken. Het gold toen, bovengenoemde naturalistische richting bij 't yolk in den smaak te doen brengen
waarbij het meer op de keuze der stukken dan wei op de
wij~e van opvoering aankwam.
Vereenvoudigingen in de
regIe en andere met den naturalistischen stijl overeenkomende veranderingen maakten het dezen niet-vakmenschen gemakkelijk zich in deze nieuwe wereld tehuis
te gevoelen.
Toen kwam de readie! Men verlangde cen werkzamere
regie. Dat gctheoretiseer in een eenvoudige kamer was
men moede. Een stuk moest «aangekleed» \\'orden, het
oog wilde het zijne ook hebben. En de nieuwe generatie
wist het door te zetten, dat de litteratoren uit de leiding
verdrongen werden en de vakmenschen meer in hunne
plaats lraden, zoodat niet meer de '( litterat or-dramaturg»
het beslissende woord had doch de «regisseur , die zich
natuurlijk gelden liet en .... zoodoende de (regie» hoofe!zaak were!. Hier in Rerlijn zijn nog slechts twee schouw·
burgen' wier directeuren litteratoren zijn, n.1. de koninklijke
schouwburg met Dr. Paul Lindau als kunstleider en «Het
Lessingtheater» met Dr. Otto Brahm als directel1r.
Wellicht duurt het niet lang meer, of er komt weer
een nieuwe reactie N ous verrons!

***
Eindelijk kan ik dan aan mlJn kroniek beginnen. Ook
hier heet hct ziften en nog eens ziften. Immers, na den
tijd dat hier het winterseizoen met volle dramatische
kracht begonnen is, zijn er zeker een 25-tal premiere's
geweest, in een week zelfs 15 stuks. Nog altijd kunnen
de Berlijnsche schouwburgdirecteuren het niet nalaten
5 a 6 eerste opvoeringen op een avond te geven. Enfin,
ik heb mij tot de voornaamste bepaald, d. z. die van de
koninklijke ~chouwburg. het Duitsche en het LessingTheater en.... het circus Schumann! De koninklijke
schouwburg heeft reeds twee van zij n 3 premiere's, die
het voor Kerstmis op zijn speelprogram had staan, gebracht,
n.1. (( Penthesilea» van Kleist en «Der Bettler von Syrakus»
van Sudermann; de «Nibelungen Trilogie» van Friedrich
Hebbel staat ons nog tc wachten. In elk geval begint
zich thans Dr. Lindau, na een tweejarige di~crete werkzaamheid, in zijn volle kracht te toonen.
De kunstconcurrentie, die er bestaat tusschen het
koninklijke en 't Duitsche Theater. bracht het laatste er
toe, om ook Penthesilea op te voeren.
Een klassiek werk van een modernen dichter, die van
zijn eigen werk gezegd heeft: «Mein innerstes Wesen
lieg: darin· der ganze Schmerz zugleich und Glanz
meiner Seele», door twee der beste ensembles van Berlijn,
bijna tegelijkertijd te zien opvoeren, is waarlijk e'en
buiten kans j e.
Men kent de stof: Penthesilea, de koningin der Amazonen
be mint Achilles, doch door dezen verstooten, vervolgt zij
hem met een gloeienden haat. «Penthesilea, stervend in

HET TOONEEL.
de armen van Achilles," was een geliefkoosd onderwerp
der Grieksche kunst en heeft ook den ongelukkigen Kleist
tot een van zijn beste tooneelwerken geinspireerd. Gelijk in
Vondel's drama's vormen ook hier de lange berichten der
boden en beschrijvingen zoovele struikelblokken, waarover
de opvoering vallen kan. Hierbij komt echter nog de grootste
regiemoeilijkheid, n.!. daarvoor Ie zorgen, dat het amazonenleger geen operettenvertooning wordt. Goethe, die
Kleist zoo hard beoordeelde, noemde het zelfs .... een
poppentheater. De eerste moeielijkheid werd bij de opvoe
ring in de Koninklijke Schouwburg glansrijk overwonnen.
Kleist's moeielijke, doch van rijkdom aan gedachten overstroomende verzen werden met een prachtige dictie gezegd,
doch . . .. het amazonenleger was geen verzameling van
manwijven, 't operetteachtige was nog nif:t geheel verdwenen.
Hoe geheel anders was de opvoering in het "Duitsche
Theater." Hier werden de verzen niet zoo goed gezegd,
doch de amazonenarmee was waarlijk een troep wilde
manwijven, stammen de uit Kaukasisch-ethiopische sprook
jeslanden. Op het platrond van het draaibare tooneel was
een groot slagveld opgebouwd, met heuvels en bruggen,
waarachter en waarop zeer mooi in scene goede slagveldbeelden gegroepeerd werden.
Kortom beide opvoeringen waren werkelijk kunstprestatie's, den beiden hoofdschouwburgen van Berlijn volkomen
waardig.

***
In het "Les.;in,;; Theater", den bekenden Ibsen-Tempel,
zagen we twee eerste opvoeringen van twee nieuwe oor·
spronkelijke Duitsche stukken, n.!. "Alles um Ge'ld" van
Herbert Eulenburg en "Das weite Land" van Arthur
Schnitzler.
Al dadelijk dient bemerkt, dat beide opvoeringen boven
onzen lof verheven waren. Het zou mij inderdaad aan
ruimte ontbreken om deze meesterlijke kunst van het
Lessing ensemble voldoende te huldigen Het werk van
beide schrijvers werd gedragen door een speL dat in de
kleinste bizonderheden af was.
Of nu de kunstwerken zelf zooveel innerlijke waarde
hadden is <Jan twijfel onderhevig. In elk geval was het
publiek in twee kampen verdeeld: het eene deel siste,
terwijl het andere ij verig applaudiseerde, trouwens een
gewoon verschijnsel van het Rerlijnsche premierenpubliek.
"Alles um Geld" is een uitgewerkt visioen, altijd een
r.lOdern droombeeld. De hoofdpersoon, Vincenz "eine
Kreatur Gottes", die in een geestelijke en dwepende atmos·
feer leeft, wordt in de wereldsche dingen getrokken en
verongelukt, hoewel hij tot op zekere hoogte nog altijd
een "reine ziel" blijft. Door 't ongeluk vervolgd: zijn
zoontje sterft, zijn dochter is ollteerd en begaat zelfmoord,
hij zelf - waarom zegt de schrijver niet duidelijk - komt
nog in de gevangenis - wordt krankzinnig en gaat te
gronde. In deze tragedie treedt op den voorgrond de hebzucht der menschen en klinkt de idee: Hoe gaarne mochten
wij een menschdom hebben van aile lage hartstochten
bevrijd, opdat het heerlijk zijn adel ontvouwen kon!
Arthur Schnitzler's «Das weite Land» bevat ook in den
gewonen modern-pikanten vorm een idee, die in de laatste
dagen hier in Berlijn in het rechtsgeding «\1etternich»
zoo plastisch geteekend is, nl. «hoe de spelerijen van zekere
ontaarde hoogere kt'ingen tot een drama voeren kunnen.»
De eigenaardige naam van deze «Tragikomi:idie» wijst
op de liefhebberij van den schrijver, om in dramatischen
vorm te philisofeeren over het menschelijke zieleleven,
bizonder op 't gebied van de liefde en het echtelijk samen,
even. :Wen ziet hier dan ook drie echtparen, wier huwe-

lijksleven euphemistisch uitgedrukt zeer bewogen is. Ten
slotte komt het tot een duel, waarbij een jong en bloedend
menschenleven wordt afgesneden. Zoo eindigen deze spelerijen in die hoogere kringen weer met een drama. De
schrijver heeft mt't dit alles 5 bedrijven gevuld, echter,
ondanks het oude en bekende thema zoo onderhoudend
en in zulk een vlotten dialoog, dat de leegheid door den
inhoud als 't ware verdween onder den meesleependen
varm der taal en de natuurlijkheid van het arrangement.
Schnitzler is een van de weinige mannen van de wereld
onder de Duitsche tooneelschrijvers; hij weet de atmosfeer
zijner handelende personen zoo juist weer te geven, dat
men onwillekeurig geheel opgaat in de handeling die daar
op de planken wordt voorgespeeld, nog te meer, als dit
alles weergegeven wordt door een ensemble dat uitmunt
in eenheid van spel en uitbeelding.

***
Na Sophocles' «Oedipus» Aeschylus' (,Orestes. ; beide in
het experimentale milieu van een circus. De vraag kan, ja
moet hier gesteld worden: Of deze oude tetralogische
kunst zich tot circuskunst leent? Te oordeelen naar den
dicpen indruk, dien de opvoering van dit schrikkelijkste
ell aangrijpendste del' Grieksche treur..-pelen gemaakt heeft,
schijnt Reinhardts geniale regiekullst hier een bevestigend
antwoord te geven. De opvoering was dan ook een geheel
andere dan die van Oedipus van verleden jaar. Al het
ongewone en bevreemdende, al het sensationeele en naar
de manege riekende was verdwenen. Aileen het viers pan
voor Agamemnon's Zegewagen herinnerde ons aan het
circus. Toch wilde het in den beginne niet recht vlotten;
de ensemblereden klr,nken verward, het koor der grij~aarcls
zeUe zich als een rij toeschouwers op de banken der
orkester-manege, Clytemnestra (Mevrouw Feldhammer) gebaarde zich als een Xan tippe, en onder de reuzen volks
menigte ontdekte men bij de gewapende en halfnaakte
voorloopers twee met een pince-nez op den neus en et'n
paar anderen met een politie- en et'n brandweermanshelm.
Het publiek bleef dan ook bij de eerste der trilogie:
«Agamemnon» \Tij koud. Doch dan kwam der trilogie
tweede drama: het "Doodenoffer" en nu ontwikkelt zich
in die massaopvoering een tragische kracht zoo groot, zoo
clit'p, zoo aangrijpend, dat men niets anders zag dan clien
knaap nog met den bios der on schuld op de wangen, die
met de strijdbijl de moordenaars zijns vaders Aegistus
en ... , zijn moeder bedreigde en .... ook doodde. In het
halfdonker was die scene zoo overweldigend, dat men ze
nooit vergt"et.
Jn het slotdeel der trilogie: »de Eumeniden '( werkten meer
dan 1000 figuranten mede. "Orestes ( is ons beter bevallen
dan Oedipus. En alhoewel we geen bewonderaar van
circus-tooneelspeelkunst zijn en bizonder na Richard If I
van Ferdinand Bonn in het circus Busch dit experiment
\'oor mislukt beschouwd hadden, zoo kunnen we toch niet
andel'S zeggen dan dat Reinhardts geniale regie ons een
Orestes in circus milieu heeft laten zien, die niet aileen
»meine Wenigheitc, maar ook de geheele Berlijnsche pers
voldaan heeft. Jammer, dat Berlijn hoogstwaarschijnlijk
zijn Uebermensch-regisseur zal verliezen. Naar men zegt,
heeft hij in Amerika een contract voor eenige jaren afgesloten. Hoe dit echter ook zij, hij heeft het »Deutsche
Theater' in 't bizonder en Berlijn in 't algemeen tot
middelpunt gemaakt van nieuwe banen voor de moderne
tooneelspeelkunst en daardoor Duitschlands hoofdstad een
kunst-attractie meer bezorgd.

***
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Ten slotte Sudermann's >Bettler von Syrakus«, de jongste
premiere van een oorspronkelijk Duitsch stuk in den
koninklijken schouwburg. Bijna elk jaar geven Duitschlands
meest becritiseerde tooneelautoren, Hauptmann en Sudermann - twee ~mallnen" - een nieuVl' stuk. Terwijl de
eerste in 't Lessing-Theater resideert, worden de premleren
van Sudermann in de laatste jaren in den »koninklijken«
gegeven. Sudermann is dus beslist »hoffahig ' geworden.
De korte inhoud van dit vijfbedrijvige stuk met een
voorspel is als voigt:
In het voorspel treedt rie Syrakusische veldheer Lycan
op en strijdt tegen den Karthaagschen veldheer Mogo.
Hoewel Lycon den slag wint, wordt hij toch door verraad
van zijn vriend Arratos door de Karthagers gevangen·
genomen, de oogen uitgestoken en tien jaar gevangen
gehouden. Dan ontvlucht Lycon
hoe verraadt de
schrijver niet - en komt als een arme, blinde bedelaar
in zijn vaderstad terug, juist op 't oogenblik, dat zijn vriend
Arratos, die zich inmiddels tot tyran van Syracuse opgewerkt en Lycon's vrouw gehuwd heeft, den verjaardag van
den slag feestelijk wil herdenken. Hiermede begint het
eigenlijke stuk, dat den strijd van Lycon - thans als
blinde bedelaar tegen zijn verrader in al zijn phasen
aangeeft. Het einde is: zelfmoord van Arratos en dood
van Lycon, die sterft zonder herkend te zijn door zijne
mecleburgers. Alleen zijn dochter, die cloor de stem der natuur
naar den bl indC'n bedelaar gedre\"f'n wordt, zegt bij zijn
lij k: " I 'at kan van allen op de Vl'ereld slechts een geweest
zijn ! « Hoewel het stuk in vlotte, goed afgeronde verzen
ge~chre\"en is, is het toch te eentonig van handeling,
omdat de blinde bedelaar geen tegenspeler hedt. Ii ij handelt
aileen, en weet de bedelaars en met clezen de verdere
inwoners der stad tegen den tyran op te zetten. Het pakkendste en psychologisch meest juist geteekende moment
is dat, waar de bedelaar tc zamen komt met zijn vromv .
Het ) Keine war so Schlange wie du , \\"eib! , gaf hier den
,,"aren gedachtengang der toe~chouVl'ers aan. Over 't algemeen is echter dit drama niet zoo diep tragisch als de
inhoud doet vermoeden. I'it komt hoofdzakelijk daardoor,
dat Sudermann de komende situatie's te gemakkelijk laat
vermoeden. Trouwens in hf't voorspel wisten we reeds,
dat Lycon onbekend, zonder roem sterven zou. Dat had
hem een geestverschijning in zijn tent, toen hij nog veldheer was, reeds voorspeld. En zoodoende kon het publiek
.telkens raden wat er komen moest. Daardoor ging de
spanning verlmen en was dan ook het succes niet zoo
groot, al werd de schrijver ook voor het voetlicht geroepen "
De opvoering was uitstekend, de decors zeer mooi, toch
kon dit alles niet den monotonen inhoud van Sudermann's
werk bedekken.
Ofschoon dit drama als dicht-werk litterarische waarde
heeft, vreezen we dat het als toonulwrrk in het lot van
Lycon deelen zal, n.1. »dat het roemloos zal sterven. «

Jos.
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VARIA.
Watis "marivaudage?"
Leon Blum geeft in Comleira de volgende paraphrase:
Qu'est ce, au vrai, que Ie marivaudage? Ne nous arretons pas au graces et au roueries de dialogue qui sont Ie
signe tout exterieur du genre. Dans son fond, et par
essence, Ie marivaudage est I'art de differer jusqu 'au denouement la resolution d'un probleme dramatique dont
tout les donnees etaient cependant acquises des Ie lever
du rideau et ne devaient plus se modifier depuis lors.
C'est l'art d'ajourner, de retenir, de faire durer les
etats, les situations et les sentiments. Un homme et une
femme s'aiment; aucun obstacle exterieur ne s'oppose a
leur amour. lis n'auraient que s'en faire part reciproquement,
et la piece serait terminee sitot qu'engagee. Mais, sans
toucher a cet amour reciproque, lequel doit se retrouver
intact au denouement, il s'agira de creer et de prolonger
entre eux les incertitudes, les malentendus. les equivoques,
de retarder ou de neutraliser les a veux, de susciter dans
chaque coeur des scrupules dilatoires dont il importera
peu que la vraisemblance soit douteuse pourvu que leur
delicatesse soit certaine. /I s'agira, pour reprendre une
metaphore celebre, d'engager les personnages, deux ou
trois actes durant, dans des srntiers de traverse avant de
les ramener sur la grande route, que rien ne les obligeait
d'ailleurs a quitter ....
Voila ell quoi consiste Ie mari\'audage.

!

Zijn er in Frankrijk nog dichters? In elk geval auteurs,
wier proza aan de beste Streckverse van Jean Paul herinnert. Uit eell artikel van Laurent Tailhade de volgende
symphonische strophe:
Goute a goutte, inlassablement, la bruine pleure, suspend
des larmes a. chaque feuille du peuplier vert dont les panaches effle ure nt Ie balcon . Sur la dune, a present rcverdie,
une equipe de golfeurs s'opiniatre a jouer dans I'eau. ees
quidams auraient-ils la meme endurance pour accomplir
un acte g e nereux ou meme raisonnable?
D'un gris tres pale, d'un gris de tourterelle ou de perle
maladive, d'un argent mat et mort Ie ciel etame la mer
qui monte. Aux brisants que I'ecume investit de capricieuses chevauchees, la vague a des rev-oltes, des echevelements de femme luxurie use, puis retombe monte sur I'arene
et s'evanouit en flocons blancs. Deja, Ie soir d'octobre
emplit I'atmosphere d'un crepuscule hati£. Et je re ve a
d'autres automnes, OU jeunes alors nOlls escortions Paul
Verlaine sous les platanes du Luxembourg, ou nOllS
ecrasions les feuilles rousses en marmottant les vers de
Marceline ou de Rimbaud. Com bien sont morts depuis,
sans compter Ie Maitre deplorable et tant aime!
Voici que Ie brouillard pluvieux se retire. Un peu de
soleil passemente d'un galon d'or les lambeaux de nuages;
pour la derniere fois, dans I'adieu vesperal et dans l'attente
du depart, hors la brume et sur Ie flot qui se dore, apparait comme une amethyste gigantesque, la f:\laise mauve
du Cap Frehel.
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CORSET TEN NAAR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden, omdat onze collectie corsetten
C P . a la Sirene, Paris - voor elk normaal of het
normale nabijkomende figuur, ee model bevat, dat beslist beter past en een eleganter figuur geeft dan het
beste maatcorset, onverschillig door wien dit wordt
gemaakt.
Het is bijgevolg voordeelig en gemakkelijk. veer U
er toe besluit een corset te koopen, deze C. P.·modellen
bij ons aan te passen, dan kunt U er zeker van zijn
een corset te krijgen, dat voor uw figuur geschikt is
en uitstekend past, terwijl dit bij maatwerk nog lang
niet altijd het geval is.
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Samson, heeft de tooneelschrijver M. E. Legouve, die, zelf
aile heil van wel-zeggen verwachtte en er ook over schreef,
eens een lezing gehouden op de letterkundige matinees
van Ballande te Parijs. Dat is al jaren geledcn. Gelukkig
is zij in druk verschenen. Enkele gedeelten er uit zullen
duidelijk maken, wat goed lezen en zeggen bedllidt, en
van hoe groote beteekenis aan een tooneelschool of conservatoire de kllnst van lezen en zeggen is.
Dc wetenschap der dictie, der kunst om wei te zeggen,
dient niet aIleen om goed komedie te spelen, maar zij
leert ook goed voorlezen, goed in 't publiek spreken en
de werken des geestes j uist beoordeclen.
Er heerschen nog de zonderlingste begrippen omtrent
het lezend voordragen. Onophoudelijk hoort men: «Het
lezen is geen kunst, het is een gave; men leert even min
lezen als loopen; de gansche kunst is: te lezen zooals men
spreekt.» Zeer juist; de gansche kllnst van den voorlezer
kan binnen dit eene voorschrift beperkt worden: te lezen
lOoals men spreekt: maar juist elit is 't moeilijke punt,
juist dit kan men slechts, als men het geleerd heeft. Wilt
ge ervan overtuigd worden? Ga een salon binnen, waar
<lruk geconverseerd wordt; allen, die er zijn, spreken natuurlijk en met overtuiging. Verzoek een del' aanwezigen
een boek of een dagblad te nemen en er een bladzijde,
een artikel uit voor te lezen, en plotseling bemerkt ge
eene volslagen verandering: uitspraak, tOOll, stem zelfs,
alles verbastert, al\es wordt gemaakt, men sprak goed,
men lcest slecht. \Vaarom? Omdat men niet he eft leeren
kwn.
Kan iets, wat natuurlijk is, dan aangeleerd worden? Ja,
zeker! Moet men dan les nemen om zich zelven te
worden? Ja, zeker! Ik - het is Legollve die spreektheb daar zelf eertijds een zonderling bewijs van gehad.
In zeker tooneelstuk, Louise de Lignerolles, had ik een
kinderr()l '·eschreven. Die rol wenl aan een tienjarig,
zeer ontwikkeld en bevallig meisje toevertrouwd. Op den
dag der algemeene repetitie deed mijne kleine vriendin
woncleren en een toeschouwer, die voor mij in het orkest
zat, riep applaudiseerend uit: « W elk een waarheid!
Welk een na'iviteit! Wat kan men zien, dat haar dit niet
geleerd is!" Welnu, een maand lang had ik niets anders
gedaan dan haar die rol lettergreep na lettergreep voor
te zeggen. \Vas die rol dan boven hare jaren? Toch
niet! Ik had zelfs aan mijne kleine kllnstenares enkele
gezegden en origineele uitdrukkingen ontleend, zooals
kinderen er instinctmatig voortbrengen. Welnu, zoodra

MEVROUW B. HOLTROP-VAN GELDER
EN
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WELZEGGENSKUNST".

~Iet jubelen verstierf aan het tooneel het oude jaar,
met J'ubelen vanut
het nieuwe aan; met jubelen voor
b
•
Me ...TOUW Holtrop van Gelder en Willem Royaards. Belden
zijn te bejubelen om hun tooneelspeelkunst en am hun
»Welzegg~nskunsb. Een echt jubeljaar zooals de dichter
H. L. Spieghel in 1600, in een zijner jaarzangen zong.
Nu ik dien naam noem, mag ik wei herinneren, dat hij
de man is geweest, die het goed en zuiver, in toon en
karakter zeggen met doorklinken van klank en behoud
van zwier der taal, - in zijn gewrongen zin- en woordvorming den alleszeggendcn naam gaf van « W elzeggenskunst».
De geschiedenis van het nationaal too nee I leert, dat het
in aile eeuwen heeft kunnen bogen op acteurs en op enkele
actrices, die uitmuntten in de kunst van zeggen.
In de vonge eeuw 111 de dagen, dat yerslapping
?reigde, heeft Mevrouw M. J. Kleine Gartman die kunst
In eere gehouden. Ollderen raken in vuur als zij zich
herinneren hoe schoon zij in ,< Gijsbreght van Aemstel» den
droom van Badeloch, of den Engel, of een der reien zeide.
Zij raken niet uitgepraat over haar eenvoud, diep gevoel
en karaktervol zeggen der verzen van P. A. de Genestet
en van N. Beets. Op het goed en schoon zeggen was haar
onderwijs aan ele tooneelschool gebouwd. Zij leerde haren
leerlingen lezen, lezen en verstaan. Wie goed leest en
goed zegt, beheerscht twee groote voorwaarden om goed
te spelen. Daarom verwachtte Mevrouw Kleine-Gartman,
naar de verhalen van hen, die haar goed gekend hebben,
als tooneelspeelster, als spreekster, als leerares aan de
tooneelschool zooveel, ja bijna alles van goed lezen, met
inachtneming del' interpunctie. \Vant even als Samson,
de grootste leeraar in de welzeggenskunst, die er ooit
geweest is, hechtte zij aan interpunctie, die echter dit
gevaar heeft, dat zij bij iets te veel, verkeerd, te veel doct
spreken op komma's en punten.
Samson, de beroemcle Fransche leeraar in het zeggen,
leefcle in het begin der voorgaande eeuw. De grootste
Fransche actrice, Rachel, heeft hij gevormd.
Over
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die uitdrukkingen in haar rol voorkwamen, zoodra zij ze
moest voorlezen, verdween al het natuurlijke. Wat zij
onverbeterlijk gezegd had, toen zij voor zich zelve sprak,
drukte zij onverschillig en onjuist uit, zoodra zij voor
een ander optrad, en het kostte mij tijd en inspanning,
om haar te brengen tot hetgeen zij werd en haar te leeren,
wat zij zelve mij geleerd had.
Dit nu juist is het doel der leeskunst: ons te leeren
lezen, zooals wij moetcn spreken. Maar zult ge zeggen,
waarin be staat het onderwijs in die kunst? Op welke
gronden berust het? Geef ons een der regelen aan?
Samson zal U antwoorden.
Op zekeren dag kwam een jong mensch, die vrijwel
met zich zelven scheen ingenomen, hem opzoeken.
U wenscht les in het lezen, mijnheer?
~ la mijnheer.
Heht ge U reeds in het overluid

lezen geoefend ?--- la, mijnheer, ik heb veel uit Corneille
en Moliere gereciteerd. Voor anderen?.? la,
mijnheer! - Met ~;ucces? - la, Mijnheer. - Wees dan
zoo goed dien La Fontaine te nemen: de fabel van
Le Chene et Ie roseau." l-let jonge mensch hegnn.
Le Clzhzc un foltr, dit au roseau,
- 't Is genoeg, mijnheer, U kunt niet lezen.
Dat begrijp ik, mijnheer, zeide de jonkman, ietwat
geraakt, want ik ben hier, om u raad te vragen: maar ik
begrijp niet, hoe op een enkelen regel ... .
- Wees zoo goed en begin nog cens' ... .
Hij begon:
Le Chene un jour, dit au roseau,
Ik hadgoed gehoord; U kunt niet lezen Maar ....'

- Maar, hernam Samson bedaard, behoort het bijwoord
bij het naamwoord, of bij het werkwoord? kent gij eikenboomen, die un four heeten? Niet? \Velnu, waarom leest
gij dan Le chene un four, dit au roseau?" .... Lees:
Le chene, komma, un jour dit au roseau:
't Is waar! .... riep 't jonge mensch verbaasd uit.
- Het is z66 waar, hernam de meester even bedaard,
dat ik u hiermede een der hoofdregels van de voordracht
heb geleerd, de kunst der punctuatie!
- Hoe mijnheer, moet men die onder 't lezen zelf in
toe passing brengen?
Natuurlijk. Bij rust een punt; bij halve rust een
komma; bij ondervraging een vraagteeken. Een groot
deel der helderheid, der belangwekkendheid van het verhaal hangt af van de juiste verdeeling dier komma's en
punten, welke door den lezer ,,\;orden aangeduid, zonder
dat hij ze noemt en die de hoorder hegrijpt, zonder dat
ze genoemd worden."
Samson had steeds van die opmerkingen, die eigenlijk
regels zijn; nu eens over de uitspraak die het woord afbeeldt, of in den toon, die het klemt; dan eens over de
verschillende wijzen van lezen, al naar men zich tot een
groot of een klein aantal toehoorders richt.
Ik heb maar nooit begrepen waarom men Samson geen
leescursus heeft opgedragen aan de Sorbonne, of aan bet
College de France, - en waarom niet een minister hem
uitnoodigde om in aile Iycea van Parijs een cursus te
geven in de welsprekendheid.
Samson bleef uitgesloten, en wijdde zijn talent aan het
bijzonder onderwijs.
Bij dat onderwijs heb ik (Legouve) hem leeren kennen,
heb ik hem gevolgd en bewonderd. Eens vooral bracht
I hij
mij in verrukking. Ik kwam bij hem met een zijner
vrouwelijke leerlingen, die ik hem had aangebracht. Hij
lag in zijn fauteuil gedoken, bleek, en sprak met zachte
stem. «Vergeef mij', zeide hij, «dat ik u in mijn kamerjapon moet ontvangen, en zoo zacht blijf spreken, maar
van avond speel ik een der vermoeiendste rollen van het
repertoire, den ge"intimeerde uit de »Plaideurs» en ik moet
mij ne krachten sparen". Wij stelden voor heen te gaan.
«Neen, neen!» hernam hij, dit zal mij niet beletten
mijne lessen te geven.»
De leerlinge begon, en wei
met niet meer of minder, dan de groote scene van Agrippine,
eerste akte van Brittannicus. En Samson in zijn fauteuil
gedoken, met half geloken oogen, de handen in de zakken
van zijn kamerjapon, wist zonder een enkel handgebaar,
zonder stemverheffing, met zooveel grootheid al de hartstochten dier schrikkelijke keizerin uit te drukken ell zoo
juist aile nuances weer te geven, dat ik eerst onwillekeurig
uitriep: dat is prachtig! en er onmiddellijk op liet volgen :
- Hoe legt gij dat toch aan? - Zeer eenvoudig, antwoordde hij glimlachend, »ik heb Talma's raad gevolgd,
en getransponeerd.» - Hoe dat, getransponecrd? - N atuurlijk bestaat de schoon heid der voordracht niet in de
kracht, of in de verheffing van den toon. Zij ontstaat door
de trillingen der ziel, waarvan de stem de echo is. Het
is dus voldoende, om juist klank genoeg in de woorden
te leggen, dat zij in het oor van hem, die luistert, de
gewaarwordingen overbrengen van bern, die spreekt. - Zoo
deed Talma. Was hij vermoeid, hij transponeerde, dat wil
zeggeD, evenals de zanger doet, zette hij zijn rol een of
twee tonen lager, en gebruikte twee- of driemaal minder
stem; de uitwerking was minder hevig, maar in verhouding
even groot. Dat is nu mijn geheim; mejuffrouw, voegde
hij er zich tot zijne leerlinge wendende bij: u is een goede
musicienne, u heeft mij dus begrepen, doe er uw voor-·
deel mede.»
Samson telde verscheidene jonge meisjes uit den deftigen
stand onder zijne leerlingen in de kunst van voordragen.
Geen kunst past inderdaad beter aan vrouwen dan deze. Zij
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hebben er zelfs mef!r aanleg toe dan mannen. Men ziet geen
groote treurspelers van twintig jaar; maar Malibran was
reeds op achttien jarigen leeftijd Malibran; Rachel debuteerde op haar negentiende jaar; Mevrouw Plessy maakte
grooten opgang op haar vijftiende, en Leontine Say op haar
achtste . Spotters zullen natuurlijk zeggen, dat dit slechts
b~:vijst, dat de vrouw van nature beter comedie spec It dan
WI] . . .. Maar de waarheid is, dat de natuur haar een
buigzaamheid van orgaan, een gemakkelijkheid van nabootsing schonk, die zich uitstekend leenen tot de kunst
van vertolken.
De leeskunst levert een tweede voordeel op: zij leert
ons , wat wij maar al te gebrekkig kennen, het spreken
in 't publiek. Wij hebben gymnastiek- en schermmeesters,
dansmeesters en meesters voor a I onze organen, be halve
voor dat, wat ons den ganschen dag dient, ... het orgaan
van de spraak. Wij bedenken niet dat de stem, die spreekt.
dezelfde is, als die zingt, en dat de spreker even goed
als de zanger les moet nemen in de behandeling van zijn
instrument.
Velen hebben een oratorische roeping, bij de rechtbank,
bij het onderwijs; sommigen zullen zich candidaat stellen
in politieke vereenigingen. In zulke vereenigingen worc'en
veel woorden gebruikt!... Bereidt u voor, wapent u! En
laat mij u daartoe een van Samsons grondstellingen mogen
herhalcn: mcn is slechts mecstcr van ziin publz"ek als men
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Dubois, eindelijk Mme Allan en Mlle Rachel waren allen
leerlingen van Samson. Niet een van haar, die hem
nabootste, niet een van haar, die niet van de andercn verschilde .... en toch, niet een harer, die den stempel niet
droeg van zijn school! Oat komt, omdat Samson niet
aileen de uitstekendste onderwijzer, maar bet levend onderwijs in persoon was.

***
Uit bet WelnIg bekende verhaal van Legouve over
Samson, even voornaam acteur als mensch, en de Comedie
fran<;aise tot blijvende eer, heb ik aangehaald van wat
op «Welzeggenskunst» betrekkillg heeft om de groote
beteekenis van een leerares in «Welzeggenskunsb als
Mevrouw Holtrop-van Gelder voor de vorming der aan-

't van ziclz zdvcn is, men £f slechts llleester 7'an zich
zdven, als men meester is 7}an zzjit stem cn men £f slechts
meestcr van ztjiz stem, als men geleerd hetft die te gebruiken.

De kunst van lezen en van spreken, heeft een derde
voordeel; wie leert lezen, leert oordeelen. Niets wijdt
beter in de geheimen der schoonheden of gebreken van
een werk in, dan de vertolking met luider stem. Voar
Samson waren de tooneelspeelkunst en de kunst om wei
te sprcken - Welzeggenskunst -- een! Hij zeide dikwijls: «De tooneelspeler zit hier; ') hij wees op zijn voorhoofd, «en hier;» hij wees op zijn keel, «en hier;, hij
wees op zijn hart. Geheel vre emd en onverschillig voor
de nieuwere kunst van lIIifC ('1/ Scf;Il(" schertste hij over
de wellicht overdrevene waarde, die men er thans aan
h~cht.
K wam hij op de repetitie, dan was het:
) Waar moet ik staan? Rechts? Heel goed. Als
gij morgen liever hebt, dat ik links ga, hebt ge 't maar
te zeggen; 't is mij volkomen hetzelfde.
Van daar ook de hoogere waarde van zijn onderricht. Hebt
ge u wei eens afgevraagd, wat de titel van dramatisch
leeraar al tegenstrijdige hoedanigheden in zich sluit? Er
is een krachtig sprckende persoonlijkheid voor noodig,
met ecn diepen eerbied voor anderer individualiteit, bedeeld met de gave van gezag te oefenen, ja zelfs van
zich te doen gelden cn tevens die pen afkeer ko("sterende
van blinde volgzaamheid en werktuigelijke nabootsing;
er is een vereeniging van beginselen toe noodig, die te
samen een leer uitmaken en tevens het goed begrip der
onderscheidene methoden, die voor den aanleg van dezen
of gencn leerling beter vooruitzicbten openen.
Toen Tngres, voorbij Ruben's doeken gaande, tot zijne
leerlingen zeide: « Hoeden af, mijne heeren, maar niet
gekeken ! ,) sprak hij een geestig, maar tevens een dwaas
woord, dat letterlijk opgevat, van al zijne discipelen zijn
schaduwbeelden zou gemaakt bebben; welnu, het hoogste
doe I van den waren meester .... is: leerlingen te Yormen,
die boewel doortrokken yan zijne beginselen, hem niet
gelijkcn en onderling \'erschillen.
Dat juist is Samson's glorie geweest! Een aantal jeugdige en belangwekkende talenten, die het Frans chc tooneel
tot roem en sieraad bebbcn verstrekt, Mile Plessy en Mlle
Favart, Madeleine Broban en Augustine Brohan, Mile
Delaporte en Mile Jouassain, Mme Stella Colas en Mile

staancle acteurs en actrices goed te laten uitkomen en
naar waarde te doen schatten. Want bij de aanstaande
herdenking van haar 2s-jarige loopbaan zal men bij hare
vele verdienslen als actrice, zoo als zij die nog onlangs
toonde in de roHen van «Weduwe Buigzaam » in «Saartje
Burgerhart», en vroeger getoond heeft als Jolanthe, Badeloch, Ifis enz., als van nog grooter en blijvender beteekenis
voegen, die van leerares in de voordracht en van uitnemende voordraagster.
In \Velzeggenskunst heeft MeHou\\, Betty Holtrop-van
Gelder aan het tooneel, aan de tooneelschool, aan het
Conservatorium en buiten het tooneel een grooten naam
verworven, en zelfs de onderscheiding genoten, dat predikanten of kerkbestl1ren haar uitgenoodigd hebben in de
kerk van kansel of spreekgestoelte uit den bijbel voor te
lezen.
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Mooi en zuiver zeggen is de oude liefde van Mevr.
Holtrop. Zij had die al als leerlinge der tooneelschool,
waar zij later, nog heel jong, Mevrouw Chr. Stoetz zou
opvolgen.
Van het onderwijs van Mevrouw Kleine Gartman heeft
zij betrekkelijk weinig genoten, omdat deze oud en sukkelend werd. Dit deed aan de school het besef der groote
waarde van goed lezen en goed zeggen, het beginsel der
oude leerares, niet verminderen. Er werd in die periode
vooral door den heer Frank van cler Goes overtuigend
aangedrongen op het zeggen van treurspelen, of verwerpen
van wat ging verouderen, terwijl de nieuwe verzen van
de jonge dichters, van Jacques Perk, Alb. Verweij, Willem
Kloos e. a. bijzondere manier van zeggen eischter..
In die beweging is Mevr. Holtrop-van Gelder meegegaan en heeft zich aan het hoofd gesteld. Hare kunst van
zeggen werd na den dood van Mevr. Stoetz, de opvolgster van Mevrouw Kleine-Gartman, dan ook de beste
aanbeveling om haar aan de tooneelschool en later aan
het conservatorium te benoemen tot leerares in de voordracht.
Het schoon en zuiver spreken op het tooneel hebben
de jongere acteurs en actrices aan haar te danken.
Bij de hulcle, Mevrouw Betty Holtrop-van Gelder op
haar jubileum als actrice te brengen, zal men niet vergeten de schoone lofspraak te voegen: (' Zij hf'eft het
nieuwe geslacht van tooneelspelers en tooneelspeelsters
leeren lezen en zeggen».
M. E. R.

AMSTERDAMSCHE KRONJEK.
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Mark Violier is koopman en winkeIier in «ongeregelde
gocderen»; hij heeft wat men in Frankrijk noemt een
«maison de soldes», een winkel waar het publiek alIerhancle goederen kan vinden tegen exception eel lage prijzen.
Tot die lage prijsnoteering stelt hem zijn wijze van
inkoopen in staat: hij is wat in 't Jiddish heet een «ramscher», d. w. z. hij koopt zijn waren in zonder zich te
bekommeren om de herkomst; hij weet zijn slag te sIaan
als de een of ander door den nood ged wongen wordt
tegen elken prijs Zijll goederen kwijt te raken, hij koopt
van lieden die op het punt staan te failleeren, hij koopt
desnoods gestolen goed. Maar hij is «knap», hij vveet
wat hij doet; hii is nooit zelf de heIer, maar hij koopt
van de helers, die hij als de nood aan den man komt
aIleen kent als kooplieclen in het yak, en zoo is hij beveiligd en tegen inmenging van den strafrechter en tegen
financieel verlies door art. 637 Burg. Wetboek.
Ik heb jaren geleden zoo'n «ramscher» te 's Hage gekend; hij zeide in den regel gekocht te hebben aan de
clouane te Rosendaal; nu en dan was de bewering juist,
andere malen dekte de vlag de lading.
Mark Violier's overbuurman is de groote winkelier

Rudolf van Es, in vele opzichten zijn antipode: Van Es
maakt veel reclame, handelt op zijn Amerikaansch, heeft
een hel verlichten winkel met groote spicgeiruiten, maar
hij is verre van «knap», hij is «shtom.), en door zij n «shtommiteit» gaat zijn zaak fout, en wordt ze voor een appel
en een ei gekocht door zijn vijand Violier. Zijn vijand,
want Violier heeft nooit vergeten een beleediging dien
Van Es' vader hem eenmaal aandeed.
Mark Violier heeft een dochter, Esther, zijll oogappel.
Hij heeft haar een kostschool te Brussel laten bezoeken,
en ze is. teruggekomen als een perfect lady niet aileen,
maar ook blijkt ze een levensbeschouwing er op na te
houden die hemelsbreed verschilt van die van haar vader
en haar verdere omgeving, de grootmoeder en tante
Rosalie; ze blijkt volkomen misplaatst in de zen kring.
Hoe dat zoo gekomen is?
Hier past een eerste opmerking omtrent de structuur
van het stuk: dat wordt ons niet duidelijk gemaakt. Immers een verblijf van enkele jaren op een Brussclsche
kostschool is niet voldoellde om een kind, voortgekomen
uit dat milieu, zoo totaal van het milieu te vervreemden,
om het zoo geheel anders te doen den ken en voelen.
Heeft de heer Schurmann gedacht aan Blanchette?
Zeker, ook in Brieux' toolleelstuk wordt het conflict
geboren nit de tegenstelling der levensopvattingen van den
an der Scholle gewachsenen vader en de geemancipeerde
dochter, die tot lwoger cultuurstaat is gekomen. Doch
de verwijdering van het kind uit het oorspronkelijk milieu
heeft daar niet een tijdelijk braider; Blanchette heeft
een eigen nieuw leven gehad en in dat nieuwe bestaall
de kloof waargenomen die haar van het ouderlijk huis
scheidde en die steeds dieper werd, totdat omstandigheden buiten haar wil haar noodzaakten het oude milieu
als een pis aller weder op te zoeken.
Hier is het een gansch ander geva I: van cen Joodsche
winkeliersdochter die in Brussel op kostschool is geweest,
mag een verfijning van manieren worden verwacht, niet
een geheele antithese met de levensbeginselen van het
gezin, waarvan zij dee I is blijven uitmaken.
Of wil cle heer Schiirmanll mij verwijzen naar clen lOon
van Sachel, den (ram scher.) uit G /zetto?
Maar deze is in opstancl gekomen tegen zijn levenskring door ernstig nadenken, cloor wetenschap en stu die j
clie heeft clen afgrond gepeilcl clie hem van het gruwelijk
ego'isme cler zij nen scheiclcle cloor het verkeer met anderen
van wimer blik en hooger cnltuur; die weet zijn levensvisie te verdedigen tegen de clialektiek van een geleerden
rebbe.
Van zulk een evolutie in het gemoecl en in den geest
van Esther Violier blijkt ons niets; de schrijver verklaart
on5 haar figuur niet.
Enfin, Esther is er nu eenmaal zooals de auteur haar
heeft gemaakt, en wij vermoeden al spoeclig wat er gebeuren zal. Ze is door haar familie bestemd voor en
half verloofd met Maurits van Keulen, een geloofs- en
een levensgenoot van papa, half en half zijn compagnon.
Maar zij gevoelt niets voor clien van Keulen, daarentegen
heel wat voor den overbuurman Rudolf van Es. Het c1erde
bedrijf voert hen in elkaars armen, en het ligt voor de
hancl wat er nu gebeuren zal: Violier wordt heer en
meester in de zaak van Van Es, maar in den roes der
overwinning worclt hem cle beker vergald door cle ontdekking van de liefdesverhoucling tusschen zijn clochter
en Rudolf. \Vel tracht hij cloor woorcl en dadd zij n
dochter te weerhouden, maar het baat hem niet: Esther
ontvlucht het huis en gaat naar Rudolf, om niet weer
terug te keeren_ De Violiers blijven in \Yanhoop achter
in den mooien \vinkel van Van Es_
Dat is het dramatisch slot, dat op zichzelf weinig inclruk
heeft gemaakt, om twee redenen_ Vooreerst om cle figuur
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van Esther, die zooals ik hierboven zeide ons onvoldoende
is verklaarc!. Maar ook om het onvoldoend motiveeren
der tweede figuur, Mark Violier.
Men heeft Violier vergeleken met Shylock, die zijn
Jessica verliest, en de heer van Bruggen heeft in het
Handelsblad reeds met die vergelijking afgerekend. Maar
ook met Sachel en zijn zoon gaat die vergelijking mank.
Wat daar glashelder en logisch is, iat is dat Sachel en
zijn zuster in opstand komen tegen de ellormiteit, dat de
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meneer, de middelen!» Ik dacht aan dien thans reeds
jaren ontslapen magistraat bij het aan.hooren van de
eerste bedrijven van de Violiers.
En nu ik toch op dit terrein ben, ten slotte nog een
opmerking: waar ter wereld heeft de heer Schiirmann
gehoord, dat een rechter commissaris in strafzaken op zijn
eigen houtje eens poolshoogte is gaan nemen ten huize
van een verdachte? Het effect ware hetzelfde geweest, als
hij den curator in het faillissement had ten tooneele gebracht, van wien zulk een stap nog denkbaar zou zijn ;
maar een magistraat doet zoo iets niet, voor zoover
ik weet.
Aan de opvoering is alle zorg besteed. De heer
Royaards is Mark Violier en speelt zijn rol met die
overtuiging die hem altijd bezielt; toch schijnt er
ook aan zi/n kunnen een grens te zijn: met al zijn
pogen bracht hij het niet tot de uitbeelding van den
«ramscher". Maar ook zooals gezegd, de organische
fout van de figuur in het laatste bedrijf is met geen
spel, hoe ~alentvol, goed te maken,
Ook Mej. Holtrop leed onder de onvoldoende
motiveering van de persoon van Esther; en ware
de schrijver in de bovenbedoelde scene in II gelukkiger geweest, dan had zij ook meer kunnen
geven dan zij nu reeds deed.
Uitmuntend typeercn de heer Musch en Mevr.
Spoor-Carelsen Maurits van Keulen en zuster
Rosalie, en de heer Co Balfoort, die reeds een
flinke Bernard Stamply had gegeven, ging als Rudolf
Van Es in de goede lijn voort. Ten slotte Mevr.
Anna Sablairolles als de grootmoeder. Een openbaring! I k geloof haar geen grooter lof te kunnen
brengen dan haar te stellen op een lijn met de creaties
van dergelijke figuren door Mevr. Esther De Boerzoon voor wien zij alles bijeenschraapten zich zot.. weg werpen ; Van Rijk. Dat was werkelijk groote, hooge kunst. Zal de
aan een goj'sche dienstmeid , een mindere, terwijl een rijke voortreffelijke Nora, de onvergelijkelijke Jolanthe van vele,
ebenburtige partij voor het grijpen lag. Maar het wil er vele jaren her, weder hare plaats als eerste kracht aan
bij ons niet, dat Violier bij eenig nadenken bezwaar kan hebben ons tooneel, zij het thans in een gansch ander genre, hertegen het huwelijk van zijn dochter met van Es, den «heer», nemen? Ik hoop het zoo van harte.
C. A. V.
tegenover wien het zich maatschappelijk altijd de mindere
NASCHRIFT. De noodige plaatsruimte ontbreekt voor
heeft gevoeld. Joodsche geloofsijver, steile orthodoxie?
een
bespreking van Heijermans' Gluck A u.f /, dat op
Wie zal het gelooven van dien praktischen, «knappen »
zakenman? Is het voor hem nif't de kroon op zijn werk, 2-1 December bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging
als hij ziJn dochter zal kunnen doteeren met het fortuin ging. Met een enkel woord zij hier vermeld, dat het was
dat hij van Es afhandig heeft gemaakt? Hij moge jammeren wat er van verwacht werd: wei is waar geen nieuwe
en razen en tieren tegen den goj', zijn wan hoop treft ons gezichtspunten, maar in elk geval een kleurige dramatiniet en wij weigeren te gelooven aan zijn «shtommiteit». seering van mijnwerkers-toestanden. Wellicht gemis aan
LJe Vio/t"ers hebben dan ook hun succes in hoofdzaak eenheid van dramatische handeling, maar toch knap werk,
te danken aan de milieu-schildering, en die is dan ook als pendant van Op Hoop van Zegen de belangstelling
inderdaad lofwaardig. Zeker, er ontbreekt dat kernachtige, waard. In 't volgend nummer hoop ik er op terug te komen.
dat drastische aan, dat Herman Heijermans aan zijn
werk weet te geven, maar een goede Ferdinand Bol
mag ook naast een Rembrandt worden gezien. De schrijver
bezit in hooge mate de kunst van typeeren. Violier, zijn
zuster, zijl1 moeder en Maurits van Keulen zijn naar het
leven geteekend. Dat is echte, goede Hollandsche kunst.
En het eenige wat den schrijver zou kunnen worden verweten is dit, dat hij zijn dramatisch gegeven te lang heeft
laten sluimeren in wat de Franschen noemen de (, mare
stagnante» van de milieu-teekening; eerst tegen het einde
van het tweede bedrijf wordt er iets van een dramatisch
conflict waarneembaar. En dat opleven van het conflict is
niet zeer gelukkig: de liefdes-verklaring tusschen Esther
en Rudolf is onvoldoende voorbereid, onbeholpen, zonder
climax; er ware heel wat meer van tc maken geweest, en het
ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
was alsof de auteur ongaarne zijn milieu-teekening liet varen .
IN DEN DRUP. DE SATANSKEREL. I k herinner mij zekeren voorzitter van ons hoogste
DE l\lILLrONNAIRSDOCHTERS.
rechtscollege, die wei eens ongeduldig werd, als onervaren
In mijn vorigen brief had ik, in een naschrift, nog de
cassatie-pleiters te lang bij hun expose der feiten bleven,
en dan interrumpeerde met een : «de middelen van cassatie, gelegenheid mijn indruk over «In den drup», het blijspel
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van Mevr. Rompel-Koopman te resum eeren. Het zou
tegenover de schrijfster onbillijk zijn het hierbij te laten,
of schoon er slechts weinig van deze. haar eerste proeve
van tooneelschrijfkunst, te zeggen va It. Een blijspel is
het zeer zeker niet en ik betwijfel sterk of Mevr. RompelKoopman het wei ooit tot een blijspel zal kunnen brengen.
Wat daartoe het allermeest noodig is: geest, mist zij en
ook maar dat is wellicht een kwestie van verkeerde
opv~tting - heeft zij een absoluut on juist begrip van
wat een blijspel wezen mot't. Een blij, ieder van de
medespelenden gelukkig makend, einde aan een stuk,
stem pelt het nog niet tot blijspel. Deze hoogste, fijnste
vorm van tooneelschrijfkunst eischt voor alles een scherpen
kijk op de menschen en op het leven. Worden niet
dagelijks op de straat blijspelen, kluchten, en melo-drama 's
aan onze oogen ontrold? En de menschen die we kennen,
die we op straat ontmoeten of met wie we toevalligerwijze in gesprek komen, zijn er niet velen onder hen dIe we
ons als een dankbare figuur in een blijspel lOuden kunnen
denken? De een zal een moderne Uon Quichotte zijn, de
ander weer een hedendaagsche Markies van Carabas, weer
een ander zal ons opvallen door belachelijke ijdelheid en
een vierde door opgeblazen vcrwaandhe id , maar allen
zullen het karalr:/rrs zijn, in eigen oogen gelukkige en
heel tevreden stt'rvelingen misschien, maar in wezen zielige
tobbers, al naarmate de blijspeldichter ze ons zien laat.
Het geval, de intrigue, bekleedt in het blijspel, lOoals
tl'ouwens in elkcn anderen vorm van tooneclschrijfkunst,
een heel ondergeschikte plaats, hoofdzaak zijn de I/If' JlSc/I "'",
achter wie we scherp het leven moeten voelen in al zijn
belachelijkheid, zijn leegheid, zijn treurigheid, het leven
in al zijn grillige schakeeringen, waarin de traan wordt
weggelachen en de lach wordt weggehuild. Een bIijspel
nu is de voortdurende overwinning van de lach op de
traan en niet, lOoals Mevr. Rompel-Koopman meent,
een onbelangrijk gevaII etje dat goed afloopt. De schrijfster
heeft de belangsteIIing van haar publiek onderschat, dat
wil op het tooneel strijd meemaken, geemotioneerd worden,
geinteresseerd zijn bij alies wat er met den he ld of de
hcldin gebeurt. in een toonee lspel moet de figuur waarom
het gaat ten gronde gaan of er bove n op komen, in een
blijspel willen we in. de allereerste plaats lachen, niet
schateren met open mond en schuddenden l ever, maar
fijntjes glimlachen om een geestigheid, om een vernuftige
wending of een bon mot. En toch, ondanks de weinige
moeite, welke de schrijfster zich heeft gegeven om ons
menschen te teekenen, heb ik in haar stuk wei een mooie
bedoeling bespeurd. Jammer genoeg is het aileen bij bedoeling gebleven omdat de schrijfster het metier niet ver,
staat, niet genoeg kennis van het tooneel bezit, om, vanuit
haar schrijfkamer, haar werk voor het tooneel pasklaar
te kunnen maken.
Die mooie bedoeling dan, is het idealisme van het jonge
vrouwtje, voor wie geen opoffering te veel is, terwille
van een edele daad, en die wreed moet ervaren hoe de
menschen voor hun gedwongen zuinigheid onedele motieve n
zoeken, motieven zoo schandelijk dat zij zich wreed geschokt voelt in haar g eloof in de menschen.
Nietwaar, het idealisme in een teergevoelig vrouwezieltje
dat ruw in botsing komt met de nuchtere ongevoelige
wereld is weI een motief voor een fijn-geestig blijspel.
Hier was de daad aileen, het met liefde en blijdschap
offeren van gcnoegens om daardoor een an del' te kunnen
helpen, ook tegelijkertijd den inhoud van het geheele
stuk, terwijl dit niet meer had moge n zijn dan slechts het
motief voor een stuk.
De oorzaak echter dat haar werk geen belangstelling
heeft kunnen tre kken, ligt, behalve aan het niet uitgewerkte gegeven, ook aan onbekendheid met de eischen
van het tooneel.

I

Dat men daartegen niet ongestraft zondigen kan, heeft
ook de «SatanskereL, van Shaw weer bewezen.
Melo,drama, heeft Shaw dit stuk genoemd en gegeven
den inhoud waarin hij alles op z'n kop zet, is hij ook wat
dien ondertitel betreft. consequent gebleven, want een
melo-drama in den eigenlijken zin is de ~atanskerel in 't
geheel niet. Onder welken rubriek dit soort werk dan
weI moet gerangschikt valt moeilijk te zeggen, het maakt
den indruk of Shaw ditmaal zichzelf eens he eft willen
overtreffen, of hij nog Shaw' er dan de allersha wste Sha \,
heeft willen zijn. De these van het stuk is dat de mensch
eerst in de ure der beproeving zich zijn ware roeping bewust wordt. Het speelt in den tijd toen de Amerikaansche
KoloniL'n zich van Engeland losscheurden. Plaats der handeling is Websterbridge bij Springtown, waar domine Anderson,
een vijftigjarig, doch stevig heer, als zieleherder optreedt.
Hij is getrouwd met een vele jaren jonge re vrouw, Judith
genaamd, een pathetisch verlangend zieltje, dat zich nochtans veilig verschanst heeft achter de conventioneele begrippen van fatsoen, liefde en trouw. Voor Dick Dudgeon,
den Satanskerel, die, na de starre vroomheid in zijn ouderlijk huis te zijn ontvlucht, voor het heden en het hiernamaals een verbond heeft gesloten met den duivel en
met smokkelen en andere losbandigheden in zijn onderhoud voorziet, voelt het vrauwtje een oprechte afkeer,
hoe wei ze zich onweerstaanbaar tot hem voelt aange·
trokken om zijn vrije denkbeelden, los van elk dogma en
zijn romantisch bestaan. Deze Dudgeon nu is juist eenig
erfgenaam geworden van de hoeve zijns vaders die den
vorigen nacht gestorven is in het vrijheidskamp, nadat hij
gezien heeft hoe zijn broer, de oom van Dick, een man
van slechte reputatie, door de Engelschen is opgehangen
als een streng voorbeeld VOor de inwoners van Springtown. Ook lJick wordt door de vrame bange familie
gewaarschuwd, maar de Satanskerel Iqcht om hun angst,
nu ze een vrijbuiter hebben terechtgesteld zullen de
Engelschen omzien naar een ander soort mensch: naar
een domine bijvoorbeeld, zoo spot hij. Anderson, die reeds
zijn Bijbel verkocht voor een koppel pistolen, laat zich
echter niet van zijn stukbrengen, ook het leven van den
Satanskerel acht hij in gevaar en hij vindt het zijn plicht
Dudgeon daarvoor te waarschuwen. Hij vindt hem niet
thuis en laat een boodschap .achter of Dudgeon dan bij
hem zou willen komen. Dudgeon komt en wordt vriendelijk en gastvrij door domine ontvangen, zijn natgeregende
jas hangt hij bij het vuur. Judith zal de thee zetten,
maar dan komt er een boodschap van Dudgeon's moeder
die ziek is en domine's biJstand noodig heeft. Judith
blijft met den Satanskerel aileen, beiden zitten aan tafe!.
Judith, angstig eerst voor dien man, komt langzamerhand
meer op haar gemak, het ontlokt Dudgeon de opmerking
dat als er nu iemand binnen kwam, het net zou zijn of
ze man en vrOllW waren. Dan wordt er geklopt, het is
een peleton Engelsche soldaten die domine Anderson
komen arresteeren. De sergeant ziet Dudgeon voor
domine Anderson aan en deze laat het bij die persoonsverwarring, drinkt kalm zij II thee uit, trekt de jas vart
den domine aan en laat zich gevangen nemen, tot groote:
verbazing en bewondering van Judith voor lOo'n edele:
zelfopoffering, naar zij meent, gedaan \lit eerbeid voor
haar man of uit liefde voor haar. Judith valt flauw, het
scherm zakt, als het weer opgehaald is zijn inmiddels de
kaarsen opgebrand en ligt Judith nog altijd buiten kennis
in het donker geworden vertrek. Domine Anderson komt
terug, vindt Judith op den grond en meent dat Dudgeon
haar kwaad heeft gedaan, maar verward vertelt zij wat
er gebeurd is en smeekt Anderson hem te redden, door
zichzelf aan de Engelschen te gaan bekendmaken. Domine
echter denkt er niet aan, zijn goedmoedige lijdzaamheid
schudt hij van zich af, hij beveelt kort en gehaast hem
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al het geld te geven wat er in huis is en zijn -~oppel I ~;eft v~~-:- gemiddelde sehutterseapaei~~iten-~an d~-n
pistolen, hij trekt zijn rijlaarzen aan en verdwijnt op het i Engelschen soldaat, de helft van het peleton zou missen,
inmiddels in gereedheid gebrachte vurige ros, in de . de andere helft zou gaan knoeien, zoodat het er op uitduisternis, Judith aileen aehterlatend in de veronderstelling draaien zou dat de gevangene met het pistool van den
dat hij laf zijn eigen lijf bergt ten koste van Dudgeon.
kapitein-geweldiger zou moeten worden doodgeschoten,
De opoffering van Dudgeon maakt zoo'n indruk op het heusch, besluit de Generaal, ~Iaat ik u daarom kunnen
pathetisch en sentimenteel gemoed van Judith. dat zij be- overhalen u op de meest zaakkundige en aangenaamste
sIuit hem te zullen redden, door eenvoudig te verklaren wijze te doen ophangen». En later, wanneer een inwoner
dat hij Anderson niet is. Zij zoekt hem daartoe op in van Websterbridge moet worden binnengebracht om te
zijn eel en smeekt hem zich te redden, zij bekent hem getuigen dat do mine Anderson inderdaad Richard Dudgeon
haar liefde, zegt dat zij de opoffering om harentwil niet is, ve:zoekt de generaal Judith, die de bekentenis in
aanneemt, maar dan maakt Dudgeon haar duidelijk dat
uiterste wanhoop gedaan heeft, om plaats te nemen en
hij met zijn daad door geen enkele nevenbedoeling werd beveelt hij den sergeant haar »zoolang een krant te
geleid, dat hij het deed uit een gril, waarom weet hij geven»
zelf niet, wei weet hij zeker dat hij hetzelfde zou gedaan
Als in zulke gewild-stuitende, opzettelijk-cynische anthebben voor elken anderen man uit Websterbridge en ook woorden, die, op een tooneel gegeven, aileen maar ons
voor elken anderen man's vrouw. Dudgeon, de Satans- denken doen aan een grove burleske, de grootheid schuilt
kerel, de door ieder geminachte en gevreesde, omdat hij
van Bernard Shaw, dan wordt het toch tijd dat in Engeland
vroomheid verguist en dogma verwerpt, blijkt een man
dezen boosaardigen Ier de plaats wordt aangewezen die
met een zachtzinnige, ideeele dwepersziel, die niets anders hij met dergelijk soort humor verdient.
deed dan eenvoudig den inspraak volgen van zijn edel
De vertolking van «de Satanskerel», gespeeld in een
hart.
slechte, gebrekkige vertaling van Willem Sonius valt te
Het derde bedrijf brengt ons de uitspraak van den roemen. Nico de Jong, als Satanskerel, een beetje prekerig
krijgsraad. Dudgeon zal gehangen worden, ondanks de in 't begin, hetgeen niet te verwonderen is omdat, wat
bekentenis van Judith dat hij Anderson niet is. De galg hij daar te zeggen heeft niets meer of minder is dan een
wordt opgeslagen en Dudgeon staat reeds met het galgcn- preek, was uitstekend in het tweede bedrijf bij de gekoord om de handen gebonden, als een soldaat met een vangenneming, evenals ook in het derde, voor den krijgsEngelsch vrijgeleide ten tooneele verschijnt - vrijgeleide raad en bij den galg.
hem versehaft door den Engelschen generaal om te onderMevrollw Tartaud als Judith, heeft zich met veel energie
handel en over het terugtrekken der troepen -- en zich en al haar kostbaar talent, heengevochten door de ontbekend maakt als domine Anderson. In plaats van als een
zettende, en maar verwarring stichtende indicaties, welke
lafaard te vluchten, heeft domine in de ure der beproeving Shaw in zijn stukken pleegt te geven. Aan een aanwijzing
zich zijn roeping als vrijheidsheld bewust voelen worden heeft zij zich gelukkig niet gehouden, daar waar Shaw
en heeft hij zich in het kamp aangemeld om de troepen haar voorschrijft »onpasselijk van afschuw» te zijn, schonk
aantevoeren tot voor Springtown en op deze wijze Dudgeon zij ons alleen het laatste.
van de galg te redden. Domine zal soldaat blijven en
D~ Heer Tartaud als domine Anderson had »in de ure
geeft den Satanskerel den raad voortaan het woord Gods der heproeving,) weI een beetje krachtiger kunnen zijn,
te predikee omdat hij, geholpen door zijn vrouw, twee voor het overige alle lof, zoo ook voor Henri Pool man
zulke sentimenteele wezentjes immers, daartoc bij uitne- die zijn best deed de grove galgenhumor van Gentleman
mendheid geschikt zal zijn.
Johny zoo fijntjes mogelijk te lanceeren.
Ik weet slechts een antwoord op de vraag hoe dit stuk
Een in aile deelen prachtige uitbeelding van den halfmoet worden opgevat of begrepen, dat antwoord is: Shaw, idioten broer van den Satanskerel gaf de Heer L. Vervoorn.
daarmee is alles gezegd. Deze opper-vernufteling, zooals In stem, houding, gebaren en grime juist wat het wezen
de kranige uitgever der W.-B., de heer Simons, hem noemt,
moest en tot het Iaatste toe volgehouden. Mej. Betty Beck
schept er blijkbaar boosaardig genoegen in de dingen der trok de opmerkzaamheid in haar rol van een half versuft
wereldsche orde finaal op hun kop te zetten. vVe weten kind, door juiste intonatie en weI overlegd spel. Noem
nu eenmaal dat in zijn levensinzicht voor gevoel, - tenzij
ik tenslotte nog l\levr. Poolman-Huysers als de in vr00111valsch gevoel en daarom door hem bespot - geen plaats heid verharde 1110eder Dudgeon, dan zijn daarmee allen
is, dat hij een onbetaalbare grappenmaker en een onover- opgesomd die, in rollen van eenige beteekenis, geholpen
trefbare cyniker is, geen groot man in den zin van ideeen- hebben »de Satanskereh tot een succes te maken.
verkondiger, maar meer een ideeenverdelger. Zo')als bijv.
een moderne rattenvanger dit schadelijk gerlierte tracht
Mevrouw Rompel-Koopman staat helaas niet aileen in
uit te roeien met, voor die beestjes, heel onprettige mid- haar verkeerd begrip omtrent de eischen van een blijspel.
del en, zoo tracht Shaw de valsche begrippen te eloen Oak de duitsche auteurs van q de Million nairsdochters»
verdwijnen met, voor ons menschen, soms heel bitteren geven blijk er niet het minste benul van te hebben. Ziehumor en verbijsterend vernuft. - H ij tracht - of het hier nu weer een van die tusschendingen, geen klucht,
hem gelukken zal het menschd0111 ee"n eind vooruit te geen blijspel, amusementswerk noemt men het, bij gebrek
brengen? Ik betwijfel het zeer, elaarvoor is Shaw te weinig aan een juistere aanduiding.
ernstig, vinelt hij er te veel behagen in zlchzelf te amu~
Blijspelen van dit genre behoort men te genieten in
seeren ten koste van ons. Tenslotte is mijn meening elat een bizonder soort fuifstemming, welke de nuchtere kijk
hij aileen maar schrijft voor zijn eigen plezier, zonder een op de dingen een weinig heeft vervaagd. Dat de schrijvers
bepaald levensinzicht of vaste overtuiging, tot welke toch dit zeer goed weten bewijst weI hun bizondere keuze van
de gedachten in al de werken van een groot man moeten decor, als eene vergoeding voor het oog wat aan het oor
zijn terug te brengen. Dat derde bedrijf van de Satanskerel te kort komt. En aan dit blijspel komt het oor niet
tenminste is je reinste galgenhu1110r, waarin geen enkel weinig te kort!
mensch met nog een sprankje gevoel, plezier kan hebben.
»Never mind!» zou miss Mabel, de eene millionnairsAls Richard Dudgeon verzoekt om, in plaats van te worden doehter zeggen, het eerste bedrijf speelt in een hotel te
gehangen als een hond, Ii ever te worden gefusilleerd als Venetie waar gondels zonder haperen af en aan varen,
een soldaat, antwoordt generaal Burgoyne - bijgenaamd in het tweede, te Kiel, wordt een duitsche Dreathnought
gentleman Johny, dat hij dan geen flauw denkbeeld te water gelaten door den pa van de andere millionnairs-
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dochter en het derde bedrijf voert ons naar een Alpenhotel
te St. Moritz, gelegen tegen den voet van een bergglooiing.
Op den achtergrond c!e met sneeuw bedekte berg, waar
gerodelt wordt en skiloopers voorbij schieten, een prachtig,
echt aandoend decor, waaraan de Heer van Eysden geen
kosten gespaard heeft. Het applaus, toen het doek opging,
was dan ook uitbundig,
In deze schitterende, kostbare decors speelt zich de
geschiedenis af van twee meisjes, dochters van een
Amerikaanschen spoorwegkoning en van een duitschen
Geheimrath, die, op reis met hun tante Carla, zich uitgeven voor twee schilderesjes. Zij hebben in Venetie kennis
gemaakt met twee jongelui, eveneens reizend in cognito,
die, op jacht naar galante avontuurtjes, zich met de meisjes
verloven. Miss Mabel, de practische American girl zal
dadelijk seinen aan pa om toestemming voor het huwelijk,
maar dat bevalt den Pommerschen grondbezitter Baron
Helmuth von DoelO'n in 't geheel niet, zoodat hij maar
ineens de ware bedoeling der minnekoozerij bekend maakt
en om excuses verzoekt. De Amerikaansche echter laat
zich zoo niet afschepen, hij heeft haar gekust, dus zijn
ze verloofd. Buitendien is zij achter zijn waren naam
gekomen en zij denkt er niet aan den man dien zij heeft
liefgekregen te laten loopen, in tegenstelling van haar
duitsche en meer sentimenteele vriendin Vicky, die, eveneens verliefd, op Helmuth's vriend, zich om diens bedrog,
diep beleedigd en gekrenkt voelt.
Een neef van Vicky, een paardesport-maniak, dingt
naar de hand van zijn nicht en voIgt haar op reis, steeds,
tegen den wil van de meisjes, zijn niet gewaardeerd gezelschap opdringend. Het bedrijf eindigt met de toestemming van de bedrogen Vicky om met haar sukkel van
een neet verder te reizen.
In het tweede bedrijf ontmoeten natuurlijk allen elkaar
weer te Kiel.
Het incognito is opgeheven en de schilderesjes blijken
millionairsdochters te zijn, terwijl de jongelui zich ontpoppen de een als rijk en adelijk agrarier de ander als
zeeluitenant.
De Amerikaansche herinnert den Pommerschen baron
aan de verloving in Venetie. Deze, die zich door de verwendde VIiss niet wenscht te laten ringelooren en getrouwd
to' worden verzet zich, zonder resultaat, want zij valt snikkend in zijn armen, op het moment dat de millioenenpa
juist komt aanwandelen. Dan voIgt een verklaring tusschen
spoorwegkoning en baron, waarin we hooren dat de Baron
wei zijn dochter maar niet zijn millioenen wil hebben,
welke edelaareligheid den Amerikaanschen pa bizonder
aanstaat. Miss Mabel echter is niet gediend van het beeld
dat de Pommersche heer ophangt over zijn toekomstige
huisvrouw, de verloving springt af om, na vee 1 wederzijdsche plagerijen, op de rodelbaan weer te worden gevierel.
Met het andere beklagenswaardige slachtoffer der millioenen gaat het eveneens zoo, met dat verschil dat haar
verliefde wederwaardigheden zich afspelen in mineurtoon.
Wei schijnt het voor millionnairsdochters lastig te wezen
om behoorlijk aan den man te komen!
Het stuk werd gespeeld met een bizondere, bijna geforceerde opgewektheid. De spelers deden hun best een
beetje van hun eigen vrolijkheid over het voetlicht te
brengen. Vooral Mej. Duymaer van Twist, de American
girl heeft zich zeer onderscheiden, uitstekend geholpen
door Mej. Hetty Beck, die de rol van Vicky speelde.
Trok deze jonge actrice reeds in de Satanskerel de aandacht, in dit blijspel heeft zij een meer belangrijker rol
waarin zij de verwachtingen welke van haar gekoesterd
worden, in geen cnkel opzicht beschaamd heeft. Werkelijk,
en het doet me veel genoegen dit met zekerheid te kunnen
getuigen, heeft het Rotterdamsch Tooneelgezelschap aan

haar een goede kracht. Er zit pit in haar spel en zij
weet, waar dit noodig is, er temperament in te leggen ook.
Mevrouw Coelingh - Vorderman had ditmaal de bescheiden
rol van de tante die maar meeloopt.
Bij eene actrice van zoo groote nauwgezetheid als
:'II evr. Coelingh is, ligt hpt voor de hand dat zij ook dit
weinig-beteekenende rolletje in de puntjes verzorgde. Het
is te hopen dat deze vrouw, die voor het Rotterdamsch
Tooneelgezelschap weI haast onmisbaar lijkt, eindelijk
eens iets te spelen krijgt van meer be lang. Haar spel is
door-en-door Hollandsch, eenvoudig, zonder de minste
aan wendsels of aanstellerij en het is misschien daarom
dat het publiek haar zoo waardeert en zich, wanneer
Mevr. Coelingh opkomt, dadelijk lekker op zijn gemak
gevoelt. Een geestig type, en goed-volgehouden, leverde
Cor van der Lugt van den paardesport-maniak.
De Heer Nico de long als het Pommersche heerschap
is mij minder goed bevallen. Zijn spel vooral in het eerste
bedrijf, miste distinctie. Voor dergelijk soort rollen
is zijn talent niet veerkrachtig genoeg. Ware de Heer
Tartaud 10 jaar jonger geweest, dan zou die van zoo'n
duitsche agrarier nog weI iets anders hebben gemaakt.
Goed waren de Heere n Vrolik als den Amerikaanschen
million nair en L. Vervoom als den verliefden zeeluitenant.
En, als verschijning, uitstekend de Heer L. Poolman als
een oberkellner.
Het is te verwachten dat "de Millionnairsdochters» het
in dezen vacantietijd, weI doen zullen. Ais 't niet zoo is,
zou het heel jammer zijn voor de kostbare monteering.
A. v. W.

BRIEVEN UIT MUNCH EN.
Nieuwe opvoeringen genoeg; ook vermeldingswaardige?
Zal ik schrijven over Adolf Paul's Dze Sprache der Vogel,
dat nog meer verveelde dan ergerde door zijn aanmatiging,
of zal ik de moeite nemen de premiere te vermelden van
Korfiz Holm's Hundstage, een harmlos blijspel r Gelukkig
was er anders en beters, dat althans met spanning werd
tegemoet gezien, het oude volksstuk van Arthur Muller
Ein teste Burg ist un I'U Got!! opnieu w voor het tooneel
bearbeid door niemand minder dan Lion Feuchtwanger,
een der besten van Schaubuhne-pleiade. Al aanstonds zij
gezegd, dat de sensatie die vele van deze opvoering verwacht hebben, niet in vervulling is gegaan. Er is geen
theater-schandaal geweest, geen incidenten, geen protesten.
Ook in het applaus dat meermalen op den avond steeg,
kon geen stelling nemen van het publiek voor of tegen
Schon herr worden waargenomen. In den beginne een zekere
beklemming; men voelde, dat het pijnlijk zou zijn, als nu
werkelijk onafwijsbare fatale punten van overeenkomst met
Glaube und Heimat aan het licht traden. Maar toen daarvan
niets bespeurd werd, week de spanning, en men werd voortdurend beziggehouden door het gebeuren op het tooneel,
dat als iets nieuws, iets tot dusver onbekends aandeed.
De plaats der handeling is deels het dorp Huttau, deels
de stad Salzburg, anna 1731132. Na een korte inleiding,
een dialoog tusschen Leni, de vrouw van den smid van
Huttau, Rup Stuhllebner en Vroni, de dochter van den
Kirchnerboer, die met Andres Rup verloofd is, treedt graaf
Cyprian, een kavalier van het aartsbisschoppelijk hof, ten
tooneele. Hij is op de jacht, en meent dat hij in de boerin
daar een stuk wild heeft gevonden, dat hem »guet ins
Gam gangen ist.«
De stevige smidsvrouw denkt daar anders over, en op
haar geschreeuw ijlen de boeten toe, en zoo krijgt de
schrijver de gelegenheid om in de tegenover elkanderstelling van de evangelische dorpelingen en het gevolg
van gewapende mannen van Cyprian de latente confiicten
tusschen de beide partijen te doen zien. Aan het slot van
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het bedrijf wordt de dreigende strijd bezworen door de
voorlezing onder trommelslag van het nieuwste edikt van
den vorstbisschop van Salzburg, bevelend dat binnen 8
dagen al de ingezetenen van Salzburg de Luther-bijbels zullen
inleveren, en de evangelisehen op straffe van hoog- en landverraad-beschuldiging aile bijeenkomsten en samenscholingen
zullen hebben na te laten.
Het tweede bedrijf speelt in de vertrekken van het
aartsbisschoppelijk paleis. De vorst is in z~in werkkamer
en verneemt van den kanselier de resultaten der kettertelling, die hem zeer bedroeven. Zoo heeft graaf Cyprian
licht gewonnen spel, als hij tracht met zijn alarmeerende
berichten omtrent de stemming der boeren van H Qttau
den bisschop nog angstiger te maken en tegen den gehaten Stuhllebner, den chef der evangelischen, een bevel
tot gevangenneming uit te lokken.
In het tweede tableau van dit bedrijf heeft de arrestatie
van Rup plaats, en het binnenvallen der soldaten in het
huis van den smid, waar de evangelische man en de
katholieke vromv als model-echtgenooten samenwonen, is
een aangrijpend toonee!. De wilde Andres is eveneens
in hechtenis genomen, en zoo blijft voor de resolute Vroni
alleen de verlaten woning en de slotscene. Zij neemt
evenwel een kloek besluit, en gaat naar den rijksdag te
R egenburg, om de hulp van den pruisischen gezant in
te roepen.
Het derde bedrijf speelt weder in het paleis te Salzburg,
en hier nemen de gebeurtenisscn door het onverwachte
optreden van den pruisischen gezant Dankelmann als een
eehte deus ex machina, cen voor Rup gunstige wending.
De aartsbisschop ziet zieh, vooral a 1s ook Vroni met eeo
eigenhandig schrijven van den paus ten tooneele verschijnt,
gedwongen de gevangenen vrij te laten en het door
Pruisen geeischtc recht op emigratie der Lutherischen te
erkennen. Daarvan maken de boeren in het vierde bedrijf
gebruik, en zij trek ken vroolijk en met vertrouwen op
God naar het nieuwe land, waar hen de vrede wacht, die
in een slottafereel met zijn zegeningen wordt voorgesteld.
Dit laatste tafereel is geschrapt, en het slot van het vierde
bedrijf heeft door Feuchtwanger een omwerking ondergaan ,
waarop ik aanstonds terug kom.
Het oude, reeds vroeger zoo pakkende volksstuk van
Muller heeft ook nu weder zijn effect niet gemist. Tendenz
en techniek maken er een (. trekstuk » van. Dat alles is
han dig neergeschreven, en er zit in het geheel een eerlijk
streven om weer te geven wat met warmte voor het
onderwerp is gevoeld. Geen enkel effect wordt in geen
enkel tooneel verwaarloosd; de schrijver bezit een eminente
dramatische begaafdheid. Dat het grootste deel der redeneringen, die de handelende personen houden, flinkweg
in de zaal worden gezegd, verhoogt hier de uitwerking,
en men vergeeft de naYviteit der denkbeelden. Het literarisch belang van het werk week spoedig voor het actueel
belang dat ten slotte de stof van het vierbedrijvige stuk
aanwees. Zoo b. v. yond de afstraffing van den aarts·
bisschop door den pruisischen gezant bijval, en de bedreiging van Dankelmann, dat zijn koning bij volhardend
verzet van den bissehop de katholieke kerkgoederen zou
·c onfiskeeren en aile geestelijken tot soldaten te maken,
wekte een applaus bij open doek. Zoo steeg de stemming
in de warme zaal, en wie in de pauze van het derde
bedrijf het publiek gadesloeg, kon zich overtuigen, dat in
de couloirs meer religieuse dan literarische vraagstukken
ijverig werden bediseussieerd.
De bewerking van Feuehtwanger heeft het niveau van
het werk verhoogd. De hoofsche taal der bisschoppelijke
kavaliers en het gelukkig getroffen dialect der boeren,
met groote eonsequentie volgehouden, geven aan de gebeurtenissen een historisch coloriet dat in het oorspronke.
lijke werk van Muller met zijn hoogdravende rhetoriek
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ontbrak. De structuur is door energieke bekortingen steviger geworden, en de brave Muller zou wei verwonderd
staan kijken, als hij den tragischen knoop zou zien,
waardoor de bewerker het slot van het vierde bedrijf
pakkend heeft gemaakt: Leni springt voor de geweerloopen die op Andres worden gerieht en gaat zoo voor
hem in den dood. ,Misschien is hier een paralel te vinden
met den dood van Spatz in Glaube und Heil1lat, en zoo
zou men desnoods den driehoek Rott-Frau Rott-Spatz
naast dien van Rup-Leni.Andres kunnen stellen. Maar
gelijkzijdig zijn de driehoeken in elk geval niet geworden,
en al verlengt men de Muller-sehe zijden nog zoo, ze
treffen Sch6nherr niet in hoofd en hart.
Maar wat Glaube und Heimat waardevol doet zijn,
dat is niet zoozeer de schildering van het boerenmilieu
en van het lijden en strijden van de Rotts, maar bovenal
de tragische figuur van den zwarten ruiter; de creatuur
van dezen laatste was een vinding die ook in de meest
lovende kritiek in Duitsehland nog niet voldoende is
gewaardeerd geworden.
H. R.
P. S. 17 December.
Gisteren avond de premiere van Strindberg's Totentanz.
Welk een avond, of liever welk een nacht! Want het
was middernacht, toen ik uit het Residenztheater thuiskeerde, in een stemming als had ik de voltrekking van
een doodvonnis bijgewoond, moede, uitgeput; de frissche
nachtlucht deed goed.
In den toren van een fort woont een oude artilleriekapitein met zijn vrouw, die vroeger tooneelspeelster was.
Een huwelijk als een hel; wederzijdseh egoYsme, op de
spits geclreven en gevoed door geldgebrek, hitst de felle
tegenstanders tegen elkander op. Het is de sehildering
van het ellendigst milieu van kouden haat, en als de
kapitein aan het slot van het eerste deel door een beroerte
wordt getroffen, "ragen wij ons af, waarom het daarmede
niet uit mag zijn, welk sadistisch behagen de schrijver er
in schept, ons nog langer te martelen met zijn hopelooze
schildering en nog het tweede deel te slikken, dat den
maar al te passenden ondertitel «de vampyr', voert.
Gelukkig komt op het ondermaansche aan aile pijniging
een einde; een tweede beroerte maakt een einde aan het
lijden van den kapitein .... en van het publiek.

VERBETERING
Aangaande mijn artikel over Mevr. W. v. d. Horstv. d. Lugt Melsert in het vorig nummer, zij mij de volgende rectificatie vergund:
De beeldhouwer Jacobs maakt als huldeblijk voor Mevr.
niet een borstbeeld van haar, maar een vrouwenfiguur,
voorstellende: »De Smart«.
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INHOl;D: M. E. H .. : Willem
Kroniek (Gliick Auf!; Het Huis
damsch e Brieven: (Hotel "Het
Duel; Clyde Fitz-de Waarheid).
Brieven uit Londen. C. A.
.Fransche Dramaturgie.

Zooals de Duitsche moeder, in Simmrock's vers, haar
zoon, die vol sterk verlangen is naar den Rijn, waarschuwt:

Royaards -- C. A. V .: Amsterdam sche
Hense & Zoon). - A. v. W.: Rotter\Vitte Paard"; Nieuwjaarswensch; lIet
-- J. S.: Het tooneel te Berlijn; P. R.:
V.: Suzanne Despres. F. S. K,:

WILLEM ROY AARDS.
1887-1912.

An den Rhein, an den Rhein,
Zieh' nicht an den Rhein,
i\Iein Sohn, ich rate dir gnt j
Dich bezaubert der Lant,
Dich bethort der Schein,
Entzlicken faszt dich ....

waarschuwde Royaards moeder - zijn vader was doodin overleg met familie-leden haar zoon:

Aan t tooneel, aan ·t tooneel,
Goed en nauwkeurig berekend is Willem Royaards
G:i niet aan It tooneel,
vijf en twintig jaren aan het tooneel. Die jaren vel- '
Mijn zoon . . . . • . • . . • . •
-dub belen zich als men bedenkt, wat hij voor 't tool1eel
Willem Royaards kon den steeds sterkeren drang niet
geweest i!; en gedaan heeft. leder jaar beteekent voor
hem strijd en beproeving. Hoe grooter z'n strijd, hoe weerstaan en wist eindelijk toestemming te krijgen om aan
grooter z'n kracht. Hij heeft iets anders willen zijn, iets het tooneel te gaan, en zich te laten inschrijven als
meer willen worden dan gewoon tooneelspeler, het tooneel leerling der tooneelschool. Daar had men weinig verbeschouwend als de weg naar de ware schoonheid. wachting van den lastigen, onhandelbaren leerling.
Het woord, het vers had zijne eerste liefde; op het tooneel Aileen zijne leermeesteres, Mevrouw Stoetz, ontdekte in
zou hij het laten opklinken in al z'n kracht, en het laten hem het artistieke en mocht zijn dwepen en streven, zijne
fiuisteren in al z'n teerheid. De liefde voor het vers en ongedurigheid en enthousiasme weI lijden en zijn haken
de liefde voor het tooneel beiden had hij van z'n om toch spoedig, spoediger dan men wenschte, lid van
vader, een rederijker van naam, die woekeren moest met een gezelschap te worden, en engagement te sluiten.
Reeds in 1887 gelukte hem dit bij de directie van het
de weinige uren, die zijne drukke kantoorbezigheden hem
vrij lieten om te dichten of tooneel- en blijspelen te ver- nu niet meer bestaande kleine theater Tivoli in de Nes
talen. Hij was ook lid van D. O. G., dezelfde kamer te Amsterdam. Hij bleef daar niet langer dan zes weken,
te Amsterdam, die Justus van Maurik Jr., den declamator toen kwam hij bij de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel,
Herman Lamberts, den boekverkooper Hassels e. a. tot en bleef er .... een half jaar. Men maakte hem en anderen
wijs, dat hij niet voor het tooneel deugde, hoewel hij zelf
leden had.
Willem Royaards' vader hield veel van voordragen en overtuigd bleef van het tegendeel.
Royaards nam toen, ten einde raad, zijn toevlucht tot
speelde zelf gaarne mee. Ook mevrouw Royaards dweepte
met het tooneel en had veel op met artiesten. Mevrouw den boekhandel en werd reiziger voor de firma Robbers
Kleine-Gartman, Suze Sablairolles en hare dochter Marie, te Amsterdam. Het bracht hem in aanraking met de
kwamen evenals Roobol, Tjasink, Anton Peters, Morin nieuwere litteratuur, die de lust voor het tooneel op nieuw
en sterker dan ooit deed boven komen.
e.a. druk bij. hen aan huis.
En hij kwam ook weer aan het tooneel. Abraham van
In een atmosfeer van kunst werd Willem groot. Ze
wekte in hem den drang om ook kunstenaar van het Lier, directeur van het Grand-The<ltre te Amsterdam
woord te worden. Hij wou en zou ook aan het tooneel. noodigde hem uit lid van zljn gezelschap te worden, eene
Toen hij, staande voor een beroepskeuze, aan zijne uitnoodiging, die Royaards met beide handen aannam.
moeder zei, dat hij tooneelspeler wilde worden, ondervond Hij had er het bizondere geluk de heeren L. J. Veltman en L. B. J. Moor aan te treffen, van wier spel veel
hij zijne eerste teleurstelling.
Zijne moeder moedigde hem niet aan. Mevrouw Royaards te leeren vie!. Zij hebben in hem de liefde voor de goede
kende behalve het schoone ook het minder schoone van oude drama's en de geheele romantische school doen onthet tooneel: de moeilijkheden, de intrigues en teleurstel- waken.
Maar bij het oude wilde Royaards niet blijven. Hij
lingen. Willem had alleen het schoone gezien en droomde
achtte in 't tooneel eenzelfde ommekeer noodig, zooals
zich het tooneel als in dienst van het ideaal.
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die ook in de litteratuur had plaats gegrepen. Om dit
doel te bereiken bood de gelegenheid zich weldra aan.
Een aantal journalisten te Amsterdam hadden met
Iitteratoren en kunstenaars, jaren geleden, een vereeniging
gesticht: "Tooneelvereeniging" die zich ten doel stelde,
door een modelvoorstelling, het moderne repertoire bekend
te maken, om aan te toonen hoeveel hooger de stukken
van Ibsen en Moliere stonden boven de tooneelstukken,

Zijn verblijf in 8erlijn, waar hij, evenals te Petersburg,
Svellgali in het Duitsch gespeeld heeft, zijn kennismaking
met Reinhardt, het spelen onder diens leiding van rollen in
werken van Shakespeare, Kleist e.a., zijn hem van groot
nut geworden.
Wat hij van de Duitsche tooneelisten bovenal overnam
was de groote zorg, die zij aan de voordracht besteden,
de waarde, die zij hechten aan het zuiver spreken, aan
het geheel uitspreken van de laatste lettergreep en het
doen uitkomen van het verschil bij uitspraak van de verwante consonanten.
Willem Royaards heeft er de kunst van zuiver voordragen
mee bereikt.

Royaards als Markies de la Seiglihe,

die het loopende repertoire uitmaakten. Hier zag Willem
Royaards zich nu op z'n plaats en 't gevolg was, dat hij
met zijne creatie van «Dokter Rank» in Ibsen 's «Nora"
voorgoed de aandachl op zich bleef vestigen.
De "Tooneelvereeniging," na de goed geslaagde modelvoorstelling onmiddelijk ontbonden, zag haar werk voortgezet door vt'rschillende directies. Maar niemand van deze
gevoelde zoo modern als Willem Royaards.
Hij werd dan ook bij het te Rotterdam nieuw gevormde
gezelschap onder leiding van Jan c. de Vos en W. v.
Korlaar, de aangewezene om de hoofdrollen te vervullen
in de moderne stukken van W. G. van Nouhuys e.a.
De drang tot verwezenlijking van zijn ideaal bracht hem
ertoe, Shakespeare, MuItatuli en Von del te gaan voordragen.
Het spelen en het voordragen van Ernst von Possart
en Kainz bestudeerde hij en nam er 't goede van over.
Al strijdend, soms mistastend, streefde h~i naar de juiste
manier van zeggen, tot hij die bleek gevonden te hebben
bij de voordracht van Von del's «Geboortklocb. Die voordracht was een open baring. De zalen in vele steden van
ons land waren te klein om Willem Royaards voordracht
te kunnen genieten.

Het groote succes der voordrachten van Vondel's en
Multatuli's werken was een der oorzaken, dat hij naar
Oost·Indie ging om daar in verschillende plaatsen op te
treden.
Terug in Holland, ging Willem Royaards wei weer aan
't tooneel, doch hij yond er niet, wat hij zocht. In
Duitschland en Engeland - want ook daar heeft hij gespeeld en weI in 't Engelsch - had hij veel tooneelkennis
opgedaan, den nieuweren techniek afgezien en was er sterk
onder den indruk van het groote gekomen. In z'n eigen
land kwam hem nu alles te gewoon voor, te afgesleten.
Hij wilde het nieuwere en betere. l\laar een mensch aan
't tooneel kan niets, er moet samenwerking van allen zijn
naar een doel, dat van een artistiek bestuur moet uitgaan.
Hij waagde het zeIf een gezelschap te vormen. Met dat
gezelschap kon hij van meet af beginnen en allen ondergeschikt maken aan het doel, waarin hij zelf voorging.
In de bijna vier jaren. dat Willem Royaards dit gezelschap bestuurt, heeft hij laten zien hoe hoog zijne idealen
zijn. Hij heeft de schoonheid van Von del's treurspelen
doen erkennen: hij heeft aile kunsten harmonisch tot eenheid Iaten komen; hij heeft ouderen stukken als «Mercadet~
en «Mejonkvrouw de la Seiglierec door ze te doen spelen
in stijl, nieuw leven gegeven, en het nieuwste repertoire,
door de aan kleeding en de zorgvuldige voorbereiding,
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bovenal door zijn artiesten te overtuigen van het belang
van goed en in stijl spreken, anders doen zijn dan men
gewend was.
Willem Royaards heeft in z'n kortstondig directeurschap
meer gedaan dan wie ook. Hij heeft de schoonheid onzer
eigene letteren aangetoond, hij heeft de grootheid van
Vondel's poezie duizenden doen genieten. Onvermoeid in
z'n streven, voor geen offer terugschrikkende, alles eischende
van zijne collega's, maar van zichzelf 't allermeest, heeft
hij het tooneel vernieuwd en verjongd, door keuze van
stukken, voortreffelijke regie, instudeering, monteering en
uitvoering.
De groote beteekenis van Willem Royaard's 25 jarigen
tooneeldiensf is dan ook, dat men hem heeft kunnen vieren
als «Tooneelreformatof».

M. E. R.

AMSTERDAMSCHE KRONJEK.
(GLiiCK AUF! -

HET HUIS HENSE & ZOON.)

"Scharen krachtige, breedgeschouderde mannen, nat
van het zweet en zwart als negers; scharen jonge wezens
helaas! van beide geslachten) hoewel noch de kleeding
noch de taal het onderscheid aanwijst, ze zijn alle in
mannenkleeding, en vloeken, die mannen zouden doen
huiveren, klinken van vrouwenlippen die geschapen schenen
om Engelsche moeders te worden; meer dan een is het reeds!
Maar kunnen wij ons verbazen over die leelijke plompheid van haar taal, als wij letten op de wilde ruwheid
van haar leven?
Naakt tot de heupen, met een ijzeren ketting, die aan
een lederen gordel bevestigd is, schuiven en slepen jonge
Engelsche meisjes met handen en voeten twaalf, soms
zestien uren per dag tonnen kolen langs onderaardsche
wegen .naar boven, die even zoo donker zijn als steil en
nat; levensomstandigheden, die door de vereeniging tot
afschaffing der neger-slavernij niet schijnen te worden
opgemerkt, wat des te merkwaardiger is, omdat velen van
de geachte heeren die deze vereeniging uitmaken, een
aantal jonge mijnarbeidsters in hun eigen kolenmijnen
in dienst hebben ."
Deze troostelooze beschrijving van mijnwerkerstoestanden
is niet afkomstig van een democraat, ze is gevloeid uit
de pen van iemand die allerminst verdacht is geweest van
overdreven sentimitaliteit voor de labouring classes, van
Benjamin Disraeli, later Earl of Beaconsfield, den grooten
Tory-Ieider. Maar ook deze volbloed conservatief was
getroffen door de namt'looze ellende van de mijnslaven
voor wie life is not worth living, en in zijn roman Sybil
or two nations zijn de boven geciteerde regelen te vinden.
Na Disraeli kwam Zola met zijn machtig talent hetzelfde onderwerp behandelen in zijn Germinal; Bjornson
gaf Over Evne J J; het is geen wonder, dat onze Heyermans
zich eveneens heeft aangetrokken gevoeld tot de schildering van dat levensmilieu, hij die met zijn scherpe
opmerkingsgave en zijn meesterschap van uitdrukking
menig maatschappijk milieu weet te kenschetsen. In De
Nieuwe T[jd deelt hij mede, hoe hij zelf in de mijn is
afgedaald en daar de rampzalige existentie der arbeiders
heeft medegeleefd, e n hij zelf zegt het ons, dat zijn werk
bedoeld is als een akte van beschuldiging tegen die ergelijkste aller sociale misstanden, die scherpste antithese
tusschen arbeid en kapitaal.
Het behoeft geen betoog, dat voor de verwezenlijking
van de zen opzet vereischt wordt het zeldzame talent om het
buitengewoon grootsche met forsche lijn te teekenen, en
·dat aileen een kunstenaar van Gods genade deze taak
zal kunnen volvoeren. Aileen een Shakespeare kon in
Shylock den Jood incarneeren in zijn rassenhaat tegen de
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Christenhonden, alleen een Goethe kon den Gotz scheppen,
den chevalier boheme, wiens rooverhende des keizers
kinderen beschermde. Aileen een Raphael of zijns gelijke
had op zijn palet de kleuren om een madonna te schilderen. Alleen p.en zeer exC'eptioneel artist zal het gegeven
zijn, den reuzenstrijd tusschen Kapitaal en Arbeid voor
het voetlicht te brengen zoo, dat de toeschouwers gegrepen
worden door het titanische van het conflict. Ik noemde
zooeven Over Evne J I, waarvan de N ederlandsche
Tooneelvereeniging een paar jaar geleden onder de
auspicien van de Amsterdamsche Afdeeling van ons
Tooneelverbond een opvoering heeft gegeven. Wat in dit
werk van den Noorschen dichter het meest heeft geboeid,
dat was, afgezien van den poetisch-verzoenenden hoek
waaruit de schrijver het geval bezag, juist dit, dat hij er
in geslaagd was den strijd tusschen arbeid en kapitaal te
belichamen in de heroische figuren van Elias Sang en
Holger, en tevens aan die hoofdfiguren relief te geven
door de ondersteuning der Massenwirkung, zoowel in het
eerste bedrijf bij de stakers-bijeenkomst als in het derde
bij de fabrikantenvergadering.
Ik word weI niet verdacht van gebrek aan waardering
voor de groote kwaliteiten van den heer H. Heijermans.
Niemand heeft meer dan ik eerbied voor zijn scherpe en
juiste visie, voor zijn groot vermogen om een dramatisch
conflict juist te stellen en logisch te ontwikkelen. Hij is
als weinigen meester over de taal, en hij verstaat het
bij uitnemendheid, tooneel te maken. Geen van zijn tooneelwerken verbeurt aanspaak op belangstelling, en door
Op Hoop van zegen, Het zevende Gebod, Allerztelen en
Ghetto bekleedt hij onder de Nederlandsche tooneelschrijvers een plaats waartoe niemand anders zelfs uit de verte
is genaderd. Zijn verdienstelijke eigenschappen komen
ook in zijn laatste werk wedel' aan het licht, evenals
les defauts de ses qua lites ; maar toch moet het hooge
woord er uit: Gluck Auf! is als geheel een mislukking.
Een mislukking, omdat er aan het werk ontbreekt juist
wat ik hierboven zeide omtrent Ueber die Kraft II,. de
dragers van de heide tegenover elkaar gestelde ideen
zijn niet forsch genoeg, niet aus einem Gusz geteekend,
en ze missen relief.
Het is niet genoeg te stellen, dat een mijnbezitter is
een geboren egoist, die voor de economische levensvoorwaarden van zijn arbeiders niets voelt, en dat een mijnwerker is een ruwe klant, die tobt en zwoegt en elken
dag gevaar loopt om (zooals in het stuk gebeurt) door de
zorgeloosheid van den patroon in de mijn zijn leven er
bij in te schieten. Vergelijk een oogenblik de figuren
van Holger-Sang bij die van Baumgarten-Schulz; twee
krachtfiguren tegenover twee zeer gewone Durchschnittstypen, menschen die geteekend zijn volkomen zooals ze
er zijn, maar aan wie ontbreekt wat ik zou willen noemen
de cothurn waarop ze moeten staan , willen ze in het
drama de dragers zijn van levenssferen.
En tevens misseri wij in Gliick A uf! de ZOOf>ven door
mij genoemde Massenw irkung. De vergadering der drie
commissarissen met den directeur der vennootschap is
een onder ons-je, en ook aan de overzijde, bij de arbeiders,
ontbreekt die breede achtergrond, waartegen de hoofdfiguren afsteken.
Op het voetspoor van het laatste bedrijf van Op Hoop
van Zegen heeft Heyermans oak in- dit stuk de ontzettende
gevolgen van de ramp voor de nabestaanden willen schilderen, en hij heeft een tafereel ontworpen waarin de
wan hoop der vrouwen van de ongelukkige mijnwerkers zich
moet lucht geven: hij laat die vrouwen opdringen voor den
ingang van de schacht, waarvan de toegang door een gendarme wordt geweerd. Het komt mij voor dat dit tafereel
is mislukt; op het proscenium zien we een gendarme bij
een hek dat den toegang tot den put afsluit; de opzichter
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staat bij hem en tracht tot bedaren te brengen een tiental
vrouwen, die handenwringend jammeren en lamenteeren
en met alle geweld ill de mijn willen gaan om de mannen
te zoeken. Doch hoe eerbiedwaardig de smart van die
yrouwen moge zijn, de engle van het tooneel en het
kleine aantal person en zijn oorzaak, dat het tafereel de
uitwerking mist van dien grootschen overweldigenden
jammer, welks aanblik verpletterend, overweldige~d is.
Nog een andere fout heeft het stuk, en wei dIe van
gemis aan eenheid van behandeling.
In het eerste bedrijf zien we de liefdes-verhouding geschetst tusschen den directeur der mijn, Wied, en zijn
typiste, en er dreigt zeer imminent een conflict met Wied's
echtgenoote, de dochter van den president-commissaris
Baumgarten.
Wied verongelukt in de mijn, en In het voorlaatste
tafereel komt er een goed geschreven scene tusschen de
twee vrouwen; maar toch werkt dit motief storend op de
han de ling, want het heeft er niet het minste verband
mede, en het is oak niet uitgewerkt.
\Vaar intusschen Heyermans weder zijn kracht toont,
en dit mag en moet worden opgemerkt, en elit zal dan
ook maken dat Gluck Auf toch altijd een eervolle plaats
in zijn dramaturgie zal innemen, dat isin zijn Kleinmalerei,
en in zijn bedrevenheid in het maken van 't oordeel. Het
best geslaagd is ongetwijfeld het tweede bedrijf; die
detailteekening van het mijn werkers kosthuis is inderdaad
kostelijk, en als altijd heeft de schrijver het hier verstaan,
met een enkelen trek zijn figuren duidelijk en klaar te
teekenen. Ik zou op Heyermans willen toepassen wat
Corn. Veth een paar jaar geleden in een studie in de
Nieuwe Gids noemde het kenmerk van de schilderkunst
van Isaac Israels, n.i. dat hij met enkele aileen oogenschijnlijk vage lijnen z66 duidelijk teekent, dat niemand
omtrent zijn bedoeling in twijfel kan zijn. Z66 vinden wij
hier Gluck A ui! de schildering van Schulz en zijn
sloven de vrouw, van zijn stiefzoon, den op de grens van
godsdienst-waanzin dwependen jongen, van moeder Schulz
en van Wiener. De episodische figuur van den vadermoordenaar is een eenigzins vreemd hors d'oeuvre. Een
krachtig tooneel schept de schrijver aan het slot van dit
bedrijf, al is er eenige goede wil noodig om de moralische
Entriistung te slikken van den vrijden ken den mijnwerker
over de zondige liefde van juffrouw Wenzel voor den directeur Wied. Mooi tooneel geeft ook het voorlaatste tafereel,
en de trouvaille am de scene in de mijn te besluiten met
een zwart doek waarachter de ongelukkigen hun ellen de
uitjammeren, is welgelukt, al werkt de herhaling daarvan
in het vijfde tafereel wat vermoeiend.
Men zou kunnen beweren dat dit spel achter een doek
indruischt tegen het beginsel, dat het tooneel moet zijn
in de eerste plaats een schouw-tooneel, dat men dus moet
zien wat gebeurt. Maar men vergete niet, dat er redenen
zijn van aesthetischen aard, waarom men zekere gebeurtenissen juist niet drastisch uitbeeldt. Een veldslag, een
ongeluk, een moord, een zelfmoord, een pijniging, een
operatie, dat alles behoort men niet letterlijk ten tooneele
te brengen. Pogingen om het wel te doen loopen in den
regel uit of op iets ridicuuls, als b. v. de veldslag in
het slottafereel van Richard III, of op iets walgelijks: als
b.v. de ook hierterstede eens ondernomen cinematografische
voorstelling van een.operatie door Dr. Doyen, bij welke
vertooning een aantal vrouwen flauw vielen. Aan de
Japanners blijve het overgelaten, harikiri op het tooneel
voortestellen.
Daarom ondervangt men het bezwaar op twee wijzen.
Of wei door een verhaal van het gebeurde, als de bode
in Oedipus of in G-ijsbreght, of wei door het verschrikkelijke in de coulisse te laten gebeuren, als de foltering in
Tosca of de zelfmoord van Voerman Henschel. Dat

Heijermans dezen laatsten weg koos, ligt in de lijn van
zijn kunstinrichting, en de vinding van het zwarte doek
voor de aanduiding van den onderaardschen nacht is niet
onverdienstelijk.
Als altijd vertoont Heijermans in dit werk ook weder
de defauts de ses qualites, zeide ik hierboven. Als zoodanig noem ik twee bepaald stuitende momenten. Ten
eer~~e het slot van het tafereel aan den ingang der mijn,
hierin bestaande dat twee lakeien van Baumgarten met
het onverschilligste gezicht der wereld samen een sigaar
aansteken; waarom ontzegt de auteur aan deze menschen
mede-gevoel bij een ramp die de geheele streek in rouw
dam pelt ? Omdat ze livrei dragen? Maar onder de met
zilveren nestels gegalonneerde rok van een "mosterdjongen"
kan toch een hart steken.
En in de tweede plaats de allerzonderlingste figuur van
Baumgarten Jr. onmiddelijk na de ontploffing. Ais Wied
daar in den onderaardschen nacht appel houdt, antwoordt
deze jeugdige cynicus met een "gebbetje".
Is het menschkundig, dezen fils a papa zoo ijzersterke
zenuwen toetedichten?
De opvoering was lofwaardig; voldoende waren allen;
een bijzondere vermelding verdienen aileen Van der Veer,
die bij elke rol in berekende kracht, niet alleen van stemgeluid, maar o<)k van uitbeeldingsvermogen, schijnt te
winnen, en Tilly Lus, de bigotte jongen, die van een
voor haar pasklaar geschreven rol weder iets heel moois,
C. A. V.
heel afgewerkts maakte.
NASCHRIFT.
Toen in het najaar van 1908 Mejuffrouw Reyneke van
Stuwe's tooneelstuk De Zonde werd opgevoerd, stelde de
tijdelijke redacteur van Het Too n eel, de heer Mignon, het
betrekkelijke succes van dit werk in de eerste plaatst op
rekening der Ned. Tooneelvereeniging, die de gebreken
er van had weten weg te doezelen en de goede eigenschappen er van had in het licht weten te stellen. Maar
toch meende de Heer J. H. M., dat de schrijfster zeker
talent had getoond te bezitten en tevens een behoorlijke
visie op toestanden. Evenwel behield het werk niet lang
het affiche.
Kort daarna ging bij de Tooneelvereeniging een tweede
stnk van onze landgenoote, Het Kind, en hoewel ook
hier zoowel de keuze van de stof als de stijl van het
werk de belangstelling waard schenen, bleek het evenmin
zich te kunnen staande houden.
Hetzelfde lot schijnt beschoren aan het derde stuk van
Mej. van Stuwe. Het liuis Hense en Zoon. dat na een
paar voorsteliingen door het gezelschap-Louis Bouwmeester
weder opgeborgen is. De schrijfster heeft hier als thema
gekozen het geval van den chef van een eellweno?d
handelshuis, die op zekeren dag overtuigd wordt met
aIleen van de ontrouw van zijn echtgenoote, maar ook
van de bastaard-geboorte van zijn wettelijken zoon en
opvolger. Een thema dat blijkbaar ontleend is aan
Rob. Mitchell's la Maz'son, door het Ned. Tooneel in 1909.
hier gegeven naar ik meen onder den titel Bonardon & Co.
Jammer genoeg schijnt de uit-werking van een dergelijk
gegeven nag boven de krachten der schrijfster te gaan,
die tekort schoot in de allereerste verplichting van den
tooneelschrijver: het publiek te interesseeren voor het gegeven. Ik wensch haar een spoedige revanche toe.
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De Nieuwjaarsvoorstelling in den Grooten Schouwburg
heeft uit den aard der zaak altijd een feestelijk karakter.
We gaan er heen om, coIIectief, onze instemming te betuigen met de heilwenschel1 van Thomasvaer aan onzen
burgemeester, die steeds up den eersten dag van 't jaar
in zijn loge aanwezig is om met vriendelijke buigingen
het uitgaande deel van de burgerij alvast persoonlijk te
kunnen bedanken voor hun huldebctoon. Die verknuchtheid aan den persoon van Mr. Zimmermann en dat vertrouwen in zijn leiding, do en een Rotterdamsch hart
weldad,g aan. Dan ook gaan we er heen omdat de kinderen
nog vacantie hebben en we uit ondervinding weten dat
de Heer van Eysden de kinderen goedgezind is en gaarne
eens een toonc-elavondje Olganiseert waar de jeugd ook
iets aan heeft. Te oordeelen echter naar de lachsalvo's,
die op zoo'n avond door de stampvolie zaal daveren en
die waarlijk niet alieen van de kinderen komen, constateer
ik met innig genoegen dat we, op zoo'n nieuwjaarsavond
tenminste, ons allemaal jeugdig voelen, evenveel plezier
en goedlachsheid hebben als de onbezorgde jongens en
meisjes met vacantie. En, zij het dan min of meer onbewust, om die sensatie mee te maken, zijn we, geloof ik,
Z00 uitermate belust om met Nieuwjaar naar den schouwburg te gaan.
We voelen ons een met de jeugd, verkeeren nog in de
korte overgangsperiode van het oude in het nieuwe jaar,
periode van nieuwe plannen en versche voornemens, al
de energie en de goede wil welke ons in het vergleden
jaar in den steek hebben gelaten, hopen zich plotselmg
op nieuw in ons op, het maakt vroolijk, prettig-gehumeurd,
en wat kan ons dan beter in die stemming houden dan
een klucht van Blumenthal en Kadelburg.
Hoevelen hebben, in hun jeugd, geen witte paarden
geteld tot ze er 100 hadden, vast en zeker daarna iets
te zulien vinden. Die formule was onjuist, "het witte
paard", van Blumenthal en Kadelburg en dan gezien op
Nieuwjaarsdag geeft het geluk, het geluk van de vrolijkheid,
het geluk van de lach. De eigenares van Het witte paard,
een knappe weduwe is verliefd op een ongetrouwd Berlijnsch advocaat, die elken zomer in haar hotel zijn vacantie
doorbrengt. Met zorg houdt de weduwe de balconkamer,
de mooiste van haar hotel, voor den advocaat vrij, maar
Leopold, de oberkellner, die het hartsgeheim "an zijn
bekoorlijke meesteres doorgrond heeft verhuurt, uit jalouzie,
die kamer aan een zekeren heer Wilhelm Giesecke, gloeikousenfabrikant en mopperend slachtoffer van de zomerreizen die zijn zuster en zijn dochter Ottilie maken.
Natuurlijk komt even daarna den geliefden advocaat en
wordt Giesecke de kamer weer afgezet, zoodat hij, geen
ander onderdak kunnende vinden, eindelijk in het tuintje
voor het Hotel zittend op zijn koffers, kan uitrazen onder
zijn opgestoken parapluie, waar een kletterende regenbui
op neerplast.
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De Heer van Eysden had voor echte heusche regen
gezorgd, Henri Poolman, die Giesecke was, zorgde voor
de rest, waardoo[ vele, vele malen het doek moest worden
op· en neergelaten om het uitbundig juichende publiek
gelegenheid te geven hun blijde verrassing te uiten.
Giesecke ,vii zijn dochter uithuwelijken aan den lOon
van zijn concurrent, aan wien hij met behulp van den
advocaat, al zijn proc:essen verioren heeft. Het slot van
de geschiedenis is dat de slim me advocaat alles zoo weet
te plooien en te draaien dat hijzelf trouwt met de bevallige
Ottilie en het den kaalhoofdigen lOon van den concurrent
mogelijk maakt om het lispelende meisje te vragen dat
hij op reis heeft ontmoet. De weduwe smoort de ontloken
liefde nog tijdig in haar hart en neemt, zaken zijn zaken,
den oberkellner Leopold.
En zoo komt alles in kluchtige tooneelen weer op de
pootjes terecht.
Het behoeft nauwelijks te worden herhaald dat het
Rotterdamsch Tooneelgezelschap zoo'n klucht weet te
vertoonen op een manier die boven allen lof is verheven.
Mevrouw van Eysden was de fibche weduwe die de
liefde uit haar hart rukt, terwille van Henri Morrien die
een aIIeraardigst type van een oberkellner gaf. En Henri
Poolman gaf al zijn onweerstaanbaar komisch talent aan
de rol van den mopperenden gloeikousenfabrikant. Elsa
Mauhs was het snoepfTtje van een dochter waarop Frits
Tartaud verliefd raakt en Alex Faassen was een zuinig,
poetisch privaatdocent, die zijn lispelende dochter, gespeeld
door Betsy W olffers, voor haar verdere leven toevertrouwt
aan den kaalbolligen van Hees
Na de pauze de Nieuwjaarswensch, als van ouds, zonder
ee nig logisch verband, dwaselijk ingelascht in de Bruiloft
van Kloris en Roosje.
In den regel bedoeIt zoo'n Nieuwjaarswensch een min
of meer geestige terugblik te geven op de gebeurtenissen
welke in het afgeloopen jaar bizonder de aandacht hebben
getrokken en worden, aan het slot daarvan, de traditioneele
heilwenschen toegevoegd voor het Koninklijk (;ezin, den
Burgemeester en het aanwezige publiek. Het heeft er in
de laatste jaren veel van of de vervaardiger van den
wensch, eenmaal aan de conventioneele heilwenschen gekomen, zijn taak reeds een beetje als geeindigd beschouwt
en zich daarom maar met een slordig, wee gerijmel van
den eigenlijken wensch, - waartoe toch de geheele samenspraak van Thomasvaer en Pieternel is opgezet, - afmaakt.
Verrassinge n zijn vrijwel uitgesloten.
Anders was dit in den tijd toen Rosier Faassen den
wensch nog berijmde.
Zeker had deze geestige acteur-schrijver de gelegenheid
niet laten voorbijgaan het publiek op zijn eigenaardigvertrouwelijke en leuk.gemoedelijke wijze te kapittelen
over het schaarsche komediebezoek. Een opwekking van
de Rotterdammers om hun eigen tooneelgezelschap niet
ontrouw te worden , ondanks warmte en duurte, zou zeker,
nu het toch op wenschen aankwam, bij die gelegenheid
zeer op haar plaats zijn geweest. Of het geholpen zou
hebbe n?
De lange zomer en de dure tijd zijn niet de eenige
oorzaak dat het schouwburgdirecteuren niet bijster voor
den wind gaat. Het gebrek aan stukken, geschikt om
door het Rotterd. Tooneelgezelschap op het repertoire
te worden genomen, is wei de voornaamste reden. Evenmin
als Holland heeft tot nu toe het buitenland immers iets
opgeleverd en waar de kracht van van Eysden's Gezelschap schuilt in het opvoeren van stf'eds nieuw werk,
terwille van de vele abonne's, subsidienten en couponhouders, ligt het voor de hand, dat, bij een mislukte
tooneelstukkenoogst, het Rotterd. Tooneelgezelschap sterk
in zijn zwak wordt getast.
H et moet zijn toevlucht nemen tot reprises, hetgeen,
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op zichzelf beschouwd, nog een reden van blijdschap kan
zijn, temeer, wanneer, zooals hier het geval is, een belangwekkend werk als »Het Duel" nog eens voor het voetlicht
wordt gebracht.
Dit interessante, steeds boeiende »piece a these" van
Henri Lavedan, ging met een veranderde rolverdeeling,
hetgeen mij intusschen aanleiding heeft gegeven deze
voorstelling te dezer plaatse te vermelden. De inhoud mag
veilig als bekend worden verondersteld.
Waarschijnlijk omdat tegen Het Duel een ander stuk
in een andere stad wordt gespeeld, wegens doublure dus,
kreeg Cor v. d. Lugt-Melsert de rol van Morey, vroeger
vertolkt door Nico de Jong. Het weeke, meer lirische
geluid van v. d. Lugt was oorzaak dat de atheistische overtuiging van den dokter minder scherp naar voren kwam,
rekent men daarbij dat zijn tegenstander in het duel, de
Roomsche geestelijke, gekleed is in een soutane en hetgeen
deze geestelijke te zeggen heeft, zonder schade, veel
zwaarder en voller kan en ook mag worden geaccentueerd,
dan de practische, nuchtere redeneering van den onge·
loovigen dokter, dan lijkt mij van der Lugt, in deze ro!.
tegenover Frits Tartaud, geen gelukkig gekozen partner.
Beter en ook krachtiger was van der Lugt in de tooneelen met de Hertogin de Chailles, of schoon ook daarin,
de goedmoedigheid, zoo bizonder eigen aan de geheele
persoonlijkheid van dezen acteur, hem gf'en oogenblik verliet. Het korte, kernige, pittige van den dokter, vlug van
begrip en slagvaardig van tong, vermocht van der Lugt
niet te geven.
De schouwburg was slechts matig bezet.
vVe wachten op nieuwe stukken!
A. v. W.
NASCBRIFT.
CLYDF. FITZ -

DE WAARHEIO.

Een Amerikaansch stuk, verwonderlijk naief van opzet
en oppervlakkig, on belangrijk van uitwerking, met e<:n
moraal zoo duidelijk en zoo dik opgelegd als men dIe
wei vindt in prenteboeken voor de jeugd: het kind dat
altijd snoepte, of hoe Jantje gehoorzaamheid leerde.
Bier is het de historie van een jong vrouwtje dat het
jokken niet laten kan en op het oogenblik dat zij werkelijk
de waarheid spreekt door haar man niet wordt geloofd.
Zij gaan daardoor van elkaar. Bij op reis, zij naar haar
vader, die haar het liegen in het bloed heeft gegeven.
Weer met een leugen tracht zij haar man terug te winnen,
doch midden in de leugenvertooning van vrouw die stervende is, werpt zij het masker verontwaardigd van zich
af en - spreekt de waarheid, waardoor zij den gelicfden
man terugkrijgt.
Mej. Duymaer van Twist als het leugenachtige \'fouwtje
droeg de geheele vertooning.
Baar spel is waarlijk voortreffelijk geweest!

HET TOONEEL TE BERLlJN.
Bet « Deutsche Theater" bracht ons weer een tooneelvoorstelling in het circus. Ditmaal was het cchter niet
een oud Grieksch drama, doch het abe Ie spel «Elcker I[jdo"
door Bugo von Boffmannsthal onder den naam <ledermann» voor het Duitsch bewerkt. Waar professor Reinhardt bij de opvoeringen van «Oedipus" en «Orestes»
het circus tot een antiek amphitheater had hervormd,
voerde hij ons thans in een christelijke, katholieke kerk.
Men zag voor zich een tooneel, dat half altaar, half een
oude «Mysterienbuhne» voorstelde, bestaande uit drie verdiepingen: hel, hemel en aarde. Bet geheel was omsloten
door gothische koorbanken, wier verguld snijwerk den
middeneeuwschen indruk zeer versterkte.

Gelijk bekend is, zijn het thans de geleerden nog niet
daarover eens, of dit oude mysteriespel een vrucht is der
oud-Nederlandsche letterkunde of die der Engelsche.
Immers, omstreeks 1490 werd het in Engeland reeds gespeeld onder den naam "Everymans» , terwijl het in de
N ederlanden als «Elckerl[jck» gegeven werd. J n elk geval
staat dit vast, dat het in de 16e eeuw naar Duitschland
gekomen is, waar het meest onder den titel «Hekstus,
opgevoerd werd. Boffmannsthal is in de bewerking yan
dit geestelijke mysteriespel veel gelukkiger geweest dan
in die van » Oedipus». londer aan den oorspronkelijken
inhoud afbreuk te doen, heeft hij er zeer han dig een deel
van het bekende berijmde gebed van Albrecht Durer en
eenige oude minneliederen ingevlochten. Tevens klinkt
in de moraal van dit oude geestelijke spel niet aIleen de
echt-katholieke stelling: slechts zijn goede werken maakt
den mensch zalig, doch ook die van het protestantisme,
dat ook het geloof den mensch in zijn stervensuren bijstaat. Waar het onvervalschte oorspronkelijke «Elckerl~l'ck» alleen het eerste dogma tot grondmotief heeft: den
totaal arm geworden Eleckerlijck blijven ten slotte toch
niets anders dan zijne goede werken, daar he eft Hoffmannsthal ook de meer protestandsche idee uit den Duitschen Hekatus recht laten wedervaren. De opvoering, die
op het moderne publiek va n 1911 een zeer grooten, die pen
indruk maakte, had dan ook een schitterend succe~. WeI
kleefden ook deze voorstelling «circusfouten» aan, toch
brengt bij een mysteriespel een circusmilieu ons nader tot
de oorspronkelijke plaats, waar deze abele spelen vroeger
gegeven werden dan een gewoon theatergebouw, in 't
bizonder als 't arrangement in zoo'n juisten "orm geregeld
is. Daartegenover staat. dat de eenheid der geheele opvoering ill een circusgebouw wei wat verloren gaat, waarbij
nog komt, dat de regie tot te groote prachtontvouwing,
dus overlading verleid wordt. Bier kon deze overlading
aileen plaats vinden bij het gastmaal dat de rijke «Elckerl[;ck» gaf, welke scene dan ook werkelijk te sterk door
uiterlijlte bijzaken overladen was.
Bet zou ons te ver voeren om de geheele opvoering in
al hare schoonheidsdetails te schetsen. Hetzij me derhalve
vergund, enkele grepen uit het vele mooie, wat Reinhardt
ons in deze voorstelling geboden heeft te doen. leer
treffend was dat deel waar de lichtzinnige, doch van
levenslust blakende Elckerlyck (Moissi) voor den bedelaar
stond, voor den veroordeelden knee-ht en diens vrouw met
hare treurig en armelijk uitziende kinderen, tenslotte "oor
zijn moeder, die hem in zulke verheven taal voor zijn
lichtzinnig leven waarschuwde.
Een schok ging door de toeschouwers, to en daar bij het
feestmaal eensklaps in al zijn akeligheid de dood als uit
den grond verrezen optrad.
En overweldigend was het slot: Beerlijk en van hemelschen
gloed omstraald stond daar Mary Dietrichs, als de verpersoonlijking van het geloof, terwijl de duivel van Biensfeld cen pakkend contrast met deze lichtgestalte vormde.
De verschijning van Frau Eysoldt als de verpersoonlijking
der «Goede \Verken» was minder indrukwekkend.
De totaalindruk was echter zooals ik boven reeds opmerkte zeer groot. En reeds vooruit kon men zeggen, dat
de tournee die Reinhardt met dit abele spel door Duitschland
maken wil, zeer zeker succes zal hebben. Immers heeft
men «Jedermann» gezien, dan gaat men met «iets» naar
huis, dat dagen, weken, maanden bijblijft en nawerkt.
Ook hier kon de opmerking gemaakt worden: deze oude
stukken die als de werken van Shakespeare en Moliere,
het echt menschelijke in een meesterlijken vorm wederg-evcn,
maken zelfs op het wuftste publiek een blijvenden indruk.

*

*

*
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Ook het Lessing-Theater bracht een klassiek stuk, dat
echter tevens een premiere was, n. I. de eerste opvoering
van «Gudrun.) van Ernst Hardt. Deze heerlijke Gudrunsage, die nevens het meer grootsche, doch minder afgesloten N evelinge nlied staat als de Odyssee naast den Ilias
en evenals deze op eilandcn, kusten en zeecn speelt, is
door Hardt. den dichter van Tantris, omgewerkt in een
vijfachtig, klassiek drama, dat van begin tot het einde het
talrijke publiek geboeid en in spanning gehoude n heeft.
De be werking van dit 13e eeuwsch germaansche epos
door deze n succe svolle n dichter wij kt eenigermate af van
den oorspronkelij ken inhoud dezer N oorsche sage. Waar
toch in de verschillende uitgaven de ontvoerde Gudrun
door haren verloofde, koning Herweg van Seeland, bevrijd
en zegevierend naar zijn land teruggevoerd wordt, daar
laat Hardt de kuische maagd den dolk in 't hart stooten,
wijl zij haar ontvoerde r Hartmut, zoon van koning Lodewijk van Normandie , be mint en 't toch als haar plicht
betracht, met haren verloofde. die wrekend nadert, mede
te gaan. Om aan dezen zielenstrijd een einde te maken
beweegt ze Gerlind. de moeder van Hartmut, haar te
dooden, en zoo sterft ze in ee n vreemd land tusschen de
beide mannen, die om haar bezit woedend met elkander
gestreden hadden.
Gudrun vormt hier een frappante t egenstelling met
Helena uit de sage van den Trojaanschen oorlog, ofschoon om beide een oorlog ontbrandt e n gevochten en
gemoord wordt. Terwijl echter in de sage, die zich aan
de Zuidelijke gre nzen van Europa afgespeeld heeft, het
heele zuidelijke bloed in gloeiende beweging komt. en
zondige hartstocht triomphen viert, is GlIdrun , de sage
uit het hooge Noorden , het hooglied van trouw en kllischheid. In Gudrun staan twee rassen, twee zedelijke
wereldaanschouwingen tegenover elkander en strijden op
leven en dood. Immers. terwijl Gudrun, de «Noordvogei»,
als een koude rots, in wiens inwendige het toch woelt en
bruist, daardoet. zich zelve pantserend tegen de aandriften der natuur (zij bemint immcrs Hartmut en wil
toch haar kuischheid beware n) stormt de heetbloedige
Noorman op haar to e en vertoont zich in zijn voll en
romantischen zonnegloed.
Hardt heeft met dit treurspel der trouw en kuischheid
een standaardwerk geleverd, een klassiek drama, dat evenals de werken van Shakespeare en andere onsterfelijken,
zijn schepper zal overleven tot in lengte van dagen.
De opvoering was, als altijd in het Lessingtheater in
den geest en den toon van het hoogstaande werk. Ik
heb zelden een meer doelbewuste premiere gezien. l-J oog
boven allen stak Mevrouw Lassen als Gudrun uit. Zij
vormde het middelpunt van den geheelen avond en trok
hare medespelenden tot hare hoogte op. 't Was in ee n
woord weer iets superieurs!

* * *

In het Lustspielhaus, waar. na de g erechtelijke ontneming
der concessie van den vorigen direkteur Sichel, een nieuwe
aanvoerder in den heer Bolten-Baeckens is opgetrede n,
schijnt ook met dezen een nieuw regiem te zijn gekomen.
Immers, voorheen was het Lustspielhaus voor Berlijn wat
«Frascati» voor Amsterdam is, de nieuwe «Heer,) debuteerde
met wei is waar een blijspel maar een in aile eer en deugd ~
«Het groote geheim» van Pierre Wolff. 't Is een stuk,
dagteekenende llit de eerste jaren van I goo, toen men in
Parijs genoeg had van het pikante en weer eens iets fatsoenlijks op de planken wilde zien. Of schoon in Parijs die
periode weer haar tijd gehad heeft, denkt Bolten-Baeckens
er aan, om ze thans voor Berlijn te doen opbloeien. Nu,
het publiek amuseerde zich met deze onschuldige posse
vrij goed, in 't bizonder had de kleine Hilde Muller als
vierjarig kind succes. Indien zich deze Fransche onbedui-
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dendheid als repertoirestuk hondt, is de roep van «het
moderne Babylon aan de Spree) gered. Berlijn wordt dan
meer een stad van onschuldig vermaak, waar onechte
kindertjes de nog ongehuwde vaders en moe'iers door
hunne liefheid bij elkander brengen en een eerbaar huwelijk
doen aangaan. En de redder is: Bolten-Baeckens, de
nieuwe stafvoerder in 't Lustspielhaus!

***

Hoewel het reeds een hee le tijd geleden is , kan ik toch
niet nalaten aan «Het Tooneel» het volgende mede te
dee len :
Door een to eval vernam ik, dat Max Montor. een eerste
kracht aan het Hamburger Duitsche «Schauspielhalls», een
nagelaten stuk van den grooten Jozef Kainz voorlezen
zou. Ik was zoo gelukkig nog een kaart te kunnen bekomen en hoorde dan het « Saul Fragment» door den beroemden tooneelspeler in zijn vrije uren gedicht. K ainz
schetst daarin den strijd van Israel tegen de Philistijnen.
Het speelt in 't Israelitische kamp en geeft een zeer
kle urige schildering van de verdeeldheid van Israel. David
verslaat dan de Philistijnen en Saul wordt later tot koning
uitg-eroepen. Kainz zoekt vooral zijn kracht in die klellrige
schildering van het kampleven. i\loord en verraad spelen
er een groote rol in, daarna weer jubelende vreugde en
ten slotte de bevrijding. De eene scene is nog bonter
dan de andere, alles is toegespitst op tooneeleffekten en
't scheppen van «groote rollen». Men kon zoo merken,
dat Kainz, eer hij een scene neerschreef, deze eerst naar
haar theatereffect beoordeelde. Het is in een woord een
echt tooneelspelersstuk, of, wat velen met den niet bizonder
eerbiedigen naam van een «draak» betitelen. Kainz moge
een groot tooneelspeler geweest zijn, een tooneelschr~j'ver
was hij niet.

Jos.

SCHELLEKENS.

BRIEVEN UIT LONDEN.
De "Miracle"' vertooning te Londen.
Of schoon ik eerst van plan was in dezen eersten brief
uit Londen een overzicht te geven van de verschillende
Schouwburgen e n eens na t e gaan wat er op 't oogenblik
zoo al te doen is. heb ik nu toch yan dit plan afgezien,
nu ik gisteren in staat was de «Miracle» vertooning bij
te wonen en te bewondere n. Deze merkwaardige voorstelling is wei waard wat verder in details besproken te
worden, dan tot nu toe in Hollandsche bladen geschied is.
Voor degenen, die Olympia niet kennen, moet ik eerst
zeggen, dat het een reusachtig gebouw is, ruimte biedend
voor 10000 toeschouwers en daarbij nog een arena vrij
latend, ongeveer in vorm en afmeting gelijk aan de groote
concertzaal in het Paleis voor Volksvlijt. Hier nu wordt
de ook in het midde l-Nederlandsch bekende sproke van
Beatrijs opgevoerd, bestaande uit twee bedrijven en zeven
episoden, tusschen de beide actes in. De beide bedrijven
spelen in een groote cathedraal, waarin het geheele
Olympia veranderd is, want het is z66 gemaakt dat ook
de toeschouwers in de cathedraal zelve zitten, waarin het
daglicht doordringt door groote gekleurde kerkramen aan
aile vier zijden van het gebouw aangebracht.
De hoofdingang tot de cathedraal ligt aan de korte
zijde van de arena, terwijl de toegang tot het klooster
daartegenover gelegen is. De arena zelve wordt Ilitsluitend
verlicht door zoeklichten, die hun kleurenschijn werpen
van drie hangende stellingen onder het hooge gewelfde dak:
van hier uit bedienen 24 man de even zoovele zoeklichten,
terwijl ook van de kanten nog 6 schijnwerpers de lichtkracht verhoogen. Door c.eze wijze van belichting was
het mogelijk de aandacht van het publiek llitsluitend te
concentreeren op hetgeen daarvoor in de arena geschiedt
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en speciaal op die onderdeelen, die op een bepaald oogenblik de meeste aandacht verlangen.
Men waant zich
niet meer toeschouwer vall een voorstelling, maar van
een werkelijk gebeuren, zoo realistisch dat men er iD meeleeft en z: n eigen omgeving geheel en al vergeet.
Hiertoe wordt natuurlij k in hooge mate bijgedragen
door het enorme aantal medespelenden: als de kerk zich
vult met bedegangers dan ziet men neer op een menigte
van bijna tweeduizend menschen, van wie men zich niet
kan voorstellen dat dit nu figuranten zijn in een tooneelstuk. Wat een enorme regie is noodig geweest om deze
honderden menschen zoo'n vrijheid van bewegen te geven,
iets zoo weinig theater·achtigs!
De geschiedenis van Beatrijs is weI zoo veel bekend,
dat ik hiervan geen verslag behoef te geven. Ik wil me
dan ook beperken door alleen van de opvoering te spreken,
die natuurlijk des te bewonderenswaardiger is omdat men
hier met 'lOo'n ongewone omstandigheden rekening te
houdt'n had. Het groote oogenblik in de eerste acte is
het moment, waarop de abdes van het klooster ontdekt,
dat het Madonnabeeld verdwenen is, en de non die er
voor geknield ligt niet de jonge novice is, die zij daarden
vorigen avond gelaten hebben, biddend, als straf voor
haar lichtzinnig optreden, toen de «Spielman» z'n vroolijk
deuntje ten beste gaf, maar Maria zelve. Dan k()men alle
nonnen binnen, vol ontzetting, en ook de kerkgangers
in groote opwinding om getuige te zijn van het wonder,
dat daar juist geschied is. De indruk van dit alles is
geweldig, de stemming zoo zuiver, verhoogd ook door de
orgelmuziek en de 'lang van den karen. Trouwens de muziek
van Humperdinck is voortdurend uitmuntend en draagt
niet weinig bij tot het stemmingsvolle geheel. Na deze
eerste acte 'lien wij achtereenvolgens de zeven episoden:
de eerste buiten op een heuvel, waartot' de omgeving
zoo is gewijzigd dat de korte zijde van het gebouw, waar
eerst de ingang tot de cathedraal was, geheel terzijde is
geschoven: door de ruimte die hierdoor ontstaat wordt.
nu mechanisch een heuvel met boomen erop binnengeschoven, en met al het licht geconcentreerd op dezen
heuvel speelt zich daar de eerste episode af, waar de
ridder, die de non uit de kerk ontvoerd heeft, door roovers
wordt vermoord en zij zelve ontvoerd. Het volgende
tafreel toont ons een feestgelag in het kasteel van den
rooverhoofdman, die nu in het bezit van zijn juist verkregen prooi gestoord wordt door den konings'lOon, clie
Beatrijs met zich voert, waarna de derde episode ons
in bet slot van den Koning brengt. Hier wordt de kamer
van den Kroonprins gereed gemaakt voor de ontvangst
van z'n geliefde, cloch wanneer zij hier binnentreedt, komt
de Koning zelve tusschenbeide en reclt baar van de schande.
Beatrijs is ontroerd door zijn goedheid en blijft in zijn
kastet'l, nadat de Koning z'n eigen 'lOon, die van een
masker voorzien, een aanslag op bet leven van z'n vader
onderneemt uit wraakzucht onwetend vermoord hceft. In
het vierde tafreel vindt er een maskerade plaats op het
slot van den Koning, waar ook Beatrijs een dans ten
beste geeft, waarbij zij even wei met baar toorts brand
verQorzaakt, die den dood van den Koning tengevolge
heeft. Hierdoor wor:lt zij door bet yolk beschuldigd als
cen heks en voor de inquisitie gebracht die haar ter dood
veroordeelt: doch nu verzet zich bet yolk als de beul
reeds z'n bijl opheft om haar te treffen: haar schoonheid
heeft een magische uitwerking gehad op de menigte, die
nog kort te vorf'n haar doodvonnis eiscbte.
I n de laatste twee tafereelen 'lien wij haar als een gevallen soldatenvrouw, die de krijgslieden voIgt op bun
marschen, daartoe gedwongen door den «Spielmann", die
haar steeds als haar booze geest heeft begeleid, totdat
zij met baar kind aankomen in de plaats waar zij als non
heeft geleefd. Daar weet ze te ontsnappen en keert terug

naar de cathedraal, waar zij haar eigen kleeren vindt aan
den voet van het Mariabeeld, dat wederom z'n gewone
plaats inneemt. Den volgenden dag vinden de nonnen
haar, en nu heerscht er vreugde over dit groote wonder,
een vreugde die zich uit in plechtige koorzangen en processies, die wederom een groote pracht tentoon spreiden.
Werkelijk ait is ef'n geschiedenis zoo indrukwekkend,
dat er maar een mep over kan zijn: de leiding in alles,
de beheerscbing van de kleinste details is overweldigend,
en het is een genie - Max Reinhardt
die dit alles
in het leven heeft geroepen.

P.

SUZANNE DESPRES

RIJKENS.

LA SACRIFIEE.

De opvoering van fa Sacr£jiee van Gaston Devore is
door mij met groote belangstelling tegemoet gezien. Vooreerst omdat ik vee I goeds had vernomen van het stuk
van dezen stillen werker, die in tegenstelling van verschillende boulevard-auteurs weinig schrijft, maar de oude
Romeinsche les van het saepe vertere stylum betracht,
waardoor zijn werken in den regel meer bezonken arbeid
vertoonen dan waaraan men van Parijsche auteurs gewoon
is; maar in de tweede plaats en bovenal, om weder eens
te 'lien spelen de voortreffelijke actrice, wier kunst een
zoo bijzondere plaats inneemt.
Suzanne Despres is niet een Parijsc;be etoile a la mode,
integendeel, zij vindt in de ville lumiere geen onverdeelde
sympathie; maar des te grooter is haar populariteit in
den vreemde en met name in Duitschland en Oostenrijk.
Nog onlangs heeft onze Miinchener correspondent vermeld
een optreden in de Rothschild's fa Rampe van Despres,
wier kunst hij terecht "zoo weinig specifiek Fransch"
noemde: en ik herinner mij eenige jaren geleden in de
Neue Freie Presse een beschouwing over haar te hebben
gelezen, waarin de schrijver hoog opgeeft van haar eigenaardig spel, dat 'lOoals hij zegt in geen enkel opzicht tot
de zinnen spreekt, maar allef'n werkt op de zielen en
door de 'lie!.
Zoo is het inderdaad: Suzanne Despres is geen schoonheid. Ze is het zoo weinig, dat bij den aanvang van
haar tooneelloopbaan al de overredingskracht van Antoine
noodig was, om haar tt' bewegen vol te houden en niet
een toekomst vaarwel te zeggen van welke zij weinig
verwachtte. Antoine had beter inzicht in die toekomst;
hij had gevoeld, wat er in die ziel stak en welk karma
er van kon uitgaan; hij wist dat zij een groote kunstenares 'lOU worden.
Suzanne Despres is geen parisienne au sens boulevardier du mot: geen pers vermeldt de bij'lOndcre elegantie
van haar toiletten, en als zij komt te overlijden zal men
niet inbreken in haar grafkapel om er waardevolle brilIan ten te zoeken.
Haar repertoire is beperkt; zij bepaalt zich tot het uitbeelden van lijdendc figuren, maar daarin is zij dan ook
onovertroffen. Van de verschillende rollen waarin ik haar
zag optreden. waren er twee die een bij'lOnder sterk en
indruk op mij hebben gemaakt.
De eerste was die
der bedrogen vrouw in d'Annunzio's fa Gioconda: ik
zal nooit het beeld vergeten van die rampzalige, die de
beide schoone handen beeft verloren toen zij tegenover de
razernij van haar mededingster het kunstwerk van haar
echtgenoot heeft willen beschermen; dat laatste bedrijf,
de handen, of liever de stompjes van die handen verborgen achter den rug, terwijl het kind tot afscheid om
een hand komt vragen -- die roerloosheid, en toch die
intensiteit van nameloos zielelijden, dat tot ons kwam enkel
door een lichten trek op dat stramme gelaat, een enkel
geluid uit de haast toegeschroefde keel. Met zoo weinig
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hulpmiddelen zooveel te bereiken, dat was hooge kunst.
En voordien, nu reeds een tiental jaren geleden, zag ik
Despres te Parijs in een hier te lande onbekend drama
van Bernstein: Joujou. Een weinig beduidend, rammelend
stuk, maar waarin zij e(~n groote scene heeft, een enkele
slechts, maar die het werk voor korten tijd althans heeft
gered. Zii stelt voor een ongelukkige, zieke vrouw, die
helaas! maar al te goed weet dat haar man haar habitueel
bedriegt, en daarin be rust. Totdat ze bemerkt, dat hij ook
het oog heeft laten vallen op haar intiemste vriendiIl, en
zij zich weI bewust is van het charme dat de Don Juan
voor aile vrouwen heeft, zoodat ze vreest, dat ook de
vriendin hem niet zal kunnen weerstand bieden. Dan
smeekt zij deze, aan den verleider geen gehoor te geven,
omdat zij alles kan dragen, aileen dat niet. Merkwaardig
was dit tooneel uit een artistiek oogpunt. Despres ligt
ziek op een chaise-longue, het gelaat bleeker en ingevallener dan ooit; het masker blijft roerloos, want de zieke
is te zwak om sterke emotie naar buiten te brengen; zij
windt zich niet op, spreekt doodkalm, stil, zonder stemverheffing; maar in dat sobere relaas van haar lijden en
in die smeekbede om gespaard te blijven voor die laatste
foltering ligt een intonatie zoo machtig, dat een volle zaal
ademloos luistert en zakdoeken YOor den dag komen niet
alleen bij het zwakkere geslacht.
Toch was die zaal het Gymnase, en gevuld met een
premiere·publiek dat aan sterke emoties gewend IS.

La Sacrifiee heeft aileen in de twee eerste bedrijven
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FRANSCHE DRAMATURGIE.
(Vervolg. )
FIGARO.

0, maar Mevrouw! Rustigheid en liefde zouden die
twee in een en 't zelfde hart kunnen wonen? De jeugd
is tegenwoordig zoo rampzalig, dat ze kiezen moet tussehen
liefde zonder rustigheid of rust zonder liefde.
ROS1NE

(met neergeslagen oogen.)

Rust zonder liefde ... " sehijnt .....
FIGARO.

Moordend vervelend. Dan ziet liefde zonder rustigheid
er heel wat lievt"r uit en als ik vrouw was ...... .
ROSINE.

Daarbij komt dat een jongmeisje toch niet een fatsoenlijk
man kan beletten haar achting toe te dragen .....
FIGARO.

I

Juist daarom draagt mijn bloedverwant U dan ook
een bijzondere aehting toe .....
ROSINE.

Maar m'n goeie meneer Figaro, als hij eens wat onvoorzichtig was, zou hij ons beiden ongelukkig maken.

beantwoord aan de verwachtingen die de Fransche pers
FIGARO (ter zij).
er van had gewekt. Het gegeven, de bevoorrechting van
een der drie kinderen in een familie ten detrimente van
Ons beiden! Maar als U hem dat eens in een klein
de be ide anderen, en de opstand van een dier twee achter- briefje verbood?! ..... Er kan z66veel in een klein briefje
gestelden tegen het familie-Ieven, was belangrijk genoeg, gelegd worden .... .
en in het begin scheen er werkelijk iets degelijks van de
uitwerking van het thema te verwachten; het derde bedrijf
ROSINE (een brie.fje overreikend).
eyenwel bleek zoo slap, dat de goede illdruk van de twee '
Ik heb geen gelegenheid om dit briefje over te sehrijven,
eerste vrijwel werd uitgewischt.
maar
als U hem dit geeft - zeg hem dan, zeg hem dan
Maar wat niet werd uitgewischt, dat was de groote
vooral
....
indruk dien het eigenaardige spel van Suzanne Despres
maakte. Haar groote kracht lag ook ditmaal weer in
FIGARO.
groote soberheid, en tot zekere hoogte onderschrijf ik gaarne
de uitspraak van Barbarossa, die in de Tclegraaf schreef:
Neen er IS niemand, mevrouw.
"een kunststuk, door nz"et te spelen z66 te spelen, dat het
ROSINE.
publiek in extase. wordt opgevoerd."
Volkomen juist, indien men voor de woorden "niet spelen"
dat alles, wat ik doe, louter uit vriendsehap wordt
het woord schijnbaar er bij denkt. Het lijkt den oppergedaan.
vlakkigen toeschouwer, alsof Despres niet speelt, maar in
werkelijkheid is dat verschijnsel het product van rijp overleg
FIGARO.
en berekenend inzicht. Met mathematische zekerheid beDat spreekt van zelf. Wat drommel! liefde, nietwaar,
rekent de kunstenares het effect dat zij zal aanbrengen
wanneer zij dat 5chijnbaar gemis aan actie plotseling zal doet toeh immers heel anders!
doen plaats maken voor een bruusk gebaar, een hevige
uiting van temperament. Als voorbeeld gelde het slot
De scene tussehen Bartholo en zijn beide dienstkneehten
van het tweede bedrijf.
La Jeunesse (Jongbloet) en L'Eveille (Wakkerman) geeft
Jeannine neemt afscheid van haar verwanten, koel, dit gedeelte:
stug, het gemoed vervuld van weerzin en haat. Dan, op
den drempel reeds, hoort zij haar zuster Fral1(,:oise vragen :
W AKKERMAN (altij'd aan 't gapen.)
"et moi, tu ne m'embrasses done pas?" ,.Mais 5i, mais si,
Jongbloet, ben jij het?
rna cherie," klinkt het terug van haar lippen, ze slaat de
beide armen om Fran~'oise het"n, en er is in die omhelBARTHOLO (tot Yongbloet als grij'szing een warmte, een expansie, die we niet bij Jeannine
aard met een kruk en
hadden verwaeht.
maar niezend.)
aldoor
Suzanne Despres is wei een van de opmerkelijkste
Nies
toeh
111
Je
vrijen
tijd!
figuren uit de hedendaagsehe tooneel-wereld.
JONGBLOET.

C. A. V.

Meer dan vijftig.... vijf ... tig keer. .. in een seeonde.
Ik ga kapot.

(Hij' nzest).
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BARTHOLO.

BARTHOLO.

Hoe heb ik het nou?! Ik vraag aan jullie allebd of
er iemand voor Rosine is geweest en jullie vertelt me
niet dat die barbier ....

U neemt het nog al hoog op, meneer j ik, meneer, heb
de gewoonte, wanneer ik standjes heb met een zot, hem
nooit toe te geven;

W AKKERMAN (geeuwend).
Is die meneer Figaro dan iemand?

A .... h .... a ...

BARTHOLO.

Die sluwert kon weleens onder een deken met hem
liggen.

W AKKERMAN (als een gek t'n huilen
uitbarstend.)
Ik, onder een deken met hem! ...
]ONGBLOET

(niezend.)

Maar lieve heme! meneer, zijn er .. " zijn er dan geen
rechtbanken meer?
BARTHOLO.

Rechtbanken?! Die zijn goed voor jullie schooiers,
voor jullie volkie onder mekaar. Ik ben jullie meester
en daarom heb ik altijd gelijk.
]ONGBLOET

Duivels, maar als toch iets waar

waarop dit antwoord voigt van

(niezend).
IS .•••

BARTHOLO.

Maar als toch iets waar is! . " En als ik nou niet wil dat
dat iets waar is, dan houd ik vol dat dat iets niet waar
is! 't lou me een mooie b:)el worden, als we aan al die
arme drommels het recht gunden van gelijk te hebben?!
Wat zou er overblijven van het Gezag?
Wanneer nu in het 8;t~ tooneel van het 2d~ bedrijf het
befaamde Basile-recept voor Laster wordt gegeven - een
recept dat eeuwen trotseert en over aile tooneelen van de
wereld gegaan, bij vrienden van het toolleel op de lippen
leeft, komt wat later, na het razend vernuft, een kalmer
geest den hoorder aandoen.
Daartoe behoort de weers lag op Bartholo's vraag: «Welke
beleediging bedoelt Ge?"
ROSINE.

Is het niet iets ongehoords dat iemand de vrijheid
neemt brieven van anderen te open en ? !

FIGARO.

Daarin
alles toe.

juist

verschillen

wij,

meneer: ik geef hem

En toch zlJn deze woorden en weerwoorden, deze inell uitvallen nog maar kinderspel vergeleken bij de stekels
en brandnetels in «Le mariage de Figaro".
In de tien jaren tusschen den Barbier (1775) en Le
M artage (1784) is de prikke lende overmoed van den
schrijver niet tien-, maar honderdvoud toegenomen.
De Koning van lweden (Gustaaf IIf) bel esprit a ses
heures, die de opvoering van L e Mar i age bijwoonde,
noemde het stuk niet indecent maar wei insolent.
Nuchter geoordeeld, met een afstand van meer dan
eeuw, is het te noemen indecent en insolent tegelijk,
weerspiegeling van den tijdgeest, die het ingaf.
De avonturen van het blijspel «Figaro's huwlijk of een
Dag van Uitgelatenheid» zijn zoo avontuurlijk, waardoor
een onervaren lezer meermalen zou gelooven dat «de
vader der historie der grijze fabel in den schoot was
gevallen».
liehier in 't kort de lotgevallen van «Le Mariage de
Figaro ou La folle Iournee».
Den 29 September I 78 I - drie jaren nadat het stuk
is voltooid - leest Caron de (Beaumarchais het voor aan
de Comediens franr;ais 'I, die het eenparig aannemen.
Eerst daarop wordt den Luitenant van Politie Lenour
verzocht een Censor te benoemen. Deze censor benoemt
Coqueley de Chaussepiere, die de comedie, behoudens
enkele kleine wijzigingen, met de vleiendste bewoordingen
goedkeurt. De Luitenant van Politie, echter, wordt eensklaps zwarLgallig. Hoe anders de tegenstelling in zijne
houding te verklaren? Deze drijft hem niettegenstaande
de gunstige Censuur, voorloopig het verlof tot opvoering
te weigeren. Hij mengt den Koning in de zaak. Onder de
diepste geheimhouding Ie est Mevr: Campan, de welbekende
eerste hofdame van de Koningin, het handschrift aan
Lodewijk XVI en Marie Antoinette voor. Na het einde
schrijft Lodewij k terstond dit briefje aan zijn grootzegelbewaarder, Henri de Miromesnil:
"Ik Ulld L' hierbij, Mijllheer, de ComMie van Beaumarchais terug.
h~b ze gdezen en mij laten voorlezen.
De Censor moet even min de
opvo~ringen als de uitgaaf in druk toestaan,
Ik

LOUIS.

BA.RTHOLO.

En als ze van zijn vrouw zijn?
ROSINE.

Vooreerst ben ik dat nog niet, en vervolgens waarom zou
men haar de voorkeur gunnen van een onkieschheid, die
men niemand aandoet?!
Alles knettert en kllapt als een zweep met Franschen
slag, gehanteerd door een postilion als Beaumarchais.
Wanneer er «woorden) tusschen Bartholo en Figaro
vallen, die verdacht wordt te heulen met Rosine, zegt

Maar die «proscription de la Cour» opende voor de
Schrijver een reeks schitterende triomfen, zooals nooit
te voren eenig blijspelschrijver in Frankrijk was te beurt
gevallen. Wie het Fransche Salonleven uit de laatste
dagen v66r de eerste revolutie, nagaat bemerkt welk een
invloed die verfijnde kringen, waarin de bloem der aristocratische vrijdenksters hare waaiers als scepters zwaaiden
- op regeeringsdaden konden oefenen.
«La France est toujours un peu frondeur,), maar vooral
in tijdperken wanneer er geen Mazarin of Richelieu aan
het bewind is om het licht verbroken even wicht tusschen
kroon en adel te herstellell.
De militaire en administratieve kringen van het Koninklijk
Hof, die van adel en hooge Geestelijkheid; de burgerlijke
als rechterlijke magistratuur - kortom aile bevoorrechte
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klassengroepen uit de Parijsche weeldewereld, hunkerden
om's Konings afwijzend oordeel over den nieuwen arbeid
van den beroemden auteur van «Le Barbier:. aan het hunne
te toetsen. Te meer nu het bekend werd dat diezelfde
Lodewijk XVI zijne weigering met de redenen had omkleed
en eene opvoering van Beaumarchais too nee 1st uk in hare
gevolgen had aangeduid als eene omverhaling van de
Bastille.
Dat de latere opvoeringen van de Comedie als vernielen de mokerslagen tegen dien feodalen toren zouden aanbonken, scheen rot" de' bounat"re als 1'0£ Sagace voor te
gevoelen.
In de salons voor de prinses de Lamballe en de marechale
de Richelieu wordt door bemiddeling van den hertog de
Fronsac het handschrift voor een aanzienlijk gezelschap,
- aanzienlijk zoowel door verstandelijk als bevallig gees
tesbezit - gelezen en toegejuicht. Pij de Prins de Conti
en in den salon van zijne vriendin Mad: de Boufflers
evenzeer en in een dier keurkringen in het weldra zich
omwentelend Frankrijk bevindt zich zelfs een groep prelaten en priesters, die eenstemmig getuigen: <, qu'ils n'y
voyaient pas un mot dont les bonnes moeurs puissent etre
blessees! Ik verzoek den lezer dezer regelen dat oordeel zich te
willen herinneren' wanneer uit het t"nsolentf' en indecente
blijspel staaltjes worden gegeven. De typeering van den
Franschen salon prelaat uit het einde der XVIII de eeuw
zal er hem te duidelijker door worden.
Thans zetten wij de Odyssee van <·La Folie Journfe»
voort. Gesteund door den buitengewonen bijval, dien de
voordracht in tegenwoordigheid van den Graaf en de
Gravin du Nord (den lateren Keizer Paul I van Rusland)
behaalde, wendt Beaumarchais zich andermaal tot den
Luitenant van Politie, ten einde opnieuw het blijspel aan
de censuur worde onderworpen. De censor morum van
het oude regime is thans de deftige heer Suard, door geboorte, opvoeding, karakter en litteraire neigingen, niet
minder dan door zijn positie als lid van de oude door
Richelieu gestichtte Academie franc;aise, den tegenvoeter
van den uitgelaten, wuften, vaak gesmaalden Beaumarchais,
in wien zich een nieuwe denkwijze over het keurlingschap
van den eenen mensch boven den anderen aanmeldt.
De uitslag was natuurlijk bedroevend. Even bedroevend
als de vorige maal. Beaumarchais borg het handschrift
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op waar hij zelf aan een vriend schreef - «met de
goedkeuring van een censor achter zich, met de afkeuring
van het Hof v66r zich en met de begeerte naast zich van
een ongeduldig publiek, dat zijne verwachtingen onvervuld ziet.»
Een jaar later - 13 Juni 1783 - zal het stuk door
de Comedie franc;ais opgevoerd worden in het theater
Menus Plaisirs. Alles is voorbereid. In 't geheim· zijn de
repetities gehouden. Een der broeders van den Koning
de Graaf van Artois (Karel X later - zal er zijn
feestviering door opluisteren. Lodewijk XVI wordt onderricht en een streng verbod aan aIle acteurs is er het
gevolg van. Tien a twaalfduizend livres heeft de speculant
Beaumarchais bij de toebereidselen verloren. Maar dergelijke naturen zijn onuitpuUelijk in het bedenken van doeltreffende middelen. Andermaal komt de hertog de Fronsac
voor een feest bij den lateren Koning Karel X het handschrift opvorderen. Beaumarchais steeds inallerlei handelszaken betrokken, vertoeft op dit oogenblik in Engeland,
maar hij steekt het kanaal over, en bidt om de gunst van
nieuwe censuur. Ais censor wordt thans de strenge historicus Gaillard (nomen non est omen) van de Academie
franc;aise benoemd. Deze keurt het werk goed; de Luitenant van Politie voIgt, en bij speciale machtiging wordt
den 27 e December 1783 op het theater van het kasteel
de Geunevilliers, eigenaar de graaf de Vaudreuil, het werk
opgevoerd. Vit de triomfen op een bijzonder theater
behaald, kan de auteur oordeelen over de zegevieringen,
die het stuk in open bare schouwburgen zullen ten deel
vaIlen. T och doen zich tijdens een half jarigen termijn
nieuwe belemmeringen voor, en wederom moet op 's Konings
bevel nieuwe censuur toegepast. Een driemanschap bestaande uit de heeren Guidi, Desfontainet en Bret belast
zich met dat weinig bemoedigend werk, dat ten langer
leste 's Konings instemming zal erlangen. Den 27 sten April
1784 wordt de eerste openbrre opvoering gegeven.
Zij geeft een voor dien tijd ongehoorde ontvangst, de
som van 5698 livres 19 sols.

F. S. K.
(Wordt vervolgd.)
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ADVERTENTIEN.
o,,==========================~

J.N.MULDER
Breedstraat 50, UTRECHT,

COSTUMIER van:
De Koninklijke Vereeniging
"Het Nederlandsch Tooneel"
te Amsterdam,
De Nederlandsche Tooneelvereeniging
te Amsterdam,
Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap
(Directie v. Eysden)
te Rotterdam,

beveelt zich aan voor de levering
van COSTUMES benoodigd
voor:
TOONEELVOORSTELLINGEN,
TABLEAUX VIVANTS,
GECOSTUMEERDE BALS,
HISTORISCHE OPTOCHTEN,
OPERETTES, enz. enz.

'
A U TO S

het vervoer van

ZIEKEN, HERSTELLENDEN
EN RUSTBEHOEVENDEN
NAAR ALLE PLAATSEN IN BET
BINNEN- EN BUITENLAND

Nederlandsche AutoaZiekenvervoer..
Onderneming voorheen Dr. C. W. A. Essers.

Telephoon
-

1392.

=

Telegram=adres :

Essers,

Voorburgwal,

Amsterdam.1

VAN DUREN'S Corsettenmagazijnen

~'====================~

AMSTERDAM

•••••••••••••

UTRECHT -

J

I

Kalverstraat 136, Telef. 8178.

.

Leldschestraat 78,

HAARLEM -

"

NIJMEGEN -

7851.

BREDA •

CORSETTEN NAAR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden. omdat onze collectie corsetten
- C. P . it. la Sirene, Paris - voor elk normaaJ of het
normale nabijkomende figuur, een model bevat, dat be·
slist beter past en een eleganter figuur geeft dan het
beste maatcorset, onverschillig door wien dit wordt
gemaakt.
Het is bijgevolg voordeelig en gemakkelijk, veer U
er toe besluit een corset te koopen. deze C . P ·. modellen
bij ons aan te passen, dan kunt U er zeker van zijn
een corset te krijgen. dat voor uw figuur geschikt is
en uitstekend past, terwijl dit bij maatwerk nog lang
niet altijd het geval is.
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Veertiendaagsch Tijdschrift voor
Kookkunst, Huishoudkunde en
Familieleven, ten dienste van den
Oegoeden Burgerstand.

Onder Redactie van CORRIE VAN
IJSEL, Leerares aan eene Huish.school.

speciaal voor

,t!J c . P. "
LASI Rt N

~,.;
Medinette.

Zeer gemakkelijk - EMPIRE·MODEL.
Lang naar onder, borst volkomen vrijlatend.
Zeer aanbevelenswaardig in verbinding met eenen
Bustehouder

In blauw batist, taille 58-70 ... f 11.75
Evenzoo voorhanden in zachte soupele stoffen,
alsook in onrekbare tricot.

Proefnummers op aanvraag GRATIS
en franco bij de Uitgevers VAN DER
STAL & GROENEWEGEN, Utrecht.

RHAMNACAR
regelt den stoelgang bij lijders aan hardlijvigheid.
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ADMINISTRATIE: FILIAAL BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ v/H ROELOFFZEN-HUBNER & VAN SANTEN
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Wat voor de Redactie bestemd is te adressecren aan
den Redacteur, Heerengracht ZII te Amsterdam.

INHOUD: c. A. v.: Amsterdamsche Kroniek (De Vreemdeling·
Silvia Silomhra; Don Torrihio). - A. v. W.: Rotterdamsche nrieven;
(De Waarheid; Jllhileum Willem Royaards; Van Rijn & Zoon. - P. R.:
Tooneel te Londen (Fanny's First Play; The Second in Command). M. E R.: Ernst von Possart. - M. E. R.: Arsene Houssaye vertelt, wat
hij als directeur van het Theatre-Franliais dagelijks te doen had. F. S. K.: Fransche Dramaturgie. - Correspondentie.
AMSTERDAMSCHE KRONIEK.
(DE VREEMOELING -

SILVIA SILOMBRA -

DON TORRIBIO.)

Het programma van den Stadsschouwburg vermeldt den
inhoud v~n het stuk van J. K. Jerome als voIgt:
«Oe schrijver voert ons naar een van de kleine pensions,
bij honderdtallen in Londen te vinden. De pensionhoudster haalt, zooveel zij kan, van haar gasten, de vuile meid
is afkomstig uit een tuchthuis ,een kokette, over de veertig,
is even snel van vingers als rad van tong, een berooide
majoor tracht groot te doen, kibbelt met zijn furie-vaneen vrouw, wil zijn dochter versjacheren aan een gewezen,
rijk geworden bookmaker. De dochter wil na eenigen
zelf-strijd uit wcelde zucht het opzet der ouders verwerkelijken. Een jonge kunstenaar, dien zij lief heeft en die
haar wil trouwen, gaat zijn kunst voor geld prostitueeren.
Het nobel gezelschap wordt voltooid door een zwendelaar
in mijnen, vergezeld van een musicus, die zijn cynische
opvattingen deelt en met zijn talent tot niets ernstigs
komt. Ten slotte is er nog een groot-doende parvenue,
die zich schaamt voor hare tot armoede vervallen familieleden.
Onverwacht verschijnt in dit huis een zwerver, een
reiziger, een « Vreemdeling ,) .•... een man, begaafd met
aesthetischen zin en bovendien vol menschenliefde. En
na eenigen tijd werkt zijn suggestieve invloed, ondanks
zijn eenvoud en bescheidenheid, werkt ook zijn geloof in
al die verschillende menschen, zoo krachtig, dat hij in dit
milieu een algeheele omkeering te weeg brengt.
Het leelijke is slechts aan de oppervlakte, het is de
taak van den kunstenaar het mooie uit de diepte in het
volle licht te brengen. Op symbolische wijze wil de
schrijver blijkbaar ons van deze ethische en aesthetische
waarheid overtuigen.:t
In dit resume wordt de inhoud en de strekking van
het stuk juist weergegeven. De vraag is, of de Engelsche
schrijver in zijn bedoeling is geslaagd, of hij de calgeheele omkeering in het milieu» heeft weten aannemelijk
te maken, en of de structuur van zijn stuk beantwoordt
aan de eischen die men aan een tooneelspel mag stellen.
Het is niet de eerste maal, dat een tooneelschrijver
het beproeft, door het ten tooneele brengen van een sym-

feder lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw lid aan 1
bolische figuur de vooroordeelen, de wanbegrippen, de
fouten van een of meerdere Ievenskringen in het licht te
stellen. Het ligt in den aard der zaak, dat zulk een onderneming op scenisch gebied groote bezwaren met zich
brengt. Bij de opvoering van de Vreemdeling herinnerde
ik mij voor een tiental jaren in dat genre een eenakter
te hebben gezien van een vrij onbekenden Franschen
auteur, wiens naam mij ontschoten is; het stuk heette: AlJais
quelqu'un troubla de la jete, en de inhoud was als voIgt:
Aan een gastmaal zitten te zamen: een magistraat, een
priester, een generaal, een hertogin en een cocotte. Het
gaat er lustig toe, als onverwachts een bedelaar binnentreedt, die ook zijn plaats aan den feestdisch vraagt. Hij
bidt en smeekt, maar hij wordt afgewezen.
Daarna komt een werkman binnen, of liever dezelfde
figuur als de bedelaar, maar nu als werkman uitgebeeld.
Hij verlangt eveneens zijn plaats aan de tafel, hij eischt
die en debatteert zijn recht om mede aan te zitten met
de staatshoogheid (den magistraat), met het staatsgeweld
(den militair), met de kerkelijke autoriteit (den priester),
met den adel (de hertogin), met de parvenue (de grande
cocotte). Doch niets baat hem zijn dialektiek: hij wordt
aan de deur gezet, doch hij waarschuwt voor een ander
die na hem zal komen, en dien men niet zal verjagen.
Zijn waarschuwing wordt met een minachtcnd schouderophalen in den wind geslagen, de gasten hervatten de
vroolijke gesprekken en nieuwe wijn wordt ingeschonken ...
Dan wordt het tooneel plotseling in zwarte duisternis
gehuld, een bliksemflits, een ratelende donderslag, de
angstkreet der gasten wordt overstemd door de stem van
een onzichtbare, en als het laatste oordeel dreunt het: (, mais
quelqu'un troubla la fete». \-let is de symboliek der anarchie,
die de rechtverkrachtende, huichelende, geweldadige, hooghartige en parvenue maatschappij te pletter slaat.
Het stuk heeft het affiche niet gehouden, en ik meen
te weten, dat het op verschillende plaats verboden is;
men zag er te drastische anarchie.prediking in en vreesde
('t was niet lang na de bom-affaires van Vaillant en Henry)
voor al te letterlijke opvolg-ing van de leering. Maar ik
herinner mij levendig, welken mach tigen indruk het op
de aanwezigen maakte; het was tooneel, goed tooneel,
flink en krachtig gebouwd. Om een voorbeeld te noemen :
de eisch van den werkman om mede aan te zitten wordt
teruggewezen door elk der aanwezigen tot wie hij zich
afzonderlijk wendt; ten slotte ook door de cocotte, die
bang is voor de aanraking van haar kostbaar gewaad met
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de grove handen van den ouvner. Maar als ook zij zijn
recht betwist, snoert hij haar den mond met 'een woord:
«tais.toi, rna soeur!». En de ongclukkige krimpt ineen
voor dat ,'mord, dat met gebiedende hoogheid wordt
gezegd en waarin toch een noot van medelijden klinkt,
zij heeft begrepen: nit de kaste van dien werkman is zij
voortgekomen en oak zij, de pari a, wordt aan den disch
van de grooten dezer aarde schoorvoetend geduld.
J. K. Jerome is in zijn tooneelstuk verder gegaan; hij
heeft er zich niet toe bepaald, de symbolische figuur ('S
menschen Beter Ik) te laten spreken tot de menschen die
hij ontmoet, hij laat die menschjes bekeerd worden als
door een tooverslag, en in het derde bedrijf vertoont hij
ons het pension met dezelfde bewoners, die allen hun
kleine duiveltjes hebben uitgedreven en modelmenschjes
zijn geworden.
Dat laatste bedrijf is zeer zeker een fout; als epiloog
is het volslagen overbodig, en de wijze waarop de schrijver zijn marionetten een voor een met een dankbetuiging
aan den apostel voor de gedane bekeering van het tooneel
laat gaan, is zoo onbeholpen, dat bij het publiek een
stijgende en ten slotte onbedaarlijke hilariteit verwekte.
Maar ook de bekeering zelve vau de menschen in 1 en II
is slap geteekend; voorwaar deze apostel heeft al heel
licht werk: met een paar woorden bereikt hij zijn doel,
en geen van de kleine duiveltjes die hij bezweert doel
ook maar de geringste poging tot weerstand of verzet.
Zoo werd het stuk een langdradige preek; het heeft
meer en anders willen zijn, maar daartoe ontbrak den
schrijver geest en scenisch inzicht.
.
Jammer voor het werkelijk talent dat aan de opvoenng
werd besteed! Want de heer Ko van Dijk in de eerste
plaats vocht als een leeuw tegen zijn rol, en als het stuk
niet v66r het einde geduikeld is over de hindernis van
het ridicule, dan is het te danken aan den grooten tact
waarmede hij de figuur van den apostel trachtte te redden.
Voortreffelijk was ook Mevr. Lobo-Braakensiek in de
aan haar persoonlijkheid zoo goed aanpassende rol van
de dienstmeid, eerst de slons, daarna gaandeweg de aardige soubrette wordend; en mej. Rika Hopper vone. aan
het slot van het tweede bedrijf, waar ze daar voor den
grooten onbekende, beschenen door den gloed van het
haardvuur, nederknielt met de vraag wie hij toch eigenlijk
is, gelegenheid tot bijna aangrijpend spel: het ':'as ~en
heel mooi moment, een waar kunststuk om van I1lets lets
te maken! Van de andere medespelenden, die allen zonder onderscheid hun best deden, behoort nog speciaal t~
worden genoemd Mevr. Van Korlaar, die voor de rol van
die eerst hebberige en daarna zoo goedmoedige pensionhoudster als geknipt was, en ten slotte de jeugdige C. Mogle,
die met tact en zonder een spoor van overdrijving een
joodschen schacheraar typeerde.
Decor en requisiten waren verzorgd, aileen kan ik mij
bezwaarlijk vereenigen met het denkbeeld om een haardvuur te simuleeren aan den «vierden wand», d.w.z. aan
de naar het publiek geopende zijde; men vergt van dat
publiek te vee I fantasie, wanneer men die zijde al is het
maar door een requisiet als gesloten wil doen aanzien;
de aanwezigheid van het met den besten wil niet weg
te den ken souffieurshok vlak bij dien haard verzette zich
tegen deze mise-en-scene, die waarschijnlijk wel op de
oorspronkelijke gecopieerd zal zijn, maar daar mcde niet
is gelegitimeerd.
En ten slotte, wanneer zal het Ned. Tooneel er tach
eens toe besluiten, voor kamer-stukken als het onderwerpelijke haar tooneel te verkleinen? De gezelschapskamer
in een pension was alweder een ijle zaal, waarin de
ijlheid van het stuk nog sterker aan het licht kwam.

Silvia Sylombra is weder tot ons teruggekeerd, of
liever Julia Cuypers is weder eens voor het voetlicht
verschenen in de rol die door Jhr. van Riemsdijk voor
haar is geschreven en waarin zij zoo geheel opgaat. Zij
is op 8 Februari opgetreden bij het Duitsche Tooneel
en heeft de rol in het Duitsch gespeeld, en de voorstelling was reeds daarom belangwekkend; doch zij was het
ook omdat het stuk, eerst gespecld in het Grand Theatre
Van Lier, daarna in den Stadsschouwburg door het gezelschap Hendrikx van den Vlaamschen Schouwburg te
Brussel, weder tot ons kwam bij een geheel ander gezelschap en het de moeite waard was te zien wat er ditmaal
van zou worden gemaakt.
Bij de voorstelling door de Vlamingen kon ik te dezer
plaatse constateercn, hoe de opvoering in aile opzichten
onderdeed voor de oorspronkelijke vertolking in het Grand
Theatre; van die der Duitschers mag dit niet worden
gezegd. In tegendeel, de bezetting van sommige rollen
was zoo, dat de vcrgelijking met de vertolking der Nederlandsche artisten de schaal naar de zijde van Germania
deed overslaan. Ik noem met name de Cosima van Frau
Elwenspock, die de oude tooneelspeelster verstond te
typeeren zonder er een charge van te maken, terwijl de
heer Erich Hell wei wat stijf was, maar in elk geval het
groote voordeel der jeugd had, die aan den Nederlandschen vertolker van Raneck ontbrak. Verder gaf Dr.
Elwenspock een belangwekkende uitbeelding van de
partij yan den arts, al had ik in zijn spel nog meer de
Ueberlegenheit gewenscht van den man die met psychopa1hhisce toestanden vertrouwd is.
Daarentegen werd de dienstmeid bij de Duitsche artiste
lang niet wat Mevr. Van Dommelen er van gemaakt had
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en leed onder Manierlichkeit; Mevr. Edmund was volstrekt
niet het «serpent» zooals de schrijver zich Floor heeft
g e dacht; en de priester van Feuerherd kon niet in de n
schaduw staan van de creatie van den Heer L. Bou\\,meester. Ik blijf er bij, dat deze rol door den schrijver
be paald stiefmo ederlijk is behandeld, maar wanneer, me n
de volm aakt kleurlooze uitbeelding van den Duitscher
vergelijkt bij die van onzen tooneelspeler, dan bespeurt
me n eerst recht welke een e norme kracht er ligt bij onzen
Bouwmeester, die van een zoo onbeduidende partij iets
belangrijks wist te maken.
Mevr. Julia Cuypers deelde mij mede, dat zij in enkele
dagen onder le iding van Dr. Elwenspock de rol in het
Duitsch had geleerd, en dit in aanmerking nem e nde kan
men slechts bewondering hebben voor w.at zij in dien
korten tijd heeft bereikt. En des te eerdf'r was de truc
te verklare n, waaronder de «debutante ,) leed en die op
haar spel niet zonder invloed was. De uitspraak van het
Duitsch was nog onvolkomen , met name de vocalen misten de ron ding, de warme tint, die onze oostelijke naburen
er in leggen, en waarin hun kunstenaars zulk een kracht
weten te vinden. Maar zeer opmerkelijk was het, dat
dit g ebrek het meest aan den dag kwam daar waar Mevr.
Cuypers zich dwong tot matiging, zich inhield; kwam zij
door de situatie in vuur, dorst zij zich geheel te late n
gaan, dan verdween het nagenoeg. Wat m. i. aantoont
dat zij het met wat meer routine zal overwinnen. Het
was als de koorddanseres, die het best werkte als zij den
balanceerstok had weggeworpen.
Met allen eerbied voor het kunststukje, had het werkelijk toch wei iets van koorddanserij: een Hollandsche
artiste in een Hollandschen Schouwburg een Hollandsch
stuk in het Duitsch te zien spelen! En iedereen kwam
de vraag op de lippen, of ook deze groote kracht, die
twee jaren lang in de Amstelstraat in menig stuk zoo
groot talent heeft aan den dag gel egd, voor ons nationaal
tooneel nog langer gemist moet worden.
Welke vraag met den meesten ernst aan de Nederlandsche tooneel-directies worde overgebracht!
De Amsterdamschc Afdeeling van het Tooneelverbond
doet wat in haar vermogen is om aan haar doel te be·
antwoorden. Zoo heeft zij dit jaar het initiatief ge nom e n
om ten benefice van de Tooneelschool en van het Pensioenfonds eene voorstelling t e organiseeren van van Eeden's
Don Torribio door het Amsterdamsche Tooneelgezelschap,
en mt>t voldoening mag op den avond van 20 Februari
worden teruggezie n zoowe l door haar .als door de ornati~simi
die de taak der vertolking op zich namen.
Over de keuze van het stuk zou wei het een en ander
in het midden zijn te brengen ; het is onzeker van bouw,
het is op de grens der klucht zonder toch met op en vizier
een klucht te willen zijn: de figuren zijn geteekend en
de schrijver zelf voortdurend heeft geaarzeld wat hij er
van zou maken. Nemen wij a ls voorbeeld de persoon van
koning Bilbonzo nen Groote; woals hij daar optreedt met
de kroon op het hoofd, den konin,zsmantel om de schouders, den ridiculen sce pter in de hand, is het de Serenis·
simus-figuur die wii alle n kenn en, en die onder anderen voor
een paar jaren door den Ueberbrettler Altred Muller in
het Grand Theatre werd vertoond. Men herinnert zich die
karikatuur, die zulk een medelijden had met een van zijn
ministers die een of andere ziekte had, wijl hij bij ervaring
wist dat de leider, als hij het er levend afbracht, unheilbar
bli:idsinnig moest blijven.
Zoo unheilbar hli:idsinnig is inlusschen Koning Bilbonzo
niet, want aan het slot laat de schrijver hem weer den
troon beklimmen tot heil van land en volk.
En nu maakt ongetwijfeld het hybridische, het onzekere

in de teekening de taak der vertooners al bijzonder zwaar
en allerminst geschikt voor dilettanten.
Ter ee re van de Amsterdamsche Studenten moet worden
gezegd, dat zij het er naar omstandigheden best afbrachte n,
en dat zij vooral onder de merkbare leiding van den heer
L. Chrispijn Jr _ allen de klip van het te veel doen wi~ten te
vermijden en een schouwspel aantebieden dat voor oog en
oor zeer genietbaar was; het glanspunt waf' wei de zeer correct
uitgevoerde menuet, die het scherm drie malen deed halen.
De schouwburg was matig bezet, wat jammer was voor
de belangrijke offers van tijd, werk en geld die de Afdeeling zich had willen getroosten; maar was de publiciteit
niet eenigszins verwaarloosd 7
C. A. V.
NASCHRIFT.
Even voor het afdrukken van dit nummer wordt mij
mededeeling gedaan van onderstaand schrijven, door Dr.
F. van Eerlen g ericht aan de Studenten·Tooneelvereeniging:
Aan de Amsterdamsche Studenten
Tooneelvereeniging.
jJ1ffne Heeren!
Ik gevoel behoefte u nogmaals mijn dank en mijn hulde
te betuigen voor de waarlijk schitterende vertooning van
Don Torribio. Te meer daar gij misschien niet zoo goed
weet als ik wat de uitingen der dagblad-verslaggevers
waard zijn. Het is niet de eerste maal dat de vertooners
van een mijner stukken moeten lijden onder die eigenaardige gezindheid der Ned erlandsche kritiek, die het opvoeren van mijn werk altijd tot een waagstuk maakt.
Die wrange bijsmaak der artikeltjes geldt mf/, niet u. Uw
prestatie was voortreffelijk, en zou algemeen zoo geroemd
zijn , als de schrijver een anderen naam had gedragen of
- beter nog - lang dood en begraven ware geweest. Het
is geheel onwaar, dat ervaren en geroutineerde spelers
voor dit stuk noodzakelijk zijn, gij hebt het getoond. Integendeel de voorstelling had een frischheid, een natuurlijkheid, een spontaniteit, die verre opwegen tegen de
fouten. \Vat geef ik om kleine stoornissen en haperingen,
wanneer er leven in 't geheel zit, en wanneer de leelijke
tooneelconventie ontbreekt die juist zoo licht door routine
ontstaat. En j uist daarom houd ik van dillettanten ·vertooningen, en zou ik zelfs wenschen dillettanten te zien
spelen die nooit in een schouwbnrg waren geweest.
Rehalv,,: in het begin toen men nog niet op dreef was,
ontbrak j uist in uw vertooning geheel het leelijke «theater»
de tooneel-taal en tooneel·gebaren, die het verderf zijn
voor zuivere dramatische kunst. Dat dit niet door verslaggevers wordt gewaardeerd moet u niet verwonderen.
Menschen die avond aan avond in 't theater zitten zijn
t>igenlijk het minst geschikt om over dramatische kunst
te oordeelen. Komt er iets wat echt en oorspronkelijk
is dan zitten ze er mee en spreken van «hybridisch» en
«onmogelijk" en «stijlloos».
Men moet echter daarbij als verzachtende omstandigheid
in aanmerking nf'men rlat ze de vrijheid missen om te
zwijgen over wat voor hen altijd cpsyologische» raadselen
zullen blijven. De correspondent van de N. Rotterdammer,
in vaderlijke zorg voor de opvoeding van uw jeugdige
zielen raadde u aan voortaan maar weer bij het «Klassieke repertoir" te blij\'en, ter verrijking van uw «geest
en gemoed". Blijkbaar vreesde hij de schadelijke werking
van den spot in Don Torribio. Een volgend jaar speelt
ge weer iets van Shakespeare, Moliere of misschien van
Aristophanis ten minste wanneer de zedelijkspolitie
niet tusschen beide komt.
Wat mij betreft ben ik u dankbaar dat ge juist hebt
getoond dat de krachtigste ironie geboren word uit soberernstig spel en ook dat er diepe ernst ligt in het meest
komische. Tot dit succes droeg niet het minst bij het
juiste begrip, de energie en het geduld van uwen regisseur.

H E T TOO N E· E L.

66

Ik verzoek u aan dit schrijven de meest mogelijke openbaarheid te geven.
Walden, Bussum 22 Februari 1912.
(get.) F. VAN EEDEN.
Deze brief is voor de Nederlandsche tooneel-kritiek,
over welke de heer van Eeden zijn fiolen zijns toorns
uitgiet, een zweepslag waaronder wij allen krimpen, in
het volle besef onzer minderwaardigheid!
Doch voor de Amsterdamsche studenten is het een groote
voldoening, aan des auteurs inzichten te hebben beantwoord.

ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
DE WAARHEID. ]UBILEUM WILl.EM ROYAARDS.
V AN RIJN & ZOON.

De Waarheid wil niet gehoord worden - ook in Rotterdam niet. En al is de Waarheid van Clyde Fitz een andere
dan bedoeld wordt in dit gezegde van de spraakmakende
gemeente, toch hebben beiden dit gemeen dat men er
niet naar wil luisteren. Na eenige opvoeringen is het stuk
zelfs van het repertoire geschrapt.
Nu moet, in de Amerikdansche Komedie van Clyde Fitz,
de waarheid worden opgevat in negatieven zin, want de
handeling gaat eigenlijk om -- de leugen. In den regel
kan men drie soorten van leugens onderscheiden: 1°. de
leugen als aanvulling e n opsmukking van de kale, nuchtere waarheid, als behoefte dus van den fantasierijken
verteller om zijn verhaal boeiend en interessant te maken,
waardoor juist het gelogene de illoeite van het aanhooren
waard wordt, 2°. de leugen met de vooropgezette bedoeling om te misleiden, en 3". de leugen uit gewoonte,
welke haar ontstaan heeft te danken aan een verkeerd
systeem van opvoeding. Liegen, snoepen, slinksch zijn
en onbetrouwbaar, het zijn allen fouten van de jeugd, die
tijdig en met gezond verstand onderdrukt moeten worden.
Worden zij verwaarloosd of niet ernstig genomen, dan
krijgt me n menschen zooals Becky Warder, die, waar
anderen te trotsch zijn om oneerlijk te wezen, dit zoo
noodige zelfrespect missen en konkelen en draaien en
leugentaal spreken, «alsof het gedrukt staat", zooals men
dat noemt. Ook deze Becky, het jonge vrouwtje van den
Amerikaan Tom Warder, liegt niet met kwade bedoeling,
maar alleen omdat zij den moed mist om voor de eenvoudigste waarheid uit te komen en omdat een le ugentje
in dat. geval zoo gemakkelijk is. Echter is het dan psychologlsch verklaarhaar dat zoo'n vrouw een zekere routine
in het jokken verkrijgt en zich niet zoo gauw en zoo
onhandig-dom op haar leugens betrappen laat als Becky
Ward er. Want dat is werkelijk het toppunt. Het geheele
eerste en tweede bedrijf door stapelt Becky Warder de
eene leugen op de andere, alleen om te bemantelen
dat zij ee n flirtation heeft met Fred Linden, een ladykiller, die, hoewel getrouwd met Eva, van die vrouw gescheide n leeft. Eva komt Tom waarschuwen, maar deze ,
die een heilig en onaantastbaar vertrouwen heeft in zijn
aangebeclen Becky, gelooft niets van de beschuldigingen
van Eva en neemt de dik-opgelegde leugen van zijn vrouw
als waarheid aan, totdat ook eindely'k dezen edelmoedigen
en goedgeloovenden echtgenoot de schellen van de oogen
worden gerukt en hij van Eva de schriftelijke bewijzen
in handen krijgt dat 7.ijn vrouw hem steeds wat heeft
voorgelogen. Eva toch, die haar man terug wil hebben,
heeft de gangen van Becky Warder door een detective
doen bespieden. Het vertrouwen van Tom in zijn vrouw
is geschokt, hij, die nu voor 't allereerst tot de ontdekking
schijnt gekomen te zijn dat zijn vrouw niet altijd de waarheid spreekt, verdenkt haar van erger dingen dan alleen
ee n gevaarlijke flirtation. Becky, die nu eer~t recht den
afgrond ziet aan welks rand zij zich met haar leugens

gesleept heeft, bezweert haar on schuld ; nu zij tot het besef
komt dat zij de liefde en de achting van Tom verspeeld
heeft, den eenigen man dien zij ooit heeft liefgehad, gooit
zij al de leugentaal ver van zich af en spreekt aileen haar
gevoel - de waarheid, de volle waarheid: dat zij alleen
houdt van Tom, daL er niets gebeurd is waarover zij zich
te verantwoorden zou hebben. maar het is te laat - Tom
kin, verward in het net van leugentjes, dat zij omhem heen
gespannen heeft, haar niet gelooven en verklaart met Amerikaansche bondigheid niet langer met haar te kunnen leven.
Tot zoover is het verloop der geschiedenis - hoewel onnoodig opgeblazen tot een onherstelbaar feit, terwijl toch
niets feitelijks was gepasseerd - vrijwellogisch. Tom wil
niet met Becky onder een dak wonen en gaat op reis, maar
ook Becky pakt haar valies en verlaat de echtelijke woning,
om in het derde bedrijf haar te zien aankloppen bij haar
vader, een aan lager wal geraakt vreemdsoortig heerschap.
dat zich de goede zorgen laat welgevallen van een mevrouw
Crespigny, in wier pension Becky's vader zich knusjes en
warmpjes genesteld heeft. Hij leeft van de toelage welke
zijn schoonzoon hem geregeld uitkeert en amuseert zich
van de kleine sommetjes die hij af en toe van zijn dochter
weet los te krijgen. Bij mevrouw Crespigny staat hij in
een schuld welke alleen is af te lossen met zijn vrijheid
en zijn naam. Pa Roland vindt het maar half aangenaam
zijn dochter zoo ineens op bezoek te krijgen en tracht
Becky te bewegen naar haar man terug te keeren. Maar
dan neemt zij haar toevlucht weer tot leugens en zegt dat
het onmogelijk is terug tegaan omdat Tom haar bedriegt.
Het verhaal van Pa Roland, hoe ook hij door de leugen
het leven van zijn vrouw en dat van zichzelf heeft ongelukkig gemaakt, brengt Becky tot de bekentenis der waarheid, hetgeen even wei niet wegneemt dat pa's rustig bestaan
met mevrouw Crespigny danig verstoord is. Op de brieven
door Becky aan haar man geschreven wordt niet geantwoord, en daarom neemt Roland een leugen te baat
om Tom's hart te vermurwen. Hij seint hem dat Becky
stervende is van verdriet, berouw en verlangen, want ook
voor hem is de verzoening tusschen Becky en Tom een
levenskwestie, vanwege de toelage. Zoo hij die missen
moet valt hij onvoorwaardelijk in de verlangende handen
van zijn hospita. Als Tom arriveert is Becky niet thuis,
mevrouw Crespigny moet hem aan de praat houden om
pa Roland tijd te geven zijn dochter tegemoet te gaan,
haar blozende gelaatskleur een beetje met poeder tot de
kleur eener stervende te maken en haar steunende op zijn
arm binnen te leiden. Mevrouw Crespigny. tuk om te
trouwen, verklapt de op touw gezette komedie aan Tom,
Becky komt, zwaar steunende op den arm haars vaders
binnen, maar nog voor Tom's verontwaardiging losbarst,
schudt Becky het leugenmasker vol walging van zich af.
Zij wil niet met leugens zijn liefde trachten terug te krijgen,
ze zal nooit meer liegen, een verzekering welke de goede
Tom grif aanvaardt, t erwijl hij haar in zijn armen Sillit.
Voedt uw kinderen op in de waarheid, dat is de moraal
welke Clyde Fitz zijn toe5chouwers heeft willen opdringen.
Juist dit opdringen is de fout. Van het gegeven: een "rouw
die door betrekkelijk onschuldige leugentjes haar geluk
vergooit, ware een belangwekkender, minder doorzichtig
en oppervlakkig stuk te maken geweest. Maar Clyde
Fitz - ook de schrijver van «de Vrouw in 't spel en «de
Leugenaars>l, - is Amerikaan en schrij ft voor het Amerikaansche publiek dat nu eenmaal van overspelige vrouwen
op het tooneel niet hooren wil. Die komen in Amerikaansche
(" Society» niet voor en zoo er al eene als de held in van
een drama ten tooneele wordt gevoerd dan behoort ze ook
spoedig van berouw en wroeging te sterven. Dit is dan
ook de reden dat de flirtation van Becky en Fred Linden
ons onbegrijpelijk en vreemd voorkomt en we ons afvragen
waarom Tom Warder zich eigenlijk zoo druk maakt wanneer
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er niets ern stigers is voorgevallen dan alleen een bezoek
aan een afgelegen museum.
Liever dan aan dit stuk behouden we de herinnering
aan het prachtige spel van mejuffrouw Duymaer van Twist.
Deze jonge actrice, wier talent zich meer en meer kracht
tiger en breeder gaat ontwikkelen, droeg, met haar vertolking van Becky de geheele vertooning, Vooral in hetweede bedrijf, daar waar zij haar onschuld betuigt tegenover Tom, was zij op haar best. Viel er, bij vroegere
rollen door deze actrice gespeeld, een gemis aan uitbeeldingsvermogen te constateeren, thans was het merkwaardig
te zien hoe volkomen zij de rol beheerschte. Tracht zij
eenige, steeds terugkomende gewoonte-beweginkjes, __ die
van mejuffrouw Duymaer zijn - af te wennen dan gaat
zij - mits onder sterke leiding- een groote toekomst
tegemoet.
N aast haar dient onmiddelijk mevrouw Coelingh-Vorderman genoemd als mevrouw Crespigny. Een innig-vermakelijke creatie, waarop aileen de aanmerking zou gemaakt
kunnen worden dat de uitbeelding te veel overhelde naar
de caricatuur. Er zijn echter redenen welke mij doen
gelooven dat mevrouw Coelingh zicb strikt aan de indicaties beeft gebouden, dat dus de schrijver caricatuur
gewild beeft, en dan dient mevrouw Coelingb bulde te
worden gebracbt voor de keurige - scboon weI ecbt
Hollandscbe bumor, waarmede zij dit stuk heeft opgevroolijkt. AIleen om baar in deze rol te zien en te
waardeeren is een gang naar de komedie waard. Ook
Henri Poolman speelde zijn rol van vader Roland met
den fijnen geest, dien we van dezen acteur gewoon zijn.
Zijn opkomen met de quasi-stervende docbter in bet laatste
bedrijf, was een van die kracbtige momenten in zijn spel
die niet licbt uit bet gebeugen gaan. Want wat blijft er
tenslotte in onze berinnering over van een stuk als «de
W aarbeid ?»: Momenten van mooi spel, bet binnenkomen
van Poolman, MiE'n Duymaer, slank en sierlijk in een
saumon zijden japon, zicb in baar wanboop, vastklampend
aan een stoel en de waarbeid uitscbreeuwend, mevrouw
Coelingb als de trouwzieke, brutale en indringerige
Crespigny.
Waarlijk, er zijn stukken waarvan we minder bebben
ontbouden!
Wat eveneens lang in de gedacbten zal blijven is de
treffende bulde te Rotterdam aan Willem Royaards bereid.
Het pleit voor den smaak van dezen voortreffelijken kunstenaar dat bij de bem bereide bulde eerst na de voorstelling in ontvangst wilde nemen, Markies de la Seigliere
heeft willen blijven tot bet einde toe. De scbouwburg
was - belanglooze bulde van den Rotterdamscben bloemist
Voorboeve - smaakvol met bloemen-guirlandes versierd
en ook de kleedkamer van Royaards was door bet atelier
Poutsma herscbapen in een Reurig, feestelijk ontvangstsalonnetje, waarin Royaards en zijn ecbtgenoote in de
pauze de felicitatie der vele bewonderaars in ontvangst namen.
Aan bet eind der voorstelling, toen het doek, na eenige
minuten gezakt gebleven te zijn weer opging, stonden
aan den eenen kant van bet tooneel de leden van bet
gezelscbap, aan den anderen kant de leden van bet feestcomite. Tusscben deze groepen door verscbeen Willem
Royaards, voorafgegaan door lakeien, mevr. RoyaardsSandberg aan zijn arm voerend, ten tooneele.
In een zeer mooi uitgesproken, onderboudende en vooral
bartelijk-waardeerende toespraak bij mondE' van den woordvoerder van het comite, den Heer Henry Dekking, werden
de groote verdiensten van den jubilaris gememoreerd en
bet onbetwistbare aandeel geconstateerd hetwelk Royaards
tijdens zijn 2s-jarigen tooneelloopbaan in den opbloei van
ons nationaal tooneel be eft gebad. Het was een doorwrochte, keurige speech van Henri Dekking. waarmede

het publiek luide en enthousiast beeft ingestemd. Namens
bet comite werd Royaards bebalve een grooten krans voor
bem en een bloemstuk voor zijn vrouw, een couvert overbandigd, waarvan de inboud, bijeengebracht door bet
Rotterdamscbe publiek, hem in staat kan stellen aan ~ijn
wenscb om bij de in Amsterdam bem aangeboden
Kamerbetimmering passende meubelen te bezitten - te
voldoen. Na Henri Dekking kwam de Heer Scbiirmann
naar voren om in eenige welgekozen woorden Royaards
dank te zeggen voor de zorgen en toewijding betoond bij
de instudeering en opvoering van zijn jongste werk. Hij bood
Willem Royaards een omlijstte ets aan van Derksen van
I Angeren.
Daarna werden de vele kransen overbandigd,
waarvan die van de Rotterdamscbe afd. van bet Tooneelverbond de eerste en de scboonste was.
Royaards dankte met eenige kernacbtige, scboon vleiende
woorden aan bet Rotterdamsche publiek, dat, zoo bij zeide,
door bem als belangrijke waardemeter wordt bescbouwd
bij de opvoering van een <, premiere». Daarin heeft bij
gelijk, want, zonder nu de Rotterdammers te verbeffen
boven bet publiek uit andere plaatsen, is bet tocb opmerkelijk boe critiscb de Rotterdammers zijn aangelegd,
critiscb en -- voorzicbtig, want hoewel de belangstelling
groot was, leek mij het succes van "Van Rijn & Zoon,»
gescbreven door den Heer W. Adriaanse (onder welk
pseudoniem zicb onze stadgenoot de Heer Hoogerwerff verscbuilt) niet zoo hartelijk en spontaan als wij dit van in
den smaak vallende premieres gewoon zijn.
In «Van Rijn & Zoon» wordt het geval bebandeld van
een koopman die, getrouwd met een dochter van een omiminister, al zijn kinderen en zijn vrouw van zich vervreemdt,
omdat bij aIleen maar zijn beiangstelling en liefde aan
zijn zaken kan geven, terwijl intusscben de vrouw zijn
kinderen opvoedt in ijdele voornaambeid en barteloosheid.
Van Rijn beeft twee zoons, waarvan de oudste, op aandringen van mama, officier moest worden, de jongste Tbeo
beeft bij kunnen behouden als opvolger in zijn zaak, maar
bet blijkt dat Theo artistieke neigingen heeft, scbildert en
wei met zooveel succes dat een bekende kunsthandel eenige
stukjes van bern tentoonstelt. Tot groote ergernis van pa
Van Rijn die bet werk van zijn zoon gezien heeft en hem
eenvoudig voor de keuze stelt: in de zaak blijven en nooit
meer scbilderen of: scbilderen en geen voet meer in het
ouderlijk huis zetten. Een verstokte pa! Theo kiest de
kunst en gaat heen, komt na een jaar terug als schilder
en wordt dan door zijn vader alweer snoodelijk verjaagd.
Wanneer Theo nogmaals bet huis zijns wreeden vaders
betreedt is het niet om hem te vermurwen, maar om hem
rekenschap te vragen over het huwelijk dat hij zijn oudsten
zoon Albert, den doordraaienden officier, heeft doen sluiten
met Annie, de dochter van een handelsvriend die met veel
geld in zijn zaak zit. Albert bedriegt Annie op schandelijke
wijs, terwijl Theo baar bemint en ook Annie liefde voor
Theo gevoelt.
Hij slingert pa zijn verachting in 't gezicht!
Pa die alles deed met goede bedoeling - voor de zaak! vraagt vergiffenis, doch nu verstokt de zoon en geeft pa
te kennen hem niet meer als zoodanig te \\illen kennen.
En dat juist op het moment dat Van Rijn eindelijk had
kunnen besluiten zijn zoon Theo, die altijd veel van hem
gehoudcn heeft, weer in genade op te nemen.
De dialoog, of schoon oppervlakkig, is gemakkelijk en
vlot geschreven, hindert aileen door al te groote natuurlijkheid hier en daar. De schrijver is nog niet tot inzicht
gekomen dat ruwe woorden en drastische taal geen kracbt
geven aan een zin, doch duidt op gebrek aan goeden smaak.
Het stuk mist overigens ruggegraat, er is geen spoor
van karakterontleding, daarover echter meer in mijn
volgenden brief. Het Tooneel moet ter perse!
A.v.W.
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TOONEEL TE LON DEN.
(FANNY'S

FIRST PLAY. -

THE

avond met hem door te brengen op een publiek bal. Enfin
we nemen deze toevalligheden gaarne voor lief, letten er
zelfs bijna niet op, volkomen in beslag genomen door de
brillante woordschermutselingen. Het engagement wordt
opgelost: het meisje trouwt met den lakei van haar vader.
die ook al weer plotseling de broer van een hertog blijkt
te zijn; de zoon Bobby trouwt het jonge meisje, dat de
oorzaak van z'n gevangenschap was. Eind goed al goed.
zooals men ziet.
Maar nu komt de epiloog: de critici komen op en bediscussieeren de vraag wie de schrijver is, want het feit
dat Fanny dit tooneelstuk geschreven he eft is volkomen
geheim gehouden. Het eerst wordt de opinie omtrent
het stuk gevraagd van den 20-jarige, die de vraag met
een wedervraag beantwoordt: wie is de schrijver? c U
verlangt toch niet dat ik mijn opinie zeg zonder den
auteur te kennen,! «'t maakt toch een hemelsbreed verschil of een tooneelstuk geschreven is door Granville
Barker, Barrie, Shakespeare of Shaw!» De Ilaam «Shaw»
is het wachtwoord voor een hevigen woordenstrijd: al zijn
gebreken worden voor den dag gebracht om te bewijzen
dat dit stuk niet door hem kan zijn geschreven . Zoo
bel even we dus het eigenaardige feit, dat we een schrijver
z'n eigen werken, bezien door de oogen van anderen.
hooren afkammen.
Maar genoeg hierover: het stuk is waard gezien te
worden, ook in Holland, en wie der lezers van «Het
Toonee[" binnen niet al te langen tijd nog in Londen
mocht komen, moet vooral niet verzuimen het Kingsway
Theater te bezoeken: ook van het spel zal hij dan zonder twijfel kunnen genieten.

SECOND

IN COMMAND).

Fanny's first Play is geen nieuw stuk hier in Londen,
integendeel het beleefde deze week de 350e voorstelling,
en nog steeds is de toe loop van het publiek reusachtig.
Niettegenstaande er nu bijna iederen dag premieres plaats
vinden (in de laatste drie weken gemiddeld 5 per week!)
yond ik het toch weI de moeite waard dit nieuwste stuk
van Bernard Shaw (geschreven onder een pseudoniem),
nogmaals te gaan zien en er de Hollandsche lezers iets
over te veTtellen, vooral ook omdat dit stuk ongetwijfeld
belangstelling bij ons publiek zou vinden. Het is echt
Shaw: scherp, geestig, brillant en zoo ergens in z'n stukken, dan gaat ook hier de vergelijking met vuurwerk op!
In zijn karakters mag men soms iets onlogisch, iets onverklaarbaars bijna vinden, de dialoog vergoedt evenwel alles
in dubbele mate en men moet weI onder den invloed van
zijn geest komen.
Fanny is de dochter van een Engelschen landedelman,
die echter een afschuw van modern Engeland heeft en in
z'n phantasie in het oude Venetie vertoeft, die ,. schwarmt»
met Mozart, maar Wagner uit het diepst van zijn ziel
verafschuwt, die vreeselijk cshocked ,) is voor moderne
kunst, in welken vorm dan ook, die z'n dochter ter voltooiing harer opvoeding naar Cambridge heeft gezonden,
omdat dit volgens zijn zeggen, de eenige plaats in Engeland is, die naar hij veronderstelt g een veranderingen
heeft ondergaan sinds den tijd dat hij zelf 50 jaar geleden
studeerde!, een hatelijkheid op de Engelsche universiteiten,
die we ook weI in andere stukken van Shaw tegenkomen
Deze antieke graaf, die in z'n eigen huis althans, ook in
antieke kleeding gekleed gaat, heeft even wei een dochter
die z66 modern is in haar geest, dat zij een tooneelstuk
geschreven heeft handelend over de mef'st «up to date»
onderwerpen en sociale toestanden. Dit stuk nu zal
worden opgevoerd in haar vader's huis door «heusche»
tooneelspelers, en «heusche,) critici zullen hun opinie's
geven na aRoop. Deze critici nu spelen een heel belangrijke rol in den proloog en den epiloog: hard hebben zij het
bij Shaw te verantwoorden: achtereenvolgens krijgen wij
te hooren dat er zich zelfs een inte llectueel mensch onder
hen bevindt, dat zij zonder onderscheid meer behoefte
hebben aan een rookkamer en een goed diner, dan aan
een bibliotheek en derzelver geestelijken inhoud, dat zij
in 't algemeen genomen veel goedkooper zijn dan tooneelspelers; een der aanwezigen wordt met een zekeren ophef
«quite human) genoemd, van een anderen wordt gezegd
dat hij een echte Engelschman is, alleen gelukkig, wanneer hij in Parijs is en daar de meest koppige pogingen
doet onverstaanbaar Fransch te spreken; de voornaamste
van allen wordt evenwel voorgesteld als een jongmensch
van hoogstens 20, die nu werkelijk de opinie van het groote
publiek weergeeft omdat hij er intellectueel niet boven
verheven is. Zoo zien we: df' critici kunnen het er mee
stellen. Na den proloog zien we dan Fanny's tooneelstuk:
een buitengewoon geestige dialoog kenmerkt al weer het
geheel; we komen in een door en door Engelsch godsdienstige familie, waar de zoon door z'n omgang met een
jonge demi-mondaine voor een paar weken in de gevangenis geraakt. Tegelijker tijd, 0 wonder, brengt het
meisje waarmee hij verloofd is, de dochter van zijn's
vaders compagnon, ook een veertien dagen door in de
gevangenis. 't Kan Shaw niet veel schelen , of er Ollverklaarbare toevalligheden gebeuren, zoolang zij maar aan
zijn doel beantwoorden; want onverklaarbaar is het dat
dit meisje, ook al in zoo'n vrome omgeving opgevoed, zoo
plotseling verandert en er op een goeien avond zoo maar
eens met een Franschman van doorgaat om een vroolijken
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Donderdag 8 Februari werd een heropvoering gegeven
van 7 he Second l'n Command, dat voor het eerst het licht
zag ten tijde van den Boerenoorlog; ofschoon weI eenigszins zinspelend op dezen oorlog, bestaat er toch geen
direct verband tusschen de handeling van dit militaire
tooneelstuk en den strijd in Zuid-Afrika. Het stuk, in
eenige deelen wei onderhoudend en soms geestig, is over
't algemeen ietwat zoetelijk sentimenteel : de hoofdpersoon,
Majoor Binks, is het verpersoonlijkte goed: hij is op'
recht, eerlijk, goedhartig, maar heeft ongelukkigerwijs niet
te veel hersens. Door al deze eigenschappen verdient hij
de volle sympathie van het publiek, die verondersteld
wordt voortdurend te stijgen door al den tegenspoed, dien
de arme Binks in den loop van een paar dagen ondervindt. Hij krijgt den eenen slag na den ander, maar
gedraagt zich zooals men dat van deze «tooneelfiguun
begrijpen kan, voorbeeldig. 't Blijft even wei een tooneelfiguur en wordt geen werkelijk levend wezen.Zeer zeker
was dit niet aan het spel te wijten: Cyril Maude was uitstekend als de goeie Binks bij een minder perfecte
vervulling van deze rol zou het succes ongetwijfeld niet
zoo groot geweest zijn. Nu was het om het spel waard
gezien te worden.
Het komt mij voor Hollandsche lezers niet kwaad voor.
indien ik er een gewoonte van maak ook met een paar
woorden iets over de schouwburgen te zeggen. Landgenooten hier in Londen komende, kunnen er misschien hun
voordeel mee doen. The Playhouse, waar «the Second
in Command » gegeven wordt, is een der moderne schouwburgen van Landen: modern zijn ook de regelingen, die
hier gemaakt zijn om het publiek te gerieven. In de eerste
plaats kunnen alle plaatsen op alle rangen gereserveerd
worden zonder eenige extra betaling: in geen enkelen
anderen Londenschen schouwburg is dit geval. In de tweede
plaats is het gebruik van garderobe kosteloos en mogen
er zelfs geen fooien gegeven worden.
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Dit is iets waar de Parijzenaars weI naar watertanden
mogen en waarvan Londen over 't algemeen profiteert.
Men ziet, het Playhouse wordt geexploiteerd naar - voor
Londen althans - moderne principes, en zeker draagt dit
er toe bij het bezoek te bevorderen. Bovendien Cyril
Maude is altijd een uitmuntend acteur.
P. R.

ERNST VON POSSART.

Ernst von Possart werd den [ r den Mei 1841 te Berlijn g eboren en genoot bij zijne verstandige, ontwikkelde ouders
een uitstekende opvoeding. Groot was hun vreugde toen zij
in hunnen zoon het declamatorisch talent ontdekten. Zij
hoopten hem daardoor eenmaal predikant te zien. Aanvankelijk scheen dit bewaarheid te zullen worden, want
als jongen was 't z'n grootste plezier «preeken » te houden, waarbij hij in 't gewaad van een geestelijke, gemaakt
van een zwarten regen mantel zijner moeder, met een
witten papieren «bef» voor, den « bijbeb in de hand en
staande op een pakkist, die «den kansel» voorstelde, zijne
aandachtig luisterende «gemeente » een heel register van
alle mogelijke en onmogelijke zonden voorhield en tot
boete en bekeering aanmaande.
De kleine predikant nam het met de heiligheid van zijn
ambt toch niet zoo nauw, of hij declameerde van den
kansel ook profane gedichten en liet wereldsche liederen
aanheffen. waarbij hij den ee n of anderen kapelmeester
grappig nadeed. Het duurde zoo tot z'n zestiende jaar.
De theologische neigingen gingen weliswaar meer en meer
verloren, maar de lust tot spreken en declameeren werd
met de jaren steeds grooter, zonder evenwel door de
ouders bijzonder aangemoedigd te worden , want toen hij
op I7-jarigen leeftijd na een afgelegd eind-examen het
gymnasium verliet, werd hij niet als [eerling van een
tooneelschool, maar als jongste bediende in een boekhandel
aangenomen. Het was de bekende boekhandel van
Kaiser. Zonder juist veel plezier te hebben in het bijna
opgedrongen yak, wist Ernst Possart toch door z'n vlijt

69

e n manieren spoedig de tevredenheid zijner meerderen te
verwerven, zoodat de hoop niet uitgesloten bleef, dat hij
zich nog eens tot een matador van den Duitschen boekhandel zou opwerken, als niet een gebeurtenis had plaats
gehad, die, door zijn beteekenis, aall de toekomst van den
jongen handelsman een andere richting had gegeven en
tegelijk den plannen van zijne ouders den bodem had
ingeslagen.
Possart had nameliik de n beroemden acteur Wilhelm
Kaiser zien spelen en -de indruk, welken deze op hem had
gemaakt, was een geweldige Dien avond hvam alles bij hem
in opstand en plotseling werd het hem duidelijk, wat tot
nog toe slechts ftauw geschemerd had: «Je moet acteur
worden !»
Maar groote bezwaren zou de verwezenlijking ervan
met zich brengen; hij wist weI, dat zijlle ouders hunne
toestemming tot zulk een stap nooit zouden geven.
Vastberaden ging hij daarom zelf naar Kaiser toe en
stortte bij hem z'n hart uit. Met den hartstocht de geestdriftige jeugd eigen, pleitte hij voor z'n zaak, terwijl hij
den grooten man de keuze voorlegde hem als leerling
aan te nemen of hem te zien wegloopen om bij den een
of anderen rondtrekkenden troep z'n geluk te beproeven.
Kaiser wist met kalm overleg het jonge mensch van
zijn voorn e men tot vluchten af te brengen, omdat hij hem
beloofde voorloopig in 't geheim les te zullen geven, doch
hem noodzaakte in zijn betrekking te blijven voor het
geval, dat zijn dramatisch talent niet toereikend genoeg
mocht wezen en hij van zijne tegenwoordige werkzaamheden niet zou vervrecmden.
Nu begon voor den theatralen boekhandelsbediende een
harde leertijd. 's Morgens om 6 uur kon men hem zien
gaan langs eenzame wegen in den «Thiergarten » waar
hij, daar men hem er thuis om uitlachte, spreekoefeningen
hield. Om half acht riep hem zijn plicht in den boekhandel; in zijn vrijen tijd, tusschen twaalf en twee, schreef
hij rollen uit of bezocht de lessen van Kaiser; van twee
tot acht uur nam de zaak hem weer in beslag, maar daarna
wijdde hij zich geheel en al aan de tooneelstudie J zonder
dat ook maar iets hem van dezen levensregel kon afbrengen. AIs bewijs van de nauwgezetheid, waarmee hij z'n
taak opnam, mag het feit niet verzwegen worden, dat hij
van z'n zestiende tot z'n twintigste jaar geen droppel
wijn noch bier dronk en ook niet rookte, om zijn orgaan
te sparen. Kaiser leidde een voorbeeldig leven, Possart
wilde hem ook daarin volgen. Aan dit solide, regelmatige
leven dankt de groote acteur zijne taaie gezondheid, die
't hem mogelijk maakt zich af en toe ook op ander gebied
dan op dat van de kunst te bewegen, zonder dat 't hem
buitengewone moeite kost.
Hij had intusschen niet alleen bij zijn dramatischen
leeraar groote vorderingen gemaakt, maar ook in de zaak
door overgroote vlijt de genegenheid zijner meerderen
zoo weten te winnen, dat men na een jaar zijn leertijd
als afgeloopen beschouwde, en hem tot volleerd winkelbediende bevorderde. De militaire dienstplicht, dien hij
in Berlijn moest vervulIen, onderbrak weliswaar zijne
handelswerkzaamheden , wat hem evenwel minder aan 't
hart ging, want nu kon de koninklijke Pruisische Franz
Moor, voor zoover de dienst van Mars hem niet in be slag
nam, zich meer met de Muzen be zig houden. De lessen
van den grooten leermeester konden nu met meer vrucht
waargenomen, aan zijn verdere ontwikkeling meer
2)org be steed worden en aan het dilettantengezelschap
c Urania » - het proefstation van menige Iatere tooneelgrootheid - kon zijn grootste ideaal eindelijk verwezenlijkt
worden: hij kon gaan tooneelspelen.
Van vaders zijde werd hem dit slechts toegestaan onder
den naam «Ernsb, daar de oude heer Possart vreesde
den goeden naam «Possarb> door de bekwaamheden van
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zijn zoon te Zlen ontsieren, een vrees, die voor zoover anders over, dan dat Possart zou invallen. Hij deet dit
zij het toenmalige succes van den held betreft, niet zoo en daarmee was ook het begin gemaakt. N u volgden
Silberkalb in de «Karlschiiler», dan Fortinbras in «Hamlet"
geheel ongegrond was.
De verstandige Kaiser, die de verantwoording van ('en en bij deze laatste voorstelling hoorde hij met eigen ooren
mislukt bestaan niet op zich nemen wilde, drong er dus ! den directeur tot den regisseur zeggen: «Meijer, zie eens,
sterk op aan, dat de jeugdige tooneelliefhebber na aBoop die man gaat met koninklijke tred; dien engageer ik!,
Zoo had hij clan een engagement, kreeg volop werk en
van zijn dienstjaar tot het eerbaar beroep van bcekhandelaar zou terugkeeren en de ouders, die het met de passie behaalde hier zijne eerste triomphen. En als triomph
voor het tooneel van hun zoon niet voor ernst genomen zijner eerste kunstjaren mag zeker weI de kleine episode
hadden, verwachtten ook niets anders dan dat de laatste verhaald worden, welke zich in dezen tijd afspeelde. Het
om de illusie, die zij zich van zijne toekomstige positie treurspel «Der Nabob ~ van K. Gottschall wer':l voor de
in den boekhandel hadden ge- eerste maal opgevoerd en Possart speelde den Indier
maakt, te verwezenlijken, nu Matali. In een van de aangrijpendste scenes, waarin deze
voortaan met nog meer energie laatste door gewetenswroeging gekweld, zich doodsteekt,
zijne werkzaamheden zou behar- ontstond plotseling op de gaanderij een groot lawaai,
dat de voorstelling voor een oogenblik onderbrak en aller
tigen.
Maar nu toonde ErnstPossart, oogen naar boven deed wenden. De oorzaak er van was
dat hij een ware kunstenaars- spoedig bekend. Kort geleden namelijk was op geheimgeest bezat en dat hij ver stond zinnige wijze de slijper Anger vermoord. De levendige
boven de alledaagschheid der ge- en realistische creatie van Matali had bij den moordenaar,
wone menschenkinderen. Niet- die bij de voorstelling aanwezig was, het geweten wakker
tegenstaande zijn streven aan- geschud, met het gevolg, dat hij opsprong en zichzelf aan
vankelijk succes beloofde, even- de handen van het gerecht overgaf. - - Na een eenjarig verblijf aan den Breslauer schouwburg
weI zeker ervan bewust, dat zijne
pogingen eenmaal zouden sla- waar het hem duidelijk werd, dat het spelen van karaktergen, ontknoopte hij de banden, rollen z'n fort zou worden, na cen kort engagement te
die hem hier bonden, deed, wat Bern in Zwitserland, waar hij als «meisje voor alles» ook
hij reeds eenmaal had willen verzocht werd rollen te spelen, die geen bepaald karakter
do en : hij liep van zijne ouders I hadden, - kwam hij in Garner's plaats aan den stadsweg, liet boekhandel en leeraar . schouwburg te Hamburg. Spoedig was hij hier de lievein den steek en sloot in 't ling van het publiek, dat 'm als 't ware op de handen
geheim een engagement in I droeg. Onder al de herinneringen van huldebetoon, van
Breslau. Maar welke hinder- terugroepen, kransen, bouquetten en brieven is er voor
nissen deden zich weldra voor op den weg, dien hij zoo Possart een onvergetelijk en deze enkele weegt tegen de
moedig had gekozen! De grootste hinderpaal op zijn anderen op, hoe talrijk ze ook mogen zijn. Possart speelde
«Narciss» en op dezen avond zat in het parket een oude
tooneelloopbaan was - hi;' zeif·
Uiterlij ke middelen om zijn succes te helpen verzekeren heer met sneeuwwit haar, die anders nooit in den schouwHet was Heinrich Marr, de veteraan der
bezat hij slechts weinigen. Geen diredeur, die hem had burg kwam
gezien, wilde hem, oordeelende naar zijn gestalte, engageeren. Duitsche tooneelspeelkunst, de beste uit de goede, oude
Men hield hem naar zijn uiterlijk te oordeelen, - en dat school en, evenals Laube, de fijnste kenner en beoorgebeurde ook nog later eerder voor een commies deelaar van dramatische kunst.
In de pauze kwam de oude
voyageur, dan voor een acteur; ook was hij toentertijd
pas in z'u twintigste jaar, had een door de zon verbrand heer op het tooneel en liet
gezicht vol zomersproeten en rossig haar, - eigenaardig- zich den jongen kunstenaar
heden, die in den loop van den tijd weliswaar verdwenen, voorstellen. Marr behoorde
niet tot hen, die kwistig
maar die 't den jongen acteur zeer lastig maakten.
De thans overleden schouwburgagent Heinrich, de eerste, waren met lof voor anderen,
die erkende, dat in dit lichaam een ziel woonde, had hij haatte de in kunstenaarsdaarom tot Possart gezegd:: «Waarde vriend, men moet kringen veelal gebruikelijke
met jou averechts beginnen, ik moet je den een of anderen complimenten. Maar daarendirecteur voor twee maanden zien aan te smeren. Als men tegen was een woord van lof
je maar eerst he eft zien spelen, zal 't weI gaan, voor dien of afkeuring uit zijn mond
juist van bijzondere beteeke·
tijd neemt niemand je».
Zoo kwam Ernst Possart op zekeren dag aan den Bres- nis. En deze beste kenner
lauer schouwburg onder diredie van Schwemer en daar van het Duitsche tooneel was
speelde zich de volgende scene af, die zich ook later nog de eerste, die Possart een
grooten toekomst voorspelde.
meermalen zou herhalen.
Thans zou er eene nieuwe
De diredeur ontving hem met de vraag: "Wie is U?» Het antwoord luidde kort en krachtig: «lk ben Possart.» schrede in deze «groote toe«God allemachtig» riep de directeur weI niet uit, komsb> gedaan worden. Men
noodigde Possart uit voor
maar «Possart» las hij van zijn gezicht.
een gastrol in het M unchener Hoftheater. Met welke
«Dan zal ik U weI een boodschap sturen. adieu!»
Zestien dagen bleef de hoop volle kunstenaar zonder vooroordeelen zijn uiterlijk voortdurend nog te kampen
tijding. Toen gebeurde er iets, dat in zijn lot een betere had, bewijst de volgende episode.
De intendant Schmitt had, na bevredigende informatie's
wending bracht. Een «eerste kracht» van het Breslauer
tooneel had namelijk hetzelfde geclaan wat Ernst Possart Possart als gast te l\1unchen geengageercl. Hoe groot nu
in Berlijn deed - hij was ervan doorgegaan. Nu was zijn artistiek svcces in Hamburg ook geweest was, - met
Holland in last; een feestvoorstelling van den »Prinz von het klinkend succes moet het even weI toendertijd al even
Homburg» was op handen en de villchteling had er <;len slecht gesteld geweest zijn als in Breslau, want zonder
rol van Siegfried Marner in te vervullen; er bleef 11lets een cent op zak en van Cassel af niets meer gegeten

H E T TOO NEE L.
hebbende, kwam «Nathan der Weise» in de Beiersche
residentie aan. Zijn eerste gang was natuurlijk naar het
bureau van den schouwburg.
De tooneelknecht Kern, die hem bij den intendant moest
aandienen, riep, met een zeer twijfelachtigen blik, den
pretendent op den troon van Richard III toe:
«Bent U Possart??? - - De deur werd geopend en de
intendant verscheen op den drempel. «Bent U Possart?! «Die ben ik mijnheer!» Lange pauze, dan zeer teleurgesteld: «Komt U binnen. Morgen moet U Franz in de
«Roovers» spelen. En wat wenscht U als tweede rol?»
«Mijnheer» sprak Possart, «om 't kort te maken. U
verwachtte ongetwijfeld een jonge, slanke figuur, in rok,
witte das en verlakte schoenen. Maar excuseer mij - ik
ben zonder een cent op zak hier aangekomen, heb sinds
Cassel niets meer gegetf'n, ik ben - aileen die ik ben. Laat U mij eerst den «Moor» spelen. Beval ik- dan kunt
U mij iedere rol geven, die U wil, maar val ik tegen,
dan ben ik ook te trotsch om door te spelen - en ik
vertrek weer.»
«Goed, antwoordde de intendant, «ga uw gang!»
Het succes bij het optreden van dentotnogtoeonbekenden
tooneelspeler als «Franz» Moor was een ware gebeurtenis.
Na de tweede rol, den «Narciss,), waren publiek
en critiek het eens, dat wederom een acteur was opgestaan, die werkelijk was een kunstenaar bij Gods genade.
Na deze rol liet de intendant Schmitt den gevierden
held bij zich komen.
"Possart.> zeide hij, «ik zou met U in December een jaarcontract gesloten hebben - zoo ge ons bevielt, niet· waar?»
- «Ja, -- «Het spijt mij, dat ik dit thans kan noch mag.»
«Hoe meent U dat?!» «Een acteur, als U kan ik
voor 2000 gulden niet engageeren. Ik vernietig hiermede
het contract. (Hij deed het.) Maar ik bied U :~ooo gulden
en een dubbel speel-honorarium aan en geef U voor elke
gastrol 4 Louis d'or. En hier zijn voorloopig 500 gulden,
waarmee ge uw Hamburgsche garderobe kunt loskoopen
en U hier een tehuis inrichten. Adieu! ,> Deze goede
man is vele jaren dood. Possart is in hem zijn weldoener
blijven eeren; zijn dank heeft hij hem niet meer in daden
kunnen bewijzen, hij kon hem slechts in een li;krede
herdenken. - - -Zoo was Possart dan na vele bittere ervaringen en
groote teleurstellingen aan een der voornaamste muzentempels van Duitschland als medelid opgenomen (I ~64);
aan een theater, dat door de milddadigheid en den kunstzin
van een jong vorst, die voor alles wat schoon en edel
was, met geestdrift vervuld, tot een kweekplaats van het
zulverste klassisisme verheven was. Daar had cen kunstenaar als Possart, die voor de groote karakters der klassieke drama's geboren scheen, volop gelegenheid, het eene
meesterstuk na het andere voor de oogen van een geestdriftig publiek te belichamen. In cen lange reeks volgden
elkaar op: de groote ro1len in de werken van Schiller,
van Goethe, van Lessing en van Shakespeare. Maar ook
in andere rollen als Hans Jurge, Narciss, Advocaat Berend
in Bjornson's « Fallissemenb> blonk hij uit door de macht
van zijn talent.
De bewonderings\'.;aardige veelzijdigheid en werkkracht
waarover Ernst Possart beschikt, bewijst 't feit, c1at hij bij
zijne drukke werkzaamheden als tooneelspeler niet aileen
nog tijd en lust yond om aan het hoftheater als hoofdregisseur op te treden - maar ook om zijne eminente
krachten nog te wijden aan de koninklijke tooneelschool,
die aan zijnen kunstzinnigen en grooten invloed hare
oprichting te danken had.
En waar wij van Possart's groote verdiensten spreken,
mag bij een karakteristiek van den kunstenaar de vermelding van een laatste, en nog wei een bijzonder talent
niet achterwege blijven, het is zijn parlementair talent.
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Daaraan dankte hij zijne benoeming tot voorzitter bij
de vergadering der afgevaardigden van de «Genossenschaft deutscher Buhnenangehoriger.»
Talrijke gastvoorstellingen hebben hem ook ver buiten,
Duitschland beroemd gemaakt, die hij ook in ons land
is komen geven.
Toen in Berlijn het Deutsches Theater werd gesticht behoorde hij met Ludwig Barnnay tot de hoofden. Hier bleef hij
echter kort, ging weer naar Milnchen en gaf zooveel mogelijk gastvoorste1lingen. Te ~I unchen stichtte hij hf't Prins
Regententheater en werd er door den koning van Beieren
tot Intendant cler koninklijke schouwburgen benoemd.
Possart is in I <; I I zeventig jaar geworden. Dit gaf de
hoogeschool te Milnchen aanleiding hem tot hoogleeraar
te benoemen, om zijne buitengewone kunstpraestaties, gedurende vele jaren.
Possart wenscht thans voor goed van zijn werken uit
te rusten, doch niet dan na van het publiek in a1le plaatsen waar hij ooit gastvoorstellingen heeft gegeven, afscheid
te hebben genomen. Dit zal hij in de eerste dagen van
Maart ook te Amsterdam doen in de titel-rollen van «Nathan
der Weise» en ~Freund Fritz,) en te 's Gravenhage bij
uitsluiting in «Nathan der Weise.»
M. E. R.

ARSENE HOUSSAYE VERTELT, WAT HIJ
ALS DIRECTEUR VAN HET THEATREFRAN<;AIS DAGELIJKS TE DOEN HAD.
Ik woonde in de Rue du Bac, hoek Rue de Verneuil,
op de eerste verdieping met balkon, een balkon met bloemen, een balkon met stokrozen, ik me en zelfs, dat ik er
aardbeiplanten hield, z66 zeer dweepte ik met de natuur.
Deze woning was heel lief. We hadden er een roode
salon met schilderijen van Delacroix, Theodoor Rousseau,
Diax, Decamps, Meissonier, Marilhas, en Theophile Gauthier, en twee busten, de eene yan Madame Houssaye
von Jouffroy en de andere van mijne zuster Cecile von
CUisinger. Verder twee slaapkamers, een wieg aan den
eenen, en een heel kleine bibliotheek aan den anueren
kant; maar stel u gerust, er stond geen enkel boek in.
Het is acht uur, ik schut de slaperigheid van mij af en
zoek mijne pantoffels, vind ze, neem m'n pen op en doe
twee uur lang niets dan onschuldig papier vermorsen.
Waarom? Uit plezier! Maar er hebben ook intermezzo's
plaats. Mijn kind klimt op m'n schoot en mijne vrouw
verschijnt als de morgenster uit de grauwe wolken. Ik
houd van het schoone; hare schoonheid brengt mij in
verrukking en brengt licht in mijne ziel voor den geheelen
dag. Ik maak met moeder en kind een reis naar het
andere eind van de wereld; ik open namelijk de bakondeur en leid haar op het bakon. Ik pluk een roos, de
aardbeien staan in bloei en wij mogen rekenen op een
rijken oogst, tenminste wanneer het kind den bloesem niet
van te voren afplukt. Vijf minuten later zijn we weer van
de reis terug, en neem ik m'n pen weer op, quasi om
mijn plicht te doen. Gelukkig gebeurt 't ook llikwijls. dat
ik niets uitvoer.
Het slaat tien uur. Zizi neemt mij bij c1e hand en trekt
mij mee naar de eetkamer. Het is een feestelijk ontbijt, ter
eere van enkele vrienden, die wij wachten. Helaas gebeurt
't mij dikwijls, dat ik brieven en couranten te lezen heb,
wat mij uit mijn humeur brengt. Maar het kind trekt
mij alles uit de handen, zoodra het merkt, dat ik onrustig
word. Er komt een vriend opdagen, dan nog een, een
vroolijk woord hier, een philosophische opmerking claar
en het vroegmaal loopt vroolijk ten einde.
Om half twaalf komt mijn rijtuig voor om mij naar
het Theatre Fran<;ais te brengen. Ik kijk vliegensvlug
de meer of millcler officieele correspondentie door en begin
aan de prive-brieven. Is 't een gewichtige dag, dan heb
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ik bovendien nog een vijftig aanvragen voor loges- of
parketplaatsen te beantwoorden. Musset vraagt om een
loge, ook al zit hij er niet mooi, Dumas wil er ook een,
maar ailee n wanneer hij er goed zit. Een journalist
schrijft: "Ik verzoek U om een loge voor Mad. X., die
pas van een zware ziekte is hersteld"; een feuilletonnist
schrijft: "ik verzoek voor mij zelf" enz. Juffrouw A. en
B. van de Varietes wenschen plaatsen om Rachel te bewonderen, Juffrouw D. en E. verzoeken vrij entree om de
groote tragedienne een bouquet te kunnen toewerpen.
Gautier en Janin moeten iederen dag een loge hebben,
zonder meded eeling van 't Vl-aarom en 't voor wie; waarschijnlijk weten ze het zelf niet.
Vandaag is er bij uitzondering geen lezing. Men begint
met de repetitie van een half-vergeten stuk en van
"Angelo", waarin Rachel zal optreden. Ik ga op 't tooneel,
maak eenige opmerkingen, overtuig Coquelin, dat hij volstrekt niet verkouden is en er nota bene nooit jeugdiger
heeft uitgezien . Ais de repetitie goed gaat, wat heel zelden
voorkomt, verdwijn ik en spring weer in mijn rijtuig, want
ik moet naar mijne vrienden de journalisten, naar Armand
Bertin, dr. Veron en voor allen naar Emile de Girardin.
Het Th eatre Fran<;ais is een staat op zich zelf, want
de acteurs en actrices zijn overal thuis, zoowel in de
litteraire, als in de diplomatieke als in de sportwereld.
De aangelegenheden van Rachel zijn steeds van min of
meer diplomatieken aard. Ais in Frankrijk het theater
goed gaat, gaat alles goed .
Maar krijgt de groote tragedienne op een goeden dag
een kuur en stelt zij het publiek teleur, wat nog al eens gebeurt, dan is dat een afdoende reden tot de algemeene onrust.
Ik moet ook naar den minister, met wien ik dikwijls
verschil van meening heb. Het doet er niet toe, hoe
deze minister heet, verschil van meening heb ik met allen
gehad. Daarna zoek ik Madame Kritiek op, wanneer
Madame Kritiek Janin, Gautier of Thierry heet, doch dat
zijn mijne vrienden, zij komen meer naar mij toe dan ik
naar hen. Aile anderen zie ik in 't geheel niet, en als
ik hen ontmoet, doe ik, of ik er geen oogenblik aan
twijfel, dat ze over het theater, over de stukken en over
de acteurs verrukt zij n. Niets ontwapent de kritiek meer,
dan dat men een kwaadaardig stuk als compliment opvat.
Om twee uur kom ik in 't theater terug, dat is het uur
der bezoeken, het noodlottigste uur voor iemand, die van
de eenzaamheid houdt.
'vV an neer ik de wachtkamer doorloop, stuit ik al dadelijk op twee of drie ongeduldige zielen. In het Theatre
Franr;ais ontvangt men, dank zij het repertoire en de
acteurs, aIleen fatsoenlijke lieden. Meestal laat ik allen
tegelijk binnen en verleen in een hoek bij 't raam, bij
den schoorsteen of in de directie-kamer audientie. Zoo
moesten de ministers hunne bezoekers ook ontvangen als zij
zich veel tijd en onnuttige redevoeringen wilden besparen .
Tn het theatre-Fran<;ais zijn de bezoekers allen menS'Chen
van beteekenis, g ezanten, societaires, eerste acteurs van
de opera of van andere schouwburgec, ministers, kabinetchefs, vreemde \"orsten, in een woord, de geheele groote
wereld van Parijs. Al dele lieden staan met elkaar op
een vertrouwelijken en intiemen voet. Velen komen om
van mij de onmogelijkste dingen te eischen, bijna allen
gaan tevreden heen, zonder iets bereikt te hebbe n, maar
de een heeft een geestig woord van Dumas of Goslan
gekregen, en de ander voelt zich met een glimlach van
Rachel den koning te rijk.
Het is vier uur; allen zijn weg en ik roep Verteuil, mijn
secretaris, want mijne beide andere secretarissen zijn er
niet. Waarschijnlijk gebruiken ze hunnen tijd om een
paar onschuldige wezentjes rond te leiden , wien zij de
on schuld langzamerhand doen afleeren: overigens zijn 't
beste kerels, geestige dichters en schrijvers, maar als

secretarissen niet te gebruiken. Ik Iaat Verteuil dus bij
mij komen en dicteer hem de officieele brieven, terwijl ik
zelf de prive-brieven schrijf. Ais dat afgeloopen is, komen
de aanvragen om vrijbillets aan de beurt; wanneer ik den
een of ander geen plaats kan toestaan , blijf ik bij het
weigeren toch beleefd, dat verhindert even wei niet, dat
ik mij iederen dag minstens een vijand meer op den hals
haal. Maar dat hoort er zoo bij, 't is om zoo te zeggen
de boter op het brood. Natuurlijk heb ik op die manier
ruzie gekregen met mijne beste vrienden. Het is vijf
uur, ik heb een uur tijd om weer wat op m'n verhaal te
komen, kan gaan waarheen ik wil en verheug mij frissche
lucht te kunnen happen. Zoo duurt 't tot zes uur en ik
mijne vrouw aantref in de Champs Elysees of in de Tuillerien onder de oranjeboomen. Wij keeren samen naar
de Rue de Bac terug; helaas, dineeren doe ik daar niet,
want 't is een der zwaarste plichten van den directeur der
Comedie Fran<;aise, dat hij iederen dag, 't zij bij ministers,
bij vorsten, bij uitgevers of iemand anders, moet gaan
dineeren. Dat behoort nu eenmaal bij het vak; en daarom
denk ik steeds graag aan Racine, die met de volgende
woorden verdween uit de eetzaal van Mad. de Maintenon,
waar hij met den koning zou dineeren: «Mijne vrouw
wacht thuis op mij met een schotel karpers en zou zeer
bedroefd zijn, als ik niet kwam.» Overigens heb ik 't
voorbeeld van den dichter der «Phaedra» meermalen gevolgd
en wanneer aan eene uitnoodiging in 't geheel niet viel
te ontkomen, verzocht ik steeds een van mijne zusters
mijne vrouw gezelschap te houden, opdat deze zich niet
al te eenzaam zou gevoelen.
Na het diner hield ik mij niet lang op; onder het een
of ander voorwendsel verdween ik zoo spoedig mogelijk,
om bijtijds in het Theatre Fran<;ais te kome!!. Daar ik
met de acteurs en actrices op vriendschappelijke wijze
verkeer, ziet men mij gaarne wanneer ik niet als gestreng
heer en meester op mijn bureau zit. De acteurs weten
ook, dat ik in mijn loge steeds een litteraire of politieke
pcrsoonlijkheid bij mij heb en daardoor voelen zij zich
aangespoo:d. Daar ik tengevolge mijner positie genood·
zaakt ben, stukken te geven, die mij niet bevallen, ben
ik toch niet opofferend genoeg, de voorstelling er van bij
te wonen. Liever blijf ik dan rustig thuis op m'n werkkamer, waar ik altijd wei wat te doen vind.
Vanavond gaat "Marion Delorme," en Rachel speelt de
schoone zondares. Victor Hugo komt achter en drukt
haar een kus op 't voorhoofd, zij waant zich daardoor gewijd! Alfred de Musset komt en kust haar arm; ,.Wien
mag ik nu mijn anderen arm bieden? vraagt zij. Deze
woorden gaan niet onopgemerkt voorbij; Alfred de Vigny
buigt en vat hare hand. Rachel maakt van de gelegenheid gebruik eD vraagt: ,.U schrijft toch gauw weer een
rol voor m ij, niet waar?"
Alfred de Vigny be 100ft niet graag iets, wat hij niet
doen kan, hij maakt eene buiging en gaat verder.
Het is tien uur, men hrengt mij de recette. Ik raak
opgewonden als een acteur. Is de ontvangst goed, dan
bekommert men zich niet om den volgenden dag, is zij
slecht, dan slaat men zich voor 't hoofd om op de een
of andere manier ecn goed idee te vinden. Dikwijls heb
ik Verteuil om raad gevraagd, die vroeger acteur geweest
was en veel kennis van zaken bezat; de directeur is steeds
de beste rechte r, wanneer hij onpersoonlijk blijft.
Om elf uur komen een paar slechte tijdingen : een van de
acteurs heeft een sterfgeval in de familie, een andere is schor.
Daartegenover komt de heugelijJ<-e tijding: Mademoiselle
X heeft zich laten schaken en dat verheugt mij in zooverre. dat ik nu op een fatsoenlijke manier van haar af
ben. Maar de schaker zal haar wei heel gauw weer terug
brengen en blij zijn als ik hem van haar wil bevrijden.
Daarentegen vraagt Mad. Y, die over het vertrek van
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haren vriend ontroostbaar is, om verlof, om hem achterna
te kunnen gaan. Een oogenblik wordt er gesproken over
de voorstelling van den volgenden dag, maar dat duurt
niet lang, en ik maak gauw, dat ik weg kom.
Het is half twaalf; het laatste bedrijf is net begonnen.
lk loop even mijn loge in en hoor de op- of aanmerkingen
van mijn vriend aan. "X. was uitstekend en Y. prachtig,
maar verlos ons in's hemelsnaam van die anderen." -"Ja, ik kan er niets aan doen, 't zijn societairen." ~ Het
gaat er als aan de academie, men kent Victor Hugo en
Monsieur X, beiden zijn ze onsterfelijk, maar de onsterfelijkheid van den een is er ook naar.
Het is middernacht; ik keer terug op mijn bureau, waar
ik het programma moet opstellen. De correctie van een
schouwburgprogramma is al even lastig als een philosophische verhandeling. Wanneer slechts een letter onleesbaar
is, zou 't betreffende tooneellid morgen moord en brand
schreeuwen.
Te middernacht heb ik 't recht om naar huis te gaan,
maar moet dikwijls ook nog aan een sou per deelnemen.
Zoo veel mogelijk ontvlucht ik deze gei'mproviseerde
feestelijkheden en voel mij zielsgelukkig wanneer ik in het
kuische en lieftijke gezelschap van Mevrouw Luna en mijne
kleine vrienden, de sterren, naar huis kan wandelen.

M. E. R.

FRANSCHE DRAMATURGIE.

(Vervolg)
Bij de tweede opvoering van «La Folle Journee» breken
de schandalen over den bij schandalen levenden Beaumarchais op nieuw los. De toeschouwers zagen daarbij
een regen van witte papiertjes boven hunne hoofden
zweven. Elk dier papiertjes bevatte een schandrijm op
den maker van het stuk. Hf'tzelfde voorval herhaalt zich
bij de vierde voorstelling, maar thans zijn het schimprijmen van Beaumarchais zelven op zijne belagers.
Toen den zden October 1784 de vijftigste opvoering
plaats had ten bate van een liefdadig doel, bracht zij
6397 livres en z sols op.
Dat alles belet niet dat de stortvloed van aanvallen
op den maker niet tot staan wordt gebracht. Ja, dat
zelfs personen er zich in mengen van wie men het allerminst had verwacht.
Onder an :Jeren treedt de deftige heer Suard, de
vroegere censor weer voor het voetlicht. Men vermoedt
dat hij tot zijne onbarmhartige critiek is aangezet door
Mme Necker, in wier salon hij, te midden van de encyclopedisten met Diderot aan het hoofd, een rol speelt van
beteekenis, ook door zijne jonge vrouw, de aptytlijke
vriendin van zijn academischen collega Laharpe. In het
Journal de Paris gaat Suard Beaumarchais te lijf, of schoon
de waardige deftigheid geen oogenblik in den strijd gevaar loopt.
Den zlen Maart 1875 antwoordt Beaumarchais in een
brief. Vol waardigheid en vernuft is zijn antwoord. Bij
ongeluk komt daarin deze onvoorzichtige volzin voor: "Nu
ik, om mijn stuk gespeeld te krijgen, leeuwen en tijgers
heb moeten neerslaan, dient men niet te gelooven dat ik,
nu het sucd~s er eenmaal is, bereid ben, evenals eene
hollandsche dienstbode met den mattenklopper een mug
dood te maken».
Critici, die weersproken worden, lezen, in den regel,
nog slechter dan oppervlakkige lezers. Dit eeuwen-oude
letterding vond nieuwe toepassing bij den bedaagden heer
Suard. Hij vatte vuur op den volzin en begon textcritiek
te oefenen: met de leeuwen en tijgers had Beaumarchais
den Koning en de Koningin bedoeld. Voor de mug zal
hij (Suard) zichzelf hebben gehouden. Hoe dit zij, de
verdachtmaking sloeg zoo goed in dat, naar cen van
Beaumarchais' biografen zegt: «in een gevangenis (Saint-
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Lazare), - een cachot voor jongelui van losse zeden en
schandalige priesters - , een monarch van spreekwoordelijke
goedigheid een aanzienlijk handelaar van 53 jaar liet opsluiten, die betrokken was in eenige gewichtige regeeringszaken en die bovendien in de meest gematigde term en
naamloozen en laf hartigen aan vallen het hoofd had geboden.» Maar na een 4 daagsche opsluiting zou voor Beaumarchai~ het ergste zijn geleden. Vit Saint Lazare ontslagen
en weergekeerd in zijn woning stelt hij een memorie tot
rechtvaardiging op, die hem niet andel's dan lof bezorgt,
en waardoor hij indirect de terugbetaling van geldsommen
ontvangt, die reeds voorlang door hem aan de regeerlng
waren gedeclareerd.
Daarbij hernemen de opvoeringen van zijn stuk sedert een half jaar geschorst - hun zegetocht en vindt
de 74$10 den I7 den Aug. 1785 I)nder een buitengewonen
toevloed van hooge personagien plaats. Bijna aile Ministf'rs
zijn tegenwoordig en het eerherstel van den maker kan
volledig worden genoemd.
Hoe de verschiIlende regeerstelsels die Frankrijk sinds
dien Augustusdag van 17il5 had te ondergaan, de verschillende passages in den oorspronkelijken tekst opnamen ;
welke wijzigingen, uitlatingen en toevoegingen de auteur
of bij ontstentenis van dien de censor ordineerde - mag
hier aileen aangestipt worden. En onder Napoleon I en
Lodewijk XVIII en de opvolgende regeeringen der Orleansen, Bonapartes en der Republieken, komen Barbier
en Mariage bij herhaling voor het voetlicht (onlangs 2 I
Oct. 191 I heeft de Comedie fran<;aise het wederom, gelijk
elk najaar voor een 14 tal dagen op haar repertoire, gebracht) maar nooit is het tweede stuk onvrijzinniger behandeld dan door den ultra-revolutionairen gemeenteraad
van Marseille den 9 dcn December 1793, die het verbood
o. a. «omdat het niet voldeed aan den eisch van het oogenblik daar de theaters voortaan leerscholen van republikeinsche zeden behoorden te zijn».
Er zijn en blijven van die stopwoorden, waarvan ten
geschikten oogenblik aIle gezaghebbers, zoowel particuliere
als generale, zich moeten bedienen. Daartoe behoort de
pluralis majestatis van het naamwoord zede, en de afgeleide termen zed/g en zedelffk.
De republikeinsche zeden kunnen op zeker oogenblik
meebrengen dat de heugenis aan een monarchistisch bewind moet worden weggevaagd en een volksgroep moet
worden verheerlijkt ten koste van vele andere - dit zijn
particuliere liefhebberijen van het overheerschend gezag,
tot de zuiverheid of verzuivering van de generale in
zekeren volkskring heerschende zeden doen revolutionnaire noch anti-revolutionnaire maatregelen van zedepolitie niets af. De FolIe Journee van Beaumarehais blijft
ondanks republikeinsche of monarchistische opvattingen een
theaterspel, dat de zeden van zeker tijdperk voor de Revolutie
van '89 beter schildert dan talrijke historische vertoogen.
Wij zien er een verfij nden Cll ltuurtoestand in voorgesteld, die de zwoelte van een Belsazar-festijn uitwasemt.
Een dergelijk zedemeester als Beaumarchais is een Juvenalis in den dop. De insolentie van den knecht stelt hij
tegenover de decadentie van den meester. Ais zoodanig
is zijn spel een veelbeteekenend Zedespel, voorganger en
model van die van Augier, Dumas fils, Pailleron, Sardou
en Becque.
(Wordt vervolgd.)
F. S. K.

CORRESPONDENTIE.
Een artikel van on zen Brusselschen correspondent over
de opvoering van het nieuwe oorsponkelijke stuk van
Gustave van Zijpe <des Liens» in het TheMre du Parc
kwam te laat voor dit nummer en zal eerst in het volgende nummer kunnen worden opgenomen.

H E T TOO NEE L.
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CORSETTEN NAAR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden, omdat onze collectie corsetten
- C. P_ a. la Sirene, Paris - voor elk normaaJ of het
normale nabijkomende figuur, ee . model bevat, dat be·
slist beter past en een eleganter figuur geeft dan het
beste maatcorset, onverschillig door wien dit wordt
gemaakt.
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er toe besluit een corset te koopen, deze C. P.·modellen
bij ons aan te passen, dan kunt U er zeker van zijn
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en uitstekend past, terwijl dit bij maatwerk nog lang
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Lang naar onder, borst volkomen vrijlatend.
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ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND.
VERSCHIJNT MAANDELIJKS VAN SEPTEMBER TOT EN MET JUNI.
REDACTEUR; MR. DR. C. A. VAILLANT, HEERENGRACHT

2 I I,

AMSTERDAM.

ADMINISTRATIE: FILIAAL BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ v/H ROELOFFZEN-HUBNER & VAN SANTEN
ROKIN 29, AMSTERDAM.
De leden van het Nederlandsch Tooneelverbond ontvang,)ll dit blad gratis, franco per post. - Het lidrnaatschap van het Verbond
kost f 5.- per jaar. - Abonnernentsprijs voor nieMeden van het Verbond f 2.50 per jaargang van 11 nurnrners, franco pe,.r post
Voor Belgie, Indie en het verdere buitenland f 2.90.

Wat voor de Redactie bestemd is te adresseeren aan
den Redacteur, Heerengracht 211 te Amsterdam.

Ieder lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw lid aan!

INHOL'D: In Memoriam \V. G. Niellwenkamp en M. J. Wensma. C. A. V.: Alllsterdamsche Kroniek (J llbilellm Chrispijn en het Huwelijk
van Figaro; Solidariteit; de Familie Lehmann; Jubileum van Lier). A. v. \V.: Rotterdamsche Brieven. - II. R.: Brieven uit Miinchen. L. A.: Brussclsche llrieven. - - 1'. K: Brieven uit Londen. - M. E. R.:
H et Pascha ofte de verloS5inghe Israels uyt Egypten. Vondels oudste
treurspel.
F. S. K ~ Fransche Dramaturgie. - Correspondentie.

stelden en ook wien de kunst koud liet, maar sympathie
hadden voor deze artiesten, omdat ze zoo geheel anders
de den dan de meesten. Het was er altijd vroolijk en druk,
bijna ieder kwam er met bloemen, waar Veltman even blij
mee was als Mevr. Kleine. Een goede geest zorgde op
Veltman's verjaardag steeds dat zijn poes een lintje om
den nek had. «De baas is jarig,» zei Veltman, «de poes
heeft zich dus ook mooi gemaakt.» De poes en het lintje,
dat was altijd voor Nieuwenkamp aanleiding om lachend
te gaan praten. - Mevrouw Kleine had op haar verjaardag
steeds een grooten voorraad soezen een klassieke
tooneeltractatie - «daar houden de meisjes zoo veel van»
zei ze, en lachend: «en de heeren ook»; - Veltman,
een onverbeterlijk rooker zorgde op zijn feest voor bizonder fijne sigaren van Hajenius. «Ik kan de heeren toch
geen sigaartjes presenteeren als aan mijn vriend Brass,
wanneer ik Quilp spee1.» Veltman is dan ook, onder de
Nieuwe Brandweer, de eerste geweest die door de brandwacht bekeurd werd, omdat hij in de kleedkamer rookte.
Dat was geen sigaar, in de kleedkamer rookte hij altijd
uit een klein pijpje, een stompje.
Onder al die vrienden en vriendinnen op de verjaardagen van Veltman en Mevr. Kleine was Nieuwenkamp
op zijn best. Al lachend en met zijn hand op den schouder met wie of wien hij sprak, wist hij herinneringen los
te maken uit lang vervlogen jaren, waarnaar allen met
open mond luisterden. Bij beide jarigen kwam altijd
Vondel op het tapijt, want een of twee dagen later moesten
ze «Gijsbreght» spelen. Mevr. Kleine wist dan te vertellen hoe hare voorga.ngsters Badeloch, gespeeld hadden,
en hoe zij als meisje heele brokken er uit voor haar
grootvader ]elgerhuis had moeten opzeggen, en hoe hij
haar kapittelde, maar vriendelijk. Hoe zij eens al reciteerende, in een kerk, terwijl haar grootvader er een deel
der kerk zat uit te schilderen, van een hoop stooven viel,
die ze had opgestapeld.
Nieuwenkamp wist allerleukst Veltman aan het praten
te krijgen over zijn «Gijsbreght» en zijn eersten komediegang, en over de herinneringen uit zijn jongenstijd, hoe
hij van ]elgerhuis in het karakter van Gijsbreght, wanneer
hij moest opkomen, eerst «den hoed met pluimen zag"
boven den stadsmuur, om voor het voetlicht gekomen de
voorrede te houden en te vertellen, dat het Hemelsche
gerecht zich ten leste over hem en zijne arme burgerij
had ontfermd.
De liefde voor Vondel- in 't bijzonder van Gijsbreght-
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IN MEMORIAM.
WILLEM GERRIT NIEUWENKAMP.
1847-1912.
Een vriendelijk, goed en goedhartig man, - koopman
in de eerste plaats - een voorstander van het tooneel
en een der rechtgeloovigen ih het Nederlandsch Tooneelverbond, is door den dood in Nieuwenkamp verloren gegaan.
In de laatste jaren heeft ziekte hem belet in de we reid te
verkeeren en leefde hij te Hilversum het liefst in zijn
boekvertrek, hoewel het Ie zen moeilijk vie!.
Zijn geheele leven heeft Nieuwenkamp het genoegelijk
gevonden om met tooneelmenschen van naam en goede
faam om te gaan. Bij L.]. Veltman en Mevr. M.]. KleineGartman, kwam hij gaarne, bij den eerste liefst vee!.
Veltman zag hem met blijdschap komen en vond het
prettig het genoegelijk, half !achend kouten van hem aan
te hooren en met zijn kennis voordeel te doen. Want
Nieuwenkamp wist vee! en had ontzaglijk veel gelezen;
hij was bovendien vaak met de meeste dichters en schrijven
van nabij bekend. ].]. L. ten Kate, N. Beets, H.].
Schimmel, W. ]. Hofdijk, Hazebroek, Alberdingk Thijm
e. a. hadden zijn hart, alles wist hij van hen; hij kende
heele gedeelten hunner werken uit het hoofd, zelfs weI
ex-tempore's -- die hij natuurlijk slechts eenmaaJ gehoord
had. Maar ook had hij alles van A. Pierson, H. ].
Schimmel, Zimmermann, Burken Huet en Potgieter gelezen,
bij wie hij ook wei aan huis was geweest en met den
laatste dan over Scandinavische literatuur en tooneel had
gesproken. Met de Scandinavische en Duitsche letteren
had hij veel op. Uit beide talen he eft hij ook eenige
tooneelwerken in het N ederlandsch overgebracht.
Veltman en Mevr. Kleine, waren beiden aan het einde
van het jaar jarig. Deze verjaardagen waren voor echte
oud-Amsterdammers en vrienden van het tooneel bizondere
dagen. Men trof dan bij hen aan: oud-Amsterdammers,
mensch en uit de handelswereld, al wie belang in de kunst
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is niet door de jongelui van '80 en door Verwey het allereerst bevorderd, zij is bij echte Amsterdammers, levende
gebleven in vroeger en in deze eeuw zoowel bij burgers
als patriciers. Bij de Van Lenneppen op het Manpad werd
Vondel veel gelezen, zij kenden ook veel van hem uit
't hoofd, de achttiende eeuwsche Comelis van Lennep
bracht in 't gewone spreken vaak een regel uit zijn werken
te pas, en Vondel's woorden: " Dat zal ik keeren, is het
anders in mijn macht!. uitgesproken bij zekere Amsterdamsche bestuursaangelegenheid, is klassiek geworden.
Delftsche studenten hebben al omstreeks 1844 Von del's
«Lucifer» gespeeld en de Rederijkerskamer: Achilles, met
Mr. Jacob v. Lennep aan het hoofd, speelde en las ook
van Vondel. Bij deftige oud-Amsterdamsche familien speelde
vrienden en huisgenooten zelfs een heel treurspd van
Vondel. Zoo nog bij de familie van Mr. A. D. de Vries
- lang voor 1880 - de geheele «Gijsbreght». Weer
andere Amsterdamsche familien vertoonden «op de zaal»
heele opera's, met pracht van kostuums. Hoeveel hebben
Mr. Jacob v. Lennep, Professor v. Vloten, Potgieter, J. A.
Alberdingk Thijm en zijn kring en anderen niet voor
Vondel gedaan en het aesthetische en het dichterlijke in
zijne werken niet op den voorgrond gesteld, voor Albert
Verwey en de tach tigers er aan konden den ken! Wat
heeft Mr. Jacob van Lennep - aileen door de volledige
uitgave der werken - niet voor Vondel gedaan! Het meest
van allen. - De weg der Vondel.vereering is een geleidelijke, de weg der evolutie.
Nieuwenkamp wist daar ook alles van. Wat wist Nieuwenkamp niet! Met aile mannen en vrouwen van naam was
of kwam hij in aanraking, hun werken kende hij; in hoofd
en hart had hij een schatkamer van bizonderheden over
hen. Het tooneel ging bij hem echter boven alles. In
zijne rijke bibliotheek had hij er veel oude en nieuwe
boeken over- Maar het levende tooneel, - dat was het
ware. Wanneer dat raad of voorlichting of steun behoefde,
stil en genoegeliik deed hij mee, want in die wereld was
hij geen man van de daad. Zoo werd hij mee een dergenen
die de voorstellingen in de Salon des Variete '5, in de
dagen der Ibsenvereering, en de directeurs, Kreukniet en
Pool man steunde, en met blijdschap Dona Diana voor hen
vertaalde. Zijn geloof in het Tooneelverbond begaf hem
nooil, - overtuigd Tooneelverbonder als hij was! - Toen
hem dan ook in de Amsterdamsche Afdeeling een plaats in
het bestuur werd toegewezen, weigerde hij niet in het
gestoelte dezer vroede tooneelkundigen plaats te nemeIL
In al wat het tooneel betrof, werd hij gemengd en hij
yond dat wei «genoegelijk». Het tooneel en «wat des
tooneels» is, was in hem belichaamd, naast «het stil genoegelijke». Zijn dood heeft er een goeden vriend aan
ontnomen, een vriend op wie het rekenen kon. Toch ligt
Nieuwenkamp's grootste waarde buiten het tooneel. Die
waarde was zijn waarde als mensch.

wist beter dan hij den deftigen major·domus of bediende
van goeden huize te incarneeren, en zoo heeft hij aan
menig salonstuk werkelijk relief gegeven.
Zonder zijn groote verdiensten in de stukken van latere
jaren tekort te doen, zij hier van vroegeren tijd herinnerd aan de uitmuntende creatie van den kamerdienaar
in de Srhoolri/dster. En ouderen van dagen zullen zich
hem. ook nog herinneren in de komische rol van den
huisknecht in de Gouden Spin, naast P. A. Morin, dus
hoe lang reeds geleden!
Aan de nagedachtenis van den consciencieusen kunstenaar zij eerbiedige hulde gebracht.

R. LP.
REDACT IE.

AMSTERDAMSCHE KRONIEK.
(L.

H. CHRISPIJN EN HET HUWELlJK VAN FIGARO SOLIDARITEIT IlE FAMILIE
LEHMANN
JlTBILEUM VAN LIER.)

Het speelseizoen 1911-1912 is een jubeljaar: na den
Heer van Beem, Mevr. "an der Horst, Mevr. Holtrop, den
Heer kooyaards, nu weder de Heer L. H. Chrispijn, wiens
veertig jarige tooneelloopbaan op 13 Maart in den Stadsschouwburg is gevierd.
Dit jubileum gold niet aileen den verdienstelijken
tooneelspeler, die aan menige rol relief wist te geven, en
van wien sommige creaties als in Driekonin[(en-a7lond en
in de Veroveraar in aller herinnering zullen blijven; het
gold ook en misschien in meerdere mate nog den regisseur
der Koninklijke Vereeniging, aan wiens minutieuse zorg
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Op den 20 sten Maart is een verdienstelijk tooneelspeler
overleden: de heer M. J. Wensma, die jaren achtereen
aan de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Toonrel
was verbonden.
Bij een machtige vereeniging, die over een uitgebreid
gezelschap beschikt, be staat de mogelijkheid om voor
zekere bepaalde emplooien tooneelspelers beschikbaar te
hebben, ook voor die schijnbaar tweede·rangs·emplooien,
maar waarin dan op dien tweeden rang voor bekwame
artisten de gelegenheid zich aanbiedt om uit te blinken.
Dat was het geval met den heer Wensma, die een
werkelijke specialiteit was in het uitbeelden van bedienden·rollen.
Niemand wellicht onder onze Nederlandsche artisten
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Chrispij n.Figaro.

ZIMMHRMAN.
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voor het detail het te danken is, dat meer dan eens een
rijk verzorgd interieur opdoemt bij het halen van het
tooneelgordijn.
De heer Chrispijn had voor ZlJn feestavond het oog
laten vallen op het Huwel(;k van Figaro, en daarin de rol
van Figaro voor zich bestemd, een keuze die in elk geval
getuigde van kunstzin, omdat het meesterwerk van
Beaumarchais, dat Mozart inspireerde, en dat nog altijd
een repertoire-stuk is van het huis van Moliere, weI waardwas eens door den Koninklijke Vereeniging te worden
vertoond, terwijl de figuur van den barbier van Sevilla een
type is geworden dat de eeuwen heeft getrotseerd.
Juist in de laatstverschenen nummers van dit tijdschrift
he eft onze gewaardeerde medewerker de heer F. Smit
Kleine in zijn Fransche Dramaturgie op de beteekenis
van het werk gewezen als een cultuurhistorisch moment
in die dramaturgie.
Dat de opvoering van Figaro's huwel(;'k den heer
Chrispijn bijzonder ter harte ging heeft hij door zijn
smaakvolle regie getoond; of zij aan billijke verwachtingen
he eft beantwoord mag worden in twijfel getrokken. Zonder in detail de vertolking te bespreken, moet worden
erkend dat de voorstelling niet vrij te pleiten was van
zekere matheid, dat zij het geurige en fleurige miste dat
het cachet er van moet zijn, dat het (als wij Mevrouw
Gusta de Vos en den heer Hunsche uitzonderen) de spelers
aan fantasie absoluut ontbrak.
Maar, laat ons billijk zijn: dergelijk werk i" van zoo
specifieken aard, dat ik niet geloof dat eenig ander gezelschap dan de garde van de Comedie franc;aise het tot
zijn recht kan laten komen.

De titel van het tooneelspel van Mr. W. Kalma, So lidariteit, deed reeds vermoeden lOP welk terrein zich deze
schrijver had begeven. Het is inderdaad wedel' het brandende vraagstuk van den dag, het conflict tusschen kapitaal
en arbeid, dat dit tooneelstuk heeft geinspireerd.
De auteur leidt ons binnen in een werkmansgezin,
terwijl er een staking uitbrt>ekt. De ellende begint te
nijpen, een ziek kind is op het punt om van gebrek te
sterven; dan breekt de vader, door den nood gedrongen,
zijn woord tegenover zijn kameraden en gaat weer aan
't werk, anderen met zich medeslepend; en de staking
verloopt. Doch de «onderkruiper» gaat gebukt onder de
wroeging van het verraad aan zijn medestrijders gepleegd,
en als de hartvochtige werkgever halstarrig blijft weigeren
de stakers wedel' aantenemen, vliegt hij den patroon naar
de keel en worgt hem.
Er is in dit stuk wat te veel geredeneer, wat te veel
phraseologie, vooral in het tweede bedrijf; en er is een
andere, bedenkelijker fout: de schrijver heeft zijn gegeven
te vlak behandeld; het conflict wordt in het stuk niet
geboren, maar van buiten af d. i. door des schrijvers wil,
er in geworpen, en ook de figuren van het drama worden
ons te vlak geschetst, zonder wordings-geschiedenis, ZODder achtergrond. Bovendien wordt de strijd slechts van
een zijde, van den kant der arbeiders, belicht; een tegenstelling van levenssferen, van strijdende machten ontbreekt.
Maar als (. tranche de vie., uit den bestaanstrijd van
een arbeidersgezin gedurende een staking is het werk niet
zonder verdienste. Er zit handeling in, die zich logisch
ontwikkelt. en de schijver toont scenischen blik te bezitten.
Met name in het eerste bedrijf met zijn goedgeschreven,
levendig slot. Zijn eersteling-werk wekt goede verwachting.
De opvoering was over het algemeen te prijzcn ; voorop
de heer Louis Bouwmeester, die in de hoofdrol yap Stoffel
Hendriks weder die kracht legde, die wij van hem kunncn :
die met moeite ingehouden opwinding, die eindelijk als
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een storm wind losbreekt. En de meesten del' medespelers
stonden hem waardig tel' zijde; bijzondere vetmelding
verdient Mevr. de Vries van Berkel, die specialiteit begint te worden in de vertolking van een femelaarster.

De Nederlandsche Tooneelvereeniging had een groot
succes te registreeren met de f.amilie Lehmann.
In den huiselijken kring van den zeer rechtzinnigen
Jood Lehmann wordt met ongeduld verbeid de komst van
den eenigen zoon Siegmund, die zijn militairen dienstplicht
vervult en met verlof wordt verwacht. Behalve de bejaarde
ouders is er een Oom en een jeugdig nichtje, Rachel, met
wie de zoon verloofd is. Siegmund komt en wordt met
groote vreugde ontvangen, en de familie schaart zi~h aan
den disch, waar over de gebeurtenissen van den dag wordt
gesproken, onder andere over het schikkelijk geval van
een vriend, wiens zoon zich, 0 gruwel! heeft laten doopen.
Vader Lehmann spreekt zijn vaste overtuiging uit, dat zijn
brave Siegmund zoo iets nooit zou doen, maar als de
familie een greintje physionomie-kennis bezat, zou ze 't
op het gezicht van den onderofficier Ie zen wat al aanstonds
voor geen der toeschouwers een geheim meer is: Siegmund
verkeert in hetzelfde geval. Een der aan tafe! aanzittenden
is intusschen niet zoo ziende blind: het jonge meisje,
Rachel, die lont ruikt, en als ze na het eindigen van den
maaltijd met Siegmund aIleen is, hem zijn geheim ontrukt
en als rechtgeaarde Jodin niets meer van hem wil weten.
Dat is dus het thema: de zoon des huizes heeft het
geloof zijner vaderen afgezworen en is een goj geworden.
en hij heeft dit verzwegen voor zijn familie en is VDornemens het te blijven verzwijgen.
Oat blijkt in het tweede bedrijf, als Siegmund aan een
Liebesmahl op den Sedantag tegenover zijn kameraden
zijn Joodsche afkomst verloochent en zijn Dom Salomon
niet wil kennen, totdat hij tegenover zijn eigen vader
door de mand valt.
Het derde bedrijf brengt een beeld van het zieleleed
van vader Lehmann, die in den zwarten stoel zittende
zijn zoon vloekt en hem zelfs als berouwvol zondaar niet
meer wil aannemen, en in het vierde bedrijf sterft Siegmund
in een duel met een kameraad,
Het is het drama van den schuldigen lOon, die zondigde
tegen de wet zijner vaderen.
Zoo schijnt het althans, maar al aanstonds dringt zich
de vraag op, waarin de schuld van den zoon eigenlijk
be staat. Had hij niet het recht, zijn geloofsovertuiging
die niet meer strookte met zijn levensvisie en met zijn
gemoed, prijs te geven en een nieuw geloof te belijden?
Aileen zij die den ketter qua talis voor schuldig houden,
zouden de vraag bevestigend .kunnen beantwoorden. Intusschen zou reeds het feit, dat de rechtzinnige vader in
den afvalligen zoon een misdadiger ziet, tot een eerbiedwaardig drama kunnen leiden door de antithese die in
Ghetto den ouden Sachel tegenover zijn zoon stelde.
Maar er zijn in de Familie Lehmann aanwijzingen te
over, dat de schrijver iets andel'S heeft bedoeld. Oom
Salomon zegt het met zoovele woorden in het derde
bedrijf: Siegmund's schuld bestond in het verzw(;'gen van
zijn bekeering tegenover zijn ouders; hij zit met hen aan
den huiselijken disch, eerbiedig medeprevelend de Joodsche
gebeden, terwijl zijn hart zich van het Joodsche geloof
heeft afgewend.
Hij is dus in 't geheel niet de zelfbewuste man, die
eerlijk voor zijn overtuiging uitkomt en de macht van
ouderlijk gezag en tradite trotseert, sterk door zijn nieuw
geloof; hij is een laffe huichelaar.
En een tweede vraag doet zich nu gelden: wat was het
motief van Siegmund's overgang tot het christelijk geloof?
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Overtuiging? Allerminst: hij liet zich doopen, omdat h'fi
oJficier wilde worden, zooals hij in het eerste bedrijf tot
Rachel zegt. En dat nog wei terwijl hij zelf spreekt van
de keizerlijke kabinetsorder, die het verkrijgen van de
officierssjerp toegankelijk heeft gesteld voor ieder zonder
aanzien des geloofs, dus ook voor hem, den Jood. Maar
omdat hij ook met die kabinetsorder van allerhochster
Stelle zich niet beveiligd achte tegen zekere geringschatting van zijn kameraden, omdat hij ook als oJficier den
moed zijner overtuiging miste, daarom aileen huichelde
hij ook tegenover het officierskorps en werd christen. Een
tweede lafheid dus, die meer nog misschien dan de eerste
hem aIle aanspraak op onze sympathie doet verbeuren.
Vandaar dat de figuur van Siegmund Lehmann van aIle
zijden bezien op de keper beschouwd een treurige is, en
hij met onze sympathie ook onze belangstelling doet inboeten.
Zoodat eigenlijk in het drama aIleen overblijft de figuur
van den vader, den diepgeschokten geloovige, wien wij
ten volle gelijk moeten geven, als hij zijn onwaardigen
zoon van zich stoot.
En de zielesmart van Rachel bij het afscheid van Siegmund in het derde bedrijf treft ons niet, hoe voortreffelijk ook het spel was van Mej. Tilly Lus, omdat we het
goede kind moeten gelukwenschen met de breuk met dien
minderwaardigen jongen, en omdat wij overtuigd zijn dat
zij later, misschien spoedig, tot het inzicht zal komen dat
zij blijde mag zijn, haar leven niet aan het zijne te hebben
verbonden.
Ik geloof hiermede voldoende te hebben aangegeven,
waarin mijns inziens de zwakheid van het drama van
Reichenbach bestaat, dat tegen een oogenblik ernstige
analyse niet bestand is zonder het de£aut de la cuirasse
maar al te duidelijk te doen zien.
Een oogenblik schijnt het, alsof het drama een dieperen
ondergrond zal vertoonen; het is als oom Salomon tegenover Abraham Sender de schuld van Siegmund nief zoekt

mag hij uw liefde niet verbeuren; maar hij loog, hij hield
zich tegenover ons alsof hij nog Jood was, en daarin ligt
zijn schuld.
Zoo was de vraag inderdaad juist gesteld en kon een
tegenstelling van ethische beschouwingen een belallgwekkend conflict scheppen. Doch de schrijver liet den even
opgeraapten draad onmiddelijk weder glippen .
Het doet mij voor de Nederlandsche Tooneelvereeniging
intusschen genoegen, dat het stuk desniettemin is gebleken een succes te zijn. En dit is niet moeilijk te verklaren, omdat het met al zijn gebrekcn de groote hoedanigheid bezit van stemming te bezitten en stemming te
wekken.
Het is eigenaardig, hoe zekere perioden bestemd schijnen
om voor een bepaald genre van stukken een gewillig
gehoor te vinden bij het publiek.
In Frankrijk is dit het geval met stukken waarin politieke sferen op het tooneel worden gebracht, getuige
Fabre's Vaillqueurs, Bourget's Tribun, Loyson's Apotre en
nu weder Bernstein's A Haut.
In ons land waait er een gunstige wind voor het
joodsche drama: de Violiers en der Gott der Rache, de
Famtlie Lehmann; en het moet worden erkend, dat de
auteur bijzonder goed er in geslaagd is, zijn millieu te
teekenen: het geheele eerste bcdrijf vooral, met de
stemmingsvolle tafelgebeden, is in dit opzicht voortreffelijk.
En anderzijds hebbcn de vertooners werkelijk gewedijverd in conciencieuse vertolking van hun rollen. Voor
den heer Louis de Vries, den uitnemenden Sachel uit
Ghetto, was de partij van vader Abraham Sender Lehmann
een kolfje naar zijn hand, en hij vervulde die dan ook
met religieuse toewijding. Dapper werd hij bijgestaan
door Mevr. de Boer van Rijk en den heer Schwab, en
de heer Chrispijn weerde zich met leeuwenmoed tegen de
ondankbare rol van den zoon. Met een enkel woord vermeldde ik hierboven reeds het voortreffelijke spel van
Mej. Tilly Lus in het derde bedrijf; wat is het doodjammer,
dat deze gewaardeerde kracht het gezelschap gaat verlaten waar zij zoo uitnemend op hare plaats was, om in
Indie wellicht een gansch anderen werkkring te gaan
vinden. Jammer voor ons, maar jammer ook voor haar
zelve; want het gevaar van haar artistieke individualiteit
te verliezen acht ik voor haar groot.

C. A. V.
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in zijn afval van het geloof, maar in zijn verzwijgen van
het feit, in het huichelen.
Hij zwoer het geloof zijner vaderen af, jammert de
vader, dus bestaat hij voor mij niet meer. Neen, zegt
Salomon, dat was op zich zelf zijn recht en daarmede

Met een enkel woord behoort hier nog te worden gewag
gemaakt van de feestelijke herdenking van het bestaan
van het Grand Theatre in
de Amstelstraat onder de leiding eerst van nu wijlen
den Heer A . van Lier, later,
en nu sints 25 jaar, door
zij ne zoons Lion, Jsouard en
Joseph van Lier.
Al wie uit vroegeren tijd,
zoo een dertigtal jaren
geleden, tooneel-indrukken
heeft behouden, herinnert
zich den naam van den Heer
A. van Lier als yerbonden
aan de merkwaardige voorstellingen die groote artisten
als Agar, Ziegler, Barnay,
Possart, ons gegeven hebben
in dien klein en, intiemen
schouwburg in de Amstelstraat. Daar eveneens werden
voor het eerst opgevoerd cOperetten-Schlager » (zooals men
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ze thans in 1912 zou noemen), die Fledermaus, der Bettelstudent, der Seecadett , met den onbetaalbaren komiek
Hermann.
Daar ook had de artistieke
daad plaats van die moedigen uit de tachtiger-jaren,
die voor een publiek van
genoodigden met de Goncourt's Fille Elisa de conventioneele moraal dorsten
te trotseeren die een meesterwerk op den index had
gesteld.
De zoons van den Heer
A. van Lier hebben steeds
getracht de goede traditie
des vaders te volgen, en hun
exploitatie van den schouwburg getuigde altijd van
groote activiteit, van durf,
van eklektischen zin. Maar
het is geen geheim, dat hun
energie in den laatsten
tijd verlamd werd door de
bezwaren der materieele
existentie, die hun door
vijandig gezinden werd
moeilijk gemaakt.
Het is daarom alleszins
toetejuichen, dat eenige
mann en van goede naam
en van goeden wil zich
hebben aangegord om
juist nu , ter gelegenheid
van hun feestdag, maatregelen te nemen die,
indien zij slagen, de Gebroeders van Lier weder
in staat zuBen stellen om
onbezorgd als meesters
op eigen terrein hunne
zaakkundige exploitatie voortzetten. Van harte wenseh ik
dat dit moge gelukken.
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ambitie verdiepen in de vele kantoorbezigheden die op
afdoening liggen te waehten. laken lijken den auteur
niet vreemd te zijn want het doet alles als echt en natuur~
lijk-Ievend aan wat we van Rijn omtrent zijn zaken tot zijn
bediende hooren zeggen. Echter wordt daardoor vanzelf
de verwachting in ons opgewekt, dat de ontwikkeling in
dat zaken doen schuilt, waarom anders vraagt de schrijver
daarvoor onze aandacht! Het {eit dat de jongste zoon van
Van Rijn, die in de zaak opgenomen is, niet op de Beurs
kwam, ontstemt den vader en als de jonge man boven
water komt ontvangt hij voor dit verzuim een reprimande.
Dat, voor een enkele keer niet komen op de beurs, moeten
we aanvaarden als een bewijs dat de jonge van Rijn
eigenlijk voor den handel niets voelt, hij schildert liever
en waar de vader zijn zoon die liefhebberij - mits hij
het schilderen als zoodanig bleef beschouwen, - reeds
heeft toegestaan, verbaast het dan ook pa van Rijn zoo
kwaad en verontwaardigd te zien wanneer hij tot de
wetensehap komt dat een paar doekjes van zijn zoon
prijken achter de winkelramen van een kunsthandel. Daarmee is nog volstrekt niet bewezen dat de jongen totaal
ongeschikt voor den handel zou zijn. Intusschen de vader
vat het zoo op en stelt zijn zoon voor de keuze: handel of
kunst. De zoon kiest de kunst en wordt door van Rijn van
het kantoor gejaagd en ook het ouderlijk huis wordt hem
ontzegd. De jonge van Rijn geeft zijn sleutels af en vertrekt.
Waarheen? Met dit slottooneel is het bedrijf geeindigd.
De oude van Rijn, die de toekomst en het voortbestaan
van zijn zaak, die hij groot heeft gemaakt met opoffering
van al zijn huiselijk geluk, aan zijn zoon had willen overdragen, ziet dien zoon zich wijden gaan aan de kunst.
Uit de gesprekken die zieh geleidelijk ontwikkelden hoorden
we reeds dat van Rijn nog een anderen zoon heeft, die op
verlangen van zijn vrouw offieier werd en een dobbelaar,
doordraaier en vrouwen\'erleider is, terwijl hij toch getrollwd is met Annie, die hij daardoor nameloos ongelukkig maakt. Het is trouwens met dat huwelijk niet pluis
want de officier heeft, op uitdrukkelijk verlangen van zijn
vader, toegestemd in een huwelijk met Annie. Dat v. Rijn
dat huwelijk wensehte en van den finantieelen toestand
van zijn zoon gebruik maakte om hem tot dien stap
te dwingen, omdat Annie's vader zieh met een groot
bedrag in zijn zaak interesseerde, hooren we eerst later.
Voorloopig blijft het onwaarschijnlijke van het plotseling,
door niets gemotiveerde heengaan van Theo. Want,
ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
vragen we ons af, ZQ.U deze Theo, die zoo'n sterk schildersV AN RHN & ZOON.
verlangen en zoo'n sterk vertrouwen blijkt te bezitten
Van Rijn & loon ; kennelijk het werk van ee n beginne- dat hij ineens zijn weeldebestaan opoffert aan een onzekere
ling, is geen ongelukkig debuut geweest. Men moet toch toekomst vol ontbering en armoe, wel ooit op Vaders
vooral niet vergeten dat een auteur, die zijn werk nog , kantoor gekomen zijn? De sehrijver tracht deze psycholonooit op de planken vertoond heeft gezien , zijn geestes- gische klip te omzeilen door het voortestellen alsof pa zijn
product belangrijker, interessanter en boeiender aeht dan zoon reeds van diens tweede jaar af verhalen deed
wanneer hij na de premiere, den schouwburg verlaat. van: «als Theotje groot is dan mag hij met paatje mee
loo'n desillusie, welke aIle tooneelsehrijvers zich zullen naar kantoor », maar dat Theotje, met zijn inmiddels
herinneren uit den tijd toen hun werk den vuurdoop moest machtig in hem gegroeid kunstenaarsideaal, zal toch wei
ondergaan, valt om den drommel niet mee. Wanneer de tot het oordeel des onderscheids gekomen zijn toen hij
debutant zich nu maar een voldoende mate van zelferitiek in de firma van Rijn & loon werd opgenomen. Ik bedoel
vermag opteleggen, en zieh, vrij van aile invloeden, kalm maar dat het tragische conflict tusschen handelsman en
en zonder ijdelheid de vraag stelt of hij niet een beetje artiest te vroeg, te snel en te onvoorbereid is gesteld,
al te voorbarig gegrepen heeft naar de lauweren van den i het kind met het waschwater is 'l1!eggespoeld.
roem, dan twijfel ik niet of hij zal over eenige jaren
Wei tracht de auteur in het volgende bedrijf, dat ons
wellicht, met waardevoller, rijper werk voor den dag komen een beeld moet geven van de vereenzaming van den
en op «van Rijn & loon» terugzien als op jeugdwerk rusteloozen werker van Rijn in een omgeving van ijdele,
welks vertooning hem meer zal hebben geleerd dan aile feestvierende en deftigheid najagende huisgenooter, dat
critisehe opstellen tezamen.
kind weer op te visschen, maar het gelukt hem niet meer
Bedrijf voor bedrijf nagaan van dit tooneelspel - het en het is, voor den verderen gang van het stuk, dan ook
is verdeeld in 4 bedrijven- is tegelijkertijd er de zwakte noodzakelijk dat van Rijn zijn zoon Theo, als deze na een jaar
van aantoonen. Als het doek opgaat zijn we in het prive- in Parijs te hebben gewerkt, in het ouderlijk huis terugkomt,
kantoor van den volbloed koopman van Rijn. Direct na onherroepelijk de deur wijst. FeiteJijk heeft deze vader,
zijn binnenkomst zien we hem druk, bedrijvig, zich vol daartoe niet het minste recht en niet de minste rede want,
I
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zoo wij vader van Rijn al als een harteloozen tiran hebben
te beschouwen, die maar klakkeloos zijn kinderen van
zich afstoot, waarom dan stoot hij den officier, die hem
handen vol geld kost en een liederlijk .1even leidt, niet
van zich af? N u beiden niet in den handel wilden, staan
ze toch op hetzelfde standpunt tegenover van Rijn Senior.
Zijn woede is dan ook klaarblijkelijk speciaal tegen de
kunst gericht.
De schrijver echter, die de figuur waar het om gaat
reeds aan het slot van I heeft losgelaten, klampt zich vast
aan den officier. Nu de zaak geen opvolger heeft en dus
als van Rijn eens kwam te sterven, geliquideerd zou moeten
worden, hetgeen een belangrijke verliespost zou beteekenen voor den leegloopenden adelijken schoonzoon en voor
den boemelenden Albert, wordt Theo, die daartoe door
beiden in zijn atelier wordt opgezocht, eens gepolsd of
hij niet genegen zou zijn de schilderkunst te laten varen
om weer koopman te worden. Maar Theo heeft nog lOoveel
handelsgeest overgehouden om direct hun ware bedoeling
te begrijpen en wijst hen verontwaardigd de deur. Ook zijn
moeder tracht hem te bepraten om het schilderen er aan
te geven, edoch haar broeder, een gepensioneerd majoor,
ontpopt zich eveneens als een slachtoffer van beroepsdwang en trekt heftig partij voor zijn schilderenden neef.
Hiermede eindigt het derde bedrijf nadat we nog even
Annie zien binnenkomen om aan Theo te vertellen dat
Albert haar verweten heeft niet uit liefde te zijn getrouwd,
maar omdat de oude van Rijn hem daartoe gedwongen
heeft, een openbaring welke Theo, die Annie bemint, zoo
aangrijpt dat hij zich snikkend op een stoel laat neerzinken.
In het vierde bedrijf - de ontknooping. De jonkheer
en Albert geven van Rijn in overweging van zijn zaak
een naamlooze vennootschap te maken om het voortbestaan
te verzekeren Nogal een verstandige en commercieele
opvatting, edoch deze maakt van Rijn zoo kwaad dat hij
beiden onverlaten eindelijk ook de deur uitjaagt.
Verteederd door den goeden majoor zal hij den verloren
zoon weer in genade aannemen, de majoor zal hem gaan
halen, niet noodig, hij staat reeds achter de deur. Maar
niet om zich te verzoenen is hij gekomen, hij komt rekenschap vragen over het huwelijk, hij wil weten of, wat Annie
hem zei, waarheid is.
Waarom? vragen we verwonderd, Het antwoord komt.
Pa plotseling zwak en de oude van Rijn niet meer,
bekent, het was in het belang van de zaak. En dat is
voor den liefhebbenden Theo een reden om de bordjes
te verhangen en nu zijn vader voor altijd vaarwel te zeggen,
zoodat van Rijn achterblijft, door al zijn kinderen verlaten,
ongelukkig en vol spijt over zijn domme gedragingen.
\Villem Adriaanse heeft den greep gemist waarmee een
gegeven moet worden vastgehouden en stevig overeind
moet worden gezet. Hij heeft drie gegevens tegelijkertijd
willen bewerken en van geen enkel een aaneengesloten
geheel gemaakt. Het eerste, de botsing tusschen materialisme en idealisme, tusschen handel en kunst is reeds in
het eerste bedrijf ten onder gegaan. Het tweede gegeven
is een blijspel, een nuchter koopman getrouwd met een
vrouw, die het ongeluk heeft de dochter van een oudminister van oorlog te zijn en van huis uit een niet te onderdrukken zucht tot pracht en pralerij en verlangen naar
adeldom heeft meegebracht, waartegen de koopman op
den duur niet opkan en dat hem zijn leven en huiselijk
geluk vergalt.
Het derde gegeven: de verhouding tusschen Theo en
Annie zou een spannend tooneelspel kunnen zijn indien
niet Robbers deze stof reeds had verwerkt in «de bruidstijd van Annie de Broogh».
Oat Willem Adriaanse met zooveel hooi op zijn york
zou bezwijken was te verwachten.

Zooals ik in het korte overzicht, in het vorig nummer
van Het Tooneel, reeds heb opgemerkt is de dialoog vlot
geschreven en is de typeering van verschillende figuren
lang niet onverdienstelijk. Vooral de majoor is een dankbaar uitgewerkte figuur, zijn geest gaat wei niet bijster
diep, maar wat hij zegt is raak en deed het ook bij het
publiek wonderwel. Mij wil het voorkomen alsof de auteur
steeds te vee I aan enkele tooneelen heeft gedacht en zoodoende de kijk op het geheel heeft gemist. Daardoor
zal het komen dat het gegeven van dit stuk zoo'n onlogische en - wat erger is, - zoo'n stuitende oplossing
heeft gekregen, waarover mij intusschen nog een korte
opmerking van het hart moet.
Daar is een lOon die op zijn vader toeloopt, hem bij
de keel grijpt en den bejaarden man heftig heen en weer
schudt! Voor die ontzettende, menschonteerende daad
was niet de minste reden, de Heer Willem Adriaanse
aileen verlangde een «pakkend» tooneeleffect!
Voelt men wel goed wat het beteekent: een kind dat

z'[jn vader te liff ~aat!
En dit wordt een argeloos publiek voorgezet als kunst
van het tooneel waarvan immers beschaving dient uit te
gaan en opvoedende kracht.
0, zeker, de Heer Adriaanse zal zelf wei een braaf, onschuldig jongeling zijn, die alleen maar aan een weinig
succes heeft gedacht, maar zijn zulke too nee len juist niet
teekenend voor den verderfelijken invloed welke de stukken
van Bernstein o.a. achterlaten bij schrijvers belust op
tooneeleffect? Gelukkig miste de Heer Adriaanse zijn doe!.
En dan te denken, dat critici zoo vaak verweten worden
met hunne beschouwingen niet .:opbouwend» te werk
te gaan. Zoogenaamde «afbrekende» critiek is waarlijk
voor zulk soort tooneelschrijverij nog een genademidde!.
liet is moeielijk, heel moeilijk bij elk nieuw stuk ook
een nieuw oordeel over het spel te moeten geven. Het
was - zooals het meermalen is. Van Rijn Senior speelde
den rol van den Heer Fritz Tartaud uitnemend, ook
Annie verzuimde niets om ons Mevrouw Alida TartaudKlein onvergetelijk te doen zijn. Er ontbrak rust aan
de vertooning, rust en nog eens rust! De oorzaak daarvan zoek ik in het te weinig zelfvertrouwen dat de
spelers bezitten, in de vrees dat het publiek door hun spel
heen zal zien.
Een uitzondering maakten mevrouw V. Eysden - Vink
als de deftige mama van Rijn, de Heer Nico de Jong als
de gepensionneerde majoor, de Heer Morrien als de
losbandige officier en de Heer Cor van der Lugt-Melsert als de kunstlievende lOon.
Het stuk had bij het publiek een vriendelijk onthaal.
OM GELUKKIG TE LEVEN

Om gelukkig te leven .... moet men dood zijn!
Deze paradox hebben de schrijvers Andre Rivoire en
Yves Mirande uitgewerkt tot een alleraardigst, onderhoudend blijspel, waarvan de Rotterdammers een, in alle opzichten, uitstekende vertooning hebben gegeven.
De geest welke spreekt uit het werk van deze beide
franschen doet soms heel sterk den ken aan dien van
Gustav Von Wied, de schrijver van 2 X 2 = 5. Vooral in
het tweede bedrijf, wanneer het gegeven - hetwelk op
zich zeU een kostelijke trouvaille is - zich ontwikkelt
naar den satirieken kant.
Geen roem, geen erkenning van talent, armoe en ellende
tijdens je leven, maar als je dood bent ....
Hoevele van onze beroemde schilders, wier werken na
hun dood schatten opbrachten, is het niet gegaan als de
hdd uit dit blijspel, de schilder Mauclair. Rembrandt, in
de allereerste plaats en, om een naam ook uit dezen tijd
te noemen, Vincent van Gogh, aan wien we aldoor hebben
moeten denken. Ook die is, evenals Bauclair, eerst dood
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·moeten gaan, alvorens zij we:k door de kenners en koopers
erkend werd als ware, schoone kunst. Maar Bauclair is
niet dood, hij leeft, en geniet onder een anderen .naam, van
den roem en de eer, bewezen aan den ovcrleden Bauclair.
Dat zit zoo. Baclair, getrouwd met zijn model, die hem
intusschen bedriegt met den talentloozen salon-artist Ruffot,
is verliefd op Madeleine, de dochter ,'an papa Tranquille,
in wiens dorpslogement de geheele schildersbende is neer·
gestreken. Maar wat moet hij, getrouwd man en miskend
genie zonder een cent op zak, met het meisje beginnen,
de eenige die zijn werk begrijpt, en het genialer in weet
te ontdekken. Bij zijn minnesmart komt een andere kwelling, zijn oude leermeester Girardot, die' met den kunst·
kooper Chim~ne. de sehilders bezoekt, raadt hem aan
eens te zien naar het werk van Ruffot, dat grif van de
hand gaat. Die raad is voor Mauclair's kunstenaars trots te
veel en hij besluit van dit leven 't welk hem niets anders
heeft gebracht dan armoede, miskenning en de plagen van
een slechte vrouw, afstand te doen, ondanks zijn gegeven
woord aan vriend Pradoux om in het leven te blijven.
Ais het doek zakt zien we Mauclair, met een breed vaarwel
gebaar afscheid nemen van de eenige die hem dierbaar
zijn: zijn vriend Pradoux en Madeleine.
In het tweede bedrijf, dat vijf dagen later speelt, komt
hij weer boven water - maar te laat. Zijn afscheidsbrief
aan Pradoux, een drenkeling. onherkenbaar verminkt door
een molenrad en door Pradoux, die, door verdriet overmand, nauwelijks heeft durven zien, herkend als het lijk
van zijn vriend Mauclair, zijn de onaantastbare bewijzen
voor zijn dood. Zijn lijk is, door de zorgen van Ruffot,
naar Parijs vervoerd en daar wacht hem een schitterende
begrafenis, waarvoor de kosten zijn geleend door den
kunstkooper, die zieh zoodoende denkt te verzekeren
van Mauclair's nagelaten schilderijen. Want toen de dood
van Mauclair bekend werd, was hij ook in eens een geniaal
schilder. In zijn atelier, terwijl zijn weduwe Noemie, Ruffot
·en al de vrienden zijn heengegaan om hem te begraven,
ontmoet Mauclair zijn vriend Pradoux, die dan zijn vergissing bij de herkenning van het lijk inziet. Mauclair is
vijf dagen aan den boemel geweest, heeft in het Casino
gespeeld en zelfs eenige dnizenden francs gewonnen. Groote,
dankbare vreugde van Pradoux, beiden kijken naar Mauclair's
begrafenis en wanneer ze diens gewaand stoffelijk omhulsel,
voortgetrokken door paarden met pluimen en gevolgd door
honderden belangstellenden en autoriteiten, om den hoek zien
verdwijnen, besluit Mauclair dat hij lieVf'r dood blijtt, dan
al dat schoons weer te verliezen met in het leven terug
te keeren. De eenige die in het geheim wordt genomen
is Madeleine, die bij Pradoux troost komt zoeken voor
het verlies van den man dien zij - nt! hij dood is durft
zij 't bekennen, - innig lief had en, zoo hij 't verlangd
had, gevolgd zou zijn als zijn gezellin. Mauclair dit alles
in 't verborgen aanhoorend komt te voorschijn en houdt
Madeleine aan haar woord.
Het derde bedrijf speelt twee jaar later. Noemie is
hertrouwd met Ruffot, die met dat huwelijk een speculatie
deed op den beroemden naam van Mauclair. Ook Pradoux
heeft succes gehad en bewoont een hotel te Parijs Mauclair
leeft, onder den aangenomen naam van Simson, een
Amerikaansch kunstliefhebber, met Madeleine waar hij
rustig door niets en niemand gestoord voorwerkt. Er
zal een tentoonstelling gehouden worden van een twintigtal schilderijen door Mr. Simsom verzameld. De
doeken hangen in de woning van Pradoux, waar ook
Mauclair en Madeleine zijn. Ruffat en Noemie laten
zicb aandienen, zij willen 4 scbilderijen van Mauclair bij
de verzameling van Mr. Simsom voegen, ecbter verklaart
Pradoux die voor valscbe Mauclairs en gescbilderd door
Ruffot. En nu begint bet, Ruffot en Noemie verklaren
de verzameling van Mr. Simson voor onecht, allemaal

valsche Mauclairs, zij, de weduwe van den grooten man
zal toch wei weten wat hij geschilderd heeft, zij her kent
er niet een van. De experts worden er bij geroepen,
maar deze, onvoorbereid, nu ze, in plaats van echte Mauclairs, valsche moeten expertiseeren, weten er geen raad
mee en verklaren ten slotte, afgaande op mevrouw Ruffot,
de geheele eoUectie van Mr. Simson onecht en de vier
doeken van Ruffot als echte, onvervalschte Mauclairs. Dit
is te veel voor de kunstenaarstrots van Mauclair en op
het spannendst oogenblik verschijnt hij om uit te maken
dat de collectie Simson wei degelijk echte Mauclairs zijn,
omdat hij, Mauclair, ze heeft geschilderd. Ruffot en
Noemie zich ontmaskerd ziende, druipen verschrikt en
beschaamd af, maar niet voordat Mauclair aan Noemie
vier echte Mauclairs heeft cadeau gedaan als geschenk
voor het kind dat zij verwacht.
Vooral het tweede bedrijf van dit blijspel isalleraardigst,
schoon de grappigheid van Mauclair over zijn eigen begrafenis hier en daar wei wat goedkoop werd. Maar
overigens, wat een kostelijke satire - die begrafenis van
Mauclair.
Henri Poolman had de regie en het was een lust om te
zien hoe vlot, en met hoe juist begrip er gespeeld werd.
Dat was inderdaad deze keer wei heel bizonder!
Allen zonder onderscheid hebben hunne. voor het meerendeel kleine rollen, uitnemend gespeeld. . Er zat frischheid
en opgewektheid in de vertooning. Noemie, het vroegere
model en de latere weduwe Mauclair was van Mevr.
Marie van Eysden in een woord, voortreffelijk! Hoe weet
deze actrice. in een blijspel als dit, een figuur raak en
geestig te typeeren. Ook de, door smart overweldigde
Pradoux van Cor van de Lugt was van een ernst, die,
gegeven de malle situatie, zoo grappig en humoristisch
aandeed, dat er, het geheele tweede bedrijf door, aanhoudend om hem gelachen is evenals om Nico de long,
den schilder Mauclair, ofschoon de heer de long ons niet
in alle dee len heeft kunnen voldoen. In het eerste bedrijf
had hij minder heftig en meer melancholiek kunnen doen,
zijn terugkomen in II zou dan meer effect hebben gehad.
Het is immers zoo'n aardige geste, een schilder die heengaat om zich te verdoen en terugkomt na vijf dagen
boemelen. Noemen we nog Henri Morrien als Ruffat
en .van Hees als .Chapant-Facquard, Mien Duymaer van
TWIst als Madeleme en Mevrouw de long-Wertwijn als
het liefje van Pradoux, dan hebben we allen opgesomd
die in grootere rollen goed op dreef waren.
Hoofdzaak is echter het geheel, daarmede, - er treden
in dit stuk zeer vele personen op - werd iets bizonders
bereikt. En daarom nogmaals: hulde aan den regisseur
Henri Poolman!
A. v. W.

BRIEVEN UIT MUNCHEN.
.Wanneer men. eenige weken het Middel.Europeesch
khmaat ontvlucht IS geweest om bij den pic van Teneriffe
zieh korten tijd verplaatst te wanen in een aardsch paradijs,
w?rdt de terugkeer tusschen Miinsehen's grauwe gebouwen
mlllder drukkend door de verwachting dat het in vollen
gang 7.ijnde theaterseizoen versche kunst-indrukken zal
brengen. En zoo spoedde ik mij aanstonds naar de
premiere van Psyche's EruJachen, het nieuwe tooneelspel
van Wilhelm Weigand, wiens naam aan de Isar een goeden
klank heeft, en wiens jong geborene door het Neue Verein
ten doop gehouden werd.
De kritiek heeft in dit stuk een analogie gezocht met
(lvf{es und sein Ring, de tragedie van Hebbel, doeh mijns
lT~~IenS ten onr~chte; vooreerst omdat de hoofdpersoon
bI] den Noor~dUltschen dramaturg gesteld wordt als tragi.
sche figuur dIe te gronde gaat, wat geenszins door Weigand
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wordt bedoeld; en ten tweede omdat tegenover de reine
figuren van Hebbel hier staan zeer laag-bij-den-grond-sche
figuren uit het alledaagsche leven, die door de willekeurige
plaatsing in een kunstenaars-millieu volstrekt niet op een
hooger niveau komen te staan.
De schilder Geiger heeft in Hedwig Krell een maHresse
gevonden die aan zijn wil en gril geheel onderworpen is,
en die met passie aan hem hangt. Zijnerzijds is de verhouding meer gebaseerd op de ijdelheid , een beeldschoon
model het zijrre te kunnen noemen, en die ijdelheid brengt
hem er toe, zijn kunstbroeder Wilfert in de gelegenheid
te stellen ongezien de plastische scho-onheid van Hedwig
te bewonderen, terwijl ze in het atelier poseert voor het
schilderij Psyche's Erwachen. Wilfert vertelt dit aan
Hedwig, die dan inziet welk een onwaardig individu haar
minnaar is, en die dad elijk met hem breekt en haar eigen
weg gaat ... _ waarop Wilfert haar zal vergezellen.
Bet gegeven is dus zuiver dit: een vrouw die lichaam
en ziel vrijwillig offerde aan den man wiens kunst hem
in haar oog met een nimbus omgaf, ontwaart, dat hij
metterdaad een minderwaardige ijdeltuit is, die haar als
zijn instrument gebruikt; Psyche ontwaakt, en wendt zich
met weerzin van hem af, zonder vee I zielestrijd.
N een, met Bebbe!'" Rhodope heeft deze al zeer weinig
emeen, en Geiger en Wilfert toonen niet de minste verwantschap met Gyges en Kandaules.
Wil men een aanrakingspunt zoeken, dan is dit veeleer
te vinden bij d£e nackte Frau van Bataille; ook daar geldt
het een onnadenkend wezentje, dat in haar schilder een
afgod zag, totdat zij bemerkte dat zijn kunst slechts een
vernis was dat zijn minderwaardigheid bedekte.
Ik hoop spoedig ee n beter bericht op kunst-gebied
te kunnen brengen.

B. R.

BRUSSELSCHE BRIEVEN.
Les Liens.
Comedie iJledite en 3 actes de G. Van ZYPE.

Bet Theatre Royal du Parc heeft zich verplicht, volgens
de voorwaarden door de gemeente bij het in gebruik geven
van den schouwburg gesteld, jaarlijks een vast aantal
stukken *) van Belgische schrijvers ten tooneele te voeren.
Ditmaal was de avond aan het jongste werk van den
Beer Gustave Van Zype gewijd, die reeds met zijn drama
«Les Etapes) een groot en langdurig succes heeft geoogst.
Evenals in zijn vorige stukken brengt de Heer .Van Zype
ook ditmaal een der meest ernstig-physiologische vraagstukken ten toone Ie: de erfelijkheid.
Grandal, een beroemd geleerde, die aan de oplossing
is genaderd van een machtig problee m, dat voor de toekomst der geheele menschheid van groote beteekenis zal
zijn, voelt zich erfelijk belast. Hij is de zoon van een
drankzuchtige, de kleinzoon van een krankzinnige. Dit
atavisme, waarvan hij meende bevrijd te zijn, is de geheimzinnige keten, die hem aan zijn smartelijk verleden
bindt. Duidelijk voelt hij de symptomen van geestelijke
verzwakking zich bij hem openbaren en als wanhopig
klemt hij zich aan de gedachte vast, om de laatste dagen
van zijn verwoest leven aan de wetenschap op te offeren
en zijn groote taak tot het einde te volbrengen. Zijn zoon
Rene, een subtiel en fijnvoelend dichter, vraagt hem de
toestemming tot een huwelijk met Maxilie nne d' Batain,
de dochter van een aristocratische familie. Grandal smeekt
zijn kind de verloying te verbreken, want de gedachte
beheerst hem dat een nieuwe catastrophe op de zijne
zal volgen, dat hij geen recht heeft in dit huwelijk toe
te stemmen, daar de kinderen uit deze verbintenis ge*)

Naar ik meen: vijf bedrijven.
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boren, onvoorwaardelijk tot ondergang zullen zijn gedoemd.
De verloofden zijn op zijn wensch van elkaar gescheiden.
Tevergeefs tracht Madame Grandal hem er toe te bevregen
het verzoek van hun zoon toe te staan, de vrees dat eens
het sluimerend verleden bij de nakomende geslachten zal
ontwaken , dwingt hem zulk een misdaad te verhinderen.
De moeder gelooft echter niet aan de theorien van
erfelijkheid en geestelijken teruggang. Zij ziet sic chts de
smart van haar kind, en om Rene het verdriet eener
voortdurende verwijdering van Maxilienne te besparen.
besluit zij tot een daad van hoogste toewijding. Zij zegt
Gra:ndal dat Rene zijn zoon niet is. Door deze smartelijke
opoffering hoopt zij de bezwaren voor een huwelijk te
doen verdwijnen, doch zij vermoedt niet welk een moreelen slag zij haren echtgenoot heeft toegebracht. Bij het
vernemen dier vreeselijke mededeeling, een bedrog gedurende zijn gansche leven. wordt Grandal, wiens geestvermogen reeds is geschokt, door de eerste verschijnselen
van krankzinnigheid getroffen.
De bekentenis van Mad. Grandal is slechts een wanhopige leugen geweest om het geluk van haar kind te
verzekeren. Zij tracht Grandal daarvan te overtuigen, doch
deze gelooft haar niet meer. De twijfel bestaat, hardnekkig,
onverbiddelijk. En hij ta5t in het duister voort,onmachtig
zich weer aan de werkelijkheid vast te grijpen. Rene , de
teere, zachte jongen , die gedurende eenige weken het
ouderlijke huis had verlaten, keert onverwachts terug,
teneinde zijn vader om een onderhoud te verzoeken. Kalm,
zelfbewust spreekt hij van zijn groote liefde voor Maxilienn e, een liefde die ditmaal sterker is geweert dan aile
atavistische theorien; zijn verloofde moet weldra moeder
worden. Somber staart Grandal zijn zoon aan , en in het
licht diens oogen meent hij plotseling een familiegelijkenis
te ontdekken. Rene is dus wei zijn zoon! Angstig stamelt
hij : «Op wien zal het kind gelijken"!
Langzaam, met tragische zekerheid, nadert de ontzettende
uitbarsting. Wanneer men hem de tijding brengt dat
zijn droom is verwezenlijkt, dat de beslissende proef, welke
hij voor zijn uitvinding heeft genomen is geslaagd en de
menschheid eeuwig zijn naam zal zegenen, spreekt hij
onverstaanbare woorden, zingt hij zachtjes, wezenloos
lachend ....
Dit drama, geweldig door zijn strijd van denkbeelden,
edel door de verhevenheid van gevoelens, is een groot
succes voor het Belgische theater geweest, waartoe de
prachtige creatie van den Parijschen acteur Henry Kraus
als Grandal zeer zeker heeft bijgedragen. :VI et de meest
eenvoudige gegevens heeft de schrijver zijn dramatisch
conflict uitgewerkt, zijn personen tot de voorvechters van
zijn ide en gemaakt om, zonder in tendentieuse be schouwingen te vervallen, rechtstreeks op zijn doel at te gaan.
Aileen in de scene tusschen Grandal en den baron
d'Hatain, den vader van Maxilienne (2° bedrijf) heeft de
Heer Van Zijpe zich een oogenblik opgehouden. Grandal
schaamt zich niet voor zijn proletarische afkomst. Hij weet
dat hij voor de misere zijner familie moet boeten en als
de baron d'Hatain hem tot andere inzichten omtrent het
huwelijk hunner kindelen tracht te brengen, herinnert
Grandal hem er aan dat d'Hatain zelfs ook gedegenereerd
is, dat aile aristocratie een verfijnde ontaarding in zich
draagt en dat zijn dochter slechts (, une fleur de cette
decadence" is. Deze tirade werd luid toegejuicht, zooals
aile uitingen, waarin de regeerende klasse met de arbeidende wordt vergeleken, steeds met extra bijvaIsbetuigingen
worden begroet.
En toch is dit drama geen prediking van Ieerstellingen.
In 't geheel niet, het is een physiologisch vraagstuk, welks
schoonheid zich in de logische ontwikkeling der karakters
openbaart. De schrijver laat de handeling uit het idee
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zelve geboren worden. <::Les Liens) is een zieledrama,
doortrild van een edel streven naar waarheid; de kracht
waarmede het machtige probleem zich aan ons openbaart
is geweldig en overweldigend tevens.
De eerste opvoering van Edmond Rostand's «Deux
Pierrots, besloot den a yond.
Deze fantasie in een bedrijf is het eerste stuk dat de
dichter van Cyrano en Chantecler heeft geschreven.
Rostand, dcstijds nog gcheel onbekend, gaf het aan de
Comedie Franc,:aise die het ter opvoering aannam. Het
zou tesamen worden gegeven met «Le Baiser » van Theodore de Banville, doch daar in dit stuk eveneens een
Pierrot optreedt, wilde men den grooten dichter de Banville niet onaangenaam zijn, door andere Pierrots na den
zijne te laten optreden. Rostand kreeg het stuk t erug met
verzoek het door een ander te vervangen. Hij stond toen
zijn «Romanesques » af, dat een groot succes behaalde.
Intusschen werd «Les deux Pierrets» niet vergeten, men
speelde het in de Parijsche salons, en dilletanten hebben
er zich herhaaldelijk aan gewaagd, maar de wcrkelijke
«preimere » gaf het Theatre du Pare.
Het schalksche spel tusschen den lachenden en huilenden
Pierrot, die beide naar de liefde van Colombine dingen,
is niet onaardig; de verzen zijn met den noodigen gloed
geschreven, doch indien het decor en de costuums niet
zoo smaakvol waren en Rostand's naam niet onder den
titel prijkte, zou men «Les deux Pierrots> hoogstens met
een glimlach begroeten.
LEOPOLD ALETRINO.

BRIEVEN UIT LONDEN.
THE «MIND THE PAINT» GIRL.

Een der belangrijkste en beste p,remieres van het seizoen
De ontvangst van dit nieuwste stuk van Sir Arthur Pinero
is lang niet onverdeeld gunstig gewe est, geheel ten onrechte
evenwel mijns inziens; en nu na cenigen tijd schijnt het
het succes en een lange «run» wei verzekerd. Er waren
twee bezwaren voor het Engelsche galerij-publiek, dat zich
voornamelijk ongun,.,tig gestemd toonde bij de eerste paar
vertooningen: ten eerste wordt er veel goeds en vee I
kwaads gezegd van de tooneelspee lster in operettes en
dergelijke, ten twecde wordt er in de derde acte door de
heldin vrij expressieve taal gebruikt, die even wei verre
van aanstootelijk is. M'n lieve hemel als ons galerij-publie k
een zeJfde opvatting had van zoogenaamde moraliteit, hoe
zouden Heijermans'stukken dan weI ontvangen moeten
worden .
De inhoud is ongeveer als voIgt: cen jong melS] e :
Lily Parradell, van heel gewone « komaf» maakt naam als
tooneelspeelster door het zingen van een song ' Mind the
paint». looals dat hier in Engelanrl mee r gaat heeft dit
haar de weg geopend tot de hoogtre standen en tot ee n
betrekkelijken rijkdom. Van den beginne af aan heeft zij
een vriend: Captain Nicholas Jeyes, die als zij naar Londen
gaat, z'n betrekking an haar opgeeft en voortdurend haar
trouwe vriend e n begeleider blij ft. Onnoodig te zeggen
dat hij tot over de ooren verliefd is, maar zij wil he m
niet trouwen ofschoon zij weI vee I om hem geeft. lij komt
nu in kennis met een jongen Lord en in een minimum van
tijd, gedurende een feestje dat haar op haar verjaardag
aangeboden wordt, worden zij op elkaar verli e fd. De
captain was op dat verjaringsfeest niet uitgenoodigd, zonder
dat Lily hier evenwel de hand in hecft gehad. I 'oor
jaloerschheid gedreven woont hi] het sou per als kellner
bij en ziet daar hoe zi/n plaats nu dnor de n L0rn wordt
ingenomen, die haar met nog verscheiclene ancleren naar
huis begeleidt. In de derde acte, die bij verre het beste
is, zien we dan Lord Farncombe, die een oogenblik achter-

blijft als de anderen alreeds vertrokken zijn, z'n liefde
verklaren, maar Lily wijst hem af, omdat tengevolge van
een huwelijk met haar, hij genoodzaakt zou zijn een lagere
sociale positie in te nemen dan hem toekomt. Op dit
oogenblik komt de Captain binnen, die als begeleider van
Lily een huissleutel in z'n bezit heeft en daarvan nu gebruik maakt om de beide achtergeblevenen te overrompelen.
Diep verontwaardigd over een dergelijke gem eenheid, die
Lord Famcombe ook een geheel verkeerden indruk van
haar moet g e \'en, zegt zij dan verscheidene rake dingen.
Spoedig herneemt zij evenwel haar kalmte en haar goed
hart doet haar vriende lijke woorden zeggen, want zij houdt
toch van haar ouden vriend. Ue captain evenwel, opgewonden door al het voorafgegane, geeft lucht aan zijn
gevoelens, beschuldigt haar z'n geheele carriere verwoest
te hebben en vervloekt de actrices, die zoovele jonge
mannen in 't verderf storten. Voor de eerste maal voelt
zij, die dan toch in werkelijkheid een meisje met karakter
is, dat er ids waars schuilt in deze zoo beleedigende
woorden. Door zelfverwijt gedreven, belooft zij hem te
trouwen. Den volgenden morgen komt de captain evenwel
tot bezinning en geeft haa! vrij; hij zelf gaat naar het
buitenland en aan 't einde van het stuk bestaan er gegronde vermoedens dat (the «Mind the Paint» Gire » nu
den jongen Lord zal tIOuwen.
Dit is aileen een kort relaas v66r zooverre het de hoofdpersonen betreft. De schildering van het geheel is evenwel
zoo uitmuntend, dat .nen een volkomen inzicht krijgt in
he t leven van de « musical comedy actress» in Engeland.
Niet aileen het stuk evenwel valt te prijzen: de opvoering
zelve behoorde tot de beste die ik hier in Londen heb
ge zien: decors en tooneelschikking 'karen keurig en 't spel
vooral van Marie Lohr als Lily Parradell voortreffelijk.
Het is een geheel dat men gaarne voor de tweede maal
nog eellS ziet.
P. R.

HET PASCHA OFTE DE VERLOSSINGHE
ISRAELS UYT EGYPTEN.
VONDELS OUDSTE TREURSPEL.
Op geen schooner tijdstip kon een nieuwe uitgave van
Vondel's «Fascha» het licht zien dan die in Simon's
N ederl.-bibliotheek. Pasch en tach is op handen en dit
jaar is het juist 300 jaar geleden, dat het spel de drukpers
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verliet, met gedichten o. a. van W. Bartjens, den grooten
rekenmeester, en Gerbr. Adr. Bredero, den bt-kenden
blijspeldichter, aan het hoofd.
«Het Pascha» in deze nieuwe uitgave is het eerste van
al de oorspronkelijke tooneelwerken van Vondel door de
Neder!.bibliotheek uit te geven. Tezamen zullen zij drie
deelen vormen, ingeleid en toegelicht door C. R. de Klerk
en L. Simons. Het eerste stuk van het eerste deel be vat :
kultuurbeschouwende inleiding - Het Pascha - Hierusalem Verwoest.
Het Pascha is voor Vondels ontwikkelingsgang van
groote beteekenis. Zijn taal toont al wat ze later zal zijn;
terwijl hij er nog mee worstelt, schrijft hij verzen en gebrnikt hij beelden zoo aanschouwelijk en naif als nooit
later, en regels, als in het begin reeds, treffen door het
frissche, natuurlijke en schilderachtige.
:liOSES

hoedende syne Schapen amden Berf{he Horeb, spreect:

Weydt hier myn Beestiael, weydt hier myn tier'ghe Vee,
Golft hier om dit Gheberght myn wit-ghewolde Zee,
Scheert hier tgroen-hair'ghe loof, spaert kruydt, noeh B10emkens geurieh,
1" laeht hier doeh altemael, zoet-rokigh en eonleurieh,
Nn wauwelt zoo veel gras, zoo vet en graegh bedijt,
Tot ghy van Madian de sehoonste kndde zijt:
Onnoos'le Lammerkens, verstroyt n wijt noeh verder,
Blijfl. al ontrent den Staf van nwen trouwen Herder,
Den \Volf (waer voor ie u zoo diemaels heb bcsehermt)
Is d' onrust die doeh steeds naer u myn Vliesen swermt,
Ontwijffelijc hy light hier al ontrent ghedoken,
vVant hy terstondt den snof heeft van syn aes gheroken,
Dus blijft my al ontrent, en loopt zoo niet verdeelt,
Terwijl den Echo hier met myn ghedachten speelt.

Nai'ver nog is de taal van Vondel in zijne inleiding of
«Berecht». Hij hangt zich daar wei den mantel der Klassieken om, maar die is geleend, zijn wezen is dat der
Renaissance.
Van studie der klassieken, waarmee Vondel zich in later tijd
vooral bezig hield, was toen ook nog geen sprake. Maar, t-n
hier halen wij een korte passage aan uit de interessante
en uitvoerige inleiding van den heer C. R. de Klerk, welke
de nieuwe uitgave van het Pascha, voorafgaat:
«Klassicist» is Von del, «al v66r hij klassiek kan zijn : v661
hij de Antieken eigenlijk, dat wil zeggen in het oorspronkelijk
kent, nalatijner v66r hij Latijn verstaat, met een mondvol
doode-taal-geleerdheid, een hoofd vol verstandelijken drang
naar den Erasmiaanschen geest van zijn tijd en zijn land
- ziedaar den drie en twintigjarige, die het proza gaat
schrijven van het Pascha-berecht bij de verzen van het
blij-eindend spel.
Maar in het schoon-geboren binnen-wezen van riien
Warmoesstraatschen winkelier, die lekkerbek naar klassieke
boeken. «van schoone lessen al vervllid en die geheel dik
opgehoopt op malkanderen liggende een heerlijken winkel!»
maken, is de natuur onmiddelijk de leer een eind vooruit.
De leer luidt: geen tweedehandsche kennis meer, maar
het volle bezit van de Romeinsch-Grieksche zegeningen
der Renaissance; de natuur spreekt, en bij haar eerste
uiten geeft zij blijk de Renaissance te beleven met eene
aan Vondels jaren evenredige volheid. De geest en ziel
der Europeesche kultuur is reeds in den beginneling begonnen als een tweede natllur zijn eerste natnur te doordringen. Voor hij met inspanning zich eigen maakt. wat
er steekt in Enropeesche boeken, heeft zijn ingeschapen
ontvankelijkheid vanzelf ondergaan wat er leeft in de
Europeesche lucht.
Zonder het te weten en als om niet geeft hij in zijn
Pascha-berecht dat onbewust ontvangene weer; en wei is
het ons dank \Vaard, want dat eerste proza is in zijn ef'nvoud een wonder. I )at onbevangen Pascha proza toont
met nai'ever of beter: natiever klaarheid dan de knnsttaal van
zijn Pascha-vers, dat Vondel was een geboren renaissant.»

Maar ook Fransche invloed en groote liefde voor de
Fransche dichters merken wij op. Hij draagt 't Pascha
op aan « Mon-seigneur Jean Michiels van Vaerlaere, mon
singulier amp in een Fransch gedicht, waaruit wel blijkt
zijne groote kennis van de Fransche taa!' Een enkele
navolging: «Uit J)u Bartas, Seconde Septmaine» en diens
«Judith) bewijst, hoe hoog hij dezen dichter schatte.
Het onderwerp, dat Vondel in 't Pasch a behandelt,
is reeds een van die, welke hij bij voorkeur ook voor
zijne volgende treurspelen koos, waarover men hem vijf
en twintig jaar later zoo heftig zou aanvallen. Von del,
vroom en godsdienstig van aard meende door een Bijbelsch,
onderwerp te nemen, den juisten weg gevonden te hebben
om de menschen het meest te stichten. Stichten door middel
van het tooneel, dat was immers hetgeen de ouden ook
deden, luidt 't in de voorrede, die aan «Het Pascha»
voorafgaat; de tooneelspelen moesten dienen om een oude
geschiedenis «door zekere aerdighe toeghemaeckte Beeldt-n
ende Personagien levendich uut te drucken ende na te
bootsen, in voeghen, «als oft die eerst teghenwoordich
geschiedde», en wei zoo, dat ook zelfs voor den meest
onontwikkelden te zien was. hoe ten slotte aUe goed beloond en aile kwaad gestraft wordt. De wereldgeschiedenis

Titelprent voor de oudste nitgave van Vondels «Pascha».

leverde daartoe de stof, want immers de wereld is een
groot tooneel, waarop een ieder zijne rol speelt en daarnaar
ook z'n dee! ontvang-t. In ieder treurspel moet de altoos
heerschende, onovergankelijke macht van God tegenover
de nietigheid en vergankelijkheid van het aardsche gevoeld
worden. En wat is hiervoor beter geschikt dan een gedramatiseerd verhaal uit den Bijbel, dien Vondel gelijk
zijne tijdgenooten volkomen letterlijk opvatte.
In 't «Pascha» is 't de Goddelijke macht. die de Joden
verlost uit de slavernij der Egyptenaren. Daar moet ook
Pharao, de machtige koning op aarde, zwichten voor
«een grooter heer, die zijn glans verduystert».
Von del zelf heeft het verhaal naast de historische
beteekenis, ook nog een symbolischen zin gegeven,
dien hij uitspreekt in een slotkoor. De verlossing der
Israelif'ten uit tijdelijke ellende is het zinnebeeld van de
verlossing der menschheid van de eeuwige hellestraf.
Het Paaschlam. door de Joden geslacht v66r zij hunne
reis aanvaardden, i~ 't symbool van het lam Gods, geslacht
voor de zonden der wereld. In Mozes, die zich aileen niet
in staat gevoelt Gods bevelen ten uitvoer te brengen, zien
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we het zinnebeeld van de onvolkomenheid van het menschdom tegenover de macht van God.
En als weer een geheel ander zinnebeeld zullen wij
«Het Pascha» beschouwen, wanneer wij het gedicht lezen,
dat Vondel aan zijn blij-eindigend spel heeft toegevoegd,
onder den titel: «Verghelyckinge vande Verlossinge der
kinderen Israels met de Vrijwordinghe der Vereenigde
Nederlandsche provincien. ,) En groot is de overeenkomst
beider vrijwotdingen!
Wanneer het jaar van voltooing ons v. h Pasch a ook
geheel onbekend ware, zou dadelijk bij lezing ervan blijken,
dat 't een cler eerste stukken moet zijn. Nog ligt er min
of meer het karakter der Rederijkersstukken, de titel wijst
daar reeds op, in opgesloten.
Maar ook in de taal is nog veel van de Brabantsche
tint, die Von del in zijne eerste periode kenmerkt, de zinsbouw is nog gewrongen, en de keuze der beeldspraak op
sommige plaatsen minder geslaagd. Daartegenover staat

I

Blazoen der "Brabantsche Rhetorica-Camer:
m levender Jonst, te Amsterdam».

het natuurlijke, het frissche en het aanschouwelijke van
gedeelten, lOoals hier boven werd aangehaald. Wij mogen
daarom 't « Pascha» niet beschouwen als een minder waardige
eersteling, integendeel, voor ons is 't een werk, dat voor de
kennis van Vondels ontwikkeling als tooneelschrijver van
zeer vee I belang is. Vondel zelf, ouder geworden aehtte
zijn eersteling niet hoog. Hij wil het doodzwijgen. Daarentegen niet zijn tweede spel: «Hierusalem verwoest.»
V66r «Het Pascba') in druk kwam, was het ai, -- dus
v66r 1612, - - gespeeld door de leden van de Brabantsche
Rederijkerskamer, onder de zinsprenk: « Wt levender jonst. ,>
Naar oude Rederijkersmanier eindigt het stuk met de
woorden van die spreuk.
De uitgaaf van aile oorspronkelijke spelen van Vondel
door de Nederl. Bibliotheek is even als die van Unger
(bij A. W. Sythoff te Leiden) eene goedkoope, en kan
en verdient onder het bereik van velen te komen.

M. E. R.

FRANSCHE DRAMATURGIE.
(Vervolg)
De betrekkingen der personen van Le Mariage de Figaro
cot elkander, wekken door de netelige toestanden, waarin
die personen zelven gebracht worden en tengevolge der

bochten waarin zij zich moeten wringen, om zich niet
bloot te geven, menigmaal een gevoel van weerzin tegen
den auteur. Het is hetzelfde gevoel dat een bezonnen
mensch bevangt, .wanneer hij, in voor zijn beschavingspeil
lager gezelschap IS gedaald. Zonder preutsch te zijn, is er
een norm van welvoeglijkheid. die uit de voegp.n gelieht
door welken handigen werkman o(9k, er niet meer ingebracht kan worden. En, mocht het gelukken, toch iets
knatsends voor het zuiver gevoel of den normalen smaak
achterlaat.
Voor ons, Germaansche stamgenooten, die den bohemienleeftijd voorbij of het decadentie-tijdperk te boven zijn,
druist het lawaaierige van Le ~Mariage herhaaldelijk in
tegen onze opvatting van gelOnde vroolijkheid. Is het
een vastenavondklucht of een Carnavalspret die wij bijwonen? Uitgelatenheid op enkele momenten, in enkele
toestanden, vooral niet gedurende een reeks van zich steeds
meer verwarrende verwikkelingen - kan er door, maar
dit zinnespel, dat onze zinnen wil prikkelen, en ons verstand bekoren, wordt licht een zenuwachtig ~pectakel dat
ons vermoeit, ons vernuft kwetst en op onze smaak
schrijnt.
Ten minste dit is de meening van wie het stuk niet enkel
als historisch monument beoordeelen of op het moderne
repertoire buiten Frankrijk zagen vertoonen.
Als het niet door Gallische acteurs van eerste kracht,
kunstenaars lelJig van tong en aanvallig van lij fsbeweeg,
wordt vertoond, is de Barbier ongenietlijk en wordt Le
iV!ariage een wansmakelijk paskwil. De spelers moeten
over de indecenties heen glippen. ze lachend op de lippen
nemen en ze met gracieuse goh'ing doen wegdeinen. Wat
voor Figaro en Almaviva geldt, is in hooger mate voor de
Comtesse Suzanne, Marceline, Cherubin (een haast onmogelijke rol voor ieder andu adrice dan een Gallische,
een Wienerin of een kind uit den Latijnschen stam) en
Fanchette noodig: rapheid van tong, gratie van beweging,
gelaatsspel van Zuidelijke luchten, hartstoehtelijke kunstvaardigheid om de intrigue aanschouwlijk-genietbaar te
maken.
L'intrigue? vraagt Beaumarchais zelf en hij antwoordt
tegelijk: (. Een Spaansch grootheer, verliefd ge~aakt op een
jong meisje dat hij verlelden wil en de pogingen van die
bruid; van hem, dien zij huwen wil en van de echtgenoote van den grooten heer om het plan te doen mislukken van den gevreesden heer en meester, wiens
rang, wiens middelen en wiens spilzieke vrijgevigheid even
zoovele termen tot welslagen zijn. Voila tout, rien de
plus_ La pieee est sous vos yeux. » - Aardig gezegd,
maar zulk een analyse is een oratio pro aomo. waarin
troU\I\'ens Caron de Beaumarchais den hoogst denkbaren
rang had behaald. De fijnste Fransche critiei, die het
stuk onder Tweede Keizerrijk en Derde Republiek bij
herhaling zagen opvoeren - Janin, Gautier, Paul de Saint
Vidor, Sainte Beuve, Houssaye, Careey de Lomenie, Scherer,
de Goneourt -- gaan van de stelling uit dat de rol die de
personages vervullen en het doolhof van uitgelatenheid,
waarin zij krijgertje spelen, aileen aannemelijk kunnen
worden gemaakt voor een modern publiek, indien de
tooneelen meesterlijk en onder de straks genoemde voorwaarden zichtbaar worden.

(Wordt vervolgd.)

F. S. K.

CO RRESPONDENTIE.
Door plaatsgebrek moet een brief uit Berlijn tot een
volgend nummer blijven liggen.
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ADVERTENTIEN.

J.N.MULDER
Breedstraat 50, UTRECHT,

COSTUMIER van:
De Koninklijke Vereeniging
"Het Nederlandsch Tooneel'
te Amsterdam,
De Nederlandsche Tooneelvereeniging
te Amsterdam,
Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap
(Directie v. Eysden)
te Rotterdam,

beveelt zich aan voor de levering
van COS TUM ES benoodigd
voor:
TOONEELVOORSTELLlNGEN,
TABLEAUX VIVANTS,
GECOSTUMEERDE BALS,
HISTORISCHE OPTOCHTEN,
OPERETTES, enz. enz.

'f\UTO's

speciaal voor
het vervoer van

ZIEKEN, HER.STELLENDEN
EN R.USTBEHOEVENDEN
NAAR ALLE PLAATSEN IN BET
BINNEN- EN BUITENLAND
Nederlandsche Auto-ZiekenvervoerOnderneming voorheen Dr. C. W. A. Essers.

Telephoon

I

-

139 2 •

=

Telegram=adres:

Essers,

Voorburgwal,

Amsterdam.

VAN DUREN'S Corsettenmagazijnen
J

~==========================~

•••••••••••••

AMSTERDAM
UTRECHT -

Abonneert U op
HErr rrOONEEl.l.

I

Kalverstraat 136, Telet. 8178.
Leidschestraat 78,
" 7851 •

HAARLEM -

NIJMEGEN -

BREDA.

CORSETTEN NAAR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden, omdat onze collectie corsetten
- C. P. a. la Sirene, Paris - voor elk normaaJ of het
normale nabijkomende figuur, ee n model bevat, dat be·
slist beter past en een eleganter figuur geeft dan het
beste maatcorset, onverschillig door wien dit wordt
gemaakt.
Het is bijgevolg voordeelig en gemakkelijk. voor U
er toe besluit een corset te koopen, deze C . P.·modellen
bij ons aan te passen, dan kunt U er zeker van zijn
een corset te krijgen, dat voor uw figuur geschikt is
en uitstekend past, terwijl dit bij maatwerk nog lang
niet altijd het geval is.

•••••••••••••

- ---

ME 0 I NET T E.
Zeer gemakkelijk - EMPIRE·MODEL.
Lang naar onder, borst volkomen vrijlatend.
Zeer aanbevelenswaardig in verbinding met eenen
P'RIS~
Bustehouder.

~ In blauw batist, taille 58-70 ••• f 11.75
Medinette.

Evenzoo voorhanden in zachte soupele stoffen,
alsook in onrekbare tricot.

Veertiendaagsch Tijdschrift voor
Kookkunst, Huishoudkunde en
Familieleven, ten dienste van den
Gegoeden Burgerstand.

Onder Redactie van CORRIE VAN
I]SEL, Leerares aan eene Huish.school.

KRAEPELlEN &HOLM
ApOTHEKERS -HOFllVERANCIERS, lEIST.

Proefnummers op aanvraag GRATIS
en franco bij de Uitgevers VAN DER
STAL & GROENEWEGEN, Utrecht.
BJI:K- EN KUN8TORUKKERIJ, V/H. ROELOFPZEN-HOBNEA EN VAN SANTiN. "M8T.

ADVERTEERT
IN
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15 APRIL 1912.

EEN EN VEERTIGSTE JAARGANG N°.9.

HET TOONEEL

ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND.
VERSCHIJNT MAANDELIJKS VAN SEPTEMBER TOT EN MET JUNI.
REDACTEUR;

MR. DR.

C. A. VAILLANT, HEERENGRACHT

2 J I,

AMSTERDAM.

ADMINISTRATIE : FILIAAL BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ vIR ROELOFFZEN-HUBNER & VAN SAN TEN
ROKIN 29, AMSTERDAM.
De leden van het Nederlandsch Tooneelverbond ontvangen dit blad gratis. franco per post. - Het lidrnaatschap van het Verbond
kost f 5.- per jaar. -- Abonnernentsprijs voor nieMeden van het Verbond f 2.50 per jaargang van 11 nurnrncrs. franco per post
Voor Belgie. Indie en het verdere buitenland f 2.90.

Wat voor de Redactie bestemd is te adressecren aan
den Redacteur, Heerengracht 211 te Amsterdam.
INHOUD: 42e Jaarvergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond enz. - M. E. n : Repertoire en Mutalien del' Verschillende Tooneelgezelschappen in het Tooneelj aar 1911-1912. 42e JAARVERGADERING VAN HET
NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND

Op ZATERDAG 25 MEl DES MORGENS TE
IN

10

UUR

HET AMERICAN-HoTEL LEIDSCHE PLEIN
TE AMSTERDAM.
AGENDA.

10.

Opening der vergadering door den Voorzitter.

2°.

Begrootingen.

3°.

Verkiezing van 3 leden van het Hoofdbestuur. Aan
de beurt van aftreding zijn de H eeren Mr. J. van
Schevichaven, J. H. Mignon en J. C. van den Tol.
(Allen zijn terstond herkiesbaar).

4°.

Verkiezing van 2 leden van de Commissif' van Beheer en Toezicht op de Toon eelschool.
a. In de vacature ontstaan door het vertrek van den
Heer A. van der Horst.
Ingevolge art. 6 van het Reglement van de
Tooneelschool worden aanbevolen de Heeren:
1.
Dr. C. ]. Vinkesteijn.
2.
A. Kolff.
b. Wegens periodiek aftreden van den H e r
G. R. Deelma n (terstond herkiesbaar).
Aanbevolen worden de Heeren:
G. R. Deelman (aftredend).
Mr. Dr. H. Th. A. Verhoef.

5°.

Verkiezing van eene dame-patronesse in de plaats
van Mevrouw Simons - Mees, die zich niet herkiesbaar stelt.
Het Hoofdbestuur stelt \'oor. in deze vacature nz'd
te voorzien, naar aanleiding van een ter vergadering
toetelichten voorstel van het College van damespatronessen.

leder lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar
nieuw lid aan!

een

6°.

Benoeming van een Redacteur.
Bet Hoofdbestuur draagt ingevolge art. 24 der Statuten voor:
Mr. Dr. C. A. Vaillant, te Amsterdam.

70 •

Verslag van de Commissie van het Pensioenfonds.

8°.

Aanwijzing der afdeeling aan welke rekening en
verantwoording zal worden gedaan.

go.

Bepaling van de plaats waar de 43 e JaarveFgadering
zal worden gehouden.

10°.

Rondvraag en sluiting.

In den namiddag van 25 Mei zullen het Hoofdbestuur
en de afgevaardigden in de gelegenheid worden gesteld
eene door de leerlingen gegeven voorstelling in de Toon eelschool bij te wonen.

PROGRAMMA

DER

FEESTELIJKHEDEN

AAN TE BIEDEN AAN HET
HOOFDBESTUUR EN DE AFGEVAARDIGDEN.

Vrijdag 24 Mei 's avonds 8 uur voorstelling in een der
schouwburgen, liefst in den Stadsschouwburg. Na afloop
zullen de bestuurders der afd. Amsterdam de afgevaardigden alsmede de Amsterdamsche tooneelspelers in staat
stellen het Hoofdbestuur in het bovenzaaltje van het
American-Hotel te complimenteeren; de hulp van eenige
artisten zal worden ingeroepen om degasten verder aangenaam bezig t e houGen.
Zaterdag 25 Mei bieden de bestuurderen der afd. Amsterdam het Hoofdbestuur en den afgevaardigden een
dejeuner aan.
's Avonds diner voor eigen rekening in het Amstel-H6tel.
(Voor bijzonderhede n raadplege men het n r dat I Mei
verschijnt.)
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Tijdschrift .
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Aldus vastgesteld

Aldus goedgekeurd
Het Bestuur der Afd. Middelburg v/h Ned. Tooneelverbond
Middelburg, 20 Januari 1912.
W. H. SNOUCK HURGRONJE, Voorzitter.
JOH. L. VAN DER PAUWERT, Secrdaris.
J. A. AL TORFFER, Penningmeester.

Het Hoofdbestuur van het Ned. Tooneelverbond
Amsterdam, 26 November

1911.

M. EMANTS, Voorzitter.
J. H. MIGNON, Secretaris.
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Aldus goedgekeurd
Het Restuur der Afd. Middelburg vJh Ned. Tooneelverbond
Middelburg, 20 Januari 1912.
W. H. SNOUCK HURGRONJE, Voorzitter.
JOH. L. VAN DER PAUWERT, Suntaris.
J. A. ALTORFFER, Penningmuster.

Van bovenstaande begrootingen behoeven slechts de volaende
posten nadere toelichting;
b
Van de Alg-emeene Begrooting:
Art. I der Ontvangsten. Ret bedrag op dithoofdin 19 II /12
ontvangen, geeft vrijheid den post op het uitgetrokken bedrag
vast te stellen.
Art. 5 der Uitgaven. Ret tot dusver uitgetrokken bedrag kan
gehandhaafd blijven; dat het op de rekening van 19Io/II zoo
ver overschreden werd, was een gevolg van het houden der
jaarvergadering te Middelburg.
Art. 8 der Uitgaven. Nu de begrooting zonder nadeelig saldo
kan worden afgesloten, kan deze post onvoorwaardelijk worden
uitgetrokken.
Van de Be,l?rootillg der Toouce/school:
Art. 4 der Ontvangsten. De ontvangsten op dit hoofd zijn
berekend op eene nieuwe inschrijving van 5 betalende leer!ingen, hetgeen zonder te groot optimisme mag worden verwacht.
Art. 2 del' Uitgaven. Bij de verhooging van dezen post dient
het volgende te worden opgemerkt: Toen indertijd de middelen
der Tooneelschool zeer ontoereikend waren, moest op de salarissen van het onderwijzend personeel worden gekort. - Nu
na eenige jaren de toestand gunstiger is en de Ieeraren gedurende dien tijd hun plicht met onvennoeiden ijver hebberr
vervuId, bestaat - naar het Hoofdbestuur meent - de moreele
plicht de salarissen op het vroeger niveau terug te brengen.
Bovendien is een tweede wekeIijksch Iesuur in grimeeren op
het leerplan gebracht (leeraar de Heer Musch), hetgeen tezamen eene verhooging medebrengt van f 505.-. Tel' Vel'gadering zal dit punt nog nader worden toegelicht.
Art. 7 der Uitgaven. Deze post is uitgetrokken in overeenstemming met de ondervinding van het vorige jaar. Er dient
echter bij te worden opgemerkt, dat reiskosten, gemaakt ten
behoeve van de Tooneelschool dikwijls samenvallen met die
voor het Tooneelverbond en dan direct op rekening van dit
laatste worden geschreven.
Art. 10 der Uitgaven. Riervoor is hetzeIfde bedrag uitgetrokken als in het vorige jaar; de rekening van het afgeloopen jaar
wijst een abnormaal hoog bedrag aan, omdat op voorschrift der
Gemeente een nieuwe walbeschoeiing moest worden gemaakt.
Art. 14 der Uitgaven. De uitgaven op dit hoofd zijn bIijkens
ondervinding te hoog geraamct geweest.

1910/II.
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Aldus vastgesteld
Het Hoofdbestuur van het Ned. Tooneelverbond
Amsterdam, 26 November 1911.
M. EMANTS, Voorzitter.
H. MIGNON, Secretaris.

J.

Art. 16 der Uitgaven. Deze post is moeilijk te begrooten,
daar er soms niets en soms veel op uitgegeven wordt. Voor
de begrooting is daarom het gemiddelde aangenomen.

JAARVERSLAG.
Ret jaar 1911 heeft zich voor ons Verbond gekenmerkt door
ongestoorde rust. Omtrent het Orgaan valt te vermelden, dat
Het Tooneel, na slechts een jaar te zijn gedrukt bij een
Arnhemsche drukkersfirma, weder aan de zorgen van de firma
Roeloffzen, Hubner & Van Santen te Amsterdam is toevertrouwd, dat het in grooter formaat is verschenen, doch dat de
kosten onmogelijk waren te dekken, wanneer wij hadden vastgehouden aan een veertiendaagsche editie.
Door de artikelen met fotografien te verduidelijken is aan
het blad meerdere aantrekkelijkheid ·gegeven. Voor zoover is
kunnen worden nagegaan, viel de 4I e jaargang in den smaak
der leden, temeer daar Ret Tooneel met duide1ijke letter is
gedrukt en op imitatie-kunstdrukpapier verschijnt, waardoor de
foto's goed uitkomen.
In het afgeloopen jaar kwam bij het Hoofdbestuur een gift
in, groot f 500. De geefster, die onbekend wenschte te
bIijven, bestemde die som tot versterking van het Wertheimfonds. IngevoJge die aanwijzing is dit bedrag bij het fonds gevoegd en aan de geefster den dank van het Verbond betuigd.
Door de goede zorgen van den Reer Jac. Rinse, Secretaris
van de C. V. B. v. T. is het archief der School en dat van het
Verbond opnieuw geregeld en geordend. Het geheel is ondergebracht in het gebouw del' tooneelschool, en hoewel enkele
schakels ontbreken, vormt het product van den zeer onvangrijken arbeid, waarmede de Heer Rinse stellig het Verbond
een gr60ten dienst heeft bewezen en waarvoor hem hier hartelijk dank wordt gezegd, een onmisbaren grondslag voor de geschiedenis van het Verbond en van het tooneelspeelonderwijs.
Voor bijzonderheden omtrent de school wordt verwezen
naar het «zakeIijke verslag der Tooneelschooh dat over een
tijdvak tot I Mei loopende, in het Meinummer een plaats moet
vinden.
Reeds hier worde echter gewezen op de verliezen die de school
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he eft gel eden door dat Mej. Dussault, haar betrekking als
leerares in stemvorming en wat daarmede verband hield neerlegde, terwijl ons de Heer van der Wall Perne plotseling door
den dood ontviei. Diende eerstgenoemde het tooneelspeelonderwijs geruimen tijd op voortreffelijke wijze, laatstgenoemde,
die als leeraar in costuumkunde en teekenen aan ons Instituut
verbonden, helaas op jeugdigen leeftijd kwam te vall en was betrekkelijk slechts kort in deze functie bezig. Beiden laten een leemte
na die door hun inmiddels benoemde opvolgers niet dan met
inspanning van aIle krachten zal kunnen worden aangevuld .
Wat zij voor de school deden, blijft in dankbare herinnering
voortleven.
Wellicht ware om trent schouwburgtoestanden met name in
de Hofstad hier een en ander te zeggen. Echter geschiedde
dit bij het bespreken van den toestand der afdeelingen, terwijl
ook langs anderen weg deze aangelegenheid nader zal worden
onder de oogen gezien.

UIT DE AFDEELINGEN.
Rot/erdam bericht dat geen bijzondere gebeurtenissen in deze
afdeeling voorkwam. De vele jubelende tooneelspeelsters en
speelders werden op de gebruikelijke wijze gehuldigd .
De keuze van het stuk voor de voorstelling, die den Ieden
met hunne dames jaarlijks wordt aangeboden, was mindel'
gelukkig; opgevoerd werd «De Waarheid» van Clyde Fitch
door het Rotterdamsche Tooneelgezelschap; het uitstekende
spel van bijna aIle medespelenden maakte veel goed.
In de zamenstelling van ons bestuur kW2 m geen wijziging
Het ledental bedraagt thans 450, en ontvingen Wlj weder
eenige toezeggingen voor I Septem ber.
De afdeeling Amsterdam heeft haar jaarverslag nog niet
gereed. Het zal in het Meinummer worden afgedrukt.
's- GrmJfllhag e geeft uitvoerig verslag van de lotgevallen del'
afdeeling in het afgeloopen jaar:
In de samenstelling van het bestuur kwam verandering door
het periodiek aftredrn en niet herkiesbaar zijn van den Voorzitter, den heer W. A. Kuytenbrouwer. Gedurende de zes
jaar, dat de heer Kuytenbrouwer bestuurslid was, waarvan vijf
jaar Voorzitter, had hij zich de achting en sympathie zijner
medebestuurders, in hooge mate, wet en te verwerven; zij zagen
hem, met leedwezen. vertrekken en de woorden van waardeel:ing voor hetgeen hij voor de afdeeling deed, in de najaarsledenvergadenng zoowel door den heer Emants als door den
heer Vogel tot hem gericht, vonden algemeene en welverdiende
instemming.
Tot Voorzitter werd door het bestuur, inplaats van den heel'
Kuytenbrouwer, gekozen de heer J. H . H. Vogel, die, reeds
jaren bestuurslid zijnde, aile gelegenheid had gehad, om van
de zaken der Afdeeling op de hoogte te komen, en die reeds,
bij tijdelijke ontstentenis van den voorzitter. als lOodanig was
opgetreden.
De ledenvergadering koos, op aanbeveling van het bestuur,
als nieuw bestuUl'slid Jhl'. Mr. Smissaert, wiens naam bij de
oudere leden van het Verbond, niet onbekend zal zijn, daar
hij indertijd deel uitmaakte van het Hoofdbestuttr en Voorzilter
was del' Haagsche Afdeeling.
N aast het op gewone wijze verspreiden van circulaires, ter
aanwerving van leden, nam het bestuur dit seizoen de proef,
om propaganda te maken door persoonlijke bezoeken van een
dame, die zich daarvoor, welwillend, tegen een niet te hooge
vergoeding voor elk aangebracht lid, had beschikbaar gesteld.
Het aanvankelijk resultaat was niet ongunstig: door haar bemiddeling traden dertien nieuwe leden toe, under wie de
burgemeester der residentie. Jammer dat een ongeveer even
groot aantal bij het begin van het verbondsjaar was afgevaIlen,
zoodat het ledental stationnair bleef. Het bestullr hoopt het
volgend najaar, terstond bij den aanvang van het seilOen, met
deze manier van propagandeeren voort te gaan.
Daar de Kon. Ver. het Ned. Tooneel, door het besluit van
den Gemeenteraad tot definitieve sluiting van den Schouwburg
op 3 I Maart' I 2, geen avond voor ons kon vrij-maken, hoezeer ook,
in principe, daartoe bereid, sloot het bestuur een overeenkom st
met de N. V. het Tooneel, om den leden, elk met eene dame,
gratis toegang te verleenen bij een voorstelling van «De Wereld»,
waarin Henri de Vries optrad. Deze voorstelling had plaats

op 18 Oct. 'I I, en was zeer druk bezocht. Minder op prijs
bleken de leden te stellen de voordeelen, die hun werden
verleend bij de voorstelling op 28 Oct. van «Leibgardist», op
27 Nov. bij een soiree ten bate van het Pensioenfonds voor
Ned. Tooneelisten, waarbij optraden de heel' en mevrollw Haus
en Mr. Ph. La Chapelle en op I I Dec. van «Le Tribun»,
althans bij geen dezer gelegenheden was de opkomst groot.
Toen in het begin van het speelseizoen vijf jubilee's werden
aangekondigd Mev!'. Mann, Mevr . van del' Horst, meVl'.
Holtrop, de heer Royaards, de heer Chrispijn - besloot het
bestuur, om allen jubelarissen een bloemenhulde te brengen,
doeh aIleen als commissie voor een huldeblijk op te treden
bij de 40·jarige jubilea, dus bij die van mevr. Mann en den
heer Chrispijn. Overwegingen, die niets afdoen tot de hoogaehting Van het bestuur voor den heer Chrispijn als artist en
als regisseur leidden er later toe, om ook bij zijnjubileum geen
eommissie te vormen. Bij het jubileum van mev!'. Mann, wie
een fraai halssieraad, namens het Haagsehe pubJiek, werd
aangeboden, voerde onze voorzitter de heel' J. J. H. Vogel,
het woord, om de jubilaresse in welgekozen en welgezegde
bewoordingen geluk te wensehen met haar feest en haar groote
verdi ens ten als artiste en als confrateres in het licht te stell en.
Het bovenvermelde besluit van den Raad, tot sluiting van
den schouwburg, deed het dagblad «De Avondpost» een adresbeweging op touw zetten, om dat college te bewegen, in zoover
op zijn besluit terug Ie komen, dat de oude sehouwburg niet
gesloten zou worden, v66rdat de bouw van een nieuwen, hetzij
op een andere plaats, lOU zijn aanbesteed; een verzoek om
medeonderteekening van dit adres yond bij drie leden van het
bestllUl' inwilliging: de overige drie meenden zieh, om vel',
sehillende redenen, te moeten onthouden. Het adres, voorzien
van ongeveer 10,000 handteekeningen werd door den gemeenteraad «voor kennisgeving aangenomen » en de schouwburg is
gesloten. Daar de plannen voor een nieuwen schouwburg nog
niet verder gevorderd zijn dan een «sehetsteekening», en daar
er geen andere zaal bestaat, gesehikt voor tooneelvoorstellingen,
gaat de residentie een toekomst tegemoet, ongunstiger voor het
tooneel, dan In de meeste provinciesteden het geval is . Moge
onze afdeeling daarvan niet a1 te zeer de nadeelige gevolgen
ondervinden.
De Seeretaris van Grollillg l'7l dee It mede:
In de samenstelling van het bestuur kwam geen Wl]Zlgmg.
Het ledental ging een weinig achteruit en bedraagt thans 63.
De finantieele toestand is bevredigend. Den '3 Januari 1912
werd een voorstelling gegeven door de leerlingen van de
Tooneelschool in den Nieuwen Schouwburg, slie voor een gevulde
zaal veel sueees inoogsten met drie eenactetjes. Op de AIgemeene Vergadering te Middelburg op Zat erdag 27 Mei werd
het bestuuf vertegenwoordigd door den Heer Mr. F. F . Beukema.
Het Rotterdamsche Tooneelgezelsehap noodigde onze leden
uit tot bijwoning van zijne vool'stelling op 23 November 1911.
Aan den Heel' Royaards werd namens de Afdeeling een krans
aangeboden ter gelegenheidvan zijn jubileum.
VerdeI' valt niets bijlOnders te vermelden.
De afdeeling Utrcdl/ houdt niet dan met groote moeite het
ledental op ongeveer 70. Toeh bestaat gegronde hoop op
verbetering in de naaste toekomst; zelfs hoopt men dat dit
reeds uit een volgend jaarverslag zal kunnen blijken.
Ook dit jaar traden de leerlingen del' School voor de afdeeling op; vertoond werden 3 stukken in een bedrijf welke
voorstelling zeer voldeed.
Speeiaal plaatselijke toestanden waren echter de oorzaak
van een niet groote opkomst van genoodigden (in wei ken men
toch altijd toekomstige leden hoopt te begroeten!) zoodat de
vertooning tendeele haal' doer mistte .
Moge het «hierna betel'» ook hier toepasselijk blijken. De D ord/sene a/ dl'd illg geeft haar wedervaren aldus weer:
Het verslag over 19( 1/ 12 kan kort zijn, als meest vermeldenswaardig feit kan genoemd worden, dat het ledental onveranderd bleef op 43 een betrekkelijk verblijdend versehijnsel
daar het toeh vo')r de kleine afdeelingen, waar de leden niets
voor hun eontributie genieten buiten het abonnement op het
Tooneel, uiterst bezwarend is, het ledental op peil te houden.
De geldilliddelen lieten niet toe den afdeelingsleden iets in den
vorm van een uitvoering aan te bieden . het eenige levens.
teeken, dat de afdeeling geven kon, was het aanbieden van een
krans aan de Heeren Royaards en Chrispijn bij hunne jubilea.
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Middelburg heeft hare leden weer verschillende kllnstavonden
kllnnen aan bieden terwijl Tiel ten slotte mededeelt:
In het afgeloopen jaar hebben zich geene Lijzonderheden
voorgedaan. De verspreiding eener circulaire ter verkrijging
van niellwe leden heeft geen enkel' resultaat opgeleverd. Intllsschen zullen wij niet nalaten het mogelijke Ie doen om tot
de zoo zeer gewenschte uitbreiding te geraken.

REPERTOIRE EN MUTATIEN DER VERSCHILLENDE TOONEELGEZELSCHAPPEN IN HET TOONEELjAAR 1911-1912.
Koninklijke Vereeniging "Het Ned. Tooneel".
Gedeelte van het Speelseizoen
tot I April 1912.

1911-1912,

gerekend

NIEUWE STUKKEN.

Elk wat Wils, Blijspel in 5 bedrijven van William
Shakespeare, vertaald door Dr. L. A. J. Burgersdijk. In
nieuwe tooneelbewerking. Regie: L. H. Chrispijn. De tekst
herzien door W. G. van Nouhuijs.
Orlando: Jac. Reule; Toetssteen, de hofnar: L. H. Chrispijn; Jacques, verbannen Hertog: Jan C. de Vos; Olivier,
Ko van Dijk; Rosalinde, dochter van den verbannen hertog:
Mej. Rika Hopper; Celia, dochter van Hertog Frederik:
Mevr. Lobo-Braakensiek en Mej. Lina Klaasen.
De Volkstribuun, Drama in drie bedrijven uit het Fransch
van Paul Bourget, vertaald door VI. G. L. van Loghem.
Regie: L. H. Chrispijn.
Portal, minister-president: Jan C. de Vos; Bourdelot,
dagblad- redadeur: Louis Gimberg; Mevrouw Claudel: Mej.
Rika Hopper; Mevr. Portal: Mevr. Mann-Bouwmeester;
Claudel, juwelier: Maurice Meunier; later L. H. Chrispijn;
Georges Portal, zijn zoon: L. H. Chrispijn ; later Jac. Reule.
Freuleken, Komedie in 3 bedrijven door H. C. J. Roelvink.
Regie: L. H. Chrispijn. Florentine: Mej. Emma Morel;
Miebetje: Mevr. G. Lobo-Braakensiek; Henriette: Mevr.
W. Schwab-WeIman; Iman van Aerschot: Jac. Reule;
Job: L. H. Chrispijn; Baron van Averling: Hein Harms;
Henri: Theo Frenkel.
Het Huwel[/k van Figaro of: "Een dag van dwaasheid".
Blijspel in 5 bedrijven van Beaumarchais, vrij bewerkt
naar het Fransch door L. H. Chrispijn. Figaro: L. H.
Chrispijn; De Graaf Almaviva, groot corregidor van Andalusie: Louis Gimberg; De Gra vin: M evr. A. Wen smaKlaasen; Suzanne, kamermeisje van de gravin: Mevr. G.
de Vos-Poolman; Cherubin, page van den graaf: Mevr.
Chrispijn-v. Meeteren.
De Vreemdeling, (The Passing of the Third Floor Backi.
Legende van den tegenwoordigen tijd in een voorspel, een
spel ell een naspel door Jerome K. Jerome, uit het Engelsch
vertaald door Ida Haakman. Regie: W. P. de Leur. De
Vreemdeling: Ko van Dijk; Tompkens: Louis Gimberg;
Joey Wright: Hein Hanns; Vivian: Mej. Rika Hopper;
l\'fevrouw Tompkins: IVlevr. B. Holtrop-van Gelder;
r.fevr. Scharpe, pensionhoudster: Mevr. L. v. Korlaarvan Dam.
Samuel Pickwick, Klucht in vier bedrijven naar den
roman van Ch. Dickens, door L. H. Chrispijn.
Samuel Pickwick: Jan c. de Vos; Sam Weller: Adolf
Bouwmeester; Rachel: Mevr. Chr. Pool man e. a ..
De Tweelingen van Brighton, Klucht in drie bedrijven
met een voorspel naar een Latijnsch tooneelwerk van
Plautus door Tristan Bernard, vertaald door J. c. v. d. Tol.
Beaugerard: Louis Gimberg; Cylindre: C. Schulze e. a.
De Landziekige, Kluchtspel in 3 bedrijven uit het Duitsch
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van Johann Nestroy, vertaald door Joh. Haus. Regie:
W. P. de Leur.
Adolar Lips, rijk grondbezitter: C. Schulze; Mathilde
Sluier: Mevr. Caroline v. Dommelen; Krautkopf, pachter
van Lips: Hein Harms; Katherine Kruger, nicht van
Krautkopf: Mevr. G. de Vos-Poolman.
Recht is Raht (Fiat Justitia) Juridische klucht in drie
instanties uit het Duitsch van Lothar Schmidt en Heinrich
Ilgenstein. Vertaald door J. c. v. d. Tol, Regie W. P.
de Leur.
Excellentie Graaf Mesterhazij-Klabusi (kamerheer): Louis
Gimberg; De Commissaris van polilie: C. Schulze j
Kleinholz: H. K. Teune; Nelly Fiebelkorn: Mevr. C. van
Dommelen.
De Broeders Karamazov, Drama in vijf bedrijven
naar den roman van DostoYevski, uit het Fransch door
Jacques Copeau en Jean Croue, vertaald door D. H.
Joosten.
Feodor Pavlovitch Karamazov: Jan C. de Vos; Ivan
Feodorovitch Karamazov: Ko van Dijk; Dmitri, Jac. Reule;
Smerdiakov: Marcel Myin; Katherina Ivanovna Verkovtwa'
Mej. Rika Hopper; Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grouchenka): Mevr. C. van Dommelen.
STUKJES IN EEN BEDRIJF:

Overmacht, tooneelspel in een bedrijf uit het Duitsch
van Max Dreyer, vertaald door Maurice YIeunier, Regie:
W. P. de Leur.
.
Gcluk, tooneelspel in een bedrijf door Suze La ChapelleRoobol, Regie L: H. Chrispijn.
Een HU7IJel[/ksaanzoek, scherb:; in een bedrijf naar het
Russisch van Ant. Tschechow. Regie W. P. de Leur.
Aan het Venster, Blijspel in een bedrijf van Felix
Philippi, vertaald door Jacobus de Vos.
Op NIEUW INGESTUDEERDE STUKKEN,
enkele met veranderde rolverdeeling.

Cyrano de Bergerac, Comedie in 5 bedrijven in verzen
uit het Fransch van Eqmond Rostand. Vertaald door
Antoon Moortgat. Regie W. P. de Leur.
Nieuwe rollcn: Cyrano: Ko van Dijk; Christiaan de
Neuvillette: Jac. Reule; Ragueneau: C. Schulze; Le Bret:
C. C. van Schoon hoven.
Onze Katf?, Blijspel in 3 bedrijven van Hubert Henri
Davies (duitsche bewerking van B. Pogson) Regie L. H.
Chrispijn.
Nieuwe rollen: Annie: Mej. H. C. Demmink; James
Bartlett: Louis van Gasteren en Julius Brongers.
Griseld£s, Drama in vijf bedrijven van Friedrich Halm,
vertaald door v. Loghem. Regie W. P. de Leur.
De De III i-1Uonde. Tooneelspel in 5 bedrijven, van Alexander Dumas fils. Regie: W. P. de Leur.
Nieuwe rollen: Olivier de Jalin : Louis Gimberg; Markies
de Thomerins: J. df' Jong; Hippolyte; L. H. Chrispijn
later C. v. ~ choonhoven.
Een vi/and vall 't Volk, Tooneelspel in 5 bedrijven van
Henrik Ibsen, vertaald door Marg. Meyboom.
Nieuwe roIlen: Hovstad, redacteur van de Volksbode:
Jac. Reule; Horster, scheepskapitein: J. deJong.
Een bode, Oorspronkelijk tooneelspel in 3 bedrijven
door Mevr. Suze La Chapelle-Roobo!. Regie: W. P.
de Leur.
De Onbekende Gast, Blijspel in drie bedrijven, uit het
Fransch van Tristan Bernard, vertaald door J. c. v. d. Tol.
Gi/sbreght 7Jan A emstel, Treurspel in vijf bedrijven van
Joost van den Vonde!.
Nieuwe kleeding ontworpen door Cato Neeb en uitge·
voerd door haar en J. N. Mulder te Utrecht.
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IOoe voorstelling van Opstanding te Amsterdam op 16
November 191 I.
ISOe voorstelling van Hofgunst te 's-Gravenhageop I
Maart 1912.
in Belgie gespeeld:
te Gent op 8 Januari 1912: Zeventien Jaar.
te Antwerpen op 27 Januari 1912: De DemiMonde.

NEDERLANDSCHE TOONEELVEREENIGING.

De Koninklijke Vereeniging: "Het Nederl. Tooneel"
heeft 29 Maart 1912 voor het laatst gespeeld in den
Koninklijken Haagschen Schouwburg, die wegens brandgevaar afgekeurd is. De voorstelling bestond uit: "Sara
Burgerhart" .

Van de Nederl. Tooneelvereeniging kan ik tot mijn
leedwezen niet een dergelijk overzicht geven; cde eventueele veranderingen ') 'aan dit gezelschap waren nog te
onzeker, de boot met de naar Indie vertrekkende tooneelisten was nog niet vertrokken, aile «on dit's» moesten
eerst bewaarheid worden.» Evenwel verneem ik als zeker,
oat de heer Homeyer, die jaren lang penningmeester van
de Nederl. Tooneelvereeniging was, deze post verlaat am
in September als administrateur van het gezelschap van
Louis Bouwmeester Jr., naar Oost-Indie te vertrekken.
Ook hebben opgehouden acteur en actrice der Nederlandsche Tooneelvereeniging te zijn: de President, de heer
Adriaan van der Horst en zijne vrouw Mevrouw W. v. d.
Horst-v. d. Lugt-Melsert. Beiden waren in het tooneeljaar
1911-1912 verbonden aan de N. V.: «Het Toonee!»,
Directeur Willem Royaards. Te beginnen met het Tooneeljaar 1912-1913 wordt de heer Adriaan v. d. Horst
Directeur van den Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen,
waar zijn echtgenoote dan als actrice zal optreden.
De heer Louis de Vries verlaat almede dit gezelschap en
is voor het volgend seizoen ge· engageerd bij de Kon. Ver.
«Het Nederlandsch Tooneel». Ook Mevr. G. ChrispijnMulder behoort het volgend seizoen niet meer tot deze
vereeniging. Zij zal dan lid zijn van het gezelschap van
haar man L. H. Chrisp~jn Jr. en v. Biene.
De voornaamste stukken door de N ederlandsche Tooneelvereeniging dit jaar opgevoerd, zijp: GlUck auf! van
Herman Heyermans en vooral: De familie Lehmann.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP "HET TOONEEL",

GRAND THEATER A. VAN LIER.

Directeur: WILLEM ROYAARDS.

In dit theater zijn in het speelzeisoen 191I-1912 voornamentlijk een Duitsch OperettengezeIschap en een Duitsch
Tooneelgezelschap optreden. Beiden onder directie van
Hans Edmund.
Ernst von Possart nam er afscheid van het tooneel.
Einde Maart vierden er de Gebr. van Lier hun 2S jarig
directeurschap en het 60 jarig bestaan der A. van Lier.

JUBILEA.
Mevr. Theo Mann-Bouwmeester. 40 jarige tooneelherdenking. IS November 1911. De Demi-Monde.
Mevr. B. Holtrop van Gelder. 2S jarige tooneelherdenking. 10 Januari 1912. Griseldis.
de Hr. L. H. Chrispijn. 40 jarige tooneelherdenking.
13 Maart 1912. Het huwelijk van Figaro.
MUTATIEN.
Tot het gezelschap traden toe I September 191 I of
later: Mevr. C. van Dommelen, Mej. H. C. Demmink,
Mej. A. de Raay, Mej. Corry de Boer, de Hr. Ch. Mogle,
de Hr. Julius Brongers.
Vertrokken zijn L. v. Gasteren naar Indie: Oscar lourniaire naar het Bioscopetheater.

NIEUWE STUKKEN.

"Vriend Frits" van Erckmann Chatrian (23 malen).
"De Wereld" (The Earth) van James B. Fagan vertaald
door Frits Hopman (8 malen).
"Een avontuur van Sherlock Holmes '. (The greckled
Bend) van Arthur Conan Doyle, vertaald door Mev. S.
Bakhuizen-v. d. Brink (33 malen).
"Het Schandaal" van Henri Bataille, vertaald door
J. c. v. d. Horst (9 malen).
"Rika v. d. Dominee" van Erik Schlaikjer, vertaald door
Mevr. A. v. Gogh Kaulbach (7 malen).
"Het Hoogste Recht" van Ina Boudier-Bakker.
"Nora" van Henrik Ibsen (22 malen).
"De Violiers" van \Villem Schiirmann.
",]onkvr. de la Seigliere" van Jules Sandeau, 111 de
vertaling van Willem Royaards.
7 sste Voorstelling van "Jonkvr. de la Seigliere" op
2 April 1912 te Amsterdam.
100ste Voorstelling van "De Violiers" op I I April 1912
te Rotterdam.

M utatien kunnen nog niet worden medegedeeld daar
omtrent de al of niet verienging van afloopende contracten
nog geen beslissing werd genomen.
Naar Indie vertrokken: de heeren: Paul de Groot en
Volkert Kramer.
JUBILEA.
Meyer van Beem vierde zijn so-jarig jubileum in de
rol van "Rabbe Sichel" in "Vriend Fritz", 29 Sept. 1911.
Mevr. W. v. d. Horst·v. d. LugtMelsert haar (25-jarig)
in "Nora", 23 Nov. 191 I.
Willem Royaards zijn 2s-jarig in Jonkvr. de la Seigliere in
het karakter van "Markies de la Seigliere", 30 Januari 1912.

TUURNEE LOUIS BOUWMEESTER.
Louis Bouvvmeester speelde met eigen gezelschap in
het seizoen 191 1-1912 in den Hollandschen Schouwburg
in de Plantage, voornamentlijk klassieke rollen, en verder
in de provincie en in Antwerpen, Brussel en Gent.
FRASCATI-SCHOUWBURG, DIRECTIE G. PROT EN ZOON.
De heer G. Prot Jr. doet aan het einde van het Tooneelseizoen 191 I - 1912 afstand van h et directeurschap en gaat
stil leven. Zijn schouwburg hedt hij verhuurd aan den heer
Simons. Directeuren van het nieuwe in dezen schouwburg
op te treden gezelschap zijn: de heeren L. H. Chrispijn Jr.,
artistiek leider, en Jacq. v. Biene, administrateur. De leden
van hun gezelschap zijn tot heden, de dames: Gusta
Chrispijn-Mulder, Anna van Ees, Rosette van Biene
d'Oliveira, Lena Kleij, Marie Bouwmeester-de Clermont,
Minny Hauck, Marie van Biene, en de heeren: L. Chrispijn Jr.,
Alex Hoek, George Verenet, Louis de Bree, Anton Roemer,
Pierre Perin, Henri van Ees, enz.
SCHOUWBURG STOEL EN SPREE.
De heeren Stoel en Spree ontbinden in de maand April
19 I 2 hun gezelschap. Zeventien jaar hebben genoemde
heeren in dezen schouwburg in de Plantage, Fransche laan,
elrama's en volksstukken - in 't bijzonder bewerkingen
van Marius Spree naar verhalen van Justus v. Maurik Jr.
en Weremeus Buning - gespeeld. Zoowel de hr. M. Spree
I)

Schreef

mij

de Directie.
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als zijne III 1911 overleden echtgenoote Mevr. Jeanne
Spree-Manch, waren er de lievelingen van het publiek.
In het tooneelseizoen 1912 - I 9 I 3 worden de heeren
Sam. Poons en Co. directeuren van den voormaligen
schouwburg: Stoel en Spree, en zullen er met een nieuw
te vormen gezelschap voorstellingen doen geven.

ROTTERDAM.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP "HET ROTTERDAMSCH
TOONEELGEZELSCHAP". Directeur P. D. v. EIJSDEN.
NIEUWE STUKKEN (d. w. z. stukken, door het Rotterd.
Tooneelgezelschap in den loop van dit seizoen, 19II 11912,

voor het eerst vertoond).
1.

Lumpaci Vagabundus, kluchtspel in 7 tafr. van Johann

Nestroy, premiere
2.

20

Aug.

1911.

De Vlucht van Priscilla, blijspel (uit het Engelsch)

in 4 bedr. van E. von Arnim, premiere 10 Sept.
3- De zin voor het Kwade, comedie in 4 bedr_ van
Henri Lavedan, premiere 26 Sept.
4. Zielenraadselen (das Weite Land), tragikomedie in
4 bedr. door Arthur Schnitzler, premiere 17 Oct.
5. Colette, blijspel in 4 bedr. van Pierre Veber en H. de
Gorsse, premiere 7 Nov.
6. In den Drup, blijspel in 4 bedr. van Mevr. L. RompelKoopman, premiere 28 Nov.
7. Ten Halve Gekeerd, blijspel in I bedr. van Geralamo
Rovetta, premiere 28 Nov.
8. Een Sa tanskerel, melodrama in 3 bedr. van Bernard
Shaw, premiere 8 Dec.
9. De Millionairsdochters, blijspel in 3 bedr. van R. Misch
en E. Motz, premiere 24 Dec.
10. HiJte!:
Het Witte Paard, blijspel in 3 bedr. van
Oscar Blumenthal en Gustav Kadelburg, premiere I Jan. 19 I 2.
11. De Waarheid, komedie in 4 be dr. van Clyde Titch,
premiere 29 Jan.
12. Van Rifn en Zoon, tooneelspel in 4 bedr. van \Villem
Adriaanze, premiere 27 Febr.
13. Om gelukkig te leven, blijspel in 3 bedr. van A.
Revoire en Y. Merande, premiere 26 Maart.
14. De Aanval, tooneelspel in 3 bedr. van Henri Bernstein, premiere 9 April.
REPRISES:

1/11argaretha Gauthier j Ifet Millioen j A rsene Lupin j
De Rechte Lifn j Twee Weezen j Medea j Huzarenkoorts j
Dr. Klaus j Salonluitenant j de Rejerendaris-Titulair j
Het Duel j Gestrenge Heeren (dit stuk nu gespeeld onder
den titel Nieuwe Wetten).
REIZENDE TOONEELGEZELSCHAPPEN.
Zoo ver bekeno, bestaan er 6 reizende of zoogenaamde
ambulante Tooneelgezelschappen: I. Het gezelschap van
den ouden Hart, dat dezen winter voornamentlijk voorstellingen te Vlissingen gaf; 2. dat van jufvrouw Bakker;
3. dat van Frans Hart. Deze troepen spelen meest drama's
en melodrama's. 4. Het gezelschap van C. P. T. Bigot
en Joh. Schmidt, en 5. dat van Delmonte.
De laatste gezelschappen spelen het meest blijspelen en tooneelspelen.
Een afzonderlijke plaats nemen in de Variete's-gezelschappen van Nap. de la Mar, Speenhof en van Solzer
en Hesse. -

M. E. R.
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STAAT VAN RET NEDERLANDSCH TOONEEL VERBOND
EERE-LEDEN.

Mevr.M. J. A. Waller Schill, Mr. J. N. van Hall, Dr. C. J.
Vinkesteyn, Mr. A. Fentener van Vlissingen.
iaar van

HOOFDBESTUUR:

Marc. Emants, 's Gravenhage, Voorzitter
Mr. J. van Schevichaven, Amsterdam, Pelltlingmeester
L. Jacobson, Rotterdam. . .
J. Milders, Rotterdam.
J. C. v. d. Tol, 's Gravenhage.
.
Mr. A. W. F. H. Sanger, Groningen .
Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, Haarlem
H. van Kempen, Amsterrlam .
. . .
J. H. Mignon, Secretaris, Utrecht, I Oosterstraat

~f[reden.

19 1 3
19 12

19 1 3
19 1 4

19 12

19 1 3

19 1 4
19 1 4

19 12

COMMISSIEN UIT HET HOOFDBESTUUR.
LEDEN DER COMMISSIE V AN BEREER EN TOEZICRT OP
DE TOONEELSCllOOL:

Mr. J. van Schevichaven.
Mr. A. W. F. H. Sanger.
Jhr. A. W. G. van Riemsdijk.
H. van Kempen.
Ingev. art. 2 [ del' Statuten nemen 4 leden van het Hoofdbestuur zitting in deze commissie.
COMMISSIE VOOR DE REDACTIE VAN «HET TOONEEU:

Marc. Emants.
v. d. Tol.

J. C.

COMMISSIE VOOR HET TI]DSCHRIFT, BELAST MET RET TOEZICHT
OP HET NIET-REDACTIONEEL GEDEELTE:

Mr. J. van Schevichaven.
J. H. Mignon.
BEHEERDER

V AN HET FONDS TOT INSTANDHOUDING V AN RET
GRAF VAN MEVR. KLEINE-GARTMAN:

Mr. J. van Schevichaven.
COMMISSIEN VAN BIJSTAND.

Art. 6 van het reglement van de Tooneelschool.
COMMISSIE V AN BEHEER EN TOEZICHT OP DE TOONEELSCHOOL:

Mr. J. van Schevichaven, Voorzitter.
Jac. Rinse, Secretaris.
G. R. Deelman.
A. van der Horst.
Mr. A. W. F. H. Sanger.
Jhr. A. W. G. van Riemsdijk.
H. van Kempen.
COMITE VAN DAMES-PATRONESSEN:

Art. 8 van genoemd reglement.
Mevr. E. Gompertz-Jitta
" J. M. Everts.Pierson.
(Vacature ).
DIRECTEUR DER TOONEELSCROOL:

S. J. Bouberg Wilson, Marnixstraat IS0, Amsterdam_
REDACTEUR V AN "HET TOONEEL":

Mr. Dr. C. A. Vaillant, Heerengracht

2II,

Amsterdam.

UITGEVERS VAN "HET TOONEEL":

Firma Roeloffzen- Hubner en van Santen, Rokin

29, Amsterdam.

LEERAREN AAN DE TOONEELSCHOOL:

Mevr. B. Holtrop-Van Gelder, . ( leeraren in spel en voor·
)
dracht.
Jan C. de Vos, .
Mevr. Titia van Looy-Van Gelder leerares in voordracht.
Mej. Branco van Dantzig
in stemvorming,
"
uitspraak en zang.
leeraar in grimeeren.
J. P. Musch.
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G. W. Knap
Jac. Leefson.
J. de Boer .
S. J. Bouberg Wilson
Mej. J. Poppelhouwer
P. C. A. Steinbock .
Mevr. E. C. v. de Wall PerneVan Vooren

leeraar in costuumkunde en
teekenen.
"
in houding en dansen
"
in mimische en plastische oefeningen en
schermen.
in dramat. letterk.,
"
N ederlandsch en lezen.
leerares in Fransche taal
en letterkunde .
leeraar in Hoogd. taal en
letterkunde.

Utrecht.
Aantal leden 70.
Besflllt!, "
Prof. Dr. W. Vogelsang, Voorzitifr; MI'. J. G. Brouwer Nyhoff, Pflwillgllletsler; J . H . Mignon, S ecrelaris, I . Oosterstraat;
G. R. Deelman; 1\1r. H. J. Jordens.
Een lid van het Utrechtsch Studententooneel.
Gedelegeerde bi;' tie 71J01lfflschoo/;
Mr. Dr. H. Th. A. Verhoef.

Gronlngen.

leerares in costuumnaaien.

Aantal leden 63.
Beslllul' "
Mr. A. W. F. H. Sanger, V{lOrzifler; 1\11'. B. ten Bruggencate,
Glld!'r- roorzilltr,. Mr. R P. Cleveringa, Srcre/aris, Pelsterstraat 2 I;
Dr. J. Bergsma, Pt'IIlIillg lllccs/er; Prof. Dr. J. T. Eykman; Prof.
Dr. G. G. Nijhoff; Mr. F. F. Beukema; Prof. Dr. J. Salverda
de Grave; Jhl'. Mr. B. Feith.

AFDEELINGEN.
Rotterdam.
Aantal leden 450.
Besl/flIr,'

Gt'de/egeerde bij dl' Toollce/S(h(lol,'
Prof. Dr. G, C. Nijhoff.

A. Robertson \V.Azn ., Voorziller; C. van Rossem Czn., PI'Illlillglllfl's/er, Wijnhaven 40; A. Kolff; Ch. van der Heijden;
H. de Monchy; J. Milders, ,'l'ecre/aris, Wijnstraat 66.

Middelburg,

Gedelegeel'lle bij de 7iJolleelsdlool,'
A. Kolff, Westerstraat 49.

Aantal leden 47.
Beslltul' "
Jhl'. Mr. W. H. Sn0uck Hurgronje, V"orzil/er; J. A. Altorffer
P('lllliJl!;,lIIeesler; J oh. L. van der Pauwert, S ecrfiaris.
Gedelegeerdc bi;' de Toollee/scho(ll:

Amsterdam.
Aantal leden ± 375.
Bestllur,'
M. P. W. de Koning, Voorziller; Jhl'. A. W. G. van Riemsdijk, Glldervoorzitter; S. J. W. van Buren,Pelllli/l,~lIleeste!'; A.N.
J. Fabius; J,Funke; Herm.G.Jurriaans; Mr.P.vanSonsbeeck;
H. Wertheim; J. W. te Winkel, Secrelaris, Keizersgracht 48.

's Gravenhage.
2

Aantal leden 43.
Bes/lIl1r:
J. H. den Bandt, Voorzi/ler; Dr. B. van Rijswijk; Mr. D.
van Houten, Penllillgmees/er; D. A. van Oven Jr.; J. van
Wageningen, S ecrr/alis, Singe I 280 .

Aantal leden 298.
(waarbij

Dordrecht.

7°·

eereleden en een donateur).
Bestllur,'

Tiel.

J. H. H. Vogel, Voorziller; Dr.J.Meihuizen,Pc'lllliJlg"llletslt!r;
J. C. van den Tol, Secre/aris, Bankastraat 139; Jhl'. Mr. H.
Smissaert; Mr. G. C. J. Varenkamp; J. Halls.
G edelegeerde bi; de TootteelsdlOOI,'
Dr. J. Meihuizen.

Aantal leden
Bcslil1lr,'

I

.

Mr. H. van Wessem, V"orzilfrr; Jhr. P. A. Reuchlin, Secre/,Iris- Pi'll II illg lIlersltr.
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ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND.
VERSCHIJNT MAANDELIJKS VAN SEPTEMBER TOT EN MET ] UNI.
REDACTEUR; MR. DR. C. A. VAILLANT, HEERENGRACHT

2 I I,

AMSTERDAM.

ADMINISTRATIE: FILIAAL BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ v/ H ROELOFFZEN-HUBNER & VAN SANTEN
ROKIN 29, AMSTERDAM.
--~---~~ - .---

..

~~-----

De leden van het Nederlandsch Tooneelverbond ontvangen dit blad gratis, franco per post. - Het lidmaatschap van het Verbond
kost f 5.- per jaar. -- Abonnementsprijs voor niet-leden van het Verbond f 2.50 per jaargang van 11 nummers, franco per post
Voor Belgie, Indie en het verdere buitenland f 2.90.

Wat voor de Redactie bestemd is te adresseeren aan
den Redacteur, Heerengracht ZII te Amsterdam.
INHOUD: Officieele Mededeelingen. Zakelijk Verslag van de
Tooneelschool. -- C. A. V.: Amsterdamsche Kroniek: De Broeders
Karamazov. A. v. W.: Rotterdamsche Brieven (Eereavond Fritz
Tartand; De AanvaI; Eereavond Mevr. Marie van Eysden-Vink ; Zaza.L. A.: Brieven nit Hrussel. J. M. S.: Het Toonecl te Berlijn.
P. R.: Tooneel te Londen. - F. S. K.: Fransche Dramaturgic.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.
De 42e jaarvergadering van bet Verbond zal op Zatenlag

25 Mei in bet American Hotel te Amsterdam worden gehouden, docb met (zooals in bet vorige nummer vermeld

was) te 10, maar te 11 uren des morgens.
De keuze van bet tooneelstuk dat op Vrijdag 24 Mei
in den Stadsschouwburg Zal worden opgevoerd, en waartoe
de afgevaardigden toegang zullen bebben, is nog niet
bepaald.
Het dejeuner van Zaterdag 25 Mei, waartoe de afgevaardigden door het Bestuur der Afd. Amsterdam worden
uitgenoodigd, zal plaats bebben in bet American-Hotel.
De prijs voor bet diner dienzelfden dag in het AmstelHotel is bepaald op f 3.50.
De secretaris der Amsterdamscbe Afdeeling, de beer
J. W te Winkel, Keizersgracht 48, te Amsterdam, verzoekt
zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen zoo wei
van de namen der afgevaardigden als van het aantal couverts
die voor het dejeuner en bet diner worden verlangd.

UIT DE AFDEELINGEN.
Namens de afdeeling Amsterdam wordt gemeld, dat het
jaarverslag eerst in den loop der maand Mei zal worden
vastgesteld.
Intusscben kan nu reeds worden medegedeeld, dat het
ledental vrijwel stationair bleef; in het Bestuur werden
de plaatsen, door het vertrek del' Heeren Reyding en
Sterck opengevallen, vervuld door de Heeren A. N. J. Fabius
en J. W. te Winkel.
Bij de vele jubilea van bet tooneelseizDen deed de Afc1eeling van bare belangstelling blijken door aanbieding
van kransen en door deelname aan de verscbillende
huldigings-comite's.
Het groote feit van het jaar was de opvoel'ing van
Don Torribio van Dr. Fr. van Eeden, waartoe de Amsterdamsche Studenten Toont'el-Vereeniging welwillend bare
gewaardeerde krachten leende.

I

Jeder lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw lid aan!
N og vertoonden de leerlingen der Tooneelschool vool'
de leden en genoodigden del' Afdeeling op 7 December
drie een-akters, t. w. Lienhard's De Vreemdeling, Girndt's
Eindel[/k en Moliere's Belachelfike Hoojsche 'jut!ers.

ZAKELIJK VERSLAG VAN DE
TOONEELSCHOOL,
CU/SlIS I9I I - (I Met) I9I2.
Alvorens de lessen aan de School in haar geheelen omvang
werden hervat, werd ook deze cursus - 16 Augustus - geop,:nd ,~~~t het c~de!'l\"ij: in Voordracht en SFcJ aar.. c;~ ~(.<';~-,
lingen, die reeds het vorig jaar de Inrichting bezochten. Het
waren: GlIs/a 7'all Gelder, Altie Bergsma, Carel Rijkm, Pierre
Mtjill en Maurils Parser, van klasse III, de hoogste; Lize
Hamel, Jet RieckeI', Lise Ligthart, en Coba Killsberge?l, van
klasse IT; benevens Bert/ills Hedemall, van klasse I.
De vier in Juni gediplomeerden: Co Ba!.foort, COllstallt l'IlII
A-erek/t07'1'1/, Jaap van del' Poll en Charles Mogle hadden elk
een engagement gevonden. Ba!.foort was aanvankelijk van plan
zich op den operazang toe te gaan leggen, maar nam ten slotte
toch een verbinding aan bij de N. V. "Het Tooneel", Directeur
de Hr. Royaards; Van /\-eukho7 '1'1/ zou daar ook komen, doch
ter laatster ure verbond hij zich aan den Volksschouwbttrg te
Antwerpen *); Z'. d, Poll kwam bij de "Tooneelvereeniging" en
Mi!,I;'ZI' bij "Het Nederl. Tooneel".
De School werd niet yerder bezocht door COlT)' de Boer,
(door "Het N eder!. Tooneel" aangenomen), Serodino, IVI/llll(lbe!,
en Annie 7'all Ees, (door den Hr. Royaards geengageerd).
Het toelatingsexamen yoor den nieuwen CUI'SUS werd op 28
en 29 Augustus afgenomeu, Er waren 18 candidaten opgekomen, van welke 7 werden afgewezen. Aangenomen werden:
P/liellka Joost 11, 7illy BisS(hqlf, Lucie VO!{elzallg, Afllri( 7,'!Tll
Bifllf, Kommer A?i'ijll, Lllllrms l'-ZrrlJlllll, Rrillout 71. d. Hilst,
Jail C. de Vos Jr, Harlog Bin'mall, PirieI' Groot en Herman
IVas. Aan Groef werd echter de raad gegeven, alvorens de
School te bezoeken, zijn H. Burgerschool-studien te voltooien,
een wenk, dien hij heeft opgevolgd.
De cursus ving op I September aizoo aan met 20 leerlingen;
5 in de hoogste, 5 in de 2de en 10 in de laagste klasse. Van
deze waren 10 vlOuwelijke en 10 mannelijke discipels.
Gedurende den loop van 't schooljaar zijn hier bijgekomen:
jJfaria Plallimberg en J"illcent Berghegge, beide op 18 September,
na afgelegd exam en, toegelaten. De eerste kwam reeds na
een week, de ander pas 15 November. Afgevallen zijn Till)'
Bissc/lqf/, 18 October, die vrijwillig haar ontslag nam; Was en
Lucie Vogelzallg, met de Kerstvacantie, (hun voorloopige toe$) Door de mislnkking dezer onderneming, in den loop van het seizoen
buiten betrekking geraakt, hedt hij thans een nieuwe bctrekking gevonden bij de K. V. "lIet Nederlanclsch Tooneel"' (ingang September).

96

_
-_._-__,=-_
- ___- _ ...c....:==
: .
=

HET TOONEEL.
===-==--C
" =-~--- -=-:"':-=
=
--=====

lating werd niet bestendigd); Berg/legge, 5 J anuari; HedclIlall,
I
April en P/limka Joostell, met de Paaschvacantie; alle drie
uit eigen beweging.
Op dit oogenblik telt de school dus 16 leerlingen. Enkele
aanvragen om plaatsing met Januari zijn nog wei ingekomen,
maar werden geweigerd.
Het Leeraren person eel onderging eenige wlJzlgmg. Ten
eerste werd in de plaats van den heer I ,Jail D01ll1llelCIl, die
met het einde van den vorigen cm'sus, wegens vertrek naar
Antwerpen, zijn eervol ontslag als leeraar in Grimeeren had
verzocht en gekregen, aangesteld de heer I P. MUSe/I, met
wien een minstens evenwaardige kracht voor de school werd
gewonnen.
Een groot verlies echter leed zij door het plotseling afsterven
van den heer Gust. l'all de Wall Perll/!, op 27 December, den
leeraar in Costuumkunde en Teekenen. De onverwachte
dood van dezen talentvollen kunstenaar en uitnemenden,
kundigen onderwijzer, die zich de achting en volle sympathie had weten te verwerven zoowd van zijn leerlingen als
zijn collega's en van het Bestuur del' School, wekte algemeene
deelneming. Bij zijn teraardebestelling, op 29 December, bevonden zich verscheiden leerlingen, eenige Leeraren, de
Secretaris der Commissie en de Directeur aan de groeve;
bloemen van de eersten en een krans van de laatsten waren
een afsche'idsgroet en de Directeur voerde het woord.
In het onderwijs van den overledene kon uitteraard niet
dadelijk voorzien worden. Het werd 27 Februari aleer zijn
opvolger, de heel' G. W. f,:llap, kunstschilder en leeraar aan
enkele Inrichtingen van Onderwijs, zijn plaats kwam vervullen.
Aanvankelijk reeds met veel succes.
De derde verandering betrof Mej. Dusault, die ruim 16 jaren
aan de Tooneelschool de betrekking l'an Leerares in Uitspraak,
Stemvorming en Zang bekleedde. Zij zag zieh verplieht baar
drukke werkzaamheden in te krimpen, en had, niet dan met
groot leedwezen, na de zomervaeantie het besluit genom en,
tegen I J anuari !1aar eervol ontslag aan te "ragen Het werd
haar noode verleend, onder erkenning van de gewichtige diensten
door haar zoovele jaren aan de School bewezen. Or haar
laatste les, den Z Is ten December, werd de scbeidende Leerares
door den heer Rillse met enkele toepasselijke woorden toegesproken. Namens de School en door de leerlingen, werden
haar bloemen aangeboden. - Uit een vrij groot aantal sollicitanten, die ingevolge een oproeping, zich ter vervulling der
opengevallen plaats hadden aangemeld werd, na een nauwkeurig
onderzoek, als opvolgster van Mej. busault benoemd Mej.
Branco vall Dalltzig- uit Rotterdam, die den r8 den Jal1uari haar
werkkring aanvaardde. Het blijkt dat in haar een gelukkige
keus is gedaan.
Op 16 December legden de voorloopig toegelaten leerlingen,
ten getale van tien, hun proel voor definitieve aanneming af.
Dam'in slaagden Laurms .Azerlllall, /(ol/lmcr Xleijll en Jall C.
de Vos Jr.; het provisorium van Jfaric 7'. Bi('//c, Ri'illollt 'i'. d.
Hilst, Marie PI1711lmbrrg, Pltimka JO(ls/m en H!l1'/o,~' Bierman
werden alsnog tot het eind var. den eursus verlengd; de beide
overigen werden afgewezen. Berg/legge was nog te kort op
school am mee te doen.
Daags daaro[J werd de eerste "Commissie-matinee" in den
Stadsschouwburg gegeven, daartoe belangeloos door den Raad
van Beheer afgestaan. Vertoond werden: "Joseph in Dothan",
3de bedrijf; "Het Concert", van H. Bahr, 2de bedrijf - beide
ingestudeerd door Mevr. Holtrop - en het tweede bedrijf van
"Minnespel" (Liebelei) van A. Schnitzler, ingestudeerd door
den Hr. De Vos.
De tweede Commissie-proef werd afgelegd op Zaterdagavond
30 Maart, in het Schoolgebouw. Daarop werden ten tooneele
gebracht: het Ie en 2 e bedrijf van Van Nouhuijs' "In Kleinen
Kring" (studiewerk van den Hr. De Vos), "Tartuffe", 4e bedrijf,
vertaling van Alb . Thijm, en "Blanchette", van Brieux, 2 e be·
drijf, ingestudeerd onder leiding van Mevr. Holtrop.
Voor de leden van Afdeelingen van het Tooneelverbond
heeft de School voorstellingen gegeven te Utrecht (2 December)
en te Amsterdam (7 December) met het program: »De Vreemdeling», schalkerij in I bedrijf van Fr. Lienhard; »Eindelijk«,
klucht in I bedrijf van O. Girndt, beide vertaald door Jan C.
de Vos, en «Belachlijke Hoofsche juffers» van Moliere, vertaald door S. J. Bouberg Wilson. Voor het Tooneelverbond
te Groningen (13 Januari) traden de leerlingen op met »Frits«,
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drama in I bedrijf van Sudermann, vertaald door J. H. Rossing,
»Eindelijk« en «De Vreemdeling«.
Bij de feestvoorsttlling van. Mevr. Holtrop, ter gelegenheid
van haar 2s-jarig jubile, figureerdcn een aantal leerlingen (in
~Griseldis«) .
Voor bizondere doeleinden werkten de leerlingen mede:
o.a aan een liefdadigheidsvoorstellig te 's·Gravenhage (6 Nov.),
met »De Vreemdeling« en een Menuet; en eene te Amsterdam
(I Februari), met »Dt: Vreemdeling en de «Belach. Hoofsche
Juffers.«
VOOItS werden de gewone jaarlijksche voorstellingen gegeven
in »Volksvoordrachten« van de Mij . voor den Werk. Stand,
»Ons Huis« en »Handwerkers- Vriendenkring», trad Pierrc Mijill
driemaal in den Stadsschouwburg op in »Sherlock Holmes»
en hielden verschillende leerlingen voordrachten in besloten
kring.
Mevr. Everts-Pierson ging voort de leerlingen eenmaal per
week bij zich aan huis in den familiekring te ontvangen. Ongelukkig, dat zij daarin den laatsten tijd door een ernstige ongesteldheid verhinderd is geworden.
De Boekerij ontving dit jaar aileen van den Hr. L. Simons
geschenken: alle werken, die hij in zijn Tooneel· bibliotheek
heeft uitgegeven . Vooral aan enkele leerlingen werden verscheidenen boeken uitgeleend. De Costuumkast en haar uitbreiding blijft bij voortduring de belangstelling van M evr. Gompertz-Jitta trekken.
Vermeld behoeft nauwelijks meer te worden, dat de leerlingen op aanvraag steeds toegelaten worden tot de voorstellingen, door de verschillende tooneelgezelschappen alhier
gegeven.
De Direcleur der Tooneelscl/Ool,
S. J. BOUBERG WILSON.
Lijst van gedlplomeerde Oud-Ieerlingen der Tooneelschool, die nog aan het Tooneel verbonden zijn.

Mevr. Anna Sablairolles, - de Hr Cornelis Schultze, - de
Hr. Arie van den Heuvel (Belgie), - Mw. Mina Schwab- Weiman,
- de HI'. Hermann Schwab, - Mw. Jetje van Amerom-Roos,
- de HI'. Bertus Smith, - Mw. Betty Holtrop·Van Gelder,de HI'. Adriaan van der Horst, - de HI'. George Verenet, Mw. Alida Tartaud-Klein, - de Hr. Hendrik Teune, - Mej.
Rika Hopper, - de Hr. Ko van Dijk, - Mej. Emma Morel,de HI'. Gerard Vrolik, _. de HI'. Cor. van der Lugt Melsert,Mw. Dora Kok·van der Gaag, - de Hr. Davy Jessurun Lobo,
de Hr. Johan Brandenburg, - Mw . Marie Meunier·Nagtegaal, - de HI'. Jacques Reule, - de HI'. Paul de Groot, de HI'. Elias van Praag, - Mej Marie Holtrop, - de Hr.
Louis van Gasteren, - Mw. Sophie Bax- Hermse, - de Hr. Jan
Stapelveld, - l\1ej. Annie Jurgens, - Mej. Jet Demmink, de Hr. Jollan Timrott, de HI'. Ko Balfoort, - de HI'.
Stan van Kerckhoven, - de HI'. Jaap van der Poll, - de Hr.
Charles Mogle.

AMSTERDA\1SCHE KRONIEK.

(DE BROEDERS KARAMAZOV).

Een roman omtewerken tot een tooneelstuk is altijd
een hachelijk werk, al was het· aileen maar omdat de taak
van den romanschrijver een geheel andere is als die van
den dramaturg: de tooneeloptiek stelt den laatste gansch
andere eischen als die waarmede rekening moet worden
g ehouden door den auteur wiens werk voor rustige lectuur
is bestemd. En wanneer beide kunstvormen dooreen
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worden verhaspeld, krijgt de tot tooneelstuk verknipte voor welker waardeering een Slavische philosophie noodig
roman doorgaans de vlakheid van een cinema-film die schijnt.
Intusschen hebben we uit de gesprekken van de broeonbevredigd laat. De proef op de som werd onlangs
geleverd te Amsterdam, waar in een bioscoop-theater ders vernomen, dat er in de familie twee vrouwen in het
niets meer of minder op het doek werd geprojecteerd spel zijn. Ten eerste Grouehenka, het liefje van Dmitri
dan Victor Hugo's Notre Dame de Pan·s.
dat papa bezig is aan zijn zoon te onttroggelen, en ten
Notre Dame is tot dusver altijd beschouwd als het tweede Katherina Ivan'jwna Verkhovtseva (ouf!), een heel
standaardwerk van den meester, en ik herinner mij uit mysterieuse dame, de dochter van een kolonel, die eens
mUne jeugd met welken eerbied ouderen van dagen spraken van Dmitri geld ontvangen he eft om haar vader van
over de zen roman.
schande te redden, bij welke gelegenheid Dmitri geen
Welnu, de film die Notre Dam e te zien gaf, heeft den misbruik heeft gemaakt van zijn recht om een belooning
ondernemer van het cinema-theater, naar mij gezegd werd, te eischen, wat haar vervuld heeft met een zoo heilige
een oproeping bezorgd bij den commissaris van politie, vereering van z~jn fatsoenlijk gedrag, dat ze hem haar
die er een zedeschennende prikkel-voorstelling in zag.
leven heeft gewijd, hoewe l ze eigenlijk in vurige liefde
De puriteinsche dienstijver van den politie-ambtenaar ontbrand is voor Dmitri's broeder Ivan.
moge voor een goed deel gesteld worden op rekeuing
Verder hooren we, dat Dmitri eenge geweldigen innervan den farizeeschen wind die ten huidigen dage over lijken strijd heeft te voeren. Hij heeft n. 1. geld noodigons N ederland ,vaait-de voorstelling zel ve maakte het zijn vader hecft hem 6000 roebels bij de boedelscheiding
ongehoorde feit loch eenigszins verklaarbaar.
van zijn moeder tekort gedaan , en hij wil minstens 3000
Want wat was er van het grootsche werk van Hugo daarvan hebbe n. Geeft oude Feodor die niet, dan is Dmitri
overgebleven, nu de gespierde taal en de be koring van een verloren man, hij voelt dat hij dan een dief zal worden.
zijn aangrijpend beschrijvingtalent ontbraken? Een kermis- Want hij he eft j uist 3000 roebels bij zieh, die Katharina
vertooning van een gluipenden Claude FrolIe: een huppe- Ivanovna hem heeft gegeven ter bezorging aan haar
lende · Esmeralda en een oogenrollenden Quassimodo.
zuster, en als de nood nijpt, zal hij zich die 3000 toeeigenen.
En het lag waarlijk niet aan de mimen, die voor deze
Het motief waarom Katherina hem die 3000 roebels
film hadden geposeerd: aan Esmeralda had de voortref- gaf maakt de historie nog ingewikkelder: ze verwacht dat
felijke danseres der Groote Opera, Mlle. Napierkowska, Dmitri ze zal verduisteren; dan zal ze hem zijn misdaad
al haar gratie ten beste gegeven; Claude Frollo was naar vergeven, en zoodoende qllitte spele n met zijn weldaad
ik meen Garry, e n aan den misvormden klokkenluider van vroeger.
En om de zaak nu nog wat meer te compliceeren, komt
had de uitmuntende karakterspeler Henry Kraus zijn talent
besteed. Maar al hun expressief gebarenspel kon de Smerdiakow aan Dmitri vertellen, dat zijn vader 3000
leegte niet aanvullen die Hugo's beste werk tot een hoi roebels op zijde heeft gelegd om ze te geven aan Groumelodrama maakte.
ehenka, Dmitri's liefje, die hij bij zich aan huis verwaeht.
In mindere mate geldt· dit alles ook voor den tot
Waarlijk, na dat eerste bedrijf bekruipt ons de lust om
tooneelstuk bewerkten roman. Enkele uitzonderingen zijn te doen als Alphonse Allais, die na een deel van een zeer
er inderdaad, die den regel bevestigen , zoo b . v. Marguerite gecompliceerd familiedrama te hebben gezien, zijn hoed
Gauthier, een tooneelfiguur die de roman-heldin waar- opzette en den schouwburg den rug toedraaide met de
schijnlijk zal overleven. Doch in den regel mislukt de opmerking; «Qu'ils se debrouillent tout seuls; moi <;a ne
operatie om de hierboven aangegeven redenen, en ook me regarde pas".
het lugubere drama dat de bewerkers van les Freres
Het tweede bedrijf brengt ons de kennismaking met
Karamazcv uit den roman van Dostoiewski hebben ge- de twee vrouwen in 't spel, Katherina en Grouchenka.
trokken, kan geen succes worden genoemd; en als een
De eerste heeft de twe ede bij zich ontboden ; zij vreest
man als Adolphe Brisson in den Tempy durft te beweren, met groote vreeze, dat de hartstochtelijke Dmitri zal te
dat dit tooneelstuk <, resume avec clarte un livre touffu», gronde gaan in zijn liefdesbetrekking tot Grouchenka, en
dan is men gerechtigd er zich over te verbazen, dat aan ze ,,-il trachten al haar diplomatie aan te wenden om de
het oordeel van dezen beoordeelaar nog eenige waarde deern te bewegen van hem afstand te doen. Maar
wordt geheeht: zijn voorgangers Sarcey en Larroumet Grouchenka is sluwer dan Katherina vermoedt; eerst
moeten zich wei in hun graf omdraaien \lit ergernis over veinst zij den valstrik niet te zien dien men haar spant;
dezen flagorneur.!
doet zij alsof zij van Dmitri niets meer weten wil en laat
Want metterdaad is het een hopeloos verwarde gesehie- zich beprate n om haar eersten minnaar, den mooien
denis die wij in de Gebroeders Karamazov te aanschouwen officier :'IToussialoviteh vergiffenis te schenken en zieh
krijgen.
aan dezen te houden. Dan, plotseling, werpt zij het
In het eerste bedrijf zien wij de famillie Karamazov, masker at:
vader en drie zoons of eigenlijk vier (v,'aarover later) in
«Ah. vous pensiez me tenir! On avait arrange cela,
het spreekvertrek van den monnik Zossima, wiens arbi- vous pretendiez me seduire avec votre chocolat! Je racontrale beslissing de oude Karamazov, Feodor, wil inroepen terai l'aventure a Dmitri. II va bien rire!"
over een boedelgeschiedenis-quaestie. De oude man blijkt
Dit korte en bondige tooneel brengt et:n verademing
een zwijn te zijn, zijn zoon Dmitri een hartstochtelijke na het al te lange eerste bedrijf met zijn eindelooze
driftkop, zijn zoon Ivan een sombere en raadselachtige gesprekke n die voor het e xpose worden vereiseht.
verschijning, zijn jongste, Alexei, een heilig jongske, zijn
De ontmoeting der twee vrouwen is met krachtige
dienaar Smerdiakow -- (die later blijkt zijn natuurlijke hand geschetst: er is spanning in het tooneel, en deze
zoon te zijn) een gluiperig wezen dat kwaad broedt. Het scene is inderdaad du bon theatre.
gaat tusschen den vader en de zoons hard tegen hard,
Denken wij een oogenblik niet aan het eerste bedrijf
en we inig seheelt het of Dmitri had zijn vader doodge- terug, dan krijgen wij den indruk dat hier de dramatische
slagen, welk tableau eindigt met de zeer onverwachte knoop is gelegd, en dat de strijd der twee vrouwen om
vertooning, dat de monnik, pater Zossima, voor Dmitri Dmitri de inzet van het spel is.
op de knieen valt, met het voorhoofd tegen den grond,
Maar toch, aan het einde van dat tweede bedrijf komen
waarvan niemand den diepen zin begrijpt tot eindelijk de weder twee andere factoren om den hoek kijken: ten
monnik tegenover den heiligen Alioscha verklaart: «J'ai eerste blijkt het dat Katherina zich wei inspant voor het
salue sa grande souffrance a venir." Een diepzinnigheid, heil van heil van Dmitri, maar dat degeen dien ze be-
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mint metterdaad Ivan is; en in de tweede plaats komt
aan het slot een scene tusschen Katherina en Dmitri, die
verneemt dat Grouchenka naar vader Feodor gegaan is
om 3000 roebels corpore suo te verdienen en met een
.«merci; j'y vais» de deur uitstormt, waarop Katherina
het uitschreeuwt: cil va tuer, il va tuer!"
De laatste is dan ook het eigenlijke drama, dat in de
drie laatste bedrijven voor ons wordt afgespeeld: de oude
Feodor, het dronken zwijn, wordt vermoord om de 3000
roebels machtig te worden, en alles wijst er op dat Dmitri
de dader is, die dan ook in IV wordt gearresteerd.
Maar in V blijkt het, dat de werkelijke dader is Smerdiakow, en de auctor intellectualis Ivan.
H et stuk wordt steeds somberder en eilldigt met ee n
griezelig tooneel, dat volgens sommigell aan Shakespeare
herinnert; wat in zooverre waar is dat de situatie
eenigszin~ aan Macbeth doet denken, maar waarbij het
grootsche in de figuren eenvondig ge heel olltbree kt.
AIs geheel is de Broeders Karamazov een somber,
duister, gedronge n tooneelstuk, waarin al de handelende
personen (met uitzondering van de mystieke Katherina)
weerzin wekken, en die indruk kan niet worden weggenomen door ee n beroep op de schoonheden van de n
roman waaruit het is g etrokken.
Het is inderdaad mogelijk, dat de lectuur van den roman
gansch anders aando et, en er zijn ze lfs in het stuk aanwijzingen dat dit het geval moet zijn. Zoo vormt waarschijnlijk de laatste ontmoeting tusschen Grouchenka en
Dmitri bij Frifon Borisitch. de orgie met zijn zang en
dans, een kleurig stuk schildering van Russische toestanden
en volkszeden. Maar zulk ee n beroep op den roman. mag
niet gelden voor den schouwburgbezoeker, die integendeel
het recht heeft te vorderen dat hij zonder raadpleging
van com.nentaar begrijpen e n voelen kan wat hem op
het tooneel wordt te hooren en te zien gegeven.
En dat de vertoon ers zelf gevo elden. dat wat zij daar
op de planken uitbeeldden klaarheid en dllidelijkheid miste,
daarvoor vond ik een bewijs in een jeu de scene aan het
slot van het derde bedrijf.
In het laatste tooneel van dat bedrijf komt Feodor
aIleen met een kandelaar in de hand uit zijn kamer in
de donkere eetkamer terllg, in koOl tsachtige spanning.
Daar hoort hij het signaal , met Grouchenka afgesproken,
en gaat met de kaars in de hand door de deur links aL
haar tegemoet.
Dan richt Smerdiakow, die achter een stoel gehurkt
was, zich in het duister overeind, gaat sn e l over het toonee I en verbergt zich achter de pilaar waaraan de icoon
is opgeha ngen , e n het scherm · valt.
Aldus de tooneelaanwijzing, niet meer. Eerst in het
vijfde bedrijf vernemen wij, wat er daarna g ebeurd is,
toen Feodor terug keerde: Smerdiakow vertelt het aan Ivan:
«J'etais cache la, derriere Ie pilier .... Le vieux n'avait
«pas fait trois pas que, m'etant eland:, j'avais saisi Ie
«presse-papier en fonte .... ten ez ...• celui-ci .... cela
«pese trois livres .... et je lui assenai de to utes mes
«forces un coup sur la tete. »
Welnu bij de voorstelling door het Nederlandsch Toon eel
zi et men aan het slot van III Smerdiakow in het h alfduister het presse-papier van de tafel opheffen en dreige nd
uitstrekken in de richting van Feodor .... dan zakt het
scherm, en de toeschouwer weet dat het verschrikkelijke
gebeuren gaat.
Wie heeft dit jeu de scene aangebracht? De regie?
of heeft de heer Mijin , die de rol van Smerdiakow vervulde (en dit met talent deed) de ze verduidelijking a a ngebracht? Om het even; het feit bewijst, dat men begrepen heeft dat verduidelijking noodig was.
Bij de beoordeeling van het spel der artisten moet

rekening worden gehouden met de onelankbare taak die
zij in dit stuk allen te vervullen hadden. Toch komt het
mij voor, dat er meer van te maken ware weest.
Een uitzondering moet aanstonds worden gemaakt voor
den Heer Mijin, dien ik zooeven reeds noemde, en die
geheel dans la peau du personnage was, en evenzeer voor
Mej. Rika Hopper, Katherina. Ik weet niet of Mej. Hopper hare kunstzuster van Doren kent, die de rol in het
Theatre des Art.s creeerde. Zoo niet, dan heeft zij bij
intuitie dezelfde hooge opvatting gehad van de figuur.
Een treffend moment in haar spel was het slot van II,
waar zij aan de tafel zittend op de vraag van Dmitri,
of zij Grollchenka in staat acht zich aan Feodor te gaan
verkoopen, hen lang ernstig aanziet, en dan, martelant
ses paroles, zegt: « ik geloof haar tot alles in staat». Daar
lezen we in haar blik en in haar intonatie de bedoeling:
te peile n wat er daar op den bodem der ziel van Dmitri
verschol e n Iigt:
Mej. Hopper had aile eer van haar creatie.
Onvoldoende waren echter de rolIen van Grouchenka
e n Dmitri bezeL Mevr. Caroline van Dommelen leek mij
ditmaal niet op dreef en was met name in het vierde
bedrijf niet het passie vrouwtje dat haar temperament
deed verwachten. Den Heer Reule was de taak opgedragen, Dmitri te vertolken; het ligt voor de hand dat dit
weinig strookte met zijn aanleg.
De Heer Reule heeft ontegenzeggelijk in menige rol
talent aan den dag gelegd, maar vooral waar op. Iyriek
aankomt als b. v. in lcs Grands en in As yon like it;
het ligt in den aard der zaak, dat deze eenigzins we eke
figuur niet de aangewezen man was voor de uitbeelding
van een geweldenaar als deze oud-officier, die de hand
tegen zijn vader opheft en valsche spelers bij den kraag
pakte. Hoe zou de heer Reule beter op zijn plaats zijn
geweest in de ro1 van Aliocha! M ij dunkt, ik zag hem
daarin en hij maakte er heel wat mooiers van dan de
heer Fernantzen. Maar waar is in het uitgebreide g ezelschap de «jeune premier», niet aIleen jeune, maar ook
premier, die voor een rQ! als die van Dmitri is aangewezen? Jarenlang laat de rara avis zich reeds bij de
Koninklijke Vereeniging wachten.
Aan de regie worde nog weder eens aanbevolen. zooveel mogelijk te zorgen dat de gesprekken niet al te ver
van het voetlicht worden geyoerd. Zooals nu b. v. in II
waren de aanzittenden aall de tafel. die eenige meters
naa.r binnen was g e plaatst, waarIijk moeilijk te verstaan.

C. A. V.
lVaschrift. Een goedig blijspel is De Gelukkige Hand
van Hugo Lubliner, door het Ned. Teoneel voor het
voetlicht gebracht. Het is een zeer speelbaar stuk, en
het vergunde ons bet voorrecht, vooral Mevr. Christine
Poolman wier Iicht langen tijd onder d~ kore nmaat was
verborgen gebleven weder eens in een echte haar passende
rol te zien, waaraan zij ~ich met bare bijzondere toewijding
geheel had gegeven; en tevens om den H eer Schulze
weder eens als van ouds op dreef te zien.
Over Sirocco, het oorspronkelijke tooneelspel van Mevrouw
Ranucci Beekman, dat bij Royaards ging. in het volgend
nummer.
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ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.

EEREAVOND FRITZ TARTAUD. DE AANVAL.
EEREAVOND l\iEVR. MARIE VAN EYSDEN-VINK.

-

ZAZA.

Drie leden van het Rotterdamsch Tooneelgezelschap,
t. w. de Heer en Mevrouw Tartaud en Mevrouw Marie
van Eysden-Vink, genieten het voorrecht eenmaal per jaar
een zoogenaamde eereavond te hebben. Het aantrekkelijke
daarvan voor den artiest is hierin gelegen dat hij of zij
medezeggenschap heeft in de keuze van het stuk en op
die manier zijn (haar) verlangen naar een graag te spelen
rol voldaan ziet. Maar ook is zoo'n avond van belang
omdat die vrijwel nauwkeurig aangeeft in hoeverre de
bevoorrechte zich mag verheugen in de sympathie van
het publiek, dat zich bij zoo'n gelegenheid niet onbetuigd laat in het schenken van luiden bijval en schoone,
kostbare bloemstukken.
Ik geef den heer Van Eysden dan ook in ov~rweging
het aantal eereavonden uit te breiden en er Henri Poolman,
Sander Faassen, Cor v. d. Lugt, Elsa Mauhs en Mien
Duymaer van Twist ook een te gunnen. Zijn kas en die
der bloemisten zullen er wei bij varen!
Intusschen heeft de heer Tartaud zijn beurt gehad en
wat den bijval en de bloemenhulde betreffen, zal deze,
door het publiek gaarne geziene acteur, zich tevreden
hebben afgeschminkt.
Eigenlijk had hij zich maar heel weinig veranderd, hij
speelde de rol van Merital in de (·de Aanvah van Henri
Bernstein, in «zijn eigen haar» en ook aan zijn gezicht
had hij zoo goed als niets gedaan. Wonderlijk is het evenwei dat de Heer Tartaud wanneer hij zich geell «kop»
heeft gemaakt, in zijn spel doorgaans minder op den Heer
Tartaud gelijkt dan wanneer hij zorgzaam gepoogd heeft
zich het uiterlijk van een ander te verschaffen. Tartaud
moet zich met liefde en toewijding aan een beteekenende
speelrol geheel kunnen geven, dan eerst zien we hem in
zijn volle kracht en ook dan eerst ontwaren we met vreugde
dat hij zijn mooi verdiende naam als eerste acteur nog
altijd eer weet aan te doen.
Volop gelegcnheid had hij daartoe in (, de Aanval», welk
stuk men ook als ondertitel, spel van de afgunst zou kunnen
noemen. Het is het minst ruwe, maar daarom ook het
meest zwakke stuk van den handigen theater-man die
Bernstein is. Die bekende handigheid schijnt hem inmiddels
bij dit werk te hcbben ontbroken, want (, het» groote
tooneel in dit stuk, hoe knap overigens van dialoog, vermocht niet de minste spanning teweeg te brengen. Van
Bernstein toch zijn we anders en heviger gewoon. in het
gegeven borrelen explosiestoffen genoeg! Men weet dat
Bernstein, toen zijn (,Heure de celebrite» eindelijk tenvolle
was aangebroken, een geniepigen aanval te vcrduren heeft gehad. ;\l en trachtte het tem peramentvolle nationaliteitsgevod
van het fransche publiek tegen hem uit te spelen door
rond te strooien dat Bernstein, in zijn jonge jaren, zich
<tan "verraad,) jegens het Vaderland had schul dig gemaakt
door zich aan zijn militieplichten te onttrckken, r:e zaak,
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door zijn benijders opgeblazen tot een «cause celebre»
heeft aan den roem en het succes van Bernstein inmiddels
niet de minste afbreuk gedaan. Men voelde waarschijnlijk
de opzet en de minderwaardigheid van dergelijke strijdmethode. Dit stuk nu is naklank, dramatizeering van wat
Bernstein in die dagen doorleefd heeft, zoodat zijn vijanden
slechts dit hebben bereikt: den schrijver eel) gegeven van
een nieuw tooneelspel te verschaffen, waarvoor hij achteraf
niet anders dan dankbaar kan zijn.
Ik weet niet hoe Bernstein dien aanval op zijn persoon
heeft afgeslagen, in zijn stuk laat hij dien beantwoorden
met een tegenaanval van even minderwaardige soort, zoodat
daardoor aan zijn werk diepere zin en hoogstaandt: motieven
teneenenmalc vreemd zijn gebleven en het niet meer is
geworden dan een geestelijke kloppartij. Dc handeling
zal dit duidelijk maken.
De afgevaarde Merital, weduwnaar en vader van drie
kinderen, van wie de oudste zoon reeds evenals zijn vader
een plaats in de Kamer heeft veroverd en bovendien een
invloedrijk dagbladschrijver is, wordt in politieke kringen,
de aangewezen man geacht,om, als het nu zittend Kabinet
zal moeten vervangen worden, de plaats van ministerpresident in te nemen. Hij is leider van een nieuwen
politieken groep, door Merital (die dit als een kolossale
vondst beschouwt) de sociale partij genoemd. Zijn vriend
en mede-afgevaardigde Frepeau, eigenaar van het dagblad
«Ie Defense-Un> is door die krant mede een beteekenende
kracht voor de partij. Maar niet alleen in politiek opzicht
is Merital een gelukkig en voorspoedig man, ook in de liefde
krijgt hij, den 5o-jarigen weduwnaar nog een wonderschoone
kans. Ue vriendin zijner dochter, een 25-jarige beeldschoone
vvees, die op het buitenverblijf der Meritals logeert, biedt
hem onbeschroomd haar hand en haar groote,langverborgen liefde, welke twce teedere zaken hij. na eenig aarzelen,
accepteert. En juist als hij de overgelukkige Renee, door
Merital voldoende voorbereid op de naherfst zijner liefde,
de eerste kus zal geven, wordt Frepeau aangediend. Er
is in een schendblad een artikel verschenen, waarin Merital
beschuldigd wordt 30 jaar geleden 4000 francs te hebben
gf'stolen van zijn toenmaligen patroon, een notaris, die
het zelf niet te breed had, die beschuldiging gaat uit van
een zekeren Lebel, ongunstig individu en neef van den
bestolen notaris. Frepeau heeft in zijn blad, zonder voorkennis van Merital, de aantijging overgenomen met een
daaronder geplaatst commentaar dat de beschuldiging een
lage verdachtmaking was. Echter heeft hij zoodoende de
zaak aan de groote klok gehangen en, in het blad van
Merital's sociale partij, aan Lebel de gelegenheid gegeven
nadere bewijzen aan te voeren. Ziedaar de aanval. Merital
openlijk voor een dief uitgemaakt. Gei'nteresseerd vragen
we ons af, hoe Merital het, in zijn drieledige positie van
liefdevol vader, gezaghebbend politicus en verafgood minnaar, zal aanleggen den snooden aanval af te wcren.
H et tweede bedrijf brengt een groote teleurstelling.
Merital heeft zich verplicht gezien den belager zijner
eer voor het gerecht te dagen. De stemming van het
kiezersvolk is zeer tegen hem gekant, de massa joelt,
schreeuwt en scheidt, en wordt tenslotte door de gendarmerie uiteen gejaagd.
Overbekend tooneeleffect.
De
drie kinderen van Merital zien alles van uit het raam en
bespreken het al of niet schuldig zijn van hun papa. Ook
hun stemming is niet hoopvol, Merital zwijgt op hun
vragen en sluit zich op om papieren door te kijken, die
hij voor zijn proces zal noodig hebben. Aileen Renee
twijfelt niet aan zijn on schuld en wacht hoopvol de veroordeeling van den beschuldiger af.
Merital komt binnen, hij is vermoeid van 't nachtwaken
en in spanning of het hem gelukken zal een onderhoud
te hebben met Frepeau, dien hij door bemiddeling van
een vriend, heefi trachten te bewegen voor den aanvang
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van het proces bij hem te komen. Van dit bezoek hangt dialoog. Zoo bijv. spreekt de oudste zoon, - kamerlid
de geheele toekomst van Merital af, wdnl, zoo heeft Merital en invloedrijk dagbladschrijver! zijn vader aan met
geredeneerd, niemand anders dan Frepeau kon voordeel het armzalige, bedelaarsachtige: "papa, een woordje
trekken uit zijn val, Frepeau uit afgunst. heeft met zijn asjeblieft ... "
Al was het officieel de eereavond van den heer Tartaud,
geld de geheele beschuldiging in elkaar gezet, om later
zelf de plaats in te nemen yan toekomstig minister· het is eveneens een eereavoild geworden voor Sander
president, wellicht president van de Republiek, en het is Faassen, den nog zoo kranigen acteur die al een paar jaar
dan ook uitsluitend Frepeau, zijn valschen afgunstigen geleden zijn 70ell jaardag vierde. Ais Frepeau had hij zich
vriend. tegenover wien .\/erital zich schrap heeft gezet. een goedgeslaagde grime gemaakt en de 1'01 heeft hij in
Van een t02vall£/J aan Merital te koop aangeboden dossier, een woord subliem gespeeld. Zijn wTingen en draaien om
bevattende voor Frepeau sterk com prom tteerende brieven los te komen uit den hem steeds nauwer omsluitenden
en bewijzen van strafbare handelingen inzake een aan- geestelijken vuist van Merital was een bewonderenswaardig
deelen-maatschappij, maakt Merital zich meester. I)e niets brokje tooneelspeelkust.
De overige rollen, die van Merital's kinderen, werden
vermoedende Frepeau valt irr den gespannen strik en
wordt door \1erital voor de keuze gesteld: Of zijn stroo- zeer bevredigend vervuld door de heeren Louis Vervoorn,
man Lebel te noodzaken de beschuldiging in te trekken, Jean Stapelveld en door mejuffrouw Betsy Wolffers, terwijl
althans geen verdere bewijzen aan te voeren, Of zelf ook G. Vrolik de rol van Merital's "riend uitmuntend
binnen 24 uur zijn politleken ondergang tegemoet te gaan. vertolkte.
Frepeau stribbelt tegen, ontkent, doet verontwaardigd,
De feestelijkste van de drie eereavonden is ongewringt zich in allerlei houdingen, doch de bewijzen tegen
hem zijn onwederlegbaar en hij kiest den verstandigsten twijfeld dien van Mevrouw Marie van Eysden-Vink of,
zooals zij nog steeds onder het publiek vertrouwelijk
weg, in ruil voor de brieven.
Lebel bewijst zijn beschuldiging niet, wordt veroordeeld genoemd wordt: Marie Vink. IJan wordt, na het einde
van het laatste bedrijf, het tooneel herschapen in een
en Merital is ,veer in eere hersteld.
bloementuin. Ik behoef me voor deze afgezaagde, door
Aan zijn kinderen heeft Merital gemerkt dat zij hem
schuldig waanden, ook Renee, meende hij, was van zijn tooneelverslaggevers stereotiep gebruikte uitdrukking
schuld overtuigd en daarom geeft hij haar, onder die om- weinig te geneeren, als men bedenkt dat het, telken jare,
standigheden, de gedane belofte zijn vrouw te zullen op precies dezelfde wijze opbrengen en opstellen van de
worden, terug. Renee, smartelijk getroffen, bez" eert dat talrijke bloemgeschenken (bij 40 raakte ik de tel kwijt)
zij altijd aan zijn onkreukbaarheid en trouwe eerlijkheid al even weinig verrassend als nieuw is. Het wordt langzamerhand een conventioneel gedoe, een sleur, waaraan
geloof heeft gehecht, Merital overtuigd van haar liefde en
zich harer niet waardig vindend, acht zich nu verplicht haar aile spontaniteit ontbreekt en waarvan de bloemmisten de
de bekentenis te doen dat de beschuldiging waarheid be- eenigen zijn die er voordeel van trekken. Ik vraag mezelf
vatte, dat hij werkeJijk een dief is geweest. Het verhaal dan ook altijd met verbazing af wat een actrice met zoo'n
van zijn diefstal 30 jaar geleden. waarbij armoede, gebrek, overstelpende bloemenschat moet aanvangen! Een inhonger, wroeging, berouw en bedelstaf ineen worden ge- schrijving voor een blijvend geschenk ware m.i. dan ook
weven tot een sentimenteel hoofdstuk uit een stuivers- wei zoo practisch, al maakt dat mindel' indruk naar buiten.
roman, wordt door Renee aangehoord met betraande oogen
Men geve eens een kans aan aan een schilder, een
en liefdevollen blik. Zij zal Merital om deze jeugdige af- beeldhouwer of nijverheidskunstenaar.
dwaling niet verstooten, heeft hem er zelfs des te liever
Mevrouw van Eysden heeft voor haar cereavond "Zaza»
om. Merital. overgelukkig, zal uit de politiek gaan, zijn ! gekozen, de door liefde getroffen cafe-chantantartieste. Ik
candidatuur ter beschikking stellen ten behoeve van zijn kan me voorstellen dat deze rol voor een talentvolle actrice
zoon en met zijn jeugdige bruid een leven gaan beginnen veel aanlokkelijks bezit, maar toch lijkt mij ditmaal de
van louter geluk.
keuze niet in aile opzichten gelukkig. Heeft Mevrouw
En hiermede zakt het scherm en vangt het blijspel v. Eysden zich wellicht tot die keuze laten verleiden,om"Colette" aan, voor deze gelegenheid te veranderen in dat zij zich in de hoffelijke en vleiende appreciatie van
het haar zeer gezinde publiek nog allijd Marie Vink weet?
"Renee".
Het spel van den heer Tartaud had over 't algemeen,
Het stuk is aloud en door andere gezelschappen meerkrachtiger kunnen zijn, in I, als hij in drift opstuift tegen malen gespeeld. Men weet dus ongetwijfeld waar het om
Frepeau en plotseling zich beheerscht en bizonder kalm gaat. Zaza, kind uit het volk, heeft succes op het varietewordt, hadden ook de toeschouwers moeten merken dat tooneel en wordt gevierd om haar schoonheid. De kennisMerital Frepeau van den aanval verdenkt.
In II, in making met een mijnheer Dufresne, doet in haar hart,
het groote tooneel tusschen de twee tegenstanders, was, waar voor dien tijd velen een willig plaatsje vonden, de
naar mijn meening, Tartaud te veel zeker van zijn zwak. ware liefde ontbloeien, doch na zes maanden van onuitHier had zekerheid gespeeld moeten worden en innerlijke sprekelijke gelukzaligheid verneemt zij van haar partner
onrust en spanning getoond, spanning welke zich even op het tooneel, Cascart, dat deze haar mianaar te Parijs,
uit in het gebiedend toegesnauwde: "Val me niet telkens waar, zoo Dufresne voorgaf hij voor voor zaken vertoefde,
in de reden, meneer Frepeau!" Oat had geweldig van zich met een dame in den schouwburg had gezien. Dol van
ontspannende, losbarstende kracht moeten wezen.
jaloezie en liefdesmart besluit Zaza Dufresne te Parijs te
Mevrouw Alida Tartaud-Klein had de zeer ondankbare, gaan opzoeken en vindt daar diens vrouw en dochtertje,
bijna ondoenlijke taak onS de liefde van de 20jarige Renee welke laatste naieve kindertaal tot haar spreekt, hetgeen
voor den veel ouderen man waarschijnlijk te maken. Het haar zoo ontroert dat zij, onder een voorwendsel het huis
is haar niet aileen volkomen gelukt, zelfs heeft zij aldoor weer verlaat, zonder ook maar te doen vermoeden wie ze is of
bekoord, geboeid en soms ook ontroerd. In zoo'n rol is wat zij kwam doen. Ondanks de wetenschap dat hij getrouwd
dat wei het meest vleiende compliment hetwelk ik mevrouw is en eeD kind heeft wil zij Dufresne toch niet opgeven, zij
Tartaud maken kan. Deze Renee, die den man aan wien ontvangt hem weer bij zieh, maar het is niet meer zooals het
zij zich aanbiedt, steeds maar blijft aanspreken met «U», geweest is, de gedachte aan zijn huiselijk geluk laat haar
is er door den schrijver maar bijgehaalc1 om zijn eerste niet los. Ze is nerveus en laat zich ontvallen dat zij te
en derde bedrijf een beetje op te vullen. Er zijn trouwens Parijs is geweest en alles weet. Dufresne, in de meening
meer van die dwaze en daardoor storende dingen in den dat Zaza zijn niets vermoedende vrouw van zijn liaison
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met haar op de hoogte heeft gebracht, breekt met Zaza, die
dan weer troost zoekt in haar verwaarloosd beroep en na
eenige jaren zich als «ster» met daarbij passende equipage, ontpopt. Dufresne, terug van een Amerikaansche reis
wacht haar op aan den artiestenuitgang van het Parijsche
Variete, zij lijkt hem schooner en begeerlijker dan ooit,
en wanneer Zaza, met weemoed, spreekt over haar liefde,
die in hevigheid niets is verminderd, tracht Dufresne de
oude relatie weer aan te knoopen, maar dan wijst Zaza
hem terug, omdat, nu zij eindelijk rust en troost in haar
werk heeft gevonden, zij niet voor de tweede maal de
smart van deliefue wil doormaken. Daarna stapt ze in
de voor haar gereedstaande equipage en njdt weg, nagestaard door Dufresne, vol diepen eerbied voor de mooie,
groote liefde van Zaza.
Het stuk waarvan de bewerking hopeloos onbeduidend
is, geeft nochtans aan de hoofdpersoon «Zaza» wei gelegenheid tot spel. Het is dan ook de smart van de
liefde, die schrijnende weemoed om het verloren geluk,
welke het best, het meest ontroerend door Mevr. v. Eysden
is weergegeven Het geluk zeU van de lief de .... men
kon zich een andere Zaza denken, meer heftig gepassioneerd, met vollere overgegevenheid zich stortend in den
gelukstroom, desondanks is toch de Zaza van Mevr. v.
Eysden een als geheel, wei geslaagde creatie geworden,
waarvoor zij beloond werd met een geestdriftig, dankbaar
succes. Het tooneel in het Ie bedrijf, dat speelt achter
de coulissen van een tingel-tangel was zwak, daar hinderde
ook de onvolkomen regie, het komen en gaan en luidruchtig zijn der vele daar optredende figuren was niet
een aaneengesloten, in al die onrust, t6ch rustig geheel.
Bet komediespel lag er te dik op. Oneindig veel gunstiger
stak daarbij af de regie in het laatste bedrijE. Dat was
waarlijk voortreffelijk van echtheid, daar was avondstemming
in stille straat verkregen. welke het weemoedige tooneel
tusschen Zaza en Dufresne prachtig tot zijn recht deed
komen.
Van de medespelenden dient alleerst Mevrouw Coelingh
geroernd als de moeder van Zaza. Een kostelijke type en
met hoe fijnen humor, hoe raak teekende handgebaartjes
en juiste intonaties gespeeld! Ook Mevrouw PoolmanHuyzers, die de kleedster van Zaza was, deed nauwelijks in
kleurigheid voor Mevr. Coelingh onder. Een onbeduidendrolletje speelde Elsa Mauhs met veel lieftalligheid. Van
de Heeren was Nico de Jong een waardig partner van
Mevr. van Eysden, evenals Zaza's kunstbroeder de mooie
Cascart, met veel zwier en met bijzonder goed geslaagde
typeering gespeeld door Henri Morien.
Vermelden wij tens lotte nog het optreden van een
jongejuffouw X, dochterje van Dufresne en van een wezenlijk paard, dat in alles keurig en welopgevoed heeft afgeweken van de onsmakelijke gewoonte die paarden op het
tooneel (en daar buiten trouwens ook) eigen pleegt te zijn.
Over het geheel genomen was deze vertooning van
Zaza - zoo, zoo.
A. V. W.

BRJEVEN UIT BRUSSEL.
A Damme en Flandre.
Piece inedite en vel'S de Mr. Paul Spaak.

Vlaanderen! Land van gouden zonnelicht, laaiend over
golvende velden en blauw-wiegende waterf'n! Eertijds
machtig en welvarend, nu doodsch en verlaten! Het
jammerlijk sterven eener bloeiende vlaamsche stad. in den
gang der jaren verdord en verzonken, is de gedachte die
het symbolische werk van den dichter Paul Spaak omvat.

lor

Het is geschiedenis van den teruggang der stad Damme,
die tengevolge de verzanding harer haven door Antwerpen
dreigt te worden overvleugeld. Met onverbiddelij ke staagheid trekt het water der zee terug, de haven tel ken male
meer blootleggend. Maitre Corneille, de oudste koopman
in het stadje, die zijn fortuin met den handel verwierf,
ziet onmachtig toe hoe Damme tot ondergang is gedoemd.
Eerst weigert hij te gelooven aan het verraad der golven,
doch wanneer de werkelijkheid zich duidelijk.openbaart,
tracht hij eenen wanhopigen strijd tegen de elementen te
voeren. Op zijn aansporen zullen de inwoners van Damme
een nieuw kanaal graven, zij zullen de zee dwingen zelve
het zand weer weg te schuren en de haven opnieuw doen
herleven. Helaas, onderlinge twisten verzwakken de wilskracht der burger", de zee is weldra geheel verdwenen,
de haven ligt verzand en verdroogd. Damme is niet meer
de levendige handelsplaats: de haven is uitgestorven, de
opslagplaatsen zijn leeg, de huizen verlaten. De doodstrijd
der stad is reeds gestreden en het leven gevloden ....
Vijftien jaren zijn voorbij. De slag heeft ieder getroffen,
de zeelieden zoo wei als de reeders. Zelden doet een schip
de haven van Damme nog aan, en het stadje slaapt in
eeuwige rust. De oude loods Jooris, die sinds veertig
jaren in dienst van Maitre Corneille werkzaam was, heeft
Damme verlaten om in zonniger vlaamsche landen, ver
van de noodlottige stad, zijn laatste dagen te slijten. En
met hem zijn velen heengegaan, het leven in de omgeving
van den dood scheen hen troosteloos.
Gertrude, de jonge vrouw van Maitre Corneille kwijnt
een triest bestaan tijdens de eindloos-lange dagen, welke
elkaar in. doffe eentonigheid volgen, dagen, wanneer de
brandende zonnegloed het stadje doet schroeien en de
torenklokken in wijd-dreunende klanken den regelmatigen
voortgang der uren beieren. De sombere klachten van
den ouden man, met wien zij haar leven slijt, stemmen
haar weemoedig en zij denkt terug aan de vroolijke dagen
dat Pierre, destijds leerling in het huis van Maitre Corneille,
in haar omgeving leefde. Als deze op een reis in Damme
terugkeert, ontwaakt beider liefde opnieuw en in den
zwoelen zomernacht vluchten zij naar Antwerpen, de stad
der toekomst, waar het jonge leven in lachende schoonheid
lokt. De grijsaard blijft -achter, zonder illusie, zonder hoop,
door allen verlaten. Aileen zijn dienstmaagd is hem getrouw,
wijl zij ook oud is en den moed mist zich van de plaats
los te rukken waar de dood zetelt. En zwijgend zitten
ZlJ III het doodsche vertrek bijeen, totJat Maitre Corneille
zacht vraagt: «Allons-nous mourir, nous aussi?,
Het verraad der zee is de gedachte welke dit symbolisch
drama beheerscht. De oude Maitre Corneille is de belichaming yan «les villes mortes,), de j eugdige Pierre de verpersoonlijking van Antwerpen. Het recht van den sterkste
is beslissend: Antwerpen zegeviert over Brugge en Damme.
De dichter van {( Kaatje,), het successtuk van eenige
jaren geleden, heeft ons de tragiek van dezen levensstrijcl
in schoonen vorm gegeven. Zijn verzen zijn van teeren
klank, zuiver en gevoelvol. Somtijds speelt hij behendig
met den vloed zijner woorden, hetgeen den dialoog echter
nadeelig beinvloedt. Doch in de lyrische strophen blijkt
hij de subtiele kunstenaar, is zijn taal kleurig en melodieus.
Meermalen schijnt het alsof hij zich langzaam wiegen laat
op de golvende deining zijner verzen. Geen nieuwe stellingen verkondigt «A Damme en Flandre,), geen geweldige
hartstochten doorwoelen het drama, het is slechts een
sober verhaal van eenzame menschen, de trieste zang van
verloren idealen en gestorven geluk.
De vertooning begon met «Le Louez-Dieu», een bedrijf
in verzen van denzelfden schrijver.
In den slag bij Kortrijk ontsnapten meerdere Fransche
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ridders aan het bloedbad der Vlamingen. Zij legden den
eed af gedurende zeven jaren in de landen te dolen, ver
van den huiselijken haard, teneinde vergeving hunner
zonden te verkrijgen. De treurende gemalinnen verkeerden
in het onzekere omtrent hun lot en wisten zelfs niet of
zij waren gespaard, dan wei gesneuveld.
Op een duisteren avond wordt aan een der slotpoorten
geklopt. Het is een bedelmonnik, welke toegang verzoekt.
De slotvoogdcs, die sinds den noodlottigen oorlog haren
gemaal hiet had neergezien, heeft het vage vermoedell
dat deze monnik de lang verbreide meester zijn moet.
En hoewei de gestalte, die in een pij is gehuld, waarvan
de kop het gezicht verbergt, zijn naam niet noemt, meent
zij hem te herkennen en schijnt zijn ziel tot haar te spreken.
Zij brengt den nacht met den onbekende door, heilig
overtlligd geenzins de zonde der echtbreuk te begaan.
Rij het gloren van den morgen vertrekt de «Louez-Dieu:t
weder. daar er nog een jaar moet \'erloopen, eer zlJn
bedevaart is volbracht.
Met groote ee nvoud is deze lugubere episode door den
Heer Spaak verhaald. Zij krijgt daardoor een merkwaardige
oorspronkelijkheid en eene aparte bekoring.
LEOPOLD ALETRI:--<O.

P. S. In den Vlaamschen Schouwburg ging kort geleden een nieuw stllk met name Artistenbloed van Sam,
achter welke pseudonieum zich een Hollandsche dame
verbergt.
lk had door bijlOndere omstandigheden geen gelegenheid
het te gaan zien, doch hoop er spoedig op terug te komen,
daar het eene lInaniem gunstige pers heeft gehad.
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In het Lessing- Theater, waar thans weder een Ibsencyclus gegeven wordt, zagen we op een avond twee
Oostenrijksche schrijvers aan 't woord, n.!. Arthur Schnitzler
met zijn eenakter «Komtesse Mizzi» en Karl Sch6nherr
met »I:rde:t, een driebedrijvig tooneelspe!.
Hoe interessant deze vergelijkende studie van twee
veelbeteekenende litteratoren ook was, toch heeft ze ons
maar matig voldaan. Immers, de eenakter van Schnitzler
is, of schoon technisch uitstekend bewerkt, opgebollwd op
een zoo onnatuurlijk, gekllnsteld gegeven, dat het :tmondaine gezochte » aan aIle hoeken eruit lekt. Men oordeele :
Een graaf leeft 28 jaren tezamen met eene balletdanseres,
zijn dochter gaat er van door met een getrouwden vorst,
die ze later weer laat loopen en na 18 lange jaren wordt
alles weer correct in elkaar gezet: De dan seres Lolo
trollwt een koetsier; Mizzi. wier lOon inmiddels student
geworden is, trouwt haren vorst, terwijl de graaf den lOon
als zijn kleinzoon in zijn grootvaderlijke armen sluit.
Moraal (wie lacht daar?) : het conventioneele is gered,
want deze fatsoenlijk e (?) aristocraten konden al dit moois
in 't geheim lIitvoeren, zoodat ze voor de wereld correct
bleven . Verder commentaar over het onmogelijke van den
ganschen opzet dezer «Komodie:t is zeker wei overbodig.
Sch6nherr's « Erde
speelt als echt «Boerenstub natuurIijk weer in Tirol. 't Is de bekende oude geschiedenis:
Een trotsche oude Boer wil zijn «regiment» zoo lang
mogelijk handhaven, lOodat zijn lummelige lOon te vergeefs
uitziet naar het tijdstip, dat ook hij eenmaal «boer en
vader » worden kan. Eindelijk is de «aardvaste:t boer
doodziek. Zijn erfgenamen lachen reeds in hun vuistje,
doch. . .. daar staat de oude \\-eer verjongd en zoo stevig
als zijn grond (Erde) van 't ziekbed op en zoonlief Hannes
blijft voorloopig nog op de 2e plaats.
Hoewel het stuk weinig indruk maakte, staat het in

oorspronkelijkheid en inhoud hooger dan «GJaube und
Heimab. De prachtig uitgewerkte karakters zijn zoo echt
van visie en zoo zuiver van · toon, dat elk op zichzelf een
« kabinetstukje is, en toch was het succes gering, omdat ...
ja omdat het spel bij dit overigens zoo uitstekende ensemble ditmaal beneden pari bleef. De spelers wisten ten
eerste geen raad met het dialect en ten tweede: «men is
nog geen Tiroler boer als men wil.» Doch de spelenden
dragen niet aileen de schuld, ook de auteur gaat niet vrij
uit. Neemt men Sch6nherr zijn milieu weg, dan blijven
aileen de naakte effekten over, die niet verder dan de
coulissen klinken. Zijn personen zijn te veel milieumenschen
lOodat het algemeen menschelijke bij niet «gekleurde»
uitbeelding totaal ontbreekt. Niettemin is "Erde» als
«demonische Boerenkomedie » waard gezien te worden.

Het «Deutsche Theater» bracht ons twee Shakespeareopvoeringen: Romeo en Julia en Viel Uirm urn Nichts
(Much ado about nothing).
Al dadelijk kon men merken, dat de «meesteu weer
claar was. Men weet, dat de opvoeringen van «Miracle»
in Londen onzen urregisseur een tijd lang van zijn werkkring hier hebben teruggehouden; thans voert hij weer
zijn maarschalksstaf «in der Doppeltbuhne der Schumannstrasse:t, vooral kwam dit in «Viel Uirm urn nichtS:t uit.
Met zeer weinig uiterlijke middelen bij de tooneelaankleeding weet Reinhardt toch een mise en scene te vormen,
die frappeert door hare juistheid en het Elisabetstooneel
zeer sterk nadert. En dan het spel! \\,r as Moissi als
Romeo onverbeterlijk, juffrouw Terwin, zijne partenerin
als Julia, was bizonder mooi in haar stil spel na het
afscheid van Romeo.
Den grootsten indruk heeft echter de opvoering van
«Viel Larm urn Nichts» gemaakt. Voor de zooveelste
maal bleek weer, dat vooral Shakespeare's blijspelen zelfs
nu nog actueel zijn. Meesterlijk in de schildering der
karakters en gegrepen uit het volle leven, daarenboven
zoo objectief. dat de wereldbeschouwing aller tijden erin
door klinkt, is vooral dit blijspel voor ons tegenwoordig
publiek zeer aantrekkelijk. Het biedt toch betrekkelijk
lichten kost, een amllsante intrigedraad vlecht de verschillende scene's aaneen en het geheel geeft een zoo
pakkend beeld van menschelijke ijdelheid, dat het evengoed in 19 I 2 als in de 16e eeuw geschreven had kunnen
zijn. Reinhardt's regie wist dezen geest, dezen spiegel
van onze samenleving zoo juist naar 'loren te brengen,
dat iedereen onder de bekoring kwam van dit lustige en
vroolijke carnavalsspel.
En de geest des meesters was in al1e spelenden gevaren. Bassermann gaf een Benedikt, die de plotselinge
verandering van dezen vrouwenhater in den meest verliefden jongeling zoo natuurlijk deed zijn, dat deze metomorphose den lachenrlen toeschouwer als iets van zelf
sprekend deed voorkomen. En Mevrollw Heims' uitbeelding
van Beatrice was kostelijk in haren schelmschen en wederspannigen humor en in de wijze, waarop zij zich tern men
liet. Kortom, het geheel was een opvoering het Deutsche
Theater en Reinhardt waardig.
We spraken boven van « de Doppelbuhne in der
Schllmannstrasse.» Ter verklaring hiervoor het volgende:
Het Deutsche Theather bestaat feitelijk uit twee schouwburgen, n.1. het Deutsche Theater, dat wei de <Shakespeare tempe\" genoemd zou kunner. worden en «de
Kammerspiele », een intiem salonnetje, \Vaar de pikanterie
tehuis is. W eln u, in dit laatstc werd dezer dagen voor
het eerst een blijspel van den scandinavischen novellist
Pet er Nansen opgevoerd. Deze trok uit zijn gelijknamige
nr)\'elle «Eine glUckliche Ehe <) een vierbedrijvig blijspel r

HET TOONEEL.
dat met succes zijne eerste opvoenng onder Reinhardt
beleefde.
De korte inhoud komt hierop neer: Het mooie vrouwtje
Nancy Mogensen rijdt gaarne tweespannig, is overigens
het beste zieltje van de wereld. Zij en haar bij de post
aangestelde man zijn na kortcn tijd niet meer met elkander
tevreden, doch de vrede keert weer terug, als zij hare
oude zieke tante Lena geregeld bezoekt.
Deze tante Lena is echter daar, om de bezoeken bij ...
haar vrienden te maskeeren. En de arme postbeambte,
die door zijn beste vrienden' (!) bedrogen wordt, merkt
niets van dit frivole spel zijner trouwe (!!) eehtgenoote
en gevoelt zich gelukkig in zijn huwelijk.
Ziedaar de inhoud. En dit moois moet nu dienen,
om de stelling van den sehrijver te bewijzen: voor
«een werkelijk gelukkig huwelijk behooren nu eenmaal
drie mensehen!!!»
En in de intieme ruimte zaten deftige huismoeders met
de respectieve deftige huisvaders, die buiten «de Kammerspiele» tot bevriezens toe fatsoenlijk zijn en .... laehten
verholen om wat daar op het tooneel voorvie!'
't Is fraai!! *)

***
«Het Kleine Theater» unter den Linden, is een cloor
vreemclelingen zeer bezoeht sehouwburgje. Het draagt zijn
naam met recht, want 't kan slechts een paar honderd
toeschouwers bevatten. Niettcmin is het gezelsehap, dat
claar oncler de direetie van Barnowsky eerste klaswerk
geeft, een der beste van Berlijn. De satiricus Luclwig Thoma
schijnt voor zijne Beiersche spot-blijspelen hier cle beste
uitbeelding te vinden.
Welnu in deze kleine «Globe-trotter-Biihne» zagen we
het cloor Tolstol nagelaten drama: «Und das Licht scheinet
in cler Finsternis».
Hoewel, behalve het eerste beclrijf, dit drama slechts
fragmenten geeft, het se bedrijf ontbreekt, op enkele scenes
na geheel, was de inclruk toch zeer sterk. Iedereen voelde,
dat Tolstol hierin zijn eigen leven weergaf, zijn strijcl met
de werkelijkheid en zijne idealen, zijn strijcl met zijne omgeving, met zijn eigene familie. Immers, de hoofdpersoon,
de grondbezitter Nikolaj Iwanowitsch, is hij zelf. Ook
Tolstol heeft langen tijcl zijn communistische icleeen verkondigd zoncler ze zelf in praktijk te brengen. Ook hij
wilcle «theoretisch» zij n rij kclommen onder zij n boeren
verdeelen en dan zelf achter den ploeg zwoegen en als
pro feet vertrekken. Op 't laatst van zijn leven is hij ook
uilgetrokken, heeft zijn familie en zijn rijkdommen verlaten, doch .... toen stierf de grijsaard: het vleesch was
te zwak geworden voor den grooten geest. Nikolaj
lwanowitsch komt' echter niet zoo ver. Deze blijft al
theoretiseerend op zijn vetpotten zitten, maakt den bruidegom zijner doehter, die de leer zijns schoonsvaclers
practisch wilde doorvoeren, diep ongelukkig: hij eindigt
als dienstweigeraar in den kerker en het gekkenhuis. Ten
slotte wordt hij zelf, die reeds velen zijner vrienden en
volgelingen weer tot het oude leven zag terugkeeren, ter
wille zijner vrouw, die nameloos veel onder het profetendom
haars mans geleden heeft, zijne leer ontrouw.
Ziedaar de korte inhoud van dit onafgewerkte drama.
De indruk, dien er van uitging, was zeer groot en diep.
Hoewel vee I cgeredeneerd:) werd en, evenals in aile
tendenzstukken, de handeling onder de theorie leed of
liever. voor deze laatste plaats moest maken, voelcle men,
dat hier een man aan 't woord was, wiens gansehe ziel in
dit stuk lag. De uitvoering was schitterencl. Wei konclen
"') De Glitckliche Ehe is hier de Dllitschers reeds bekend geworden,
doch het scheen niet overbodig optenemen welken indrllk het stllkje te
Berlijn gaf
RED.
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de dames en heeren kunstenaars de leemten in dit onvoltooide en ondoorwerkte drama niet uitvuIIen, doch \Vat zij
gaven, was hooge kunst, die eene meesterIijke uitbeelcling
der hoofclpersonen te genieten gaf.
In elk geval ging men met een geheel anderen indruk
naar huis dan na de bijwoning van b.v. «Eine gliickliche
Ehe».

***
Van een geheel anderen aard was de groteske «Het
Familiekind,;, c1at we eenigen tijcl later in het ,<Neue Schauspielhaus» zagen. lEer zag men een keizerlijken koninklijken eerste luitenant uit Oostenrijk op het tooueel een
appelkoek toebereiden zoo hanclig en fijn, als de beste
keukenmeid En, waar ir. een liefdesblijspel het betreffende
paartje zich eerst in elkaar verlieft, dan zich verlooft en
eindelijk trouwt, zoo ging het ...andersom: eerst trouwen,
dan verlieven en dan verloven. Hoe dat in elkaar zat?
Frits Friedmann-Frederich, de auteur, wist deze omgckeerde wereld aldus te schikken: Een jongeman, de neef
van een rijke, oude Mecklenburgsche tante, die met haar
krukstok al razend en tierend rondloopt en claarom «Oude
Frits, genoemd wordt, heeft in Port Said een jonge
dame ontmoet, leert haar liefhebben en trouwt ze in
Calcutta. AIs het paartje weer in Mecklenburg komt,
heeft het reeds een jongen van 3 jaar. Tante mag echter
niets daarvan weten, daarom moet het jonge vrouwtje,
die de dochter is van een bij tante als goedsinspecteur
dienenden baron, eerst de gunst van tante, die toch de
portemonnaie heeft, zien te winnen om zich dan met haar
neef te verloven, en, als 't zoover is, zich als zijne vrouw
te ontpoppen, Alles gaat goed. AIs echter tante verneemt, dat beiden reeds getrouwd zijn, is ze zoo boos,
clat zij de boosdoeners weg wil jagen, doch nu komt het
kleine ventje als ,(deus ex machina" op de proppen en
tegen het lief klinkende «tante olle Frits» is de vertoornde
niet opgewassen zoodat alles in bevredigende harmonie
eindigt.
«Een onschuldig vermaak deze groteske » zal men
opmerken. Dat is ook zoo. Ik zou er dan ook niet zoo
uitvoerig over geschreven hebben, als.... ja, als hier
weer niet een nieuw tooneel-experiment, of, wil men liever,
een regie. experiment beproefd was. In dit stuk speelde
n.!. als gast de bekende Ferdinand Bonn, de man van
het circusspel ,<Richard III». Welnu, deze door Duitschland rondwandelende gastspeler, heeft schijnbaar het paardrijden zoo goed geleerd, dat hij het niet meer laten kan.
Hij kwam dan ook als keizerlijke koninklijke Oostenrijksche eerste luitenant te paard op het toonee!. Dit effectstukje - meer is het natuurlijk niet - werd luide toegejuicht. Enfin, Bonn heeft weer van zich doen spreken!
Ook zijn appelkoek-bereiding was a la Bonn. Jammer,
dat deze overigens hoogstaande acteur zijn toevlucht tot
zulke effektkunstjes neemt.

***

En hiermecle konden we onze toch reeds te lang gewordene kroniek besluiten, als we nog niet even op iets
wilden wijzen, dat wellicht ook van toepassing op onze
hoofdstad is. Er wordt hier n.!. door de beroepsspelers,
in hoofdzaak door de directeuren, schrikkelijk geklaagd
over cle zware concurrentie, die de Kinotheaters de schouwburgen aandoen. En inderdaad, deze « Kientoppen», bezonder de grootste, als echte schouwburgen ingerichte)
trekken zeer veel publiek. vooral de ,< kleine man» en ook
weI de middenstand, die de dure theaterplaatsen niet bij·
talen kunnen, gaan van de stukken, die 1000 en meer
Meter lang zijn, bij voorkeur genieten. Daarbij komt nog,
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dat de werkelijke schouwburgen zich in kinotheaters metamorphoseeren. De koninklijke «Nieuwe Opera» van Kroll
wordt zelfs dezen zomer een kinotheater.
Ook wordt beweerd, dat de ¢komische opera» in een
kientop veranderen zal, terwijl het Residenztheater ook al
op de nominatie staat.
Moet men hier van een <. sic transit gloria mundi» spreken?
Natuurlijk staat een dramatisch werk, waarvan dictie en
gebarenspel de kunstuitbeelding geven, hooger dan ~en
eenvoudig gebaren of mimische uitbeelding. En dit laatste
kan toch een kinomatografische voorstelling slechts aanbieden. Men mag hierbij echter niet vergeten, dat een
kinotheater beter de schake Is der verschillende scenes kan
aangeven dan een werkelijk theaterstuk. Zoo kan het doek
ons een schip of een spoortrein in zijn werkelijk milieu
vertoonen. Vooral dit «werkelijk gebeuren» trekt de massa
aan. Niettemin kan daarover geen strijd bestaan, dat het
geen levendige, echte mensche!ijke kunst is, die de kinomatograaf ons laat zien. 't Blijft ten slotte bij een beeld!
Dat de schouwburgen door deze inrichtingen - men
kent hier z.g. Kammerlichtspiele, waar een uitstekend
orkest de voorstellingen nog aantrekkelijker maakt - schade
lijden, is ontegenzeggelijk waar. Vandaar, dat maatregelen
worden bedacht, om deze concurrentie tegen te gaan. Zoo
wil de heer Brahms, directeur van het Lessingtheater, in
de a. s. vergadering van tooneeldirecteuren voorstellen,
den acteurs en actrices te verbieden voor kino's-opnamen
te spelen. Een echt draconische maatregel! Deze week
vergaderde de vereeniging van dramatische schrijvers. Zij
beval verschillende maatregelen tegen de uitwassen der
kinotheaters aan, zoo o. a. het heffen van hooge invoerrechten voor nieuwe films, het gerechtelijk vervolgen van
het spelen hunner stukken door kino's enz. Of dit alles
helpen zal? Laten de schouwburgdirectie's hunne prijzen
verlagen en de regeering een fiinke belasting voor kino·
theaters invoeren, dan geloof ik, dat de oneerlijke concurrentie der kleine onbenullige kino's zal ophouden, terwijl
de goede zullen bl~ven en ook als een «goedkoope kunst
voor het volk» recht van bestaan hebben.
]. M. SCHELLEK£NS.

TOONEEL TE LONDEN.
Een van de belangrijkste voorstellingen van het seizoen
heeft verleden week in His Majesty's Theatre plaats gehad:
Shakespeare's Othello. Als een geheel moet deze vertooning waarlijk geroemd worden: lOoals gewoonlijk ontbrak
er aan de enoceneering niets: de decors en costumes
waren prachtig verzorgd en zelfs de kleinste details waren
niet verontachtzaamd. Om maar iets te noemen: de laatste
scene gaf ons door een openstaand raam het uitzicht op
de Middellandsche zee. Het maanlicht stroomt binnen op
het doodsbed van Desdemona en aan den hemel zien we
sterren bij honderden schitteren: een geheel zoo realistisch
dat het aan de volmaaktheid grenst. En zoo is het overal :
aile mogelijke zorg was besteed aan ieder onderdeel om
zoodoende een totaal te verkrijgen, dat werkelijk niet te
verbeteren zou zijn. En nu de verschillende hoofdpersonen.
Sir Herbert. Tree was de Moor: een volmaakt waardige
gentleman-Moor: vooral in de beide eerste acten, waar
wij hem, nog niet door jalouzie bevangen, zijn !iefde tot
Desdemona zien betuigen, z'n heerschappij over z'n omgeving zien uitoefenen en hem waarcleeren als een oprecht,
openhartig en nobel mensch.
Wist hij ons even wei den zoo plotselingen ommekeer
in Othello verklaar te maken? Maar een andere vraag
is: is deze weI te verklaren door weI ken tooneelspeler
dan ook. Het schijnt mij nauwelijks aannemelijk dat

iemand met het karakter van Othello in een paar uur
tijds zoo waanzinnig jaloersch zou worden, dat hij met
het vooruit opgemaakte plan om z'n geliefde te dooden,
haat slaapkamer binnengaat en daar z'n plan volvoert, niet
lettende op haar roerende smeekbeden. En hoe roerend
waren deze smeekbeden, zooals Mi~s Phyllis Neilson Terry
ons ze deed hooren. Zij was in een woord voortreffelijk.
Haar stem is bekoorlijk, en het geheele publiek was onder
den indruk van haar zang, toen zij met een voorgevoel
van naderend onheil in het openstaande venster zat: zoo
rein en onschuldig! De ·derde belangrijke rol, die van
Iago, werd gespeeld door Mr. Laurence Irving, de zoon
van den grooten Irving. Zijn opvatting was afwijkend
van die van velen zijner voorgangers: hij speelde de rol
met groote bewelijkheid, een werkelijk duivelsch spel,
zonder zich evenwel aan overdrijving SChllldig te maken.
Hij was de booze geest, het verpersoonlijkt kwaad, zooals
de «Spielmann» dit is in «The Miracle,). Waar bijna
ieder slecht karakter bij Shakespeare ook z'n goede
zijden toont, is deze Iago gewoonweg doortrapt slecht,
onmenschelijk .. "
duivelsch! Hij speelt den een uit
tegenover den ander, sticht onheil waar hij ook komt
en doet dit met eell genie en een gel uk, dat ook al iets
bovennatllurlijks vertoont. Het zou dunkt me moeielijk
zijn een beteren vertolker voor deze rol te vinden dan
Irving, die dan ook een buitengewoon sllcces oogstte.
Indien ik hier nog bijvoeg dat ook de minder voorname
rollen uitstekend vervuld werden, dan blijkt weI wederom
dat een vertooning, voorbereid door Sir Herbert Tree,
steeds ten volle onze waardeering verdient. Geruimen tijd
zal Othello nog te zien en te bewonderen zijn in Londen's
"leading" theater.

P.
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FRANSCHE DRAMATURGIE.
(Vervolg)
Dc Lomenie, een van de eerste monographisten van
Beaumarchais en zijn tijd, die Le llIariage herhaaldelijk
zag, werd telkens getroffen door woorden, volzinnen en
tooneelen, die onzedelijk, grof. ja, hier en daar cynisch
zijn. Let op de grove scene, zegt hij, tusschen Figaro
en Marceline, wanneer hij, in haar zijn moeder vindend,
tot haar zegt: « Embrassez moi Ie plus maternellement que
vous pourrez»; wat in zichzelf al stuitend van uitdrukking,
nog stuitender wordt door hetgeen later voIgt: »j'etais loin
de vous harr, temoin l'argent», waardoor dus de sitllatie van
moeder en zoon een verdacht luchtje krijgt. Elk modern
schouwburgpubliek heeft een soort w~erzin tegen
die scene doen blijken, het sterkst door niets te gevoelen
voor Figaro' 5 aandoenlij kheid, wanneer 1\1 arceline werkelijk met moederlijke teerheid en hem en Suzanne omhelst.
Als Figaro op dat moment tranen stort, en gelijk de
schrijver \vil, echt aangedaan zich zal toonen, barstte de
heele schouwburg, en niet het minsthet toenmaals te
Parijs toongevend parterre, in lachen uit.
Een uitgelaten Figaro gaat er grif door; een zoodanig
mengsel van wuftheid, geestigheid, rapheid en sluwe berekening, een echt type van zijn s~ort, die zich door alles
heenslaat, kin het op eerlijke, anders op oneerlijke manier
en die het opgewonden standje, dat zichzelf altijd maar
cloor opwinclt, vertegenwoorcligt maar zijn ernstige,
cloor aandoenlijkheicl bevangen clubbelganger, clie echte
tranen stort, beschouwt men altijcl nog als een paljas, clie
eigenlijk zijn publiek bij den neus heeft.

***

____-=====--_==---c -----:==--=c_--_-_-__=__
--==--_=====_

HET TOONEEL.

==_-_~_-_-_-_------

Dat de bezonnen Fransche critiek nooit anders over
het woelig Carnaval-spel heeft gedacht, wil ik met
de eigen woorden van den kunstkeurigel1 Paul de SaintVictor bewijzen. Deze noemt in zijn vaak schel gekleurd
proza, Le lVlariageeen dramatisch bacchanaal. «Vernuft en
wulpschheid spatten rond; de verwarde en dolle intrigue
gelijkt som~ het getoeter en gekrijsch op een slemppartij ;
de figuren half waar en half verzonnen zijn als feestvierders op een bal, die vervagen in den fletsen schemer
van morgenlicht. Alle ernstige instellingen worden poppenkast-vertooningen: de magistratuur, de politiek, het
moederschap, het huwelijk. Tusschen plebejers en patriciers vallen de afstanden weg, evenals tusschen knecht
en meester. Vrouwen, liefdes-avonturen, verdachtmaking,
onstandvastigheid, wellust en schaamteloos gerel - dat
alles schijnt met geen ander oogmerk saamgebracht dan
om in verbinding te treden met groote heersc"happen,
muzikanten, lakeien, rechters, ouwe dames en geestelUken.»
En nu laat de schrijver van het door Carmen Sylva in
het Duitsch overgebracht prachtschilderij der anti eke en
moderne dramatische kunst (Les 2 Masques) deze woor·
den volgen:
«Wanneer men den satyricon van Petronius herleest,
kort na Le Mariage de Figaro gezien te hebben, zal men
versteld staan over de gelijksoortigheid van beide werken.
Dezelfde losbandige wanorde, dezelfde parodie van rangen,
standen en wetten; de rijpende jongeling aangehetst tot
wulpschheid, de vrouwen tot hartstochtelijke geneuchten,
de bedienden tot onbeschaamdheid en rangverwisseling.
Van weerszijden een toomlooze Vastenavondpret, waarin
slaven en tirannen hun maskers vertoonen.»
Deze in de Fransche letteren beroemde karakteristiek
zal slechts door die van Taine in Les Origines de fa
France Contemporaine (L' Ancien Regime) worden gecvenaard. Beide staan op gelijke hoogte van scherpe litteraire
ontleding, al dient gelet dat waar de Saint-Victor met
Rubens-kleuren schildert, Taine mathematische lijnen trekt
a la d' Alembert.
Beider oordeel komt hierop neer, dat uit Beaumarchais'
Mariage een brand van zinlijkheid laait en een sociaal
onweer aanrommelt, voorteekenen van alle historische
tijdperken, wier wulpsche bloei tot verfletsing nijgt.
Taine zegt, naar aanleiding van Le Man'age dat ten
tijde van den opgang van Beaumarchais' stuk de philosophen den bodem van het succes al hadden geeffend.
En met de beminlijke zelfkennis van den Franschen denker
past hij die overweging op het nationaal karakter toe.
Wij Franschen, meent hij, zijn nu eenmaal zoo aangelegd,
dat wanneer een tooneelproduct bij ons succes wil hebben,
het op geestige wijze waarheden moet verkondigen, die
iedereen weet. Wij moeten min of meer ons zelf terugvinden in de figuren en hoe overdreven onze deugden of
onze gebreken tentoongesteld worden - wij wenden ons
niet af van die tooverlantaarn onzer nationale ijdelheid.
Al geeft men ons bitt ere pillen te slikken, wij zijn ge-
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troost bij de gedachte dat men ze toch heel fraai voor
ons verguld heeft. Zoo is ongeveer de gedachtegang van
den auteur De l'intellz>:ellce en bekijkt men onder dien
gezichtshoek de beroemde alleenspraak van Figaro uit het
Suo Bedrijf dan bemerkt men talrijke aanrakingspunten.
Figaro bespiegelt o. a. over alles wat hem overkwam en
zegt dan: »Hoe is dat alles toch gekomen? Waarom zijn
juist die dingen en geen andere voorgevallen? 'Vie heeft
ze op mijn hoofd gestapeld? Ben ik niet gedwongen geworden den weg te bewandelen, waarop ik ben gekomen
zonder het te wetcn? Dien ik verlaten zal zonder het te
willen?! Hoeveel bloemen heeft mijne vroolijkheid niet
langs dat pad gelrooid?' En als ik nu van vroolijkheid
spreek, dan weet ik niet eens of die eigenschap mij wei
behoort, evenals het verdere dat mij werd gegeven. Ik weet
evenmin als ik van mij zelven spreek, wat dat is dat zclf (ni
meme quel cst ce moi dont je m'occupe) een wanordelijk
hoopje van onbekende deelen? En dat samenraapsel gelegd in een heel zwak, heel dom wezen, zoo iets als
een uitgelaten gedierte of een jongeman brandend van
verlangen om te genieten, te genieten met aile organen,
die ervoor noodig zijn; iemand die allerlei handwerken
aangrijpt om z'n mond open te houden; die nu eens z'n
eigen meester is, dan weer knecht bij anderen, al naar
de fortuin belieft. Uit ijdelheid eerzuchtig, uit nooddwang
ijverig in zijn werk, maar leeglooperig-lui met zekeren
zwier (paresseux.... avec delices) in hachlijke oogenblikken een praatjesmaker en een verzenmaker als er wat
te feestvieren valt, en die bij sommige gelegenheden de
rol van muzikant speelt; die aan dolle vcrliefdheden lijdt
en gerust mag zeggen oat hij alles gezien, alles gedaan
en alles versleten heeft. Toen is de ontgoocheling gekomen, en zoo diep ontgoocheld ...
Zulke bespiegelingen kunnen, meent Hippolyte Taineaileen ingang vinden bij een publiek dat reeds te voren
door een La Mettrie en zijne sensualistische aanhangers
op de hoogte is gebracht van de neigingen en begeerten
van L' /70mme machine en het prototype van de beminnelijkste wuftheid door meer of mindere nationale verwantschap in den dagelijkschen omgang kent.
Er valt dan ook niet lang te zoeken, wanneer men door
een litterair beeld een volkstype wil aanduiden, kan men in
den Figaro een gemiddeld Fransch merk herkennen, gelijk
men met Robertus Nurks een gemiddeld Nederlandsch
aanduidt. Zoo is de gemiddelde handwerksman in de
groote centra van Frankrijk, kan de karakterstudent van
Figaro zeggen, gelijk diezelfde student, uit de Camera de
N urkstype lichten.d, tot het besluit komt: Zoo is de aanleg
van den gemiddelden Nederlandschen burgerjongen dfe
een ambacht leert.
En hoe in-nationaal beide typen zijn, kan het tijdsverloop tusschen hun ontstaan en onze dagen bewijzen.
Het nationale stempel is nog zoo onversleten, dat geen
her-ijk noodig was.
F. S. K.
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Verslag der 42ste J aarvergadering van het
N.ederlandsch Tooneelverbond, gehouden
op Zaterdag 25 Mei 1912, in AmericanHotel te Amsterdam.
Aanwezig zijn de heeren:

III'.

A. Fe"tener va" Vlis-

singen, eerelid; Marc. Emants, mr. J. van Schevichaven,
J. M·ilriers, j. C. fl, Ii. Tol, mr. A. W. F. H. SanKer,

jAr. A. W. G. Riemsdijle, H. van Kempen en J. H. Mtgnon,
hoofdbestuursleden (de heer L. :Jacobson is met kennisgeving afwezig); A. Robertson W.Azn. en A. Kolj/,
afgevaardigden der afdeeling Rotterdam; mr. P. W. de
Koning, 'J. F"nlee en mr. P.van Sonsbeek, afgevaardigden
cler afdeeJing Amsterdam; mr. G. C. '.1. Varenkamp en
dr. :J. L. Walch, afgevaardigden der afdeeling's.Gravenhage; Van Vri,iberghe de Coningh, afgevaardigde der
afdeeling Utrecht; C. v. Doorllbos en mr. R. P. Cleveringa,
afgevaardigden der afdeeling Groningen;:J. H. den Bandt
en D. A. va" Oven :Jr. afgevaardigden der afdeeling
Dordrecht; jltr. mr. W.
Snollck Hurgronje, afgevaardigde der afdeeling Middelburg. Voorts van de leden de
heeren mr. F. F. Bellkerna, S.:J. W. van Buuren en
7ac. Rinse.
De Voorzitter, de heer Marc. Emants, opent de vergadering met de volgeQde rede:
Afgevaardigc:len, Bestuurderen, Leden van het Nederlands Toneelverbond.
Vele jaren is >t al weer geleden, dat ik tot u spreken
mocht over onze toneeltoestanden in 't algemeen, in verhand beschouwd met de toestand van ons toneelverbond.
Evenmin als op enig ander gebied is op toneel gebied
alles bij het oude gebleven; wij kunllen dus gevoegelik
dit onderwerp nog eens behandelen.
Destijds hetoogde ik, dat hetgeen in ons land ontbrak
was :een publiek. Het spreekt van zelf, dat ik daar niet
mee wilde zeggen, dat er in Nederland niet genoeg uitgaande menschen zijn om onze schouwburg- en konsertzalen nu en dan te vullen. Het tegendeel blijkt, vooral
in den Haag, duidelik. zodra er maar in die zalen voorstellingen eo uitvoeriogeo worden gegeven, waarvoor de
grote trom vall de reklame duchtig is geroerd. Dan kunnen op dezelfde avoQd aBe zalen tot aan de nok gevuld
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Jeder lid van het Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw lid aan!
zijn en moeten nog weI menschen afgewezen worden
bovendien. Maar als ik spreek van het publiek, dat ons
ontbreekt, dan bedoel ik daarmee een voldoend grote
kern van mensen, die ook naar de schouwburg gaan als
de reklametrom niet is geroerd en die niet aanstonds
geneigd zijn uit die schouwburg weg te blijven als een
meneer, die hun onbekend is in een of ander blad verkJaard heeft, dat volgens zijn oordeel het stuk niet deugt;
mensen dus, die uit belangstelling in de dramatiese kunst
in 't algemeen en in de Nederlamlse dramatiesc kanst
in 't biezonder, weten willen wat er op dit kunstgebied
omgaat, die hun lievelingsauteurs en lievelingsakteurs
hebben en onbekommerd om 't geen anderen, zij 't kritici
zeggen, de stukken van deze auteurs willen kennen en
het spel van deze akteurs willen zien; mensen, die op
toneelgebied eigen meningen hebben, partij-trekken v66r
en tegen en die meer verlangen dan ,"oor een bepaald,
liefst heel klein bedrag, nu en dan eens een avond te
worden geboeid of vermaakt. Zulke mensen zijn in Nederland wei te vinden; maar hun aantal is nog altijd veel
te gering. In Duitsland, om van Frankrijk niet te spreken,
in Ouitsland waar over het theater·bezoek tegenwoordig
ernstig geklaagd wordt, hebben toch mannen als Hauptmann en Suderman beiden hunne getrouwen en wordt
van een van die twee een nieuw stuk aangekondigd, dan
is de schouwburg al voor ettelike voorstellingen vele
dagen te voren uitverkocht.
Alleen van Heijermans kan men zeggen, dat hij bij
ons zij n publiek heeft; maar dat geldt dan nog aileen
voor Amsterdam. Toen zijn stuk cUitkomsh in den Haag
werd vertoond bewees de akelig lege zaal duidelik hoeveel macht de kritiek.. • ondanks haar hardnekkige ontkenning ... in NederlaDd bezit niet zozeer nog om een
schouwburg te vuBen dan wei om onze toneelliefhebbers
t'huis te do en blijven en hen een stnk te doen veroordelen, dat zij niet hebben gezien.
Evenwel, al bezitten wij op toneelgebied nog geen hevredigende kern van toneelvrienden, toch is de belangstelling in oorspronkelike stukken en in de Nederlandse
toneelspeelkunst in de laatste jaren ontegenzeggelik
belangrijk toegenomen.
Werd voorheen de eerste voorstelling van een N ederlands stuk haast per se gegeven voor een lege zaal,
tegenwoordig is dit volstrekt niet altijd meer het geval
en de bijval, die stukken als Vondels Lucifer en Adam in
ballingschap, als Balzac's Mercadet, als het in zo menig
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opzicht veroudenle Mademoiselle de la Seigliere hebben
gevonden, zou zeker uitgebleven zijn, indien men het
voortreffelike spel niet naar waarde had geschat. Zeg ik
hier spel, dan verst a daaronder tevens, ja vooral de regie
en het, dank zij Royaards, eindelik verbeterde tempo.
Ter loops moet ik er echter op wijzen, dat hieruit geenzins de waarheid mag afgeleid worden van een mening,
die tegenwoordig weer vaak verkondigd wordt: dat namelik
een slecht stuk kan gered worden door het spel. Mijns
inziens is deze mening onhoudbaar. Zeker kan een goed
stuk in den grond worden geboord door slecht spel en
dat uitmuntend vlot spel bij een eerste opvoering heen
kan helpen over enkele gebreken zij toegegeven; maar
dit bewijst nog volstrekt niet, dat op den duur een slecht
stuk door goed spei betrekkelik kan voldoen. Nooit kan
een toneelspeler uit een stuk iets halen, dat er niet in
zit en legt hij, omdat het stuk hem zwak blijkt, er zoveel
van zich zelf in, dat schijnbaar het stuk daardoor verbetert, . .. in de meeste gevallen een onmogelikheid ...
dan wordt daardoor het stuk eenvoudig veranderd, dan
speelt hij 't niet volgt>ns de bedoeling van de auteur, dan
vertolkt hij 't dus niet goed; maar ... slecht. Worden
toneelspelers toegej uicht en zij n die toej uichingen iets
meer dan betuigingen· van beleefdheid, dan mogen de
akteurs zeker dikwijls een groot deel van die toejuichingen
voor zich zelf aanvaarden; maar altijd hebben zij ze voor
een deel te danken aan iets goeds van het stuk. Dat zij
omgekeerd ook te lijden hebben van de minderwaardigheid
van het stuk is even min tegen te spreken. Zelfs in onze hoogste en in onze intellektueelste
kringen . .. ik stel ze naast elkaar; maar kan ze niet
samenvatten . .. dringt allengs het besef door, dat de
nationale dramatiese kunst niet in aile opzichten achterstaat en gedoemd is te blijven achterstaan bij de dramatiese kunst in den vreemde. la, Royaards en Verkade
hebben tot zekere hoogte al een kern van vereerders en
voorvechters gekregen, mensen, die belangstellen in de
pogingen van deze artiesten om te breken met de sleur
en nieuw leven te brengen op hun gebied.
Wat merkt nu het Toneelverbond van deze langzame
kentering in
publieke opinie?
In de eerste plaats moet hier dankbaar vermeld worden,
dat wij in het genot zijn gekomen van twee subsidies,
een van de stad Amsterdam, een van de provinsie NoordHolland. Groot zijn die subsidies niet; ze kunnen ons
onmogelijk doen vergeten, dat wij Hoeger krachtiger
gesteund zijn geweest. De hervorming van onze school,
die enige jaren her als wenselik door de Aigemeene vergadering werd aanvaard, kan door geldgebrek nog steeds
niet ten uitvoer worden gelegd. Maar toch zouden wij
zonder deze subsidies verhinderd zijn tal van nuttige
maatregelen te nemen, waarvan het grote belang elk
jaar bij het opmaken der begrotingen ten duidelikste
blijkt. En alleraangenaamst is 't mij u tevens te kunnen
mededelen, dat ons Wertheim-fonds door iemand, die
onbekend wenst te blijven, met een gift van vijfhonderd
gulden is gestijfd... Daar staat echter tegenover, dat
toen we een poos geleden ook van de lands regering een
subsidie vroegen, ons werd geantwoord: stad en provinsie
moeten voorgaan en dat, nu het geeiste voorgaan van
stad en provinsie tot een feit is geworden, de landsregering
het goede voorbeeld nog altijd niet heeft gevolgd.
Onzekoningin-moeder he eft 't eens zo goed gezegd
en sedert is 't al zo vaak herhaald, dat Nederland groot
moet zijn daar, waar een klein volk als het onze groot
kan zijn.
Is dit niet in de allereerste plaats het geval op kunstgebied; wordt dit niet bewezen door onze schilders, die
het voorrecht hebben zich te kunnen uitdrukken in een
internationale taal? Mij dunkt het is de plicht van elke
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landsregering, tot welke riehting ze ook behoort, op kunstgebied elke ernstige poging te steunen, die ten doel heeft
de eer van ons yolk op waardige wijze te handhaven.
Van die plichtsvervulling bespeuren wij echter op ons
terrein zo goed als niemendal. Onze regeting schijnt te
menen, dat wij veel meer kans hebben groot te worden
op het gebied van de kookkunst. Kookscholen altans
worden gesubsidieerd. Nu vind ik dit laatste best. Te
Parijs laat ik nooit na eens te genieten van de uitstekende
franse keuken: Maar toch durf ik de vraag stellen: wat
draagt meer bij tot de glorie van Frankrijk: de Parijse
keuken of het Theatre Frans:ais?
Napoleon al heeft het Theatre Frans:ais, genoemd: la
gloire de la France en hij heeft er zelfs bijgevoegd : opera
n'en est que la vanite.
Dat laatste mogen zij bedenken, die een nieuwe Haagse
stadsschouwburg in de eerste plaats willen bestemmen voor
de Franse Opera.
Miljoenen worden geeist om onze zelfstandigheid met
de wapenen te kunnen verdedigen. Ik zal er mijn stem
niet tegen verheffen; maar wei wil ik er op wijzen, dat
er een tijd kan komen, waarin die zelfstandigheid zoal
niet uitsluitend dan toch hoofdzakelik zal moeten blijken
uit onze eigen taal en onze ei~en kunst. 't Is zeker noch
te vroeg, noch ongepast nu al voor die tijd te zorgen, er
nu al voor te waken, dat wij altans in onze kunst ons
zelf kunnen zijn en ons zelf kunnen blijven.
Waar de hoge regering voorgaat met de nationale kunst
te veronachtzamen, daar is 't niet te verwonderen, dat
stedelike besturen er over den ken van die kunst nog wat
te halen. In Berlijn werd een poos geleden voorgesteld
van het schouwburgbezoek belasting te heffen. Dit voorstel
is daar onder de opgewekte verontwaardiging bezweken.
In den Haag daarentegen, waar van gemeentewege voor
de kunst niets wordt gedaan, rakelt men het jammerlike
plan weer op. Men doet daar op kunstgebied juist zo als
onze spoorwegmaatschappijen handelden op hun terrein.
Die namen uit Duitsland over het onredelike»Platzkartengeld,) voor de harmonika-treinen en toen Duitsland die
lastige en dwaze belasting weer af had geschaft~ bleef ze
bij ons bestendigd.
Daar komt bij, dat men in den Haag, een stad, die
minstens een eigen toneelgezeischap en over minstens
twee behoorlike schouwburgen moest kunnen beschikken,
al jaren lang tobt om een goede schouwburg te krijgen
en in de bestaande zaak tot nu toe vergenoegt heeft met
voorstellingen gegeven door gezelschappen, die, t'huis
horend te Amsterdam of te Rotterdam, zelden of nooit
te s' Gravenhage een stuk voor 't eerst opvoeren en Of
telkens dekors en rekwiesieten mee moeten brengen Of
telkens een stuk niet naar de eis kunnen spelen. En deze
enige Haagse schouwburg, die tal van jaren geleden wegens
brandgevaar werd afgekeurd, wordt tans afgebroken. Krijgen
wij er nu van gemeentewege twee betere voor in de plaats,
een voor het zangspel, een voor het toneelspel? Geen
denken aau. Ons stedelik bestuur, dat al de jaren na de
afkeuring veriopen, in echt Haags gezeur en geslabak \'oorbij
heeft laten gaan, dat er zich niets om bekommert of door
zijn schuld de vele mensen aan de schouwburg verbonden,
plotseling van hun inkomsten worden beroofd, dat er niets
om geeft of door zijn schuld de Haagse kunstliefhebbers
wie weet hoe vee I jaren lang gedwongen worden het geheel
zonder schouwburg te stellen, dat aileen bij feestelike
gelegenheden onder het drinken van eerewijn de Nederlandse kunst hooghoudt en diezelfde kunst in het dageliks
leven graag als een melkkoe zou beschouwen; dat stedelik
bestuur vindt 't al heel mooi, als er op de bekrompen
plaats van de oude schouwburg voor heel vee I geld een
nieuwe komt, die dan weer bekrompen zal staan en bekrompen zal zijn ingericht.
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Werd die schouwburg nu ten minste een monument van
nation ale bouwkunst; maar dat niet. We hebhen al een
karakterloos vredespaleis, waarvoor een vreemdeling het
plan leverde, dat door een Nederlander een beetje werd
vervormd en pasklaar gemaakt. Waarom zouden we ons
niet op dezelfde wijze een karakterloze schouwburg verschaffen? En dat gebouw, door een vreemdeling ontworpen,
wordt dan nog... zie de beraadslagingen in de Gemeenteraad .. , in hoofdzaak bestemd voor vreemde kunst ter
wille van vreemde diplomaten!
Indien 't waar is, dat de hedendaagse Nederlanders
niets meer kunnen, dat wij op elk gebied onze toevlueht
moeten nemen tot naapen of tot het inhalen van vreemde
hulp, zouden we dan niet verstandig doen allereerst een
stelle:je stadsbestuurders uit Duitsland te ontbieden, mannen,
die beseffen wat nationale waardigheicl is en waarin de
plicht bestaat van een stedelik bestuur tegenover de nationale kunst? (Applaus. Bravo's).
Het bestuur van de Nederlandse Residentie altans
schijnt de leer te zijn toegedaan, dat een klein yolk daar,
waar het groot zou kunnen zijn, zich van zijn belachelikste
en misselikste zijde moet laten kennen. En als heeft het
dageliks bestuur daar nog niet genoeg voor gedaan, zet
de burgemeester de kroon op het werk door voor tooneelwerken een censuur in te stellen, die, God betere 't, zal
uitgeoefend worden door.... de politie.
Dikwijls heeft men ons verweten bij het maken van
vergelijkingen altijd het hoofd te wenden naar Duitsland,
waar kleine vorsten voor hun eigen genoegen of ter wille
van hun populariteit de schouwburgen met belanrijke
sommen steunen. Het zij mij daarom vergund u nu eens
te wijzen op Zwitserland. Daar schenkt de stad Basel ...
een stad, die half zo groot is als den Haag, die geen
regerende vorst herbergt, waar zelfs de Bondsregering
niet vertoeft, jaarliks 60000 frans subsidie aan het theaterbestuurt waarvoor dit verplicht is's winters gratis zes
zogenaamde cSchiilervorstellungen" te geven. En nu bewere men niet, dat dit geschiedt ter wille van de vele
vreemdeIingen, die jaarliks Basel bezoeken. Die vreemdelingen blijven in Basel zelden langer dan een a twee dagen
en dat doen ze merendeels in de zomer, wanneer het
theater gesloten is. Aan een belasting op het schouwburgbezoek wordt in Basel niet gedacht. En in Zurich is 't
evenzo. Maar ook de Duitse steden, waar geen regerende
vorsten wonen, hebben uitmuntende schouwburgen, bouwen
er nieuwe bij (zie Essen) en verstrekken belangrijke sub·
sidies. De stad Metz geeft 45000 Mark en daar heeft
het Theater bovendien nog 15000 Mark van de Rijkslandsregering. In Dortmund, Leipzig, Keulen, Freiburg worden
de stads-schouwburgen geheel door de gemeente zelve
geexploiteerd en genieten de Direkteurs salarissen van 12
tot 30000 Mark. In Antwerpen - om terug te keren tot
een klein land heeft de schouwburg 30000 francs
subsidie en nog 10000 francs voor de decors.
Hoe benepen burgerlik, hoe arrnzalig kruienierachtig,
hoe dom onnationaal en onartistiek steken daartegen onze
N ederlandse toestanden af!
. Toch zou met betrekkelik kleine offers ons publiek al
zo veel tot verbetering van die toestanden kimnen doen.
Volgens een gerucht hebben de Strauss-voorstellingen in
den Haag achtergelaten een deficit van 80000 gulden.
Dat deficit is gedekt. Ere aan de gelukkigen, die zoveel
geld voor kunst konden en wilden geven! Dat zij dit
deden voor vreemde kunst mag hun, partikuIieren, niet tot
een verwijt worden gemaakt, al profiteert in elk ander
land de nationale kunst zeker 't eerst van de vrijgevigheid
zijner Maecenassen. Het gold hier ons te laten kennismaken met een inderdaad zeer merkwaardige nieuwe kunst.
Wij willen er dus aileen dankbaar' voor zijn, dat wij daartoe in de gelegenheid werden gesteld. Maar wat wordt
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er nu voor de Nederlandse, voor onze eigen kunst gedaan?
0, Nederlandse toneelgezelschappen worden ook wei met
Nederlands geld gesteund Ere alweer aan de gelukkigen,
die daartoe in staat zijn en dit ook doen. Toch is dit
niet het voornaamste waaraan wij behoefte hebben. Veel
nodiger blijft een vast, liefst niet al te klein, intellektueel
ontwikkeld, artistiek voelend publiek, dat in de eigen
toneelschrijf- en de eigen toneelspeelkunst be lang stelt,
een publiek, waarop de schouwburgdirekteuren kunnen
rekenen. Zo'n publiek zal voor Nederlandse voorstellingen
vermoedelik geen zeven a zestien gulden per plaats willen
geven om te kunnen zeggen: wij waren er die avond ook.
Hoge prijzen besteedt een Nederlander nu eenmaal aIleen
voor vreemde waar. Maar zo'n vast pubIiek zou 't zeker
kunnen verhoeden, dat onze toneelspelers al te vaak moeten
spelen voor prijzen, die schandelik laag zijn, een misstand,
waarvan weer allerlei andere misstanden het gevolg zijn.
Aileen, waar zo'n vast publiek bestaat, kan een nationaal
toneel bloeien, voelen de schrijvers zich opgewekt voor
het eir-en tooneel te schrijven en zal de toneelspeler in
het maatschappelik leven de plaats innemen, die hem toekomt. En dat zou te verkrijgen zijn als ons yolk maar
aan het eigen toneel wilde offeren wat het nu ten offer
brengt aan bioskopen, specialiteiten-theaters, voorstellingen
van vreemde gezelschappen in en buiten Nederland. Er
zou zelfs voor die bioskopen, die specialiteiten-theaters en
die vreemde voorstellingen wei iets overblijven indien
ieder, die daar nu geregeld heengaat, in de eerste plaats
, onze voornaamste nieuwe stukken, waartoe ik dan aile
oorspronkelike stukken reken, eel'l keer wilde gaan zien.
Ongetwijfeld zou een dergelik echt belangstellend publiek
ook ons Toneelschool in staat stellen beter nog zijn taak
te volbrengen dan thans het geval is en ons niet noodzaken met kunst en vliegwerk het aantal leden op peil
te houden.
Nu is 't mij bekend, dat een groot deel van ons yolk
aan het toneel de rug niet toe zou keren als er op dat
toneel maar andere kunst werd vertoond. Dat hoort men
ten minste beweren en wij willen aan de oprechtheid van
die bewering niet twijfelen. Maar waarom doet dat deel
dan niet zijn best die andere , betere kunst te verkrijgen ?
Wat mij betreft, ik zou op onze planken gaarne aIle
soorten van dramatiese kunst vertegenwoordigd zien ; maar
door aan het toneel de rug toe te keren krijgt men er
niet een.
En ik herhaal 't: men onderschatte, ook voor ons kleine
volk, ja, juist voor ons kleine yolk, de waarde en de betekenis toch niet van de kunst in 't algemeen en van de
dramatiese kunst in 't biezonder. Onmegelik kan ik het
eens zijn met een kriticus, die in de afgelopen winter
verkondigde, dat in de dramatiese kunst ook de fijnste gedachten en gevoelens tot uiting kunnen komen. Reeds
daarom niet, omdat die kunst zich richten moet tot de
massa. Net even min als een redenaar aan honderden
sommige dingen duidelik zal kunnen maken, die hij misschien weI in staat is onder vier of zes ogen een of twee
toehoorders te doen begrijpen en meevoelen, zo zal de
toneelschrijver fiasco maken; die al te fijn werk voorzet
aan een goed gevulde zaal. Maar dit belet niet, dat de
dramatiese kunst duideliker dan enige andere kunst spreekt
zoowel tot als van een yolk. Daarom wordt dan ook zo
vaak een yolk tot zekere hoogte geschat naar de waarde
van zijn ton eel. Moeten wij ons zelf beoordelen naar ons
Nederlands toneel en dan niet aileen te radegaan met
onze toneelschrijf- of met onze toneelspeelkunst, maar met
onze toneeltoestanden in 't algemeen, dan geloof ik ....
Edoch alvorens te besluiten moet ik u nog iets vertellen.
In de afgelopen winter wilden enige toneelliefhebbers
in een kleine stad een afdeling oprichten van ons verbond.
Ik behoef u weI niet te zeggen hoe verrast en hoe ver-
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ik was! Men bleek vol moed, vol lust, vol ijver te
zlJn; op minstens vijf en twintig leden geloofde men aanstonds te kunnen rekenen. Wat bleek echter ook? Onze
toneelliefhebbers dachten dus voor vijf gulden per hoofd
en per jaar van zo'n vijf en twintigtal leden. zij e1ke
winter minstens drie goede voorstellingen zouden kunnen
krijgen. die hun dan aan zaalhuur, reiskosten of andere
extra's geen cent behoefden te kosten. Dat noem ik nog
eens offervaardigheid van de nationale kennis!
la, moeten wij ons zelf beoordeelen naar onze toneeltoestanden, dan kunnen wij instemmen met het Engelse
rijmpjer dat:

b~.ijd

• . . . . . . . . . . . • the fault of the Dutch
Is giving too little and asking too much!

(Applaus).
Voorts brengt spreker hulde aan drie personen,
1°. aan den heer Van de Wall Perne. onzen zoo
geeerden lecraar in de costuumkunde, die ons helaas door
den dood is ontvalIen. Hoeveel goeds wij ook van zijn
opvolger mogen verwachten, wij kunnen ons niet verhelen
dat het overlijden van den heer Van de Wall Perne voor
onze Tooneelschool een groot verlies is;
2°. aan mej. Dussault, die vrijwillig hare werkzaamheden aan de Tooneelschool neerlegde. Wij zijn haar
dankbaar voor hare werkzaamheid aan de Tooneelschool,
waaraan zij zestien jaren gewerkt heeft en die zij altijd
een goed hart heeft toegedragen;
3°. aan den heer A. van der Horst, die onze Commissie
van Beheer en Toezicht op de Tooneelschool door vertrek
naar Antwerpen verlaat. Door zijn werkzaamheden kon
hij dikwijls de algemeene vergaderingen niet bijwonen,
maar wij hebben zijn adviezen steeds op hoogen prijs
leeren stelIen. Zijn heengaan is ook voor onze Commissie
een gevoelig verlies.
Moge het hem, zoo weI als mej. Dussault, welgaan.

(Toejuichingen.)
Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden achtereenvolgens goedgekeurd: de begrooting der Tooneelschool
1912/1913 en de algemeene begrooting 1912/1913 (beide
opgenomen in «Het Tooneeh van 15 April 1912).
De Voorzitter deelt mede dat in de pauze gelegenheid
zal worden gegeven om de op de agenda vermelde verkiezingen te houden. Wat betreft de verkiezing van een
dame-patronesse in de plaats van mevrouw Simons"Mees,
die zich niet herkiesbaar stelt, deed het Hoofdbestuur het
voorstel in deze vacature niet te voorzien, naar aanleiding
van een ter vergadering toe te lichten voorstel van het
college van dames-patronessen. Volgens den Voorzitter
nu heeft het voorstel der dam~s-patronessen de strekking,
het college tot twee dames te beperken en weI omdat de
Commissie van Beheer en Toezicht op de Tooneelschool
bezig is een voorstel te bewerken, om tot een nieuwe
wijze van verkiezing te geraken. Spr. meeni dat de vergadering geen bezwaar zal hebben tegen het voorstel, om
in de vacature niet te voorzien.
De heer 'lac. Rinse. secretaris van de Commissie van
Beheer en Toezicht op de Tooneelschool, deelt het volgende mede:
De beide dames-patronessen hebben zich tot het dagelijksch bestuur der Commissie en het Hoofdbestuur gewend
met het voorstel het patronaat af te schaffen en in afwachting daarvan niet te voorzien in de vacature. De dames
hebben ter motiveering van haar voorstel de opmerking
gemaakt, dat deze betrekking is een sine cure, waarvoor
het niet aangaat, nu zij vacant is, een nieuwe functionaris
te kiezen. Wanneer men iemand uitnoodigt zich een benoeming te laten weigevalIen, zit men al dadelijk in verlegenheid, zoodra gevraagd wordt wat de werkkring van
de te benoemen persoon zal zijn. Het eenige werk is

feitelijk, dat de derde dame de beide andere leden helpt
benoemen in de Commissie van Belreer en Toezicht.
Waartoe deze lange weg om de dames in de Commissie te brengen noodig is, verklaren de twee patronessen
niet te begrijpen, en het nut daarvan ziet spr. ook niet in.
Het college van dames.patronessen had beteekenis in
den tijd, dat er een patronaat aan de school was. Nu
heeft het zijn reden van bestaan geheel verloren.
Bij de laatste reglementswijziging is reeds ernstig ovet'wogen te doen wat de dames thans voorstellen. De Com·
missie, die destijds de reglementswijziging voorbereidde,
heeft zich toen onthouden van het doen van een voorstel
tot opheffing van het college uit reverentie voor de zittende leden in dat college, ofschoon men algemeen inzag
het merkwaardige van het geval, dat drie dames-patronessen, die voor het leven benoemd waren, beschikten
over twee plaatsen in de Commissie van Beheer en Toezicht, terwijl de algemeene vergadering, bestaande uit de
afgevaardigden van aile afdeelingen van het Verbond, te
zamen slechts drie leden benoemde.
Het eenige wat de Commissie toen heeft voorgesteld is
geweest, dat de dames-patronessen, evenals de leden van
de Commissie van Beheer en Toezicht en van het Hoofdbestuur om de drie jaren zouden aftreden. De vraag was
toen of de Commissie tot reglementsherziening (de z. g.
reorganisatie-commissie) bevoegd was Statutenwijziging
voor te stellen. Dat was ook de reden, dat geen verandering van de wijze van samenstelling der Commissie van
Beheer en Toezicht in haar geheel is voorgesteld. Want
ook toen werd ingezien, dat de geldende wijze van benoeming geen voldoende waarborg voor een doelmatige
samenstelling bood.
Dit blrjkt wel hieruit, dat toen in het reglement werd
opgenomen, dat in de Comniissie moeten zitting hebben
ten ruinste een tooneelspeler, tooneeldirecteur of regisseur;
een tooneelschrijver en een onderwijsspecialiteit. Dat men
de moeielijkheid van het nakomen van dit voorschrift
binnen de grenzen der Statuten gevoelde, blijkt hieruit,
dat de algemeene vergadering - Spr. meent op voorstel
van mr. Fentener van Vlissingen de woorden «zoo"
veel mogelijk» heeft ingevoegd.
Reeds vroeger was door het Hoofdbestuur toegezegd,
dat bij de samenstelling der Commissie zou worden rekening gehouden met de wenschelijkheid, dat de meerderheid der leden te Amsterdam woonachtig zou zijn.
Zooals het thans is geregeld, worden 4 van de 9 leden
der commissie aangewezen door en uit het Hoofdbestuur,
bij welks samenstelling met geen enkel wettelijk voorschrift
behoeft te worden rekening gehouden; twee door en uit
de drie damespatronessen. wier benoeming eveneens zonder
eenige beperkende bepaling geschiedt. De voorschriften
voor de samenstelIing der commissie gelden dus maar
aIleen voor de drie vrije plaatsen, welke de algemeene
vergadering heeft te bezetten.
Ais volgens het thans geldende systeem een doelmatig
samengestelde commissie wordt verkregen, dan is dat
meer geluk dan wijsheid. De reglementaire bepalingen
leveren daarvoor, althans geen voldoende, waarborg op.
De commissie ondervindt de bezwaren van de tegenwoordige regeling telkens als een vacature in haar midden
ontstaat.
Daarbij komt nog, dat de commissie bij de benoeming
van nieuwe leden, krachtens het reglement niet behoeft
- en in de practijk ook niet wordt - gekend, een nadeel
dat voor een commissie, waarin de onderlinge samenwerking
der verschillende elementen zoozeer noodig is, allerminst
denkbeeldig mag heeten. De commissie kan toch zelf het
best beoordeelen. als haar een lid ontvalt, op welke wijze
de open plaats dient te worden bezet.
Daarom za) het in het belang van een doelmatige
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samenstelling der commlSSle zijn, als aile negen heden
van het bestuur der Tooneelschool worden benoemd recht
door de algemeene yergadering.
Wil de algemeene vergadering dezelfde personen belloemen tot led en van het Hoofdbestuur en van het
Tooneelschoolbestuur, dan kan zij dit doen. Wil men er
een lichaam van maken, clan is 5pr. dit ook goed. Laat
men dan het bestuur der Tooneelschool opdragen aan het
Hoofdbestuur. mits men daarmede dan maar rekening
houdt bij de samenstelling van het Hoofdbestuur.
Een andt'r bezwaar tegen het in 1870 gemaakte reglement
is de wijze waarop de verhouding tusschen commissie en
hoofdbestuur is gcregeld. Ais be ide colleges minder
goed harmonieerell - wat spr. nog niet hceft bijgewoond dan kan de invloed van het eene college dien van het
andere opheffen. De tegenwoordige regeling is op papier
gebracht vier jaar voor de Tooneelschool is opgericht en
toen er dus op dit punt geen ervaring bestond. Sinds
dien is de noodzakelijkheid van een twee-kamerstelsel
hier niet gebleken. Integendeel, wie het archief bestudeerde, zou zien, dat er tijden zijn geweest, dat het
Hoofdbestuur meer en meer trad op het gebied van de
Comm;ssie van Beheer en Toezicht en over die commissie
heenging, haar feitelijk met lamheid sloeg. Dit zijn de
slechtste tijdell geweest in het bestaan der School.
Geen nadeel zou het ook zijn als de hoofdbestuurders,
die geen zitting hebben in de Commissie van Beheer en
Toezicht en de leerlingen niet kennen, geen stem had den
bij de verschillende examens, wanneer zij toevallig tegenwoordig zijn Spr wil niet zeggen, dat dit geschierlt,
maar het reglement luidt zoo dat het kan geschieden. Dit
klemt te meer als men weet, dat nu de leeraren sedert
enkele jaren niet meer een adviseerende, doch een beslissende stem uitbrengen, door niet minder dan 26 personen aan de stemming kan worden deetgenomen. Een
aantal examinatoren om een candidaat den moed in de
schoenen ~ doen rinken!
De tijd is thans alleszins gunstig om een herziening
van het reglement van 1870 in overweging te nemen, 10.
omdat de dames-patronessen zelf opheffing van haar ('01lege vragen; 2°. omdat ze harmonie tusschen de verschillende C'ategorieen van leden in de commissie door niets
wordt verstoord; 3° omdat ook de verhouding tusschen
Hoofdbestuur en Commissie niets te wenschen overlaat.
De Corrimissie was dan ook eenstemmig, toen zij besloot aan de algemeene vergadering in overweging te
geven in afwachtillg van een door het Hoofclbestuur en
de Commissie tegen de volgende algemeene vergadering
te ontwerpen herziening nopens het bestuur der Tooneelschool. de benoeming van een dames·patrones ter voorziening in de bestaande vacature aan te houden.
De Voorzitter zegt eenigen tijd afwezig te zijn geweest
en daarom eenigszins verrast zijn door deze uitvoerige
toelichting. Hij wil niet opkomen tegen wat de heer Rinse
zegt, maar een ding heeft hem getroffen, n.!. dat de dames
zichzelf willen afschaffen. Indien de dames echter beweren
een sinecure te zijn, dan moet spr. zeggen dat de dames
de fundie nooit zoo hebben opgevat.
Mr. '}. van Schevichaven verklaart met veel be langstelling de woorden van den heer Rinse te hebben gevolgd.
Om echter misverstand te voorkomen merkt hij op, dat
in de Commissie van Beheer en Toezicht nog geen besluiten zijn gevallen, zoodat het mogelijk is dat van het
schema, gelijk het is aangegeven, nog wordt afgeweken.
De heer Rinse doet uitkomen dat wat hij heeft medegedeeld, afgeschreven is uitde notulen der Commissie.
De Commissie heeft eenstemmig besloten aan de alge·
meene vergadering in overweging te geven. in afwachting van een door het Hoofdbestuur en de Commissie
tegen de vblg-ende algemeene vergadering te ontwerpen
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nopens het bestuur der Tooneelschool de be·
noemmg van eene dame-patronesse ter voorziening in de
bestaande vacatnre aan te houden.
De Voorzitter,' Dus wat u gezegd heeft, is niet anders
dan de toelichting tot dat voorstel ....
De heer Rinse,' Opdat de algemeene vergadering zou
begrijpen de portee van het voorstel.
Mr. P. W. de Koning meent, na de toelichting van
den heer Rinse te hebben gehoord, dat men op het oogenblik
niet moet praejudiceeren op het later te nemen besluit.
De tekst van het voorstel van het Hoofdbestuur geeft
echter aanleiding tot een dubium. Het Hoofdbestuur stelt
voor in deze vacature niet te voorzien. Spr. stelt voor
te lezen: Het Hoofdbestuur stelt voor in deze vacature
voo1'loopig niet te voorzien.
Aldus gewijzigd, wordt het voorstel van het Hoofdbestuur
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Mr. '}. van Schevichaven brengt vervolgens het Verslag
uit van de Commissie van het Pensioenfonds.
L'e Voorzitter brengt hem dank voor zijn belangrijk
verslag en herhaalt zijn opwekking aan de tooneelschrijvers
om bij het verleenen van vergunning tot opvoering hunner
stukken door dilettantvereenigingen den wensch uit te
spreken, dat die vereenigingen in het belang der goede
zaak f 1 0 . - afstaan aan het Pensioenfonds.
Na de pauze wordt door Jhr. Mr. W. H. Snouck
Hurg-ronje, met den heer D. A. van Oven '}r. tot lid
van het stembureau aangewezen, mededeeling gedaan van
den uitslag der verkiezingen.
Dew is als voigt:
Herkozen zijn tot leden van het Hoofdbestuur de heeren
mr. '}. van Sehevichaven, '}. H. Mignon en '}. C. van
den Tol, met 40 van 44 uitgebrachte stemmen (4 stemmen
waren in blanco uitgebracht).
Tot Leden van de Commissie van Beheer en Toezicht
op de Tooneelschool worden benoemd: in de vacature,
ontstaan door het vertrek van den heer A. van der Horst,
dr. C. '}. Vinkesteyn met 40 stemmen tegen 4, uitgebracht
op den heer A. Kolff; in de vacature, ontstaan door het
periodiek aftreden van den heer G. R. Deelman, de heel'
G_ R. Deelman met algemeene (44) stemmen.
Tot redacteur van «Het Tooneeh wordt voor den tijd
van twee jaar met algemeene (44) stemmen herbenoemd
mr. dr. C. A. Vaillant.
De heeren Sche~.'ichaven, Jl,fignon en v. d. Tol namen
hun herbenoeming aan. Den heeren Vinkesteyn. Deelman
en Vaillant zal van hun benoeming en herbenoeming
mededeeling . worden gedaan.
Als afdeeling aan welke rekening en verantwoording zal
worden gedaan, werd Amsterdam aangewezen.
Resloten wordt verder de 43ste Jaarvergaderingte Utrecht
te houden.
De afgevaardigde van «Utrecht» deelde mede, dat het
die Afdeelidg aangenaain zal zijn de volgende algemeene
vergadering te zuBen ontvangen, doch zeide niet zulk een
schitterend feest aIs Amsterdam gegeven heeft te kunnen
garandeeren.
De Voorzitter vindt het heel aardig wat «Amsterdam ~
heeft gedaan. Maar daf «Amsterdam» gereageerd heeft
op het besluit der vorige vergadering om den evooravond»
af te schaffen, wil niet zeggen dat volgende afdeeling gebonden is het voorbeeld van «Amsterdam» te volgen.
Bij de «rondvraag en sluiting» komt ter sprake een
voorstel van «'s Graven hage » , luidende:
«De algemeene vergadering noodigt het Hoofdbestuur
uit om na ingewonnen advies van de Commissie van Beheer en Toezicht en van den directeur en leeraren, te
overwegen of het mogelijk en wenschelijk zou zijn om op
de Tooneelschool toe te laten toehoorders en toehoorsters
voor enkele vakken.»
herzi~ning
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Aangezien dit voorstel niet tijdig is ingediend, kon het
niet op de agenda worden geplaatst en zijn s/a der stemmen
van de vergadering noodig om het in behandeling te nemen.
Geen der aanwezigen heeft tegen het in behandeling
nemen van het voorstel bezwaar.
Dr. J. L. Walch licht het voorstel namens de afdeeling
's-Gravenhage toe. Het "oorstel is, zcgt hij, tot stand
gekomen met het oog op een bepaald yak, het yak «voordrachb. Het is de overtuiging van de afdeeling Den Haag,
dat in de opleiding voor dit yak exceptioneel in ons land
een lee.nte bestaat. Personen die als voordrachtkunstenaars
wenschen opgeleid te worden, trachten die leemte aan te
vullen door Of naar Parijs Of. naar Berlijn te gaan, teneinde daar te vinden wat ons land niet biedt. Echter
bereiken zij dusdoende hun doel niet: zij worden niet
gevormd tot Nederlandsche voordrachtkunstenaars. Een
enkele, als Marie Kalff, gelukt het de Fransche voordracht
zich eigen te maken, maar vervreemdt dan in gelijke mate
van de Nederlandsche kunst. Bovendien gaat er, door
zoo te handelen, te veel tijd verloren.
N u is er in ons land ook een ander middel, n.l. dat
men les gaat nemen bij particulieren, maar het zou veel
beter zijn wanneer op de Tooneelschool geschiedde \Vat
particulieren thans doen. In de eerste plaats zou de
Tooneelschool een officieel of een semi-officieel diploma
kunnen uitreiken. in de tweede plaats zouden de leerlingen
in het yak aan de Tooneelschool bekend worden niet met
een methode, maar met verschillende methoden \"an \'oordracht.
Het voorslel heeft \"ooral betrekking op het vak voordracht. doch wanneer het aangenomen wordt, zouden er
ook toehoorders van andere vakken kunnen komen. Dit
zou van zeer veel belang voor ons volk zijn. Spr. denkt
hierbij aan het academisch onderwijs in de letteren. Hij
wil daarop geen te scherpe kritiek laten hooren, maar hij
gelooft dat het een feit is, dat heel vee I studenten gaarne
de lessen in dramatische literatuur van den heer Wilson
zouden volgen.
In een vorige openingsrede heeft de
Voorzitter ook gesproken over de onvoldoende voorbereiding van tooneelcritici en de wenschelijkheid uiteengezet,
dat zij bepaalde lessen zouden bijwonen. In dit opzicht
zou ook het toelaten van toehoorders voor enkele vakken
een voordeel kunnen zijn.
Wordt het voorstel aangenomen, dan zal de Tooneelschool het voorbeeld volgen van conservatoria en scholen
van beeldende kunsten. Die laten overal ook toehoorders toe.
Ais bezwaar tegen het voorstel is spr. in de eerste plaats
tegemoet gevoerd, dat het aannemen van het voorstel een
terugkomen zou zijn op een vroeger besluit. Vroeger.
zoo zei men, bestonden de toehoorciers, maar men schafte
ze af omdat de practijk zulks eischte. Is spr. echter goed
ingelicht, dan was 't indertijd slechts een zeer beperkte
toelating, n.\. voor acteurs, die reeds aan bestaande instellingen verbonden waren. (Stemmen: «Niet waar! ') )
Dan had men dit bezwaar, dat heel veel leerlingen bij
toelating van toehoorders zullen volstaan met het minimum
der toehoorders, om daarna toch met recht te kunnen
zeggen: «ik ben op de Tooneelschool geweest.» Spr.
gelooft echter niet dat :loo'n bewering op de tooneeldirecties zulk een magisehe werking zal hebben, dat deze
zullen nalaten te onderzoeken wei ken omvang dat zijn op
de TooneeLschool heeft gehad.
Hiermee is het voornaamste gezegd Spr. gelooft dat
velen met hem overtuigd zullen zijn, dat in de opleiding
wat voordraeht betreft in ons land een zeer aanzienlijke
leemte bestaat; dat zelfs in het heele yak oratoria ons
land verre ten achter is bij onze naburen, en dat het
zeer zeker tot de populariteit der Tooneelschool zou bijdragen wanneer zij in die leemte voorziet.
De Voorzitter wijst er OPt dat dr. \Vakh ten onreehte

heeft aangenomen, dat er bij aanneming van het voorstel
iets anders zal gebeuren dan dat het Hoofdbestuur zal
gaan onderzoeken. Of het Hoofdbestuur de zaak in overweging zal nemen, daarover alleell moet thans gestemd
worden.
Mr. :1. van Sclievichaven doet uitkomen dat naar zijn
opvatting en de opvatting van verschillende leden van
Beheer en Toezieht het gaan in de richting zooals de
heer Walch heeft ontwikkeld, feitelijk zou leiden tot het
opofferen van de belangen der leerlingen, die wij thalls
kennen, aan de belangen van een andere categorie. Spr.
zegt dit aileen om de zaak zelf eenigszins te preciceeren,
niet om invloed uit te oefenen op de stemming over het
voorstel.
Aileen wil hij er op wijzen, dat de quaestie van toehoorders buiten de tooneelwereld herhaaldelijk behandeld
is en dat men steeds tot de slotsom is gekomen. dat een
dergelijke toelating niet zou zijn in het belang der Tooneelsehool. Niettemin kunnen wij 't nog wei eens weer
gaan onderzoeken . Of meon er eehter anders over zal
den ken, spr. gelooft 't niet.
Mr. P IV. de Koning meent dat de quaestie altijd een
brandende quaestJe is geweest. Waar het voorstel vall
Den Haag alleen de strekking heeft de zaak te onderzoeken, zal een prise en consideratIon moeielijk geweigerd
kunnen worden.
Aangezien de quaestie reeds zoo dikwijls behandeld is
zal er even weI kans zijn op een vruchtbaarder en nieU\\-e
geziehtspunten openende discussie, als «Den Haag» een
schriftelijke toelichting geeft, indien de zaak bij het
Hoofdbestuur en bij de Commissie van Reheer en Toezieht komt.
• Den Haag' verklaart zich bereid een schriftelijke toelichting te geven.
De heer Jac. Ri"se wenscht een enkele opmerking te
maken. De thans aanhangige quaestie is niet altijd een
"brandende quaestie, geweest. Er zijn rapporten uitgebracht in 1885 en 1886, in 1895. in 1904 en 1905, en in
die verschillende tijden is er onder de menschen van de
meest uiteellioopende meening nooit een gevonden, die
het instituut hospitanten van de Tooneelschool heeft verdedigd. Er zijn speciale gevallen bijgekom~n. Er zijn geweest - en er zijn er nog -- uitgenoodigde hospitanten.
I n 1910 waren er toegelatenen met een minimum aantal
lessen. Er is geweest een dilettanten-cursus. 't Is een
fiasco geweest, om niet te 5preken van de B.leerlingen.
die wij erg blij zijn kwijt te wezen en die nooit in beseherming genomen zijn.
Gehoord de toelichting op het voorstel, wijst spr., om
geen valsche vooruitzichten te openen, erop, dat iemand,
die de tegenwoordige inrichting der Tooneelschool kent,
zal ingaan op het theoretisch heel mooi lijkende, maar
practisch heel gevaarlijke en tot fiasco voerende denkbeeld.
Men lOU het best doen over het vreemde element van
toehoorders niet te spreken; deze zullen desorganiseerend
en demoraliseerend op de school inwerken.
Mr. De Koning constateert dat de quaestie, hoewel drie
maal dood verklaard, blijkens haar weer oprijzen, toch wel
een levendige quae~tie blijkt te wezen, zoodat voor een
in overweging nemen alleszins reden bestaat.
Dr. Walch is het met de opmerking, door den Voorzitter gemaakt, volkomen eens. Het was echter nood·
zakelijk op de zaak zelf in te gaan. De andere heeren
hebben zulks eveneens gedaan. De heer De Koning is
spr. dankbaar voor zijn adhaesie. De heeren Schevichaven
en Rinse hebben zeer krasse termen gebruikt, maar het
waarom niet toegelieht. Spr. zou gaarne hebben de meening
! \"an directeur en leeraren der Tooneelschool.
De heer Rinse zegt op speeiaal verzoek de meening
van den di~ecteur der Tooneelschool te hebben weerI
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gegeven. Geen gemis aan reverentie aan hel Haagsche
voorstel deed hem spreken zooals hij gesproken heeft.
Hij meent echter dat de Haagsche afdeeling aan het
verkeerdc is, als zij in de Tooneelschool verw~zenlijking
van haar denkbeeld wil vinden. Zij zal die elders hebben
te zoeken.
~Ir. Sclurvichaven bevestigt dat de heer Rinse de meening
van den directeur weergegeven heeft.
Hierna wordt tot stemming overgegaan over het voorstelDen Haag. Het wordt aangenomen met algemeene stemm en,
op die van de afdeeling Rotterdam na, zoodat, naar de
Vooyzitter toezegt. het Hoofdbestuur op de volgende vergadering rapport over de zaak zal uitbrengen.
Voorts deelt de voorzitter der afdeeling Middelburg,
Yhr. Mr. W. H. Snouck Hurgronje, mede dat de
afdeeling Middelburg het ongeluk heeft gehad haar volijverigen secretaris Joh. L van der Pauwert te verliezen.
Hij was de spil waaromheen aIles draaide, maar zijn
wankelende gezondheidstoestand noopte hem ontslag te
nemen. Door het heengaan van den heer Van der
Pauwert wordt misschien te schande gemaakt het algemeen
bekende spreekwoord, dat niemand onmisbaar is. Spr.
gelooft dat het verlies van den heer Van der Pauwert
voor de afdeeling onherstelbaar is.
De Voorzitter zegt dat de vergadering deze mede-deeling met pijnlijke gevoelens heeft aangehoord. Ook
het Verbond spijt het zeer dat de heer Van de Pauwert
heengaat, want het heeft hem altijd gewaardeerd, maar
spr. hoopt dat het den heer Snouck Hurgronje gegeven
moge zijn een geschikten opvolger van den heer Van der
Pauwert te vinden en hij verzoekt hem de groeten van
bet Verbond aan den heer Van der Pauwert over te brengen.
De vergadering wordt hierop gesloten.

Verslag der Vereeniging van NederlandS(jhe
Tooneelisten (Pensioenfonds), uitgebracht
in de vergadering van het NederI. Tooneelverbond op Zaterdag 25 MeL
Het jaar dat achter ons ligt is -zeer te!eurstellend geweest voor de Vereeniging. Verleden jaar gevoelde zij
zich gedwongen een noodkreet aan te heffen, ten einde
tooneeldirecties en leden er op te wijzen, dat zonder hare
en hunne hulp de vereeniging op den duur niet te handhaven zou zijn. Aan aIle tooneeldirecties werd dit verslag
met begeleidend schrijven namens het hoofdbestuur toegezonden; slechts de Raad van Beheer der Koninklijke
Vereeniging gaf officieel bescheid, de andere directies
zwegen, en hoewelmondeling enkele het voornemen te
kennen gaven de belangen der Vereeniging te zullen behartigen, nu het jaar en het tooneelseizoen ge~indigd is
moeten wij tot ons diep leedwezen constateeren, dat onze
hoop, dat de directies hare vroegere sympathie voor onze
Vereeniging zouden terugkrijgen, geheel illusoir blijkt te
zijn. En het zal ernstige overweging verdienen, of de
gansche werkwijze onzer Vereeniging, ten deele toch op
die hulp gebouwd, niet zal moeten worden herzien.
Eene zeer gunstige uitzondering maakte de Raad van
Beheer der Koninkl. Vereeniging "het Nederl. Tooneel";
deze heeft in veel opzichten dit jaar ons blijken van hartelijkste sympathie gegeven. Door zijn zoo ten volle gegeven steun aan een vertooning ten onzen bate mocht
die zoo voortreffelijk slagen, dat zij onze kas een nettobedrag van bijna f 800.-- bezorgde. Voor dien steun
niet aIleen, maar ook voor herhaalde bewijzen van sympathie met ons streven zeggen wij gaarne den Raad van
Beheer, het Bestuur van het Ondersteuningsfonds en den
heer directeur-gerant onzen hartelijken dank. Wij bevelen
onze Vereeniging in hun voortdurende sympathie ten
zeerste aan.
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Onze noodkreet aan de leden bleef ook weer bij de
meesten geheel onbeantwoord, aIleen de heeren M. Mijin
en ]. M. Wensma zijn niet bij de pakken gaan neerzitten,
zij zijn het die de vertooning hierboven genoemd, hebben
op touw gezet, toeI. het niet meer bestaande of zich
demission air gevoelende bestuur der Amsterdamsche afdeeling de zaak niet durfde of wilde entameeren. BehaLve
bij hunne directie vonden zij steun bij eenige dames-artisten,
die programma's verkochten, bij ons medelid den heer
Aug. Kiehl, die in de voorstelling medewerkte en bij de
heeren Gebrs. van Lier, die het manuscript van "Sherlock
Holmes" afstonden. Allen zij daarvoor onze hartelijke
dank gebracht: in het mooie financieele succes hebben zij
genoegdoening voor hun streven, en aan deze voorstelling
is het te danken, als ooze financieele uitkomst niet al te
slecht is. Andere leden deden weer niets; zij aanvaardden
de reductie en meenen daarmede hunnen plicht tegenover
de Vereeniging te hebben gedaan.
Zelfs het werven van donateurs, dat vroeger door enkelen
althans met animo werd gedaan, heeft geheel opgehouden,
zoodat zelfs de door overlijden en bedanken verloren donateurs niet door andere vervangen zijn met het gevolg, dat
de donaties zijn verminderd met ruim f 100.Oat de finantieele uitkomst desniettemin niet zoo slecht
is als verleden jaar is in de eerste plaats aan de Amsterdamsche voorstelling te danken; zij bewijst te meer, hoe
goed de finanties der Vereeniging zouden kunnen zijn,
wanneer tooneeldirecties en leden zich een beetje moeite
wilden geven in het belang der zaak, waarvan zij toch
allen profiteeren. Maar vooral dient er op gewezen te
worden, dat het Nederl. Tooneelverbond ons zijne zeer
gewaardeerde sympathie blijft schenken; de algemeene
vergadering stond ons opnieuw een subsidie van l 100.toe, ook eenige afdeelingen bleven steun schenken. Voor
de vertooning van ,,]onge Harten" van den heer Marcellus
Emants ontvingen wij van eene Vereeniging te Zutfen
f 10.-, van Mevrouw Tartaud-Klein voor de vertooning
van "Voor het diner" f 2.50. Dankbaar dienen wij ook
weder het Mevr. Kleine-Gartmanfonds te gedenken, uit
welks interest een overschot voor onze kas bleef, nadat
wij de daarop rustende lijfrente hadden betaald.
De geheele administratie incl. zaalhuur, drukwerk, vergaderingen enz. bedroeg dit jaar slechts f 37.701/2'
En zoo zal het ons dit jaar dan nog mogelijk zijn de
zelfde reductie van het v'Jrig jaar te geven, zonder dat
wij ons reservefonds behoefden aan te tasten; wij zijn
zelfs in staat een kleine f 100.- aan dit fonds terug te
betalen. Het weerstandsfonds, dat dient om de premiebetalingen voor te schieten, mocht de gelden terugontvangen,
vroeger aan een der leden voorgeschoten, zoodat dit weer
tot zijn vroeger bedrag is teruggekeerd.
Lijkt het dus weI, dat onze financi~n er dit jaar niet
zoo slecht bijstaan, nadrukkelijk moet er op worden gewezen, dat de reductie op de premies dit jaar evenals het
vorige jaar zeer klein is; er zijn een paar jaren geweest.
dat zelfs het dubbele kon worden uitgekeerd.
Hoewel nog zeer veel tooneelspelers niet bij onze Vereeniging zijn aangesloten haar doel in aanmerking
genomen veel te veel ~ moeten wij er ons ten slotte
eigenlijk in verheugen. dat er dit jaar geen nieuwe leden
bijkwamen, anders zou de reductie nog kleiner zijn geweest. Eenige leden vielen af die de Koninkl. Vereeniging
verlieten en daardoor geen lid van het Ondersteuningsfonds
meer waren. een paar anderen om de gelukkige reden,
dat het pensioen, waarvoor zij zich hadden verzekerd,
intrad. Tot deze laatsten behoort ook een der oprichters
onzer Vereeniging, de heer T. Stoel. die in een hartelijk
schrijven aan ons hoofdbestuur van de Vereeniging heeft
afscheirl genomen.
Met groote rlankbaarheid maken wi; melding van den
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belangeloozen steun, dien de Heer H. van Embden ons
schonk door hare boekhouding te blijven waarnemen.
In ons Bestuur kwam dit jaar geen verandering, de
heer A. Robertson W.Azn., aan de beurt van aftreding,
werd herkozen.
Konden wij in ons vorig verslag de hoop uitspreken,
dat eene interessante voorstelling, die het Bestuur had
voorbereid, maar die nog niet had kunnen plaats hebben,
in dit jaar zou gegeven worden wij moeten thans dit
verslag besluiten met de mededeeling, dat deze hoop ijdel
is gebleken, . omdat wij den steun niet verkregen, waarop
wij met eenige zekerheid meenden te kunnen rekenen.
Het Restuur:
Mr. ]. VAN SCHEVICHAVEN,
Voorzitter.
J. FUNKE,
Onder Voorzitter.

A.

VA~ DER HORST,

Penningmef!ster.

A. ROBERTSON W.Azn .
]. F. L. SCHUT.
JAN C. DE Vas.
M. HORN.

Secre/aris.

AMSTERDAMSCHE KRONIEK .
(D~: OPYLAMMINr.-SlROCCO).
Het Nederlandsch Tooneel heeft in de eerste Mei week
de premiere gegeven van Kistemaeckers 'fa Flam bee. j;e
voorstelling had plaats in den Hollandschen Schouwburg,
omdat de Stadsschouwburg in die week door de voorbereidingcn van de Wagner-Vereeniging in beslag was
genomen.
Het was voor de Kon. Vereeniging, die op het Leidscheplein aan ruimte en zekere luxe gewend is. een eigenaardige gewaarwording, eene voorstelling te geven in
den aHes behalve ruimen noch sierlijken Artis·Schouwburg.
Even toen het gordijn op was, verscheen twee leden van
den Raad van Deheer in de loge grillee cote jardin, en
die moet op hen wei een heel anderen indruk gemaakt
hebben dan de bonbonniere van den Stadsschouwburg.
Zoo speelde men onder oogenschijnlijk ongunstige
omstalldigheden ; en toch herinner ik mij sedert langen
tijd niet een voorstelling waarvan zooveel warmte, zooveel
gloed uitging, die zich van gene zijde van het voetlicht
aan de zaal mededeelde. Eensdeels was dit te danken aan
het lokaal, anderzijds aan het stuk. Want waarlijk, nu
bleek het weder eens overtuigend, hoezeer een comedie
de salon toch beter thuis is in die leelijke zaal van den
Artis-Schouwburg dan in het schip van den Stadsschouwburg, zoo groot en zeo mooi, maar 0 zop kil en ijl, waar in
d~ tooneelspelers op verren afstand van het publiek zijn
in een geweldige tooneelruimte, rari nantes is gurgite vasto!
Maar ook het stuk zelf had aandeel in het succes van
den avond. Want wat de bedenkingen ook zijn mogen
tegen het werk van Henry Kistemaeckers (en ze zijn
vele I), het sloeg in, het pakte, tengevolge van zlJn werkelijk «theatrale» eigenschappen.
Kistemaeckers neemt onder de moderne Fransche
dramaturgen een belangrijke plaats in. Hij heeft zijn gebreken: in de eerste plaats een zucht naar on'riading in
zijn werk, die hem bijfiguren doet scheppen. welke niet
altijd het noodige verband behouden moet de han de ling:
die de handeling niet aileen ophouden, maar nu en dan
werkelijk storen . Bepaald hinderlijk is dit gebrek in zijn
voorlaatste stuk Ie Marchalld de Bonheur j en ook fa
Flambee is er niet vrij van: wat beteekent b. v. de figuur
van den monseigneur? Ais die waardige prelaat in het
eerste bedrijf verschijnt, vermoeden wij dat hij een hoofd-

persoon in het drama zal worden, misschien de raisonneur,
misschien de deus ex machina dien de auteur in gereedheid houdt om den knoop te ontwarren of door te hakken
dien hij gaat leggen. Maar hij wordt niets; integendeel,
als de auteur hem weHicht best had kunn€n gebruiken
voor zijn ontknooping, zendt hij het uit wandelen . Jammer!
Want het derde bedrijf is zwak, de oplossing i!l wat de
Franschman noemt: "laborieux~.
En gaan wij ons rustig nederzetten tot het onderzoek
naar de karakter-ontwikkeling die de schrijver geeft, dan
komen we (en dit is een ernstige grief tegen Kistenmackers,
die ik indertijd reeds maakte tegen zijn Rtvales) bedrogen
uit. Dan zien wij door de prachtige structuur van het
stuk heen, den schrijver, die zijn marion etten laat spreken
en dot'n zooals hij het wil zonder zich om de logica te
bekommeren. Men oordeele.
Het huwelijk tusschen kolond Felt en zijn vrouw is een
failure. Niet om het banale motief dat den grondtoon
uitmaakt van zoo 'n menigte Fransche tooneelspelen, het
stuk is geen echtbreuk-drama van den volagen man of
de wufte vrouw. Integendeel: Felt is een kerel uit een
stuk, en Monique is foncicrement honnete femme; de
schrijver laat niet na het ons bij herhaling te zeggen.
Toch is de verhouding zoo gespannen, dat een echtscheiding voor de deur staat, en dat de vrouw met een ander,
den advocaat Beaucourt, zal hertrouwen, Beaucourt voor
wien zij genegenheid ,"oelt, doch die niet haar minnaar
is. Toch geeft zij dien man rendez·vous tegeneen
uur 's nachts in haar slaapkamer, om over de aanstaande
scheiding te spreken. Wat kan de fatsoenlijke mevrouw
Felt bewegen tot een zoo gevaarlijk en compromitteerend avontuur, geheel in strijd met haar principes? Een·
voudig dit, dat de schrijver dat nachtelijk rendez-vous
noodig had om zijn tweede bedrijf in elkaar te zettt'n,
zijn t\\'eede bedrijf waarop alles aankomt .
Monique is in haar boudoir, wachtend op Beaucourt.
In plaats van dezen komt echter haar man, bleek en
ontdaan, in hevige gemoedsbewt:ging. Hij vertelt haar
wat er gebeurd is: dat hij, dien ze altijd als een gefortuneerd man heeft beschouwd, schulden heeft gemaakt,
gelden heeft geleend van zekere Glogau, die, nu plotseling hem het mes op de keel heeft gezet en zijn geld
teruggeeischt. Toen is het gebleken wie die Glogau was:
een spion in vreemden dienst, die van hem gevraagd
heeft dt' uitlevering van geheimen betreffende de defensie.
Dat werrl door den verachtelijken spion voorgesteld
aan hem. Felt, die 20 jaren gearbeid had om de defensie·
werken (het fort Orieux) tot stand te brengen!
Son sang n'a fait qu' un tour: hij heeft Glogau bij de
keel gegrepen en geworgd; het lijk ligt in de aangrenzende
kamer.
En hier bereikt het drama zijn culminatie-punt. Monique
die bij het binnentreden van haar echtgenoot gevreesd
had voor een scene van brutaliteit als waarmede Felt
eens vroeger haar weerzin had ingeboezf'md. Monique
die walgde van de opwellingen van den male, Monique
ziet nu opeens dien man in een ander lcht: zijn daad
schijnt haar herolsch. en ze heeft hem nu liefgekregen
en stort zich in zijn armen. Op het zelfde oogenblik
wordt er aan de deur geklopt: het is Reaucourt, en at
weet Monique hem te beduiden dat hij ongelegen komt
en al gaat hij weg. Felt heeft begrepen wat er gaande
is. Een korte heftige woordenwisseling. en Monique weet
haar man te overtuigen van haar on schuld ; het incident
heeft er slechts toe bijgedragen om de verzoening der echtgenooten volkomen te maken. Dan gaat Monique, tweede
Lady Macbeth, met een kandelaar haar man v66r in de
kamer \\'aar het lijk ligt, om hem te helpen het wegteslepen naar Glogau's kamer, ten einde den moord te
verbergen.
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Het is nu duidelijk waartoe de auteur het nachtelijk
rendez-vous tusschen Monique en Beaucourt noodig had:
om den hemel te klaren van een on"eerswolk die anders
dreigend ware blijven zweven boven het geluk van het
echtpaar-Felt: Monique '5 zij 't dan ook platonisch re!atie
tot den advocaat.
En de plotselinge ommekeer in de ziel van Monique?
Is die verklaarbaar? Is het aannemelijk dat een huwelijk
tusschen twee brave en ernstige menschen gesloten,
waar dus al zeer gewichtige incompatibilite d' humeur
moet aanwezig zijn geweest, dat zulk een band, eenmaal
gebroken, weer duurzaam wordt vastgelegd door een
plotselinge opwelling van patriotisme?
Dat alles neemt niet weg dat la Flamhee een succes
voor het Ned. Tooneel is geweest, en dat het dit verdiende
door zijn werkelijke kwaliteiten: een krachtige dialoog,
een handige, 0 zoo handige stuctuur, Kistemackers verstaat
bij uitnemendheid de kunst. zijn toehoorders te pakken
en bezig te houden van het begin tot het einde; het
tweede bedrijf is op dit punt een meesterstuk. Voeg
daarbij, dat hij zijn doe! bereikt lOnder de knaleffecten
van Bataille of Bernstein (al hoort zijn werk tot dit
genre); dat zijn gegeven nooit banaal is en daarom de
aandacht trekt; en de oorzaak van het succes isdl1 idelijk.
De opvoering was over het algemeen wat zij zijn moest.
Mevr. van Dommelen had eindelijk eens -de groote rol»,
die haar bij de Kon. Vereeniging nog niet was toebec1eeld
geworden. Zij deed het bevredigend, al miste ik in haar
de hoogheid die m. i. de figuur moet hebben aan het slot
van II. Aileen die hoogheid, die fierheid kan den patriotischen
ommekeer in Monique's wezen eenigszins verklaarbaar
maken. En ik dacht aan -ttnc andere kunstenares bij de
Kon. Vereeniging die dat voorname element waarschijnlijk
tot zijn recht had doen komen. de act rice die bij ons de
plaats inneemt van Marthe Brand~s, de creatrice der rol. ...
De Heeren van Dijk en Gimberg waren correct in hun
correcte rollen, al had de eerste met physieke bezwaren
te kampen.
De heer Schulze vervulde de episodische rol van een
grafelijken champagne-agent; ... champagne doet denken
aan licht schuim; kregen we hier niet vee leer lood te zien?
Een speciale vermelding voor den Heer Jan C. de Vos
als monseigneur. Ik zeide hierboven reeds hoe de schrijver de bijfiguren heeft verwaarloozd; dubbel jammer waar
de Heer de Vos er in geslaagd was er zulk een prachtige verschijning van te maken. zulk een waardigheid en
relief aan de persoon te geven.'
De vertaling toonde de sporen van overhaasting: waarom
bled «pekin de ministre» onvertaald, waar wij den gangbaren term" burger-ministen in onze taal hebben.
S£rocco, heteersteling-werk van Mevr. B. Ranucci-Beekman,
is te Amsterdan vriende!ijk ontvangen. Gewaardeerd we rd.
de aangename, vlotte dialoog, gewaardeerd werd ook de
tact waarmede de schrijfster een gegeven heeft ontwikkeld
dat bij onvoorzichtige behandeling allicht scabreus had
kunnen votlrkomen.
Toch komt het mij voor dat de auteur die ook blijkens
hare vertolking van de hoofdrol een fijngevoelende
artiste is, zichze!ve rekenschap zal hebben gegeven dat
dit eersteling-werk niet meer bevat den een belofte voor
de toekomst.
Het gegeven is eenvoudig. In het kinderloos gezin
van een Amsterdamschen professor en diens jonge vrouw
is een I7-jarige pupil, Robert, die met het enthousiasme
a.an de Sturm und Drang-periode eigen, zijn goede ,tante

Lous. vereert, aan hare blikken hangt. En tante Lous.
dans son for interieur gevleid door de vereering van den
jongen Robert, kGestert hem zonder zich rekenschap te
geven van het gevaar dat in die al te intieme verhouding schuilt.
Op een reis naar Italic barst de born; tezamen aileen
in den zoelen nacht in een hotel te Veneti~, met uitzicht
op de poetische lagunen vanwaar zoete barcaroles klinken,
wordt de natuur de leer te machtig, het gaat hun als
Huon en Rezia: c: Und Hinger halt's die Menschlichkeit
nicht aus .•
Maar bij den eersten kus die hun lippen vereenigt,
rijpt al aanstonds het berouw over de daad en beiden
gevoelen zich diep schuldig tegenover den bedrogen echtgenoot. Schuldig en rampzalig tevens, en hun verhouding
i., een bron van aanhoudend misverstand en verwijten.
Het eind is dat de man de waarheid ontdekt, en dat
Louise van hem vraagt en krijgt vergiffenis voor den
misstap die het gevolg was van een coup de tete.
Vooral in het slot is de schrijfster al zeer oppervlakkig
te werk gegaan. Het doen en laten van haar person en
wordt niet voldoende gemotiveerd; en van (om een term
tc gebruiken die mij weinig sympathiek is maar op kortheid aanspraak geeft) het uitbuitenen van innerlijkheid
is geen sprake.
Plaatsgebrek dwingt mij tot zelfbeperking bij deze
kroniek, zoodat ik het hierbij moet laten. Ik hoop dat
MeHouw Ranucci spoedig meer bezonken werk zal te
zien geven: haar eersteling wettigt in elk geval die goede
\'erwachting.
C. A. V.
P.S. De heer Mendes da Costa wijdt in zijne Tooneelherinneringell (Handelsblad van 22 Mei) een woord aan
Augier's Fourchamhaults, en bepleit een reprise daarvan
door het Ned. Tooneel. lk sluit mij gaarne daarbij aan:
het zal m. i. inderdaad noodig zijn, in onzen aan belangrijke noviteiten armen tijd uittezien naar g-oede reprises,
en de Fourchambaults heeft daarop zeer zeker aanspraak.
Bij een voldoende bezetting is het succes wei waarschijnlijk,
gelet op het voorbeeld van .Mej. de fa Seigliere.

DE TRAGEDIENNE CHARLOTTE WOLTER.
N aar het Duitsch van Paul Landau

De grootste tragedienne van het Burgtheater te Weenen,
Charlotte Wolter, heeft zich zelve geteekend in de woorden
van Sappho:
"Dort oben war mein Platz, dort an den Wolken" --'
lOoals zij aIleen het zeggen kon en uitdrukken ook in haar
gestalte: den schoon gevormden rechter 'arm opgeheven,
den linkervoet achterwaarts, het hoofd omhoog, ter uit-
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drukking van hevig verlangen naar boven, dat steeds
grooter scheen te worden.
"So schreiten keine ird'schen Weiber!" Wanneer schiep
de natuur ooit grooter wonder dan toen zij eene arme
Keulsche kleermakersdochter eene trotsche heerscheres
verhief, eene koningin zoo hoog verheven door de
kroon harer schoonheid en den scepter van het genie?
Honderden karakters leefden in deze vrouw, als zij voor
u stond: Sappho's vurig verlangen naar het geluk, Iphigenia's vrome heiligheid, Kriemhilde's wilde haat jegens den
broeder, Medea's afschuwelijke wanhoop, Lady Macbeth's
trotsche heerschzucht, Judith's droefgeestige, maagdelijke
gloed, Cleopatra's helsche verleidelijkheid, Phaedra's trotsche
liefdesrazernij en Messalina's zwoele wellust - dit alles
was in haar; alles wat de vrouw, de rijpe, bewllste,
sterke vrouw aan vreugde, lijden, hartstocht en schuld,
aan misdaad en verrukking kan gevoelen en aangrijpend
weet uit te beelden. Maar ze was niet een van die allen,
zij was slechts meesteresse van de wezens, die zij schiep.
zij was Charlotte Wolter, een wonder, dat door de kunst
niet werd verklaard, dat aIleen de natuur ons deed begrijpen, zooals zij zich in 't onbewuste levensspel, in de
betoovering der persoonlijkheid ontsluierde ....
Als eene natuurkracht, noodzakelijk en geweldig, als
een on weer of eene lawine, moet deze vrouw beschouwd
worden. Uit de diepte van den grooten geest des scheppers
steeg zij omhoog om aan den gezichtseinder der menschen
op te gaan als eene eenzame glinsterende ster, in den
beginne slechts schemerelld door den donkeren nacht,
dan steeds helderder haar licht verspreidend, tot een klaar
en heilig schijnsel. De zoo zeldzame harmonie van ziel
en lichaam, het samentreffen van een sterken geest met
een schoone gestalte, was bij haar aanwezig, en de kleine
onvolkomenheden, die· de volmaking verhinderden, verhoogden nog den verheven indruk, die van deze vrouw
uitging. Het dikke donker-blonde haar lag strak om het
ernstige hoofd; een mat-gouden haarband deed de reinheid
der edele gelaatstrekken, de tragische, bijna dreigende
grootte van het profiel duidelijk uitkomen. Uit dit klassiek bleeke kameeengelaat schitterden de grijze oogen
met een donkeren, vonkelenden glans onder de lange
wimpers. Betooverend waren deze donkere sterren, die
zij half geopend naar omlaag richtte als om den glans
te temperen, waarna ze dan met een eigenaardige langzame, moede beweging de Z\'\-are oogleden weder opsloeg.
«Wahre Lichtschmetterlillge» waren het, die schitterend
von ken schoten, beefden in het donker vuur, vlamden in
den schellen bliksem. Geen oog was tegen deze vlammende
lichtzee bestand, die als uit de verte brandde onder de
volle wenkbrauwen. achter de overhangendf! wimpers.
Verlokkelld en geheimzillnig als de zee, betooverend en
verbijsterend, maar ook angstwekkend , droefgeestig en strak.
Daarbij kwamen de dunne lippen die eene fabelachtige
wilskracht in de vooruitstekende onderlip aanduidden; de
strenge mondhoek, die slechts zelden, en dan nog als tegen
haren wil, tot glimlach werd. Deze glimlach van Charlotte
Wolter verloor nooit den pijnlijken, gedwongen trek en ook
als zij hare vrienden begroette, gleed slechts een eigenaardige
schijn over 't welsprekende gelaat. Ondanks de Grieksche
lijnen, had het zoo zelden lachende gezicht echter niet het
strakke van eene Medusa, integendeel het was doorzichtig
als glas en verried de minste ontroering der zie!. Nimmer
heerschte rust in het diepst van dit hartstochtelijk gemoed
en elke beving en siddering, elke vroolijke en droevige
aandoening yond haar echo in een gebaar, in eene beweging van hare z\vare en toch lenige gestalte, die zoo
wei de zachte lieftalligheid als de strenge energie wist
uit te drukken.
Deze koninklijke vrouw, die scheen uit te steken boven
anderen, was niet groot, nauwelijks van middelbare lengte.

De directeuren, die aileen met de el maten, vonden haar
in heur eerste tooneeljaren niet statig genoeg. Maar de oude
directeur Hein van het Berlijnsche Victoria-theater had toen
reeds tot Dingelstedt, die haar voor Hermione in c Wintermarchen» een hoofd grooter wenschte, het ware woord
gesproken. «Wacht maar! N a het eerste bedrijf zal zij twee
hoofden grooter zijn." Zelfs deze enkele onevenredigheid, deze
kleine wanverhouding tusschen hoofd en lichaam, werd
door haar in een nieuwe eigenschap veranderd, waardoor
al het Amazone·achtige, 't onvrouwelijke werd vermeden,
dat lichamelijk groote heldinnen zoo licht kenmerkt. Trad
het reusachtige bij haar naar voren, - en geen andere
tragedienne wist zich zoo volkomen boven hare gestalte te
verheffen, zelfs Sophie Schroder niet - dan geschiedde
dit aileen door de innerlijke, overtuigende macht van hare
verschijning, terwijl aan den anderen kant toch ook het
katachtig sluipende, het vleiende aanhalen en verlokken van
den man in hare bewegingen zeer natuurlijk tot uiting
kwam. In het gewone leven beheerschte hare persoonlijkheid terstond alles om haar heen. Haar toilet werkte daarbij
mee, dat hoe eenvoudig ook, toch in de kleinste bijzonderheden zoo veelzeggend was. Ieder kleed, dat Charlotte
V-7 0 lter droeg, werd een Costuum, sprak van haar wezen.
De kleuren gaven hare gemoedsuitdrukking weer, niet slechts
in den purperen mantel van Lady Macbeth of in het
zachtgele kleed van Orsina, maar evenzeer in de kleinste
kleurschakeering. De diamant aan haren yinger schitterde
als een vonkelend oog. De geestdrift, die haar innerlijk
doorstroomde, vervulde elk harer costuums, die zij niet
naar haar figuur liet maken, maar als een stuk van zich
zelf, met spelden om de leden hechtte. Zoo doende zag zij er
misschien in moderne toiletten wat pronkerig, te overladen
uit. De mode van dien tijd pastte niet voor deze bovenmenschelijke natuur.
Faust's Helena schitterend van goud der Atriden,
werd door haar tot eene betooverende sprookjeskoningin,
Shakespeare's slaapwandelende moordenares kreeg in den
blauw-grijzen sluier met gespen aan haar hoofdtooisel iets
bovenzinnelijks, en de witte omhulsels spraken als 't ware
reeds van de kilte van den grafkelder. Hoe droeg zij het
stalen harnas als Margaretha van Anjou, als de onbeschaafde
heldin uit een onbeschaafden tijd, en hoe wist zij bij de
mondaine zondaressen in de Fransche salonstukken de
verwelkte bloemen reeds aan te duiden in de weerschijnende, malva-kleurige stoffen!
Zij ontwierp haar costuum uit een geniaal schilderachtig
gevoel, onder de macht der haar omringende stemming.
Orsina gaf zij weer in eene harmonie van donkerrood
fluweel en mat-gele zijde, uit hartstocht en haat; zij dempte
deze sterke kleuren door een zwarten kanten sluier met
schitterende brillanten spelden, door een zwarten veeren
waaier, een witte poederpruik en witte handschoenen.
Het schoonst evenwel waren hare antieke costuums, de
draperien, als zij Iphigenia, Sappho, Electra of Antigone
voorstelde.
Haar lichaam, dat zich in alles, in de houding van het
hoofd, in de beweging der armen, in het rhythme van den
gang schijnbaar willoos overgaf aan de veranderlijkheden
der ziel en de stormen "an hartstocht, dat zich bijna deinend
voortbewoog, dat langs afgronden en over hoogten zweefde,
licht als een veertje, toonde zich even groot in het
schilderachtige als in 't rhythmische, terwijl ziel en hartstocht spraken door een orgaan, waarvan de son ore mezzosopraan is vergeleken met het donkere, zachte purperfluweel; met de zwaarmoedige klank van een cello.
Dele stem legde in het doode woord eene tragedie
der ziel; zij gaf iederen klank een diepe beteekenis, een
bezieling, een trillende zenuw. Zij had geen artikuleerende
tonen noodig om den toeschouwer met kille huivering of
blijde verrukking; te vervullen. Haar doodsgerochel drong
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door merg en been, haar wild, verliefd steunen greep een
ieder aan, de zware diepe zuchten van de slaapwandelende
Lady Macbeth spraken van een schuld, van een lijden,
die aIleen in den dood zouden eindigen. Dit orgaan had
zijne aangrijpende uitwerking te danken aan het zacht
trillen der steeds bewogen ziel.
Deze vrouw was geen dec1amatorische grootheid, geen
correcte spreekster. Zij, die zoo plastisch de gestalten
van den dichter begreep, zag in zijne woorden vaak
een rem voor haar hartstocht en hare onstuimige
natuur deed af en toe de verzen uit een rol rondstuiven
als kaf voor den wind. Dat was het wat haren eersten,
haren grootsten leermeester Laube zoo bezorgd maakte.
Hij ergerde zich aan wat hij slapheid, een valsch klinkende
onnatuurlijkheid van haar spreken noemde, haar leelijke
gewoonte om de vocalen door onzuivere inzetting onherkenbaar te maken; hij verweet haar, dat zij het woord
behandelde als ware 't voor een opera, dat afbreuk deed
aan toon, stemming en kleur. Het «volgens de regel~,
duidelijk spreken ~ had dit ontembare temperament nooIt
geleerd; heur orgaan «bruiste bovf'n alles uit.» Maar
zij bezat meer als de beste declamatiekunst kan geven.
Zij had cen instinkt voor de stemming die ligt opgesloten
in de woorden, een fijn gevoel voor rhythme, voorde
geheime muziek der ziel, die in ware verzen sluimert. Zoo
verloor haar taal wei aan duidelijkheid, aan logische geleding, aan bewuste kunst, maar zij was omgeven door
een adem van het duistere raadsel, van de betooverende
macht, die het bloed sneller doet vlieden en de zenuwen
prikkelt. Wie moest niet huiveren als zij, met steeds aangehouden hooge stem, in holle somberheid steunde: cAlle
Wohlgeruche Arabiens waschen sie nicht rein, diese kleine
Hand», als zij met aangrijpende teederheid begon: «Jason,
ich weisz ein Lied» ... «Da grunt kein Baum, da sprosset
keine Saat und keihe Blume ringsum die graue Unermeszlichkeit.:.
Welk een kracht en energie hare stem had, bewees de
schrille scherpte van haren hoon, van haren haat, die den
geheelen avond even sterk bleef. Eene coquette slang als
Sidonie in «Fromont junior en Risler senior» sprak bij
haar voortdurend op een hoogen toon, lOnder den minsten
hartelijken klank. Wei een inhouden voor haar, die gewoon was heur hart te doen spreken! Langzamerhand
leerde zij ook 't zeggen van Lessings proza. Orsina zeide
zij in een onstuimig tempo, zonder een enkele pauze,
zonder bijzonderen nadruk, voortjagend als een onheilspellende wervelwind, door hare welzeggingskunst allen medeslepend, tot zij den ouden Gaiotti den dolk in de hand
drukte. Dit rustelooze in haar spreken weerspiegelde zich
in de kracht van haren haat. Het toppunt van hare spreekkunst bereikte zij als Iphigenia.
Eene koninklijke ziel leefde in deze «HOUW uit 't volk,)
bij slechts matige intellegentie. Zij kon nauwelijks lezen en
schrijven toen haar gevoel haar dreef naar het tooneel. Met
stoi"cynsche gelatenheid en taaie nijver leerde zij Fransch,
terwijl haar maag knorde wegens het ontbrekende middagmaal. Nooit heeft in eene andere actrice een louter tragisch
temperament zulke groote, rijke vormen aangenomen. De
tragische muze had zich zoo in haar belichaamd, dat elk van
hare bewegingen meer dan levensgroot werkte, iedere blik
door bange gedachten was omsluierd, heur zacht moeilijk
glimlachen sprak vall geheime angsten. Hoe karig en spa-arzaam waren de humoristische opwellingen, die men haar
met geweld wilde afdwingen. Zij bezat niets komisch. Wie
kon haar zien glimlachen, zonder te huiveren, wie kon
haar hooren lachen, zonder dat hem de tranen in de oogen
kwamcn? Hoogstens, wanneer zij zich zelf bespotte, haar
hartstocht parodieerde, kon zij de lachlust opwekken maar
't was een ernstige, bovenmenschelijke vroolijkheid, een
galgenhumor, dien niemand gaarnezag.
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Zelf sprak zij nooit over hare kunst, maar een vriend
van haar heeft eens verteld hoe zij met haar rollen streed, hoe
phantasie en strenge zelf-opvoeding een even groot aandeel
in dezen harden arbeid hadden.» Zooals een roofdier zich werpt
op zijn buit, zoo wierp zij zich op eene rol, om die met
een greep te vatten. Zij vliegt het stuk door met zenuwachtige haast, wanneer zij eene nieuwe rol instudeert.
Zij spreekt geen woord; aileen het lichaam trilt van innerlijke opgewondenheid. Plotseling springt ze op en loopt
met groote stappen door de kamer. Dan blijft zij staan,
nog altijd zonder spreken, maar zij begint te spelen. In
hare gedachten ziet zij de handeling, hare bewegingen
verraden. dat zij alles doorleeft. Tranen rollen haar over
de wangen, haar spel krijgt meer beteekenis, meer kracht,
meer kleur, maar toch schijnt ze nog niet tot het innerlijke
der handeling te zijn doorgedrongen. Dan plotseling
schitteren en vonkelen hare oogen, hare bewegingen
worden bevelend, dreigend; nu springt zij op, haar mond
opent zich en lijdend weerklillkt een doordringende kreet
- dan zinkt de kunstenares vermoeid en afgemat op de
kanape neer. Zij schreit lang en hevig, tot de crisis voorbij
is. Maar de innerlijke beteekenis van de rol heeft zij nu
voor altijd gevonden.»
Nadat zoo hare vulkanische natuur langzamerhand de
gloeiende lava uit de ziel geworpen had, kwam het er op
aan om de stof een reinen en schoonen vorm te geven. Met
het memoreeren begon de stu die ; terwijl zij voor aanschouwelijke beelden, zinnelijke melodieuse verzen snel den juisten
toon yond, bleef het abstracte dat niet door de phantasie kon
veroverd worden, voor haar verborgen. Daarvoor had zij
een geestelijken leidsman noodig, om haar het veranderlijke
in de rol te verklaren, iemand die haar fijn gevoel door
onderricht voltooide, die haar, de eigenlijk onontwikkelde,
tamelijk onwetende, verder in de wereld der beschaving
binnenvoerde. Voor zulke mentors, een Laube, Lewinsky,
Wilbrandt, bovenal voor haren echtgenoot, den zachtsten
en scherpsten beoordeelaar van hare kunst, was zij dan
de vlijtigste, de onvermoeidste leerlinge.
Weliswaar slaagden de pogingen niet altijd. Deze be
wegelijke, nerveuse vrouw, die een buitengewoon groot
eenzijdig temperament had, liet in verschillende rollen
geheele scenes verloren gaan.
Maar het groote oogenblik kwam, als zij geheel zich
zelf was. Dan blies zij het een of ander banaal drama een
wonderbaar leven in, of deed ook wei een waar dichtwerk
ontaarden in eene bravoure, waaraan zij zich zelf vergastte,
als een vogel aan z'n eigen lied. Het nuchtere verstand,
het koude oordeel konden zulke geweldenarijen als fouten
laken, de toeschouwer werd juist op zulke momenten door
den melodieusen klank der stem, door het schilderachtige
en klassieke van haar gestalte in een droomerigen toestand van verrukking en bewondering gebracht.
Charlotte Wolter, in 1832 geboren te Keulen, is in
haar leven vergood. De herinnering aan haar groote kunst
leeft na haar dood, nu al voor vele jaren, in en buiten
Duitschland voort. Als Duitschers over haar schrijven,
geraken zij nu nog opgewonden en schrijven in opgewon den taal over haar, lOoals Paul Landau, eell andere
dan Paul Lindau.
M. E. R.

H E T TOO N EEL.

118

AD V E R TEN T 11;: N.
"~r=========================-~

J.N.MULDER
Breedstraat 50, UTRECHT

COSTUMIER van:
De Koninkli;ke Vereeniging
"Het Nederlandsch Tooneel'
te Amsterdam,
De Nederlandsche Tooneelvereeniging
te Amsterdam,
Het Rotterdamsch Tooneelge:dschap
(Directie v. Eysden)
te Rotterdam,

beveelt zich aan voor de levering
van COSTUMES benoodigd
voor:
TOONEELVOORSTELLINGEN,
TABLEAUX VIVANTS,
GECOSTUMEERDE BALS,
HISTORISCHE OPTOCHTEN,
OPERETTES, en:. en:.

.............
~:========================&

A U TO's ::te::r:::r

V
::

ZIEKEN, HERSTELLENDEN
EN RUSTBEHOEVENDEN
NAAR ALLE PLAATSEN IN HET
BINNEN- EN BUITENLAND

Telephoon
-

139 2 •

Nederlandsche Auto-ZiekenvervoerOnderneming voorheen Dr. C. W. A. Essers.

..

Telegram-adres:

~

AMSTERDAM
UTRECHT -

Amsterdam.

J
I

Kalverstraat 136, Telef. 8178.
.
Leldschestraat 78,
" 7851.

HAARLEM -

NIJMEGEN -

BREDA.

COBSETTE• •AAB M:AAT zijn om zoo te zeggen
overbodlg geworden, omdat onze collectle corsetten
- C. P ... 1& Slrene, Pari. - voor elk normaaJ of het
normale nabijkomende figuur, een model bevat,dat be·
slist beter past en een eleganter figuur geeft dan h&t
beste maatcorset, onverschillig door wlen dit wordt
gemaakt.
Het is bijgevolg voordeellg en gemal<kelijk, voor U
er toe besluit een corset te koopen, deze C. P.·modellen
bij ons aan te passen, dan kunt U er zeker van zljn
een corset te krijgen, dat voor uw figuur geschikt is
en uitstekend past, terwijl dit bij msatwerk nog lan&
niet altijd het geval Is.

HET TOONEEL.

.............
,,0 N S G E Z I N'

Proefnummers op aanvraag GRATIS
en franco bij de Uitgevers VAN DER
STAL & GROENEWEGEN, Utre.:ht.

Voorburgwal,

VAN DUREN'S Corsettenmagazijnen

Abonneert U Op

Veertiendaagsch TIJdschrift voor
Kookkunst, Hulshoudkunde en
Familieleven, ten dlenste van den
Oegoeden Burgerstand.
Onder Redactie van CORRIE VAN
IJSEL, Leerares aan eene Huish.school.

Essers,

M EDINE TTE.

....C."'R"'

~

LASI REN

Zeer gemakkelijk - EMPIRE·MODEL.
Lang naar onder, borst volkomen vrijlatend
Zeer aanbevelenswaardig in verbinding met eenen
Bustehouder

~"" In
Medinette.

blauw batist, taille 58-70 ••• f 11.75
Evenzoo voorhanden In z8chte soupele stoffen,
alsook in onrekbare tricot.

KB.A.EPELIEN & HOLM's
ADVERTEERT
IN

H ~ T TOO NEE L.

QUINA-LAROCBE,
met· of zonder staal,
werkt opwekkend en versterkend.
ALOM VERKRIJGBAAR IN FLACONS it

f

1.90 en

f

1. -.

