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KUNST IS REGEERINGSZAAK.
De Voorzitter van het Ned. Tooneelverbond heeft ter
gelegenheid van de in Juni 1.1. te Amsterdam gehouden
jaarvergadering eene rede gehouden die zeer de aandacht
heeft getrokken, en terecht. Hij heeft uitgesproken wat
allen in den lande weten die belangstellen in ons nationaal
tooneel : dat de overheid, zoowel de hooge regeering als
de stedelijke besturen, haren plicht verzaakt door volkomen
onverschillig te blijven tegenover de kunst, met name
tegenover de tooneelkunst in Nederland.
Met allen eerbied voor het grootsche werk dat de
grondlegger van ons moderne staatswezen heeft tot stand
gebracht, moet het onzalige oogenblik worden betreurd
waarop Mr. J. R. Thorbecke met farneuze : «Kunst z's
geen Regeerz'ngszaak» heeft uitgesproken, dat sinds dien
vnor lands- en stads-regeering beide is gebleven het
wachtwoord waarmede alle beroep op steun en medewerking werd afgewezen.
Het is hier de plaats niet in een onderzoek te treden
naar de vraag in hoeverre de zeer groote uitbreiding die
in den tegenwoordigen tijd in ons land aan de staatsbemoeiing wordt gegeven gewettigd is; in hoeverre het
gemeenschapsleven gebaat wordt wanneer de overheid hare
taak zoo ruim opvat, dat zij ingrijpt in de verhouding
tusschen ouders en kinderen door hare kindelwetten, in
die tusschen werkgever en werknemer door een speciale
regeling van het arbeidscolltract, in het ruilverkeer door
aan de vrijheid om te koopen en te verkoopen grenzen
te stellen, in het zedelijk bestaan des volks door inquisitoriale zedelijkheidswetten; in hoeverre voortgegaan behoort te worden op den weg die, zooals Mr. S. van
Houten het in een zijner laatste staatkundige brieven uitdrukte, ons volk brengt a la merci van bureaucraten,
.
politie-agenten en spionnen.
Een feit t's het, dat de etat nourrice of etat gendarme,
die aan het einde der 18e eeuw voor Frederic Bastiat een
overwonnen standpunt scheen, herleefd is in zijn volle
kracht. En de teekenen des tijds wijzen er op, dat wij
nog niet aan het einde zijn van de op de spits gedreven
staatsbemoeiing die in staatsbemoeizucht dreigt te ontaarden : stuwadoorswet en bakkersontwerp leggen de ge-

een

tuigenis af van hernieuwden drang naar overheidsinmenging ter bescherming van zeer speciale belangen.
Maar des te meer verwondering moet het baren, dat
waar alzoo de overheid zoo gereedelijk zieh inlaat met
de nooden en belangen van het volk of van bepaalde
volkskringen, waar zij voor de behartiging en de bescherming dezer belangen ook middelijk of onmiddelijk ondersteuning biedt, de kunst en met name de tooneelspeelkunst
nog altijd wordt geacht een terrein te zijn dat op hare
bemoeiing geen aanspraak mag maken. Alsof het twijfelachtig ware, dat de bevordering van goede tooneeIspeelkunst een machtige hefboom is om het peil der volksbeschaving te verheffen, alsof niet de moreeIe volksgezondheid
even belangrijk ware als physieke.
En nu is het opmerkelijk, dat de Heer Marcellus Emants
in zijne gerechtvaardigde philippica tegen de laissez fairepolitiek der overheid op kunstgebied toch een punt kon
aanwijzen waarop zij uit hare lethargie bleek te zijn ontwaakt;. hij wees op de door den burgemeester van 's Gravenhage ingestelde tooneel-censuur, opgedragen aan de
politie!
. H et feit is teekenend: het leert aat de overheid zich
het bestaan der kunst herinnert, zoodra zij de mogelijkheid
voorziet dat die kunst in botsing zal komen met de door
haar gesteIde eisehen van betamelijkheid, doch eerder niet.
De kunst wordt genegeerd, totdat men haar als staatsgefährlich, als vijandin gaat beschouwen.
Inderdaad het is hoog tijd, dat met alle kracht worde
opgetreden tegen dit standpunt, dat dergelijke achterlijke
begrippen van overheidsplicht plaats maken voor gezondere
opvattingen. Het is haog tijd, dat allen wien naast dc
physieke belangen des volks ook zijn ideeeie orttwikkeling
ter harte gaat zich vereenigen om aan de patres conscripti
van land en stad duidelijk te maken, dat verwaarloozing
van de kunst een misdaad (zij het dan ook e~n delictum
omissionis) iso
lk had onlangs de gelegenheid in een buitenlandsch
blad I) de aandacht te vestigen op de precairen toestand
van het tooneel in Nederland, en zulks naar aanleiding
van de aansluiting van ons land aan de Berner Conventie.
Men geeft zieh, zeide ik, in Nederland rekenschap dat
door deze toetreding het tooneel in een anderen toestand
komt. Immers de exploitatie van een theater in Holland
is een zeer wisselvallige ondt"tneming.
I) Independance BeIge van 17 Juni 1912.
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Aan den eenen kant is het aantal der geregelde schouwburgbezoekers uiteraard beperkt, wat hoofdzakelijk het
gevolg. is van het gebrek aan die vlottende bevolking die
de schouwburgen vult in de groote Europeesche centra,
waar men in het Fransch, in het Duitsch, in het Engelsch
speelt, maar die geen enkel woord begrijpt van het
N ederlandsch.
Het gevolg hiervan is dat het schouwburg-bezoekend
publiek grootendeels elken avond hetzelfde is, hetgeen de
directies verplicht om voortdurend het affiche te veranderen ;
een stuk dat 20 opvoeringen achtereen beleeft is een
zeldzaamheid.
Aan den anderen kant mist het tooneel in Nederland
aanmoediging.
Terwijl in Frankrijk in Belgie tn in Duitschland zoowel
de staat als de stadsbesturen het zich tot plicht rekenen
de schouwburgen te subsidieeren, worden deze in Nederland
aan hun lot overgelaten en onthouden Staat en gemeente
zieh van elken steun.
Voeg daarbij dat de Hollanders groote reizigers zijn, dat
zij zieh uitmuntend rekenschap geven van de kunstwaarde
der voorstellingen die zij te Parijs, te Brussel of te Berlijn
bijwonen, en dat zij naar hunne haardsteden teruggekeerd
zich moeilijk tevreden stellen met mindersoortig werk.
Het is duidelijk dat onder deze omstandigheden het
tooneel in Nederland in een weinig benijdenswaardige
positie verkeert.
Meerendeeis speIende voor hetzelfde publiek en nog wel
een veeleischend en moeilijk publiek, verstoken van alle
subsidie, verplicht om voortdurend het affiche te veranderen
en al maar door nieuws te geven op straffe van te speIen
voor ledige stoelen en banken, wedijverden de directies
tot nu toe in het opvoeren van nieuwe stukken, en het
meerendeel der successtukken van vreemden bodem werd
onmiddelijk na de verschijning in Nederland gespeeld.
Het sprcekt van zeH dat maar al te dikwijls de vertaling
de sporen vertoonde van de koortsachtige haast waarmede
men had moeten werken; dat de voorstelling op onvol·
doende wijze was voorbereid; dat de rolverdeeling te
wenschen overliet: -dat alles nam niet weg dat de meeste
actualiteiten aanstonds na hare verschijning aan het Neder·
landsch publiek werden aangeboden, dat zoodoende op
de hoogte werd gebracht van de tooneelproducten van
vreemden bodem.
Dit alles zal veranderen. nu de tooneel-directies verplieht
zullen zijn om auteursrechten te betalen, eene verplichting
waaraan zij gewend waren zieh te onttrekken, en zij zullen
zich tweemaal bedenken eer zij een stuk opvoeren waar·
van het succes niet van te voren verzekerd schijnt.
Bij zijn rede van 25 Mei 11. hf!eft de Heer Emants gewezen op voorbeelden uit den vreemde, hoc daar de
tooneelspeelkunst van overheidswege* wordt gesteund.
Hct zij vergund nog te wijzen op Brussel, dat twee schouwburgen, de Monnaie en het Pare, subsidieert, op Düsseldorf
dat kort geleden aan het Schauspielhaus (directie Louise
Dumont) 20.000 Mark subsidie voor dit jaar verleende, op
Insterburg, dat ef'n nieuw theater bouwde, op Breslau,
dat 160.000 l\lark offerde om het deJicit der stedelijke
theaters te dekken, op Hannover, dat 50.000 over had
om de overname van den gefailleerden «Schauburg) door
het Hoftheater mogelijk te maken.
De twee laatste voorbeelden moeten in Nederland door
hunne actualiteit bijzonder treffen. Immers den 28sten
Juni 1?1.2 failleerde ten onzent de Nederlandsche Tooneelvereemgmg.
• In de lndipendanu Be/fe "an 20 Augustus 11. vind ik voor Duitsch·
land de volgende subsidies vermeId:
Mannheim M. 541.000; Düsseldorf M. 464.000; Chemnitz M. 322.000
Leipzig M. 32') 000; Keulen M. 326.000; Freiburg M. 318.000; Frank·
furt M. 272.000; Dorlmund M. 200000; Breslau M. 132.000; Mainz
M. 181.000.

Te Breslau evenals te Hannover springt de stad in de
bres met daadwerkelijke hulp; te Amsterdam bezwijkt eene
onderneming die sinds 17 jaren meer dan eenige andere
in Nederland haar bestaansrecht had bewezen, die meer
dan eenige andere de volle sympathie van het publiek
had weten te veroveren, in den harden Kampf um's Dasein,
nadat alle pogingen om haar staande te houden hadden gefaald; - het bedroevende feit is aan de stedelijke regeering
volmaakt onopgemerkt voorbijgegaan, in de pers is een
enkel in memoriam aan de overledene gewijd, en voor de
belangen der onderneming zelve en der getroffen artisten
hebben alleen enkelen zich aangegord, van wie het onzeker
is of zij in hun pogingen zullen slagen.
Intusschen, dat elk volk de regef'ring heeft die het
verdient is ook in deze materie van toepassing: het N ederIandsche volk draagt mede de grootste schuld aan den
droevigen toestand.
Bij verreweg de meesten is absolute onverschilligheid
voor tooneelzaken waar te nemen; en zij die men onder
de schouwburgbezoekers kan rangschikken zijn meerendeels
tegenover het tooneel en de artisten nog maar zeer matig
sympathiek gestemd.
Ze zijn uiterst moeilijk te bevredigen, streng en vooral
erg vlug in hun oordeel, zoeken wat de Franschen noemen
da petite b~te», weigeren personen van zaken te onderscheiden.
Komt in de pauze in de koffiekamer en ge zult het onvermijdelijk hooren; men schort zijn oordeel allerminst op
tot het slot, maar al aanstonds their mind is made up:
«wat een stuk» of qalweer dat oude thema»; «~el aardig,
maar wat is die figuur van x of z onmogelijk, die bederft
het heele stuk!» «Alles wel, maar dien A met zijn grogstern» of «die B met haar maniertjes kan ik niet uitstaan!»
En zoo heeft iedereen zijn motief bij de hand om over
het geheel een afkeurend oordeel te vellen en vrienden
en bekenden het schouwburgbezoek te ontraden.
Bij de beschouwing van het marasme waarin ons tooneel
verkeert mag ten slotte een punt niet onbesproken blijven :
de noodlottige concurrentie der kinematographen.
Ik nam kort geleden kennis van een zeer belangrijke
brochure van den secretaris van den Deutschen Bühnenverein , Dr, Artur Wolff: «Denkschrift betreffend die Kinematographentheater», die ook voor ons land in vele opziehten nuttige wenken bevat, en waarop deaandacht
behoort te worden gevestigd.
Aan de hand van statistieke gegevens toont de schrijver
aan, welken ontzettenden omvang het bezoek der «Kientopp's» in Duitschland heeft genomen, en in welk een
onheilspellende mate koste van het theater. Om een voorbeeld te noemen is in Elberfeld het aantal schouwburgbezoekers van 1909-1911 gedaald van 118.601 tot 99.055,
dat der kinemabezoekers in hetzelfde tijdvak gestegen van
126.093 tot 880.63'1!
Dat dit euvel moet worden gekeerd, dat tegen de
Kientopp's hun diefstal-, inbraak, brand- en moord, filmen
een verderfelijken invloed uitoefenen, moet worden opgetreden. en daarentegen de schouwburgen moeten worden
gesteund, wordt dan ook overal in Duitschtand en Oostenrijk
erkend en in praktijk gebracht. Terwijl eenerzijds verschillende politie-verordeningen het bezoek van kinematographen aan kinderen hebben verboden, werd b.v. te
Münster i.W. het stedelijk subsidie aan den schouwburg.
dat in 1906 ruim 23.000 Mark bedroeg, verhoogd tot (in
191 I) 100.000 Mark, dus meer dan vervierdubbeld!
Wanneer zullen wii in Nederland ontwaken uit onze
lethargie? I)
C.A.V.
I) Onze Rotterdamsche correspondent tracht in ditzelfde nummer de
Rotterdamsche overheid wakker te schttdden:
«Tant mieux, clou mart<!le n'entre que plus avant 1"
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Het Nederlandsch Tooneel heeft more majorum reeds
in de Augustus· maand een paar nieuwe stukken gebracht:
He! Vrouwke van Leo Stein en Ru!her.ford et Co.
van Miss Galsworthy.
Zonder aanspraak te maken op eenige letterkundige
waarde, is het blijspelletje van Stein een gemoedelijk,
genoegelijk specimen van behandeling van het oude thema:
de school eies huwelijks. Er worden een aantal verismen
in duidelijk gemaakt : dat een jong vrouwtje haar huwe·
lijksgeluk in gevaar brengt als zij man lief tot vervelens
toe vertIoetelt; dat een goed gespeelde flirt·comedie wel
eens dienen kan als middel om de wolken aan elen
echtelijken hemel te vedrijven; dat het intusschen gevaarlijk is met vuur te speien zelfs voor iemand die les jeux
de I'amour zoo goed kent als een jonge vrouw die reeds
twee echtgenooten heeft versleten. En het stuk heeft
een levendig, amusant geschreven tweede bedrijf, waarin
Mevr. van Dommelen en de Heer Hunsche respectievelijk
als grande coquette en gros-beta bijzonder goed op hunne
plaats zijn. Het spei der andere vertooners was correct
zonder meer; aan Mevr. Lobo:"";'Braei<ensiek was een rol
opgedragen die zoo ongeveer lijnrecht tegen haar aanleg
ingaat; maar dit gebeurt op het Leidscheplein wel meer.
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geldt, ware het m.i. verstandiger geweest indien de Kon.
Vereeniging aan dit jeugdige talent den tijd had gelaten
om te rijpen, alvorens het hier te importeeren .
Over de opvoering valt weinig te zeggen; de verschilIende rollen werden voldoende gespeeld; Mevr. Mann en
Mevr. Hopper waren de eenigen die een scp.ne a faire
hadden en beide wisten die tot haar recht te doen komen.
Toch was een vergelijking van het spei der beide actrices
in deze twee tooneelen wel eigenaardig. Mevr. Mann
heeft in de uitbee\ding van een vrouw uit het volk haar
weergade niet; zij maakte van die halfdronken juffrouw,
eerst fleemend, daarna een nijdige heks, een kabinetstukje.
Hoe groot was het gevaar voor de tooneelspeelster. die
in het gansche stuk geen tien minuten had te speien,
om in dat eene tooneel "hem eens van katoen te geven"
en in overdrijving te vervallen. En met welk een zelfbewuste kracht ",ist Mevr. Mann zich te beheerschen en
daardoor juist het hoogste kunsteffect te bereiken.
Mevr.. Hopper speelde de uitbarsting van wanhoop en
drift aan het slot van II met kracht en gloed, en het
applaus dat zij oogste evenals Mevr. Mann was zeker
eveneens verdiend; maar zij miste die zelfbeheersching
die ik juist in hare oudere en nog ervarener kunstzuster
zoo bijzonder waardeerde; zij liet zich gaan, en het gevolg
was. dat de stem. nu en dan oversloeg en dat zij, zeker
zonder het te Willen, herhaalde malen dezelfde armbeweging te zien gaf die onschoon was. Zij zal het mij wel
ten goede houden, dat ik haar met alle waardering voor
haar talent in overweging geef, de methode van haar
voorgangsler nog eens goed te bestudeeren?
Want van ouderen kan men toch nog leeren; zoo mocht
Mej. Morel, die in het begin siecht verstaanbaar was,
wel een lesje nemen in zuivere articulatie bij Mevr.
van Korlaar, welke laatste trouwens ook weder een staaltje
gaf van haar talent voor milieuteekening en daardoor
zeer veel bijdroeg tot de interieur-schildering. specic:al in
het eerste bedrijf.
C. A. V.

Indien de auteur van Rutheiford'sen Zoon een Hollandsch
jong meisje was geweest, dat daarin een eerste proeve
van dramatisch werk had geleverd, dan zou de opvoering
van dit stuk door de Kon. Vereeniging verklaarbaar zijn
gemaakt. Dan zouden wij wel niet blind zijn gebleven
voor de groote gebreken van het werk; wij zouden dit
kille, dorre tooneelspel, waarin geen enkel personage onze
sympathie wekt. langdradig van opzet hebben gevonden
en daartegenover hebben opgemerkt, met welk een slordige
overhaasting de schrijfster in het derde bedrijf de handeling
precipiteert: wij wuden heel wat intebrengen hebben legen
de karakterteekening, o.a. van de onmogelijke figuur van
Martin; wij zouden het onhandig hebben gevonden, dat
de auteur zakenmenschen hunne zaken \aat bedisselen in
den familiekring ; wij zouden er de jeugdige schrijfster
opmerkzaam op hebben gemaakt, dat de kunst van tooneelROTTERDA\'ISCHE BRIEVEN.
schrijven medebrengt conflicten te doen geboren worden,
De heer van Eijsden heeft, in de maand Augustus, het
spanning te laten ontslaan, in plaats van de handelende
personen voortdurend in spanning ten tooneele te brengen. Rotterdamsch publiek den rug toegedraaid .
De Groote Schouwburg is donker en verlaten gebleven,
Doch wij zouden tevens hebben geconstateerd dat de
leek,
in de duisternis welke den gevel omhulde, veilig
debutante, wier stijl in het laatste bedrijf beneden het
middelmatige is - (N.B. de jonge Rutherford ga at een, opgeborgen in een eenzame zijstraat, opdat het gebouw,
twee, drie, de wijde wereid in en geeft zich geen tijd om in de zomermaanden, toch vooral niet herinneren kor. aan
van zijn kind afscheid te nemen; dat noemt hij tegenover . het najaar en den winter.
En terwijl kletterden, avond aan a\'ond, felle, gure,
zijn vrouw: «stomme details» (sic)!)-daarvanindetwee
eerste bedrijven heel wat meer zorg heeft besteed; dat zij regenbuien tegen de straten en moest het, bij zulke
zeer zeker niet misdeeld blijkt met dramatisch talent, dat wintersche zomeravonden toch op uitgaan beluste publiek.
b.v. de korte, goed geschreven scene waarin vrouw Hen- zijn vermaak zoeken in een bioscope, bij een ontzettend
derson optreedt de verwachting opwekt dat wij van deze vulgaire revue of in het eenige cafe-chantant dat in Rotter·
beginne linge wel eens beter, meer bezonken werk zullen dam blijkt te kunnen prospereeren : het Casino. We leven
nu eenmaal in een tijd waarin we beslist «verzedelijkt»
te zien krijgen.
Maar nu het een pennevrucht van vreemden bodem moeten worden, waarin door ziekelijke ijveraars gewaar-
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schuwd wordt tegen overmatige «prikkels:t op velerlei
gebied en niet het minst op dat van de film, maar waarlijk,
vergeleken bij het Casino en bij de hierboven bedoelde
revue, lijkt mij de smaakbedervende invloed van de
bioscope nog het ongevaarlijkst! Oaar tenminste behoeft
men alleen maar te kifken, staat het volkomen in onze
macht bij de z!ch op het doek bewegende lichtbeelden cen
taal te fantaseeren zoo kuisch en zoo schoon en zoo
onderhoudend als onze fantasie zelf toelaat, en ver kiezen
we voor een oogenblik zeHs niets te zien, dan sluiten we eenvoudig de oogen. Maar kunnen we onze ooren sluiten
voor «Neerlands eerste soubrette», een dame, die zich
Louise Fleuron noemt en coup letten zingt op een aange name wijs, eoupletten die elke schooljongen in elkander
kan rijmen? Zijn we, behoudens we heengaan, niet verplicht te luisteren naar de zoutelooze, vulgaire moppen
van «Henkie Knol op manoeuvro of naar den geesteloozen onzin uit een ander dergelijk tooneelstukje «de
Roddeldamsche voetbalmotie» genaamd. En kan men zieh
wapenen tegen de vieze, met alle zedelijkheidswetten
spottende dubbelzinnigheden van een «dichter-zanger»
(0, Speenhof) die zich den beroemden naam Dumas heeft
toegeeigend? Neen immers, want al vereeren we zoo'n
«artiest» in den regel niet met onze tegenwoordigheid,
hooren wat zijn banale, fantasielooze, ver onder-Jan-'sche
geest heeft vüortgebracht moeten we t6ch, het wordt ons
toegebruld uit dronkemanskelen, ons gillend toegeschreeuwd
door hysterische fabrieksmeiden, dansend rond een orgel,
door de straatjeugd en last not least door de
gramophone.
Werkelijk, de natuur blijft jammerlijk achter, want de
cultuur van den tegenwoordigen tijd eischt stervelingen
met totaal geluid-afsluitende oorkleppen!
Wat dit alles te maken heeft met het tooneel, hoor ik
u: vragen. Niets, maat daarom juist wil ik de aandacht
vestigen op een eigenaardige omstandigheid welke, voor
het groote publiek althans, het cafe-chantantgedoe met
het tooneel vereenzelvigt. Het gevaar schuilt bij de pers,
die, zonder het te willen, of zonder het althans te beseffen,
bij de beoordeeling der prestaties op cafe-chantant gebied
en op tooneelgebied meet met tweeerlei maat. \\T at toch
is het ge val ?
Tegenwoordig geven de groote bladen ook van cafechantant-vdorstellingen een verslag, weliswaar niet geplaatst
onder de kunstrubriek, maar dan toch evenmin onderteekend als de verslagen over de tooneelvoorstellingen.
Het is dus alleen «de krant, die schrijft, die zegt dat
een blijspeI, door een of ander ernstig strevend tooneelgezeIschap opgevoerd, op verre na niet beantwoordt aan
de eischen door den referent daaraan gesteld, terwijl
tegelijkertijd (zij 't onder een anderen rubriek) geschreven
staat dat een. of an der cafe-chantantprogramma zoo onderhoudend, grappig of geestig iso Het ligt er maar aan
,velke eischen men stelt. En nu weten we wel dat de
eischen die de kunstcriticus stelt bij de beoordeeling van
een tooneelvoorstelling geheel andere zijn dan die welke
een of an der ondergeschiki. lid der redadie noodig heeft
te stellen, als hij wordt uitgestuurd om verslag te geven
van een nieuw programma in het cafe-chantant. Het gros
van het pupliek echter vraagt naar geen rubrieken en
geeft er zich geen rekensehap van (de samenstelling van
een dagblad niet nauwkeurig kennende) wie het tooneelartikel en wie het cafe ehantantartikel gesehreven heeft.
Voor hen is het eenvoudig «de krant». Men voelt waar
ik heen wil.
Als bijvoorbeeld door het Rotterd. Tooneelgezelsehap rle
premiere wordt gegeven van een stuk, waaraan ernstige
studie, tijd, geld en moeite zijn voorafgegaan en de kunstverslaggever, door kunstoverwegingen geleid, zieh verplicht
acht over dat stuk en over de voorstelling een afkeurend

oordeel neer te schrijven, dan blijft het publiek weg en
zijn studie, tijd, geld en moeite voor niets geweest.
Maar als, om weer een voorbeeld te noemen, in het
Casino een dwaze klueht wordt opgevoerd door het Vrije
Tooneel en de man die er voor zijn krant heen is geweest,
zieh heeft geamuseerd (en waarom zou men, geen eischen
stellend, zieh niet amuseeren?) dan animeert hij in cen
eveneens ongeteekend artikel het publiek om er heen te
gaan. Beide meeningen zouden zeer zeker heel anders
geweest zijn indien de kunstverslaggever naar het cafeehantant en de eafe-ehantant verslaggever naar den sehouwburg ware gegaan, maar dat is natuurlijk ondenkbaar,
zoodat het voordeel steeds aan den kant is van het Variete.
Waar het publiek, zooals de ondervinding mij meerma!en
leerde, vrijwel algemeen in de meening verkeert dat
dezelfde man die tooneelvoorstellingen eritisch ontleedt,
ook een' bezoek aan 't eafe-chantant aanbeveelt, heeft het
onderseheiden dier artikelen in verschillende rubriek weini~
practisch resultaat en wordt op zoo'n wijze het eafe-chantant bevoordeeld geheel ten koste van de ernstige, kunstzinnige tooneelondernemingen.
Oe moeilijke omstandigheden waaronder ons tooneel
een onzeker bestaan heeft te rekken, zijn waarlijk ernstig
genoeg om hierop bizonderlijk de aandaeht te vestigen. *)
Ja, het zal zeHs een vraag zijn die de toekomst alleen
zal kUlmen beantwoorden, of met de verpliehtingen die
de aansluiting bij de Berner Conventie ·de tooneeldirec·
te uren zal opleggen, zij hunne onderneming zullen kunnen
blijven voortzetten. Evengoed als vroeger zal het immers
ook dan blijven gebeuren dat een nu echter duur betaald
buitenlallliseh stuk hier geen succes heeft en na enkele
voorstellingen van het repertoire verdwijnt om te worden
opgevolgd door een ander dat wellieht hetzelfde lot te
wachten staat.
Onze Hollandsche tooneelsehrijvers, die hun werk tot
nog toe veel goedkooper afstaan, zijn niet zoo talrijk
dat zij op den duur geregeld in de behoefte naar nieuwe
stukken zullen kunnen voorzien, zoodat tooneeldirecties
wel gedwongen zullen worden hun prijzen der plaatsen
(vergeleken bij die in buitenlandsche theaters bizonder
billijk) aanzienlijk te verhoogen, willen zij althans niet
met verlies hun zaken voortzetten.
Wat Rotterdam betreft, ware het dan ook wensehelijk
dat het Gemeentebestuur zieh eindelijk eens iets gelegen
Het liggen aan het lot van ons stede1ijk tooneelgezelschap
en door een flinke subsidie blijk gaf belang te stellen in
het rustig en onbezorgd voortbestaan van ons Rotterdamsch
Tooneelgezelsehap!
Behalve dat de Heer van Eysden zich reeds genoopt
heeft gezien de prijs der eerste rangen te verhoogen, wordt
ook, in het komend seizoen, het orehest afgeschaft.
Oe trouwe, steeds onvervaarde gang-maker on zer ge·
voelsstroomingen, dirigent Laehmuth. zal voortaan alleen
des Zondags om de J 4 dagen op zijn stoel tronen om
den dirigeerstaf te zwaaien. Zijn steeds met zorg uitgekozen muzieknummers, in overeenstemming met het stuk
dat gespeeld werd, zullen we zeer missen en het staat
nog te bezien of de Rotterdammers zieh in dat verlies zullen
sehikken. Voor het doek opging had Lachmuth je in een
ernstige of vroolijke stemming gebracht, al naar gelang
er een treur- of blijspel werd opgevoerd en ook in de
entreactes zorgde hij dat de stemming niet werd verbroken
hij was de muzikale' trait d'union tussehen de bedrijven
onderling en in menig sueces heeft, niet het minst, Laehmuth
met zijn muziek een aandeel gehad.
We zullen het voortaan zonder hem moeten doen, in
wellicht zeer bezwaarde en gedrukte gemoedsstemming
.) N. B. In de Amsterdamsche bladen worden de tooneel-verslagen altijd
met initialen onderteek~nd, wat ook voor Rotterdam aantebevelen iso (Red.)
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voor een klucht komen te zitten, zonder dat Lachmuth
de donkere gedachten eerst heeft verdreven met vriendelijke,
luehtige operettemuziek. En hoc zal het gaan als we jong
en jolig van hart ter komedie tijgen om het stuk te zien
van den een of anderen dramaturg? Wat zal van het
sucees terl'cht komen - zonder Laehmuth?
Doch in ernst . 't repertoire waaraan de Heer v. Eysden
ZIJn publiek heeft gewenJ, eiseht beslist muziek en het lijkt
een onverstandige daad het orehest afteschaffen. Er is
een zuinigheid die wel eens de wijsheid bedriegt.
I September opent het Rotterdamsch Tooneelgezelsehap
het nieuwe seizoen met cen duitsche klucht «200'n
Windbuil~.

A.v.W.

HENDRIK CONSCIENCE EN HET TOONEEL.
Vlaanderen heeft ter cere van Conscience een echt
nation aal fe est gevi erd met schitterende optochten, volksconcerten en tooneelvoorstellingen. Toen zij tot dit feest
beslotcn, waren nauwelijks de huldigingsdagen van Virginie
Loveling achter den rug. Geen bezwaar om het nieuwe
feest met nieuwcn lust en frissche kracht voor te bereiden.

HENORIK C ON S C IE ~C E .

Feestvieren is den Vlamingen aangeboren. Hun vroolijk
karakter brengt dat mee. Hun zin voor het decoratieve
uit zieh gaarne en als van zelf.
Na den 7o·ten verjaardag van Virginie Loveling brak
het eeuwfeest van Hendrik Conscience aa n, die door zijne
werken het volksbewustzijn had doen ontwaken, «zijn
volk heeft leeren lezen» een gezegde van «moeder van
Beers», later populair geworden.
Behalve als schrijver van romans en novellen heeft
men Hendrik Conscienee ook als tooneelschrijver her-
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dacht, hoewel hij voor het tooneel slechts een stuk
geschreven heeft: «De Dichter en ziJn Droombeeld» ,
een zangspel, waarvoor 'Karel Miry de muziek maakte.
Het is echter nooit vertoond. Toch had 't Conscience
zeker niet aan succes ontbroken, wanneer hij ook in deze
richting was voortgegaan. 2ijn grooten zin voor het
schilderachtige, en zijn talent om de dialoog en handeling
in zijne verhaien levendig te houden, maakten hem tot
een geboren tooneelschrijver. Velen zijner werken zou
men met weinig verandering voor 't voetlicht kunnen
brengen . Dat heeft 't feestcomite op de gedachte gebracht ook een wedstrijd uit te schrijven voor zangspellibretti uit Conscience's verhaien getrokken.
Op den oproep tot mededinging zijn de volgende
tooneelwerken naar een van Conscience's romans of
werken ingekomen:
1 11 •
«De Lotelin!?» , 3 bedrijven (4 tafereelen) door
P . H. Lips, Antwerpen.
2°.
«De Jl.-Iaagd van Vlaanderen», le deel van «De
Leeuw» 4 bf'drijven, door J. Leeten. Aerschot.
3°. »Jan Pieterszoon of de Sthhting van Batavia ..
in 1619, 4 bedrijven, door Jac. Philippi, Utreeht.
4 1 • «Het Geluk om riJ'k te ziJ'n», 2 bedrijven, door
Fioralisa, Den Haag.
5°. cRikke-tikke-tak», 3 bedrijven en een naspel «ad
libitum». door Pol Anri, Gent.
6°. eJacob van Artevelde». 5 bedrijven , kenspreuk
«Doe stil voort», Antwerpen.
7°. «Kot'lJJoonders en Burchtheeren' , (De Gerechtig·
heid van Hertog KareI) 3 bedrijven, Gent.
8°. «Het geluk van RiJ'k te ziJn». 3 bedrijven,
kenspreuk «Vlaamsche pret blijft neh, Antwerpen.
9°. «Baas Gansendonck», 3 bedrijven, door H. C.
Wiltael. Eeckeren.
IOo.
eHet gelttk van riJ'k te ziJ'n» , 4 bedrijven, kenspreuk e De wereId is een schouwtooneel ~, Brusse!.
11°. «Jacob van Artevelde», spel in 5 b edrijven, door
Albrecht Woroniez . Leuven.
12°.
eSimon Brutus» of de Boerenkrijg, in· 3 bedrijven , kenspreuk «lnnocentia), Amsterdam .
13°. «Rl'kke-tikke-tak», zangspel in 3 bedrij\'en, kenspreuk f N atuur ». Ukke!.
14°. c Eene 0 te veel» , zangspel in 4 bedrijven, Lowie
Haems, Willebroeck.
15°. «De Leeu1(J van Vlaanderen », dramatisch zanggedicht in 4 bedrijven, kenspreuk cGij zult lIW vaderland
beminnen . en zijne taal en zijnen roem» , Antwerpen .
16°. «Gerechtigheid van Hertog Karel», in 3 bedrijven,
kenspreuk cRust Roest». Antwerpen.
17/1. «Konzng Oriand», zangspel in 3 bedrijven, kenspreuk cRloemenboot» , Antwerpen.
r8 '. «flouten Clara» , zangspel III 3 bedrijven,
Antwerpen.
19". l!.5imon Turchi». drama-zangspel in 7 bedrijven,
door Jos . van den Eynden, Berchem.
20°.
«Het ~eluk van RiJ'k te ziJ'n» , operet in 3 bedrijven.
21°. « De Minnezanger» , zangspel in 4 bedrijven en
een voorspel, Antwerpen.
22 ·'.
«De Minnezangen , zangspel in 3 bedrijven, kenspreuk <, Op den toren galmt de horen», Ukkel.
Verscheide ne verhaIen of romans van Conscience zijn
reeds vroeger voor het tooneel bewerkt en vertoond. In
den laatsten tijd zijn ze echter een weinig op den achtergrond geraakt. Groot succes hadden zij, - naar velen
weten te verteilen - in den tijd toen Victor Driessens
en Catharina Beersmans ze speelden.

* *

*
In de dagen der Conscience-feesten
zijn in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen twee
stukken vertoolld; naar verhaIen van Conscience bewerkt:
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«De LoteHng» en «Baas Gansendonck». De «Nieuwe
Gazet» van 16 Aug. 1.1. schrijft daarover:
eWoensdagavond had ter gelt~gen~eid van ~e hon~erdste
"erjaring der geboorte van Hendrtk ConsClence, !n den
Koninklijken Nederlandschen Schouwburg, een bUltengewone volksvertooning plaats, waarvoor het gemeentebestuur eene geldelijke ondersteuning had verleend. Wij
kunnen gerust zeggen, dat dit nummer van de Consciencefeesten ecn bijval zonder weerga behaald heeft. De zaal
was bomvol, en het publiek beleefde aan deze vertooning
een kolossaal genoegen.
Het eerste stuk, dat op het tooneel kwam was j «De
Loteling», een drama in drie bedrijv~n en een voorspel,
naar den roman van Hendrik Consclence, bewerkt door
August Monet.
.
.
Wij begrijpen niet, dat deze roerende geschledems van
den grooten romanschrijv~.r nog. niet eerd~r voor het tooneel
is bewerkt geworden. ZIJ bezlt al de eigen schappen om
zich tot een pracht van een dr~ma te laten vervo.rmen,
en biedt van het begin tot het emde de gelegen held .om
aandoenlijke en gemoedelijke tooneelen voor het voethcht
te brengen Wij kennen maar twee redene!1 waarom
onze tooneelschrijvers tot heden dat plan met zouden
aangedurfd hebben j deo zonderlinge samenstell~?g van «De
Loteling» en de schrtk om er een behoorhJk slot aan
te krijgen.
Als tooneelschrijver van stiel, die er op mag roemen
een° grootc kennis van h~~. yak te hebben is Aug.ust Mo~et
er in geslaagd deze moelhJkheden op de behendigste WIJze
uit den weg te ruimen. Hij heeft het slot van c De
Loteling» voor aan zijn drama gezet en de tooneelen
zoodanig gerangschikt, dat hij tot een verrassend
resultaat gekomen iso Dat is niet moeilijk als men het
weet, maar men moet het natuurlijk eerst vinden. (' De
Loteling» hecft den leven.digsten bij~al beh.aald en wij
twijfelen niet of het pubhek zal het m het In den loop
van het aanstaande tooneeljaar, herhaalde malen terug
vragen.
Als voornaamste tooneel uit het werk stippen wij de
scene aan, waarin Trien den beruchten brief aan den
loteling schrijft en de kleine Pauw er den inktpot over
uitwerpt. Dat is een j uwee.l van vermakelijkheid. en natuurlijkheid. Zeer aandoenhjk verder de ontmoetmg "an
Jan en Trien in de kazerne te Venloo, en heel roerend
ook de scene, waarin de loteling als bij mirakel het gezicht
weervindt.
De heer Laroche, die de rol "an den schrijver vertolkte,
had zich naar het bekend portret uit de werken van den
grooten man een prachtigen Conscience-kop gemaakt. Voor
hij zijn eerste woord kon plaatsen. had heel de zaal hem
reeds daverend toegejuicht.
Mevrouw Magda Janssens was een verrukkelijke Trien.
Haar speI was los en natuurlijk en werd in de grappigste
oogenblikken volstrekt nog niet banaaI.
De «Loteling,) is een groot succes geweest, een kolossaal
succes.
Na c Oe Loteling» ging «Baas Gansendonck», toone~l
spel in drie bedrijven naar den roman van Hendrtk
Conscience, be werkt door Jos. Van den Brande. De heer
Laroche was een merkwaardige Baas Gansendonck.
De Conscience-voorstelling is volkomen geslaagd en
werd bezocht door talrijke letterkundigen j o.a. ~oor Stijn
Streuvels, Hugo Verriest, E. de Bom en Maunts Sabbe.
M. E. R.

FRANSCHE DR:\MA TURGIE.
Oe Romantil!k.
I.
Ons tooneel van de XIX~ eeuw zegt Jules Guillemot I)
werd geboren uit den durf van den Barbier de Se~ille en
Le lvlariage de Figaro, maar alvorens het den dlrecten
erfgenaam van Beaumarchais (Dumas fils) zal ,:oo~~brengen,
doorleeft het een periode van hellen bloel tIJdens het
verschijnen der romantici tusschen r820 eil 184-0. Bij het
herstel van de dynastie der Bourbons tin Lodewijk XV~II)
waren de pseudo-klassieken aan het woord - een Lemerczer,
een Ra)'nouard, een Casimir Ddavlgne en bleven de
klassieken in zwang door het meesterlijk talent van een
Fleury, een MlIe Mars, een Talma. Maar ook on der .dien
nabloei van het klassicisme wast reeds de pre-romanbsche
lelie in een Delavigne, een Soumeteen Louis Guiraud,
die, zooals J. L. Wertheim eens Franc;ois Coppee toezong.
zullen beschouwen «l'art (comme) un sacerdoce,) en de
dichters als «des pretres chantant de grandes choses dt>
leur religion et de leur patrie.» (Victor Hugo.) Als ?ie
bleeke passiebloem is verflenst, vlamt als een toornige
straal het helrood van de revolutionnaire romantiek omhoog
met de verzengende sfeer van het Oosten, de wo~ligheid
der Middcleeuwen en den weeldepronk der RenaIssance.
De heer Jules Guillemot - ofschoon het romantischpoetisch talent in de alleenheerschappij van een Victor Hugo
huldigend vergeeft den schrijver van .r:romwell .~ijl~e
opstandelijke preface maar half. VergehJk eens blJ dIe
gezwollen politiek-litteraire prefaces van een Hugo ?e
toch lang niet makke manife:-;te~ van een ~eaUl.narchaI~!
Zou die XVIIIde eeuwsche revolutleman nu OOlt - In Hugo s
tijd levend - gesproken hebben, zooals die opgeblazen
dramaturg deed, dat de maatschappij evenmin aan talons
rouges als aan bonnets rouges behodte had?! Als conservatief nationalist schrijft de heer Guillemot dan ook deze
woorden: «Toen Beaumarchais tooneelvrijheden eischte,
die hij noodzakelijk vond, wist hij wat hij wilde, en was hij
duidelijk in hetgeen hij verklaarde. Dat kwam, omdat. de
auteur van den Barbier de Seville een echt zoon der Galhers
was, dat hij kort en duidelijk (net et prtci~) zich uitsprak
in tegenstelling met Hugo - den nevehgen Hugo (le
nuageux) die tot de schrijvers heeft beho~rd". qui ont l~
plus fait pour ruiner cet esprit franfazs sz compromls
attjourd' hui,.
lk teeken verzet aan tegen die woorden, omdat zij uit.
de pen kwamen van een bekrompen criticus, die inplaats
van uit een dramatisch uit een clericaal standpunt oordeelde:
hier en elders rechters van betwijfelbare kunstrechtspraak.
wanneer zij de lens hUllller staatkundige verrekijkers richten
.. .
op litteraire panorama'~.
\Vat Hugo, - in Wlens persoon zich eemge pren ~ang,
na de zegepraal met Hernani (I~30~ de romanhsc~e
tooneelpoezy concentreerde, - wat h~J wIlde en volbracht l~
zijn drama's Le Roi s'amuse, Marton de Lor~e. Mar~e
Tudor, Ruy Blas, Angelo, tyran de Padoue, Lucrece Roygza
heeft hij met de helderheid van den veldheer-strateeg eu
.
de sierlijkheid van den. hidalgo nee~geschreven.
Hij heeft een ploOlbare aesthehca van de romantIek
vastgesteld, die lijnrecht tegenover het ~tijfgeregen keurs
van het klassicisme staat. Hier Romemsche helden en
Grieksche koningen: Hebreeuwsche priesters en profeten j
martelaressen en megaeren van mythologischen bloede;
I) De schetsen die de Redactie mij vergunt hier, af en toe, op·testellen, hebben tot grondslag Jules Guillemot's in 19?~ bekroond w~rk
L' Evolution de l'idie dramatique chez les maitres du Theatre. De Cornetlle
" Dumas fils. (Librairie acad~mique Perrin et eie. 1910.) Ik volg G's
betoog'm, verkort ze, verleng ze of wijk er gansch en al van af. (F. S. K.)
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imperatoren aan Tiber en Nijl; hier de strakheid van den
onaandoenlijken, door een ijzer noodlot gevelden sterveling
en het Zeeghafte van de bezwijkende hoogheid; hier
een hartstochtelijke kamp om het behoud van troon of
outer en een kamp der hartstochten tusschen Heiden en
Christen; hier de kille schoonheid van het stelselmatige,
daar de warme schoonheid van het trillende leven, alles
weeldetig, alles bont, alles schel, alles bloeiend van lijn
en kleur: prelaten, priesters, monniken, ridders, teere,
zuidelijke kunstenaars, Moorsehe minnestreelen, Paduaansehe tirannen, koningen en vorstinnen, edelknapen en
abdissen, marktventers en gifmengers, inquisiteurs en
courtisanes. Tegenover het marmer van den Griekschen
of het gouden altaar van den Romeinsehen tempel bloesemt
het Saraceensche Alhambra of de Gothische Kathedraal,
en naast het zwarte crucifix op de witte pij flikkert de
Spaansche ponjaard op den tabbaard van den podesta.
Een wijde tegenstelling gaapt tusschen de voortbrengselen
uit de klassieke en de romantische tooneelletteren.
Eenetzijds: eenheid van plaats en tijd; sn el beloop eener
eenvoudige intrige; strengheid en dofheid als van toga
en peplum; effen- en sierlijkheid van uitdrukking; eentonig
decot; dommelige rhythmiek. Anderzijds: een prisma van
gloed, dansende woorden, knetterende phrasen, laaiende
hartstocht uit een menschenwereld van ongebreidelde
instincten De wilskracht van den klassieken theaterheld
wordt willoosheid bij den romantischen; de karaktervastheid van den tragischen lijder wisselt en wordt grillige
onstuimigheid bij den romantischen en het denkleven van
den sterken strijder, het werktuig der Goden, verzwakt
de rotnantiek tot het passieleven van een avonturier, die
aan God noch goed mensch gelooft er met den Duivel in
verbond staat. I)

11.
De breede stroom der Fransche toonee1romantiek on der
de laatste Bourbons en den eersten Orleans (J 8 I 5 - 1848)
wordt hier, om welbekende redenen, ingekort. Vier voorname vertegenwoordigers telt die tooneelrichting: A lexandre Dumas, Vz'ctor Hugo, Prosper Merz'mee en Alfred
de Vz"gny. In de preface van zijn befaamcl drama Henrz'!lI
et sa (our, opgevoerd 11 Febr. 1829, erkent Dumas zlJne
verplichting aan verschillende romantici o. a. aan Victor
Hugo en Merimee. lij hebben hem de richting gewezen
die hij insloeg.
Bij Vz"ctor H ugo heeft Dumas het oog op het drama
Cromwell (1827) en het manifest der Romantiek, de geruchtmakende voorrede. Bij Prosper Merz'mee doe1t hij
op diens Theiitre de Clara Gasul (1825) en de Scene.\'
feodales La 7aquerz'e (1828).
Wij vangen aan met Victor Hugo en zijn Cromwell.
De prt!Jace of het manifest is een theoretisch gevecht
tegen de oude richting, heviger dan de makke practijk van
het drama zeH uitsprak. Het heefl behoudens eenige lyrische
momenten, waarvan de poezy zoo vloeiend mogelijk is,
een klassiek beloop. Van romantische woeligheid en
varieteit, behalve in het decor, is geen sprake. Het drama
Cromwell geeft antwoord op de volgende vraag: «laI de
Protector Koning zijn of niet?» De ~raag wordt in de
eerste acte gesteId en, zooals in een stuk van Racine,
I) Hoe romantisch het Socialisme. in zijn oorsprong is - dat van
Rousseau Four,", Saint Simon, Proudhon, Marx, Lassall.: - reeds de
gemeensdhappelijke trek van den haat tegen den b~urgeois, bij social,is~e
en romantisme heerschend, zou er voor kunnen pleiten. Ook de soclRhst
van den eersten pink zon een bandiet boven een bourg'l!ois verkiezen ; de
romantiek omdat hij le beau geste heeft en bnrgerlijke stelregels vertrapt;
het socialisme omdat hij de ideale thescn van sociale gelijkwaardigheid
gretig zou indrinken.
2) Fortunat Str(!1lJski, Tableau de la Litt. Franl;aise au XIXe siecJe.
Paris Libr, Class, Paul Delaplane 1912.
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ontvangt ze bij elke andere acteniet een oplossing, maar
een voorloopige beantwoording. Ja, zegt de tweede ade;
Neen de derde; in de vierde wordt geweifeld, dan is het
ja en dan weer neen, maar het gordijn valt bij het ja;
zeer zeker niet, is de oplossing die de vijfde acte brengt.
En er zou - zegt Ernest Dupuy 2) - als men uit het drama
de sd:nes lichtte, waarin bespiegelt en niet gehandeld
wordt nauwlijks de stof voor een klassiek treQrspel
overblijven. Bovendien de 2sjarige auteur heeftShakespeare
in zijn brein. Op meer dan eene plaats kijkt Hamlet, QP
andere plekken gluurt Macbeth om den hoek. De demonische heksenprofecy, die Macbeth tot Koning krijscht,
hoort Cromwell driemaal in den droom zieh toesnerpen
in de woorden «Honneur au roi Cromwelh en het ontwaken van den portier herinnert nabij Rochester's wo orden :
Suis-je dejit perdu? Serais-je dans l'enfer;
Ce palais flamboyant, ces spectres, ces armees
De demons secouant des torches enflammees
C'est I'enfer I

Julius Cesar herinnert de samenspanning, de volksoploopen en de vernietigende stilzwijgendheid van de massale
groepen na Cromwell's koningsrede.
Corneille heeft aan den coup de tMdtre van de 3 de
acte geholpen, Hij komt in de ontknooping van Rodogune
voor, Daar drinkt de gifmengster (Cleopatre) den voor
anderen bestemden beker. loo ook in Cromwell:
CROMWELL

Ce breuvage, est-ce pas, me doit faire du bien?
LORD ROCHESTER.

Oui, l'hypocras contient une vertu supreme
Pour bien dormir, Mylord.
CROMWELL.

Alors, buvez vous· meme !
En dan den schandelijken toeleg doorziende, dwingt hij,
prest hij den verrader tot den doodelijken drank, die met
een: Que Dieu sauve le Roi! wordt genomen,
Op een ander tijdstip jaagt Syndercomb de volkshartstochten op tegen Cromwell en schenkt de Protector den
man vergiffenis, die zijn ponjaard hem in de borst wilde
stooten.
Diezelfde vergiffenis schenkt in Hernanz Don Carlos
aan Hernani, die naar zijn leven stond, op het moment
dat niets dat mededoogen doet vermoeden.
Hetzdfde speI heeft, naar men weet, een verrassende
geschifdenis. De censuur stond tegen. het verlangen van
eenige leden der Academie, de opvoermg toe, met de hoop
dat de geheeIe comediezaal het stuk minstens zou doodlachen.
Het zal verstandig zijn er geen woord uz't te schrappen.
Daarbij z's het goed dat het publz'ek ondervz'ndt hoe ver
de verbijstering van den menschelijken geest kan gaan,
dz'e van elken regel en van elke welvoel!elijkhez'd sz'ch
bevrijd acht.
loodanig oordeel werd geve1d. Karel X werd gesmeekt
zijn toestemming bij de Comedie Fran~aise te weigeren.
- En fait de litterature, je n'ai que ma place au parterre, hernam de Koning.
De avond van 25 Februari 1830 bleek een dagteekening
in de romantische tooneelletteItn. De monoloog van
Don Carlos, bij de tombe van Charlemagne neergeknield,
sleepte door zijne verzen vol grootschheid en de verhevenheid der gevoelens allen mee, en de romantische schoon-
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heidsakkoorden hadden den klassieken haat doen smelten.
Es-tu content de moi?
Ai-je bien depouille les miseres du roi,
Charlemagne? Emperellr, suis-je bien lIn autre homme?
Puis-je accolIpier mori casque 11 la mitre de Rome?

Je t'ai crie: - Par 011 faut-i! que je commence?
Et tu m'as repondu: - Mon fils, par la clemence.

De schoonheidsontroering was zoo machtig en zoo
aanstekelijk dat zij weldra den dichter tot onbetwist
chef d' (cole verhief. Een keurpubliek had gekroond en
gelauwerd; een publiek van bourgeois zou spoedig verbaasd
naar het kroonjuweel staren.
(Wordt vervolgd).
F. SMIT KLEINE.

Ai-je bien 11 ta /lamme allume mon flambeau?
Ai-je compris la voix qui parle en ton tombeau ?
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wil ons laten kennismaken met een genre van werken
dat hooger staat, met Tristan Bernard, Alfred Capus; en
hij wil voornamelijk die werken ten tooneele brengen
zooals het behoort. met fijnen smaak, in levendig tempo.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
De ondergeteekende zal gaarne ontvangen ter completeering van het archief van het Nederlandsch Tooneelverbond
den Ien, 2 en , 3 en en 40en jaargang van het Tijdschrift
«Het Tooneeh (1861 / 2, 1872/3, I873/4en 1910/ 1) benevens
nummer 1 van den 27 en jaaTgang.
]AC. RINSE.
Leliegracht 23, Amsterdam.

AMSTERDA;\ISCHE KRONlEK.
(Het Cafe-tje - Margot - Twee Geillkkige Dagell.
Frellie Julie. - Esther's Verloving.)
De nieuwe tooneel-onderneming van den heer L
Chrispijn ]r. heeft aanspraak op bijzondere belangstelling.
Het Frascati-ensemble heeft zijn tenten opgeslagen in
dien Frascati-Schouwburg in de Plantage, waar jaren
achtereen de heerenProt, vader en zoon, opvoeringen
hebben gegeven eerst van vertaalde Fransche operettes,
daarna van Fransche stukken genre Palais Royal en
Nouveautes.
De heeren Prot hebben ontegenzeggelijk in dat genre
te Amsterdam een zekere vermaardheid verkregen, en ik
zal de laatste zijn om hun het succes te misgunnen, dat
zij met hun voorstellingen hebben geoogst. Doch ik voor
mij heb voor het Prot-genre nooit veel sympathie gehad.
De grollen van Feydeau, Hennequin, Valabregue, Bisson
e tutti quanti mogen een groote aantrekkelijkheid bezitten
wanneer zij te Parijs of te Brussel worden gespeeld door
zeer speciale talenten - zooals ze ons hier werden \'oorgezet waren ze vrijwel ongenietbaar. Het lag eensdeels
aan de vertaling, waartoe zij zieh dikwijls niet leenden,
maar meer nog aan de wijze waarop zij werden gespeeld.
Er was in het ensemble iets proto-burgerlijks, het tempo
was zwaar en slepend, en de vertooners (speciaal de oude
garde) schiep er vermaak in, te onderstrepen waar een
«overheenglijden» geboden werd. In plaats van zoo als
niet alleen de Franschen maar ook de Duitschers van het
Neue Schauspielhaus doen c Jangs den neus weg~ te speien,
wercl er in de zaal gesproken en hierin succes gezocht
en werkelijk ook verkregen.
De heer Chrispijn ]r. wil ons iets anders geven. Hij

L.

CHRISPI.TN JR.

Zijn streven verdient belangstelling en aanmoediging,
en ik hoop van harte dat het hem gelukken zal de sym pathie te wekken van het publiek. Het komt er maar
op aan, IlOe er gespeeld wordt; heeft niet de alles aandurvende heer Royaards in Mei I91 I proefondervindelijk
bewezen, dat de gevreesde Rubicon een .amusant en nietaanstootelijk blijspel kon zijn en aan de voorbarige censores morum het zwijgen opgelegd?
De heer Chrispijn had voor zijn openingsvoorstelling
geen betere keus kUlmen doen dan Le petit Ca/e, tot
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heden het beste werk van Tristan Bernard, die in de rij
der hedendaagsche «auteurs gais) onbetwist de eerste
plaats inneemt. En met volle recht.
Tristan Bernard is de waarlijke humorist; zijn werk is
de vrucht van juiste en scherpe observatie. Ik stel me
zoo voor, dat hij eens een koffiehuisbediende heeft gekend)
wien onverwacht een groote erfenis tebeurt viel, en die
toch ongaarne van zijn dagelijkschen werkkring kon
scheiden. Toen, inductief te werk gaande, heeft hij dat
innerlijk conflict tusschen den nieuwbakken rijkaard en
den ondergeschikten bediende verwerkelijkt, en de teekening
van dit dubbel bestaan is een beeId geworden, g cvormd
naar het reeeIe leven.
Vergelijk eens het werk 'lan Tristan Bernard bij dat
van de oudere klucht-fabrikanten als Ordonneau of Hennequin. Bij de laatsten ziet men door het dunne weefsel
van den toonedmatigen opzet den auteur steeds aan de
touwtjes trekkcll: hij is het, die in het tweede bedrijf
(I'ine'litable deuxieme acte chez la cocotte) al de persollen
bij elkaar brengt, die ze zoo en zoo laat optreden, en zoo
en z66 doet spreken, om het effect te krijgen dat hij, cle
schrijver, wil bereikt zien, en waartoe zijn tooneelfiguren
de willooze werktuigen zijn.
En als dan in dat tweede bedrijf die figuren als in een
knibbelspel door elkander gegooid zijn, ziet men in het
derde den auteur aan het werk 011,1 ze, dikwijls peniblement,
weer op hun plaats te brengen.
Terwijl bij den humorist Tristan Bernard de handeling.
aoorspekt met een aantal trekjes eveneens van juiste
waarneming van het werkelijke leven, haar normaal,
logisch verloop heeft, de personen zoo eh zoo optreden
en zoo en zoo spreken omdat hun aard en de aard der
omstandigheden het zoo medebrengen, en de komische
werking juist door dat volkomen gemotiveerd handelen
en spreken bereikt wordt.
Hennequin c. s. leverden «pantins» , Bernard schept
wezens van vleesch en bloed. Of is hij niet een en alleven
en werkelijkheid, die Albert Loriflan, de plotseIing rijk ·
geworden koffiehuis.bediende, die het onverwachte fortuin
in nacht-restaurants verbrast en 's morgens om 8 uur
weer zijn dienst in het cafe-tje hervat en den witten voorschoot zich ombindt met een zeker weIbehagen, omdat
die gewoonheidssfeer hem toch liever is dan de glinsterende, maar leege, ijle gran via? Het is waar, dat L e
Petit Ca}! eigenlijk maar een Tol bevat, die van Albert
Loriflan, maar is het niet juist meesterlijk, van die eene
firruur iets zoo belangwekkends te maken, dat ons drie
b~drijven door bezig houdt? En is de groepeering der
nevenfiguren om Albert heen niet een en al kleur en
verscheidenheid?
Oe heer Chrispijr. heeft eer van zijn werk. Hijzelf ee n
voortreffelijke Albert, misschien iets te veel meneer en
iets te weinig kellner, maar overigens een creatie die
weinig Nederlandsche acteurs hem zullen nadoen; z~jn
omgeving over het algemeen goed, nergens storend, hIer
en daar uitmuntend, zooals de heer Pierre Mijin als
flesschenspoeler. En bij allen, on der Chrispijn's krachti~e
leiding. een streven naar goeden toon, naar elegantJe.
naar vlot en luchtig spei, een waakzaamheid tegen overdrijving, tegen grofheid en platheid, die vroeger in dat
zaaltje maar al te zeer hoogtij vierden en die oversloegen
in de zaal, welke door velen daarom gemeden werd.
Nu heerschte er een andere toon, aan beide zijden van
het voetlicht. Indien de heer Chrispijn op den ingeslagen weg
voortgaat en het met het repertoire weet te vinden, zal
hij zich voor Amsterdam verdienstelijk hebben gemaakt.
Het nu reeds verkregen resultaat is belangrijk ; misschien
zal het den artistieken leider gelukken, in het vervolg nog meer
de details te verzorgen. Wie de omgeving kent waarin
Le petit Cafi! speelt, moet hebben opgemerkt dat de dames

uit zekere wereId in een nachtrestaurant binnentreden met
den avonnmantel om, le couronnement de l'edifice, die
haar door een groom wordt afgenomen; dat de maltre
d'hotel geen handschoen en draagt en de sommelier een
rok met wit·metalen halsketting. Onder de prenten aan
de wanden van het cafe-tje op Montmartre was er een
al heel onwaarschijnlijk: een Duitsche bier-annonce; een
reclame van Byrrh, Amer Picon of Quinquina Dubonnct
ware beter op hare plaats geweest.
Een zaak zij den heer Chrispijn toegewenscht: een even
voortreffelijke vertaalster als die welke hij ditmaal heeft
gevonden. Het groote publiek geeft er zich geen rekenschap van , hoe moeilijk het is, dergelijk werk in goed
Nederlandsch overtebrengen en daarbij tevens te behouden
het eigenaardig cachet, dat sommige uitdrukkingen aan
den dialoog geven. Hoe uitnemend de vertaalster van Le
petit Ca/i hierin is geslaagd , zal de n aandachtigen toehoorder niet ontgaan zijn.

De September.maand heeft «het Nederlandsch Tooneel»
aanleiding gegeven voor wat men in vroegere jaren noemde
een «kermisstub ; de Kon. Vereeniging heeft een koenen
sprong gewaagd in de oude romantiek met de wederopvoering van 1I1argot de Bloemenverkoopstcr. En waarom
ook niet? Neemt .iemand het een opera directie kwalijk.
wanneer zij een enkele maal tusschen de werken van
Wagner, Puccini, Strauss en Debussy en reprise geeft
Huguenots of Africaine? Is het niet aangenaam, weder eens
een enkele maal een ouden roman de cape et d'epee
ter hand te nemen, die ons de dagen herinnert toe n we
dweepten met d' Artagnan, Athos, Porthos en Aramis?
Maar voor zulk een opgraving 'lan het verleden . 'loor
zulk een opvoering van het oude melodrama is een zaak
absoluut vereischt: dClt het stuk gespeeld wordt in den
ouden sti;l.
Het is thans gebleken, hoe ver onze hedendaagsche
tooneelspelers van dien ouden stijl verwijderd zijn, hoe
moeilijk het hun valt den diapason van het melo te vatten.
Slechts twe e hebben het vermocht: de heer Holtrop. een
en al waardigheid en soldc: tentrouw als Vitry, en bovenal
en
Mevrouw Mann , die met onverwoestbare frischheid
.
brio de 'lerpletterende dubbel-rol van Margot Gahgai' hceft
gespeeld; bravo!
«Tegen» il1argot (zooals 't op het Leidscheplein heet)
ging Twee Gelukkige D·agen, een blijspel uit de fabriek
Schönthan-Kadelburg, niet slechter en niet beter dan
andere bekende artikelen "an deze firma. Men heeft
gelachen en niemand heeft aanstoot genomen.
Inmiddels schijnt belangrijker werk door de Kon. Vereeniging te worden voorbereid: het oorspronkelijke stuk
van Scharten-Antink, eell tooneelbewerking van Ferdinand
Huyck en een reprise van de Fourchambault's; zij worden
met belangstelling en goede \"erwachting tegemoetgezien.

Naschrift
Toen op 28 Juni 1912 de Nedprlandsche ~ooneelver
eeniging den strijd moest opgeven, hebben eemge tooneel-
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«Joodsche comedie» van den Noor Henri Nathansen;
onderwerp natuurlijk weder de verbintenis van een kind
dat aan het eng Joodsche milieu ontgroeid is met een goj.
Een onderhoudend tooneelspel, maar waarvan de factuur
hier en daar onbedrevenheid verraadt, met een blij-eindende
conclusie die verwondert. Van de vertooners behoort naast
de als altijd voortreffelijke Mevr. de Boer van Rijk speciaal
vermeid te worden de heer Adolf Bouwmeester, een kracht
die op het Leidscheplein is verwaarloosd en die, naar ik
hoop , hier tot haar recht zal komen.
Maar nu hoop ik toch, dat er aan het ten tooneele
voeren van «Joodsche» comedies eens een eind korne;
men kan ook op dit stuk des guten zuyiel krijgen.
Tenzij . . .. een tooneeldirectie eens den durf had, een
werk te monteeren dat ook het religieus ethisch conflict
tusschen Chri~tenen en Joden behandelt, maar met heel
wat ruil11er visie en heel wat dieper gaande moraal:
Donnay"s Retour de Jerusalem. Maar waar is, nu Mevr.
van der Horst ons heeft verlaten, de' actrice die de hoofdrol
zou kunnen dragen?

vrienden gemeend, de handen ineen te moeten slaan ten
einde eenerzijds te verhoeden dat een aantal artisten zonder
werkkring zouden blijven , en anderzijds de traditie der
Ned. Tooneelvereeniging te bewaren, voort te arbeiden in
in hare lijn, die bij de kunstzinnige elementen van het
Nederlandsch publiek jarenlang waardering had ondervonden .
Er hadden met grooten spoed besprekingen plaats, die
leidden tot vaststeBing van een schema dat goede kans
voor verwezelijking bood, toen de mare ruchtbaar werd
dat de heer Herman Heyermans Jr. het voornemen had
opgevat, de artisten der N. T. V. om zich heen te \'erzamelen
en voor het aanstaande seizoen eene tooneel exploitatie in
den Artis-Schouwburg te ondernemen.
Toen het aan bovenbedoelde kunstvrienden bleek, dat
het den heer I f eyermans met deze plannen inderdaad ernst
was, hebben zij gemeend hun combinatie aanstonds te
moeten ontbinden; hun optreden had aBe reden van bestaan verloren, nu hun tweeledig doel door anderen scheen
te worden nagestreefd.
Oe combinatie Heyermans is tot stand gekomen, zij omvat
namen van goeden klank, wel eenigszins (. etonnes de se
trouver ensemble"; zij be 100ft veel, klassiek en modern,
uitgaande "an het beginsel dat het tooneel anders en
meer bellOort te zijn dan een vermaak; wordt dit beginsel
niet wat lichtvaardig als primum verum vooropgesteld?
In elk ge\al behooren wij de nieun"e onderneming crediet
te geven en belangsteIlend af te wachten wat zij ons
brengen zal.
De eerste drie avonden te Amsterdam brachten niet
minder dan vier premieres. Donderdag 26 September:
Strindberg's Freule Julie en De Dwaas en de Dood van
Hugo Hoffmannstahl.
Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb nooit begre pen
wat er wel belangrijks mag zijn aan Fre ll fe Jllf ie. H\t
is ",ei zeer gemakkelijk, eigen werk te doopen" naturalis
tisches Trauerspiel" ; voor mij is de historie van die freul e
die zich vergooit aan den rijkn echt "an haar vader en
van dien rijknecht die een monsterachtig cynisme paart
aan een wondere dialektiek, een vulgair geval dat aBerminst geschikt is om bijna twee uren lang onze aandacht
waardig te blijven . Een Ouitsch commentator zegt van
het werk terecht: «Es kann diese naturalistische Studie
als eine virtuose Leistung innerhalb ihrer Kunstgattung
gelten; poetischer Ewigkeitswert kommt ihr jedoch entfernt
nicht zu, ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt
solche pathologische Ausnahmefälle sich zu dramatischer
Bearbeitung eignen, solche Zynismen auf der Bühne Berechtigung haben.»
Oat het stuk intusschen aan de beide figuren , freul e
en knecht, enorme eisehe n van tooneelspeelkunst stelt,
valt niet te ontkennen, en als zoodanig kan het aan eminente en voor het emplooi geschikte artisten gelegenheid
geven hun talenten te doen gelden. De i'pelers van 0011derdag avond waren beiden gelukkiger in het tweede
deel van het werk dan in het eerste. Mevr. Erfmann
beter als de gebrokene na den val dan a ls de overmoedige ,
zinnelijke gravin; de heer van der V eer een goede brutale
cynicus na zijn gemakkelijke overwinning, daarv66r niet
opgewassen tegen de zware taak om zijn waren aard door
den toeschouwer t~ laten vermoeden . Over het lugubere,
aan Faust I uiterlijk (voorwaar niet innerlijk!) herinnerende
stuk van Hoffmansthai is het wel het best te zwijgen; de
heer Heyermans zal wel den indrnk hebben gekregen dat
dit soort van werk hier in elk ge val nz'et wordt geaccep·
teerd, en.... dat de als speIleider en metteur en scene
sympathieke Eduard Verkade geen Ekkerlyc·roBen moet
vervullen .
Vrijdag 27

September ging Esther's verloving, een

I1

Over Die in duister leven, dat Zaterdag 28 September
ging, in een volgend nummer.
C. A. V.

ROTTERDA:YISCHE BRIEVEN.
Zoo'/'( WIND HÜlL. -
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Het is een uitnemend denkbeeld het pub liek op den
I sten September niet zoo maar plompverloren voor een
ernstig tooneelwerk te zetten, vooral niet, nadat we aan
aBe kanten geofferd hebben uit dankbaarheid ,'oor den
«genoeglijken nazomer« die ons, ter vervanging van de
«plezierige kermis» door melkboer, bakker en krantbezorger
in proza en door den lantaarnopsteker in keurige poezie
zoo van harte werd toegewenscht. We willen dus lachen
en gellOegen hebben van ons goede geld en - de heer
Van Eysden blijkt een menschenkenner - het Rotterdamsch Tooneelgezelschap schenkt daartoe de gelegenheid
door ,Zoo'n Windbuih te doen opvoeren, een stuk waarin
alle bekende kluchtspeltrucs zijn te ba at genom~n om den
lever te doen schudden van het lachen.
Een nurks en een kniesoor die zich in zoo'n genoeglijken
nazomertijd rekenschap geeft waarom hij lacht, en omdat
ik niet gaarne tot dezulken wil behooren zult u mij toestaan dat ik deze dolle klucht, samengesteid uit tooneelen
wier komische werking reeds in vele andere kluchten
werd beproefd, niet oververtel. In 't kort komt de geschiedenis hierop neer dat een vrolijk jongmensch - de
windbuil genaamd - met Amerikaansche durf en doortastendheid een beet je beweging brengt in 'lijn zoo saaie
en vervelende geboortestad, zijn vriend aan een candidatuur voor den Landdag helpt, diens schoonvader en tegencandidaat schadeloos stelt met een orde van de Blauwe
Valk, een anderen vriend, die hulpleeraar is aan een
gymnasium, dwingt zich te verloven met diens aangebedene
en tenslotte ook voor zich zelf een vrouw weet te veroveren.
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Onder leiding van den regIsseur Henri Pool man liep
alles vlot van stapel, uitgezonderd het slot van het 2e
bedrijf, waar alle medespelenden in een hopelooze verwarrillg door elkaar liepen en aan de bedoeling dan ook
geen touw viel vast te maken. Waar ik, bij uitzondering,
dit stuk eerst ging zien toen het voor de derde maal
werd opgevoerd, frappeerde die verwarring mij des te
meer, omdat toch de regisseur, x:.a de premiere, dit einde
v'an het bedrijf waarlijk wel eens ter dege had mogen
herzien. Het wil mij trouwens voorkomen dat de heer
Poolman zijn taak als regisseur niet streng geIlOeg opvat,
niet den acteur, die in sommige gedeelten van zijn rol
blijk geeft van gruwelijken wansmaak, doch den regisseur
die dergelijk wansmakig komediespeIen (al is het dan ook
maar in een klucht) tolereert mogen we daarvoor verantwoordelijk stellen. In dit verband zij den heer Pool man
herinnerd aan de wel zeer laag-bij den grondsche circus
komiekigheid van den heer Nico de long, wanneer hij
den jaloerschen bedrogene speelt. De heer Poolman, die
zeH in zijn verscheide ne kluchtspelrollen zoo uitnemend
de grens weet te trekken tusschen humor en grove
downerie, had deze uiting van den heer Nico de Jong bij
de geboorte onmiddelijk moeten smoren. En ook zij zijn
opmerkzaamheid getrokken naar de manier van opkomen
welke sommige acteurs er op na houden.
Ze zeilen een deur binnen op een wijze die mij, argeloos
toeschouwer, dadelijk de zekerheid geeft dat ze al een
poosje daarachter hebben staan wachten. Dit werkt even
storend op de verbeelding als het feit dat sommige
speienden die een karner binnentreden waarin zij verondersteld worden voor het eerst in hun leven te komen,
onmiddelijk, zonder de minste aarzeling, plaats nemen op
de stoel of de piek op het tooneel hun, bij de repetities,
aangewezen. En zoo is er meer waaraan de regisseur zijn
aandachtzal kunnen wijden. om nog eens terug te keeren
naar het spei van Nico de long, aan de wijze waarop hij
zegt een vrouw lief te hebben. Zulke teere hartskwesties
verklaart een man die werkelijk weet wat liefde is, op
zachten, innigen toon, en schreeuwt zoo iets van diep gevoel
(al is het dan maar in een klucht!) de beminde vrouw
niet in het gezicht.
Het is eene vergissing te meenen dat in een klucht
alles geoorloofd is, ook daar is elke overdrijving uit den
booze. De komische werking zit voor het grootste gedeelte
juist in de ernst en de natuurlijkheid waarmee de dwaasheden worden gezegd. De Heer Cor v. d. Lugt-Melsert,
die de hulpelooze hulpleeraar speelde - heeft dit begrepen. Zijn hulpleeraar, een dwaze caricatuur, zou licht
aanleiding hebben gegeven tot allerlei komieke excessen,
de soberheid echter en de eenvoudige natuurlijkheid waarmede v. d. Lugt zijn rol uitbeeldde kwam het succes ruim
ten goede.
Wie nu uit het voorafgaande zou opmaken dat de Heer
Nico de long zijn rol van Windbuil sIecht heeft gespeeld,
heeft het mis. Integendeel, behoudens dan de gemaakte
opmerkingen, was zijn uitbeelding frisch en opgewekt,
en oogstte hij veel succes al dient te worden erkend, dat
zoo'n rol «eten en drinken:t iso Noch het een, noch het
ander was de rol van Henri Morrien, de schoonzoon,
die door de bemoeiingen van den Windbuil zijn candidatuur doorzet. Wel krijgt deze verdienstelijke acteur
in de laatste jaren ondankbaar werk te doen! Treedt
een acteur van eenige beteekenis niet af en toe eens· op
den voorgrond, dan is het licht te begrijpen dat de ambitie
er uitgaat, zijn ijver verslapt en hij het ondankbare werk,
waaraan geen eer te behalen valt, eenvoudig «opknapb.
Het boekje cOnze TooneeIspelers» doorbladerend, viel
mij toevaIIig op, dat het in het nu aangevangen tooneelseizoen 25 jaar geleden zal zijn dat de heer Morrien voor
het eerst de planken betrad, ik weet niet of hij dit feeste-

lijk wil gedenken, mocht. het zoo zijn dan hoop ik dat
den Heer Morrien voor dien tijd eens de gelegenheid
worde geschonken om in eenige beteekenende rollen ons
te toonen op welke hoogte zijn talent hem gebracht heefL
Na zijn 2s-jarigen tooneeldienst heeft hij daar recht op.
Ten slotte, om terug te keeren naar de vertooning van
de Windbuil, zij den heer Dommelshuyzcn een beet je meer
opmerkzaamheid aanbevolen. Hij speelde een kamerheer
die een Doorluchtigheid op zijn reis vergezelt, de Heer
Vrolijk (de Doorluchtigheid) liet bij ongeluk zijn sigarenaansteker vallen en de kamerheer bleek zoo weinig in zijn
rol dat hij het niet eens zag en de Doorluchtigheid daardoor noodzaakte zijne hO'Jge persoonlijkheid zeH tot den
grond neder te buigen.
De overige rollen vereisehen geen bizondere bespreking,
zij werden door de dames Marie V. Eysden-Vink, Eisa
Mauhs, Mevr. de long-Wertwein, Mevr. Coeling, Mevr.
Vervoorn en Mej. Martha Waiden (een debutante en een
aardige verschijning) met de noodige entrain gespeeld,
van de Heeren onderscheidden zieh, behalve de reeds
genoemden, Henri Poolman, Alex Faassen en van Hees.
Tot besluit der bespre\dng van deze Windbuilvertooning
een vraag.
Hebben zulk soort kluchten, die geschreven worden
met geen ander doel dan ons te doen lachen hun reden
van bestaan niet verloren, sedert de kluchtigheid oneindig
ver, tot in de meest onbegrensde onmogeIijkheden toe,
overtroffen is geworden door de film?
Mocht langzamerhand de bioscope uitwerken dat kluch·
ten als de Windbuil e.a. van het ernstige, kunstzinnige
tooneel worden verdrongen, dan hebben zij, die tegen
den invloed van de bioscope ageeren, groot ongelijk, en
is er voor hen, die de kun~t zeggen lief te hebben, met
zoo'n krachtigen bondgenoot, veeleer reden tot juichen.
Het eigenlijke tooneelseizoen is geopend met «Frimerose»
tooneelspel in drie bedrijven van de Caillavet en de Flers.
Ditmaal dus niet de Flers en de Caillavet. Wanneer deze
omzetting van auteursnamen verband houdt met het verlaten van een terrein, waarop deze beide samenwerkende
schrijvers zieh zoo bizonder op hun gemak gevoelden, het
terrein nml. van het oppervlakkige, maar des ondanks
toch altijd geestige blijspeI, dan valt het te betreuren dat
Robert de Flers zieh vergenoegd heeft met een plaats
achter de CailIa veto
Ik stel me voor dat die schrijvers «en collaboration» werken
samen een stuk klaar «praten», zichzeH, al sprekende
over het vastgestelde onderwerp, enthousiasmeeren, 'zoodat
de verbeelding van den een dadelijk aanvult, daar, waar
de geest van den ander te kort schiet.
Op deze wijze kan ik me best indenken dat een blijspel,
zooals het lieve, geestige «I' Amour veille» in elkander
wordt gepraat, gedachten worden verdiept en tooneelen
waarin die gedachten belichaamd moeten zijn, WOlJe',;l
uitgespon nen.
Maar een tooneelspel! - waarin 't toch immers zoo·
zeer aankomt op sfeer en stemming, kwaliteiten in een
werk, welke innig verbonden zijn aan de persoonlijkheid
van een schrijver, en als 't ware de uiting zijn van zijn
diepste gemoedsleven, neen, daarin Iijkt mij de samenwerking van twee schrijvers beslist uit den booze. Het
werk zal altijd gloed missen, warmte en overtuiging, want
waar de een zieh al gaan Iaat in zijn schoonste zielsopenbaringen, staat steeds de ander gereed om te controleeren, te veranderen of te wenden, al naar het, naar
diens overtuiging noodzakelijk mocht zijn.
En zoo ook mist Primerose - waarvan het gegeven,
blijkens het eerst plaatsen van zijn naam, van de Caillavet
afkomstig moet zijn - het persoonlijke. Het is maakwerk, moeizaam in elkander gezet door twee handige
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tooneelmenschen, waarvan de een - de Flers? een on betaalbare grappenmaker moet zijn, die, zelfs in dit, als
ernstig aangeboden stuk, kwistig zijn geesti5 heden, te pas
of te onpas, over het geheel heeft uitgestrooid.
Waarom dit stuk niet geheel als blijspel behandeld,
vraag ik me spijtig af. Nu geeft het etiket tooneelspel
aan deze geheeie luchtige vertooning iets olltzettend zwaarwichtigs, iets vervelends op den duur.
Een tooneelspel als Primerose maakt op den toeschouwer
hetzelfde effect als een sterke man uit een kermistent die,
onder gesteun, gezwoeg en voorgewende inspanning, met
gewichten werkt van JOO kilo, waarvan iedereen dadelijk
heeft gezien dat ze van bord papier zijn.
Primerose, de jongste docht er van Graaf de PIelan
wordt ons geteekend als een jong meisje met een ondanks de ijdelheid van haar omgeving - gevoelig en
onbedorven hart. Ze heeft lief. Pierre de Lancrey, een
man die in Texas fortuin heeft gemaakt, (en reeds daardoor alleen, volgens fransche tooneelschrijvers met het
volste recht aanspraak maakt op alle mannelijke deugden)
is de gelukkige. Ook hij, hoewel ouder, bemint Primerose
met al de hartstocht van zijn gevorderden leeftijd. Maar
op het oogenblik dat hij Primerose dit zal komen zeggen,
ontvangt hij een telegram, waarin staat dat door het
springen van de bank die zijn vermogen beheert, hij opeens totaal gerui'eerd iso Man van de wereld, tracht hij
zijn aandoeningen meester te blijven, zijn gedroomd geluk
met Primerose is verwoest, want hij zal haar, die honderd
duizend francs rente geniet, nu niet kunnen, niet mogen
trouwen en daarom zegt hij haar niet lief te hebben .
PrimelOse. die zieh van zijn \vederliefde overtuigd hield,
moet dit wel gelooven, het beteekent voor haar den dood
van al het geluk. Vol van die liefdesmart zal zij niet
meer kunnen terugkeeren in het leege, mondaine leven
om haar heen, en zij verkiest het klooster. Haar oom,
de kardinaal de Merance, wien zij haar hart heeft uitgestort, tracht haar van dit voornemen af te brengen,
maar Primerose is vastbesloten, zij zal non worden, zuster
in het klooster van Sainte Claire, waar zij zoo dikwijls
reeds kwam om de zieke kinderen te vertroosten. Pierre
de Lancrey vertrekt naar Amerika om te zien wat er nog
van zijn fortuin te redden valt.
Hiermede zou het stuk uit kUlmen zijn, onder den indruk
dat ~n Primerose en Pierre bei den op zijn minst zeer
voorbarig hebben gehandeld.
Oit blijkt althans in het 2e bedrijf a.\s Pierre weer terug
is, na het grootste gedeelte van zijn fortuin nog gered te
kunnen hebben. Het eenige wat ons aan spanning overblijft, zoll nieuwsgierigheid moeten zijn hoe Primerose
de religieuze kleeding staat en hoe zij zieh in het noviciaat weet te schikken.
Oaaraan wordt voldaan door de visite die Primerose aan
het ouderlijk huis maakt, waar zij natuurlijk Pierre ontmoet
die haar nu zegt hoe veel hij van haar houdt, en waarom
hij dat niet in het eerste bedrijf mocht bekennen.
Maar Primerose blijkt dezelfde niet meer, ze heeft rust
en zielevrede in haar religieus werk gevonden en dat
geluk wil ze behouden. Waarom, is ons niet recht duidelijk,
want als in het derde bedrijf door de wet op de congregaties het klooster ontruimd is geworden en Primerose
aldus tijdelijk aan de wereld is teruggegeven, valt ze, na
een korten zelfstrijd en na een aanmoedigend preekje van
den kardinaal, toch in de armen van den gelukkigen Pierre.
Dit is, in 't kort. het gegeven, ontdaan van het bijwerk
dat intussehen aardiger en onderhoudender is dan het gegeven zelL Ze weten hun figuren wel te kiezen, die twee
franschen. Oaar is bijv: de Kardinaal (door Alex Faassen
voortrP.1Ielijk gespeeld) een van opvatting zeer liberale
Eminentie, die oolijke en ook wel verstandige dingen zegt.
Daar is de tante van Primerose, mevr: de Sermaize, die
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zoo verrukkelijk over de liefde weet te spreken en dan
eerst in haar element komt. Oit is een van die fijne,
geestig-ondeugende blijspel rollen, waarvan, om die met
Par~ische kleur en levendigheid te speien, Mevr. V. Eysden.
Vink alleen het geheim- of juister het talent bezit. En
zoo zijn er meer kleinere rollen, die, niet gedrukt door
den ernst van het tooneelspel, allen meer tot hun recht
Züuden zijn gekomen in een blijspel.
Eisa Mauhs was Primerose. Haar talent wordt rijper,
de taal klinkt dieper uit haar gemoed, zoo was het tooned
in I met den kardinaal, wanneer zij hem haar liefde voor
Pierre en haar smart om zijn weigering belijdt, van bizonder
ontroerende kracht. Ook als non was zij uitnemend.
EI!>a Mauhs, die het vorig seizoen door ongesteldheid
zoo lang op nonactiviteit moest gesteid, heeft nu, met
andere nonactiviteit het nieuwe seizoen prachtig ingezet.
Haar werden takken mooie chrysanten geboden.
Frits Tartaud was Pierre de Lancrey, de ongelukkige
minnaar. Het wil mij voorkomen dat deze rol na het eerste
bedrijf aan den acteur absoluut geen houvast meer geeft.
Zulk soort minnaarsrollen worden door de schrijvers 'Zoolang
in 't zuur gelegd om aan 't slot, onbedorven, hoewel in·
gemaakt, te kunnen worden gebruikt om aan de Julia haar
rechtmatigen Romeo en aan het publiek de voldoening te
schenken.
Nochtans wist Frits Tartaud, door levendig spei, ons
zijn rol in het tweede en derde bedrijf voortdurend als
versch op te dissehen, waarvoor wij hem gaarne prijzen
en dankbaar zijn.
Goed was Nico de Jong als graaf de Plelan.
Oe vertooning was zeer mooi verzorgd en had een
vriendelijk onthaal.
A. V. W.

DE HEROPENING VAN DEN KON. NEDERL.
SCHOUWBURG TE ANT\VERPEN.
Koning Richard 111.
Met luidruchtige onstuimigheid is in Belgie het «talenvraagstuk" wederom op den voorgrond getreden.
Oe eVlaamsche beweging:&, die in den aanvang het
karakter droeg van een vreedzamen strijd, neemt eenige
maanden eene gansch andere wending. Zij toont meer
de neiging eene onverkwikkelijke politieke betooging te
zullen worden, dan wel de oplossing van cen taalkundig
probleem.*
Oe cLettre au Roi" een schrijven waarin de waalsche
sociaal-democraat Oestree, naar aanleiding der jongste
parlementsverkiezingen, aandringt op eene administratieve
scheiding tusschen Vlaanderen en het Walenland, heeft
de gemoederen in beroering gebracht. Oe Consciencefeesten,
het bezoek van den Koning Albert aan Antwerpen en
ten slotte het 32 Ned. Taal- en Letterkundig Congres,
boden eene gunstige gelegenheid, de Vlaamsche geestdrift,
die te verslappen scheen, eens duchtig aan te wakkeren.
Aan kleurige optochten met schitterende fanfares, aan
wapperende vaandels en politieke propaganda, aan geweldige redevoeringen met heftige interrupties, heeft het
dan ook waarlijk niet ontbroken. Oe geheeie maand Augustus vierde Antwerpen feest. En geen dag ging voorbij
of een enthousiaste feeststoet, die niet moede werd den
«Vlaamschen Leeuw» te zingen, trok langs de modderige
straten en onder de verregende eerepoorten door. En Pol
de Mont, de voorzitter van het Congres, sprak van Antwerpen als van de «meest Vlaamsche stad, de innigste
Nederduitsche stad, de zuiverst Nederlandsche stad in
Belgie». Or. Fabius, als vertegenwoordiger der Nederland*) De geschiedenis der laatste weken schijnt er intussehen op te wijzen,
dat de leiders der flaminganten beginnen in te zien dat 's lands belang
matiging in hun optreden eischt. De verzoenende woorden, door Antwel'pen's burgemeester de Vos gesproken b\j de ontvangst der Waalsche
"Lel{ia" getuigen daarvan
(RED.)
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sehe regeering, meende zelfs gevoeld te hebben, dat er
een «band bestaat, welke de Hollanders aan de Vlamingen bindh.
Kon de heer Van der Horst, de nieuw-benoemde directe ur van den Nederlandschen Schouwburg, dus een beter
oogenblik hebben uitgekozen, om zijn intrede in Antwerpen te doen? De schouwburg immers oefent een zoo
rechtstreekschen invloed uit op het volk, dat de bloei van
een nederlandsch theater in Vlaanderen den bloei van
geheel de nederlandsche taal met zieh voert.
Want met de tooneelkunst in Antwerpen was het droevig
gestehi. De weinige belangstelling van het publiek, dat
voor alles bege erde zieh te vergasten aan den vloed van
Parijsche importstukken, die dagelijks de Belgische grens
binnenstroomt, was oorzaak dat de Nederlandsche schouwburg slechts matig werd bezocht. De toenmalige directie,
die voor haar taak totaal onberekend was, bleek niet bij
machte in dien toestand verandering te brengen. De nieuwe
directie nu, bestaande uit oe Heeren A. van der Horst
en L. Bertrijn, heeft de taak op zieh genomen het kunstpeil van den Nederl. Schouwburg te verheffen, het Ant·
werpsche pub liek op te leiden tot het ge nieten van ware,
zuivere tooneelkunst. Door het vertoonen van klassieke
en moderne werken, zal zij trachten de liefde voor het
tooneel te doen herleven. En de jonge vlaamsche en
nederlandsche schrijvers zal z~i in de gelegenheid stellen
hunne stukken bij het zuid-nederlandsche pub liek bekend
te maken.
Het tooneeljaar is Zaterdag 14 September met eene
opvoering van Shakespeare's »Koning Richard IJI" geopend.
Het bloedige drama, dat den strijd tusschen de geslachten York en Lancaster besluit, is een van Shakespeare's
werken, dat zieh het beste tot eene vertooning leent, al
zijn de eischen, welke het aan den regisseur stelt, buitengewoon hoog. Bij de voorstellingin den Nederl. Schouwburg
deed zich de kundige hand van den Heer Van der Horst,
die de regie op voortreffelijke wijze voerde. dan ook alras
bemerken. Hetgeen de nieuwe directeur met de mon·
teering van ,Riehard III" heeft bereikt, overtrof alle
verwachting. De tooneelschikking, de kostumen, de
figuratie waren tot in de kleinste onderdeelen verzorgd.
En het publiek, waaronder zich tal van bekende vlaamsche
letterkundigen bevonden, zal zich zeerzeker hebben verbaasd over de hervormingen, die een bevoegde en artistieke
leider bij de eerste proeve reeds vermocht aan te brengen.
Het karakter van EngeIand's heerschzuchtigen koning,
in het laatste gedeelte "an »Henry Vh reeds vluchtig
aangegeven, is in »Richard IIIc tot in zijn volle ontzetting
uitgewerkt. Het zwaartepunt van het drama ligt dan
ook voornameIijk in de roI van den wreeden Hertog van
Gloster, den Iateren Koning Richard Hf. De beroemdste
tooneelspelers hebben zich aan deze uiterst moeiIijke rol
gewaagd; in Engeland heeft het drama zelfs een zekere
popuIariteit verworven door de verschilIende, meest-niteenloopende interpretaties van de hoofdroL En de uitroep van Koning Richard op het slagveld van Bosworth
(se bedrijf): »A horse! a horse ! My Kingdom for a horse!«
is sinds veIe eeuwen een geliefkoosd citaat.
De Heer Hubert La Roche, die zich op eene groote
sympathie van de zijde van het Antwerpsche publiek
mag beroemen, (ook voor de Hollanders geen onbekende)
heeft de verpletterende rol van Koning Richard
op
schitterencle wijze vertolkt. Reeds tijdens zijn verblijf te
Amsterdam werden de verdiensten van dezen acteur
herhaaldelijk geroemd. Ook nu weer getuigde La Roche's
ereatie van eene persoonlijke opvatting van Shakespeare's
drama, eene wel~doordaehte studie der historische bizonder·
heden. La Roche, vbbr alles een kunstenaar met groote
routine, heeft zijne litteraire kennis aan zijne technische
bekwaamheid weten te verbinden. De sarcastische, huiche-
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lende figuur van den intrigeerenden Hertog van Gloster
heeft hij meesterlijk weergegeven. Zijn heldere. zuivere
dictie, met de soms zoo vlijmend·scherpe stemverheffing,
die elk woord verstaanbaar doet zijn, gaf aan het tooneeI
met Lady Anne (I bedrijf) eene bizonder schoone kleur.
Na de droomscene in "Riehards tent" , (se bedr.) viel hem
eene langdurige ovatie ten deel.
In de overige rollen onderscheidden zich voornamelijk
de Heeren Bertrijri (Riehmond), Ruysbroek (Koning
Hendrik IV) en Cauwenberg (Clarence).
Een mooi begin dus voor de nieuwe directie. Het lijdt
dan ook geen twijfel of het Nederl. TooneeI te Antwerpen
gaat eene schoone toekomst tegemoet; door de mede·
werking van Hubert La Roche is het succes reeds grootendeels verzekerd.
Brussel.
LEuPoLD AI.ETR1NO.

OE KONIN KLIJKE SCHOUWBURG TE
STUTTGART.
Den 10 Sept. j.1. is te Stuttgart de nieuwe Koninklijke
Schouwburg ingewijd. Niets nieuws voor Duitschland,
zal men zeggen, want geen land waar meer Hofschouwburgen zijn dan in Duitschland. Het aantal Hofschouwburgen is er niet gering!
Dit heeft twee oorzaken. Het is in de eerste plaats de
staatkundige \·erdeeling van het rijk in de vele kleinere en
grootere koningrijken, hertogdommen envorstendommen.
In de tweede plaats valt 't bestaan van zoovele Hofschouw·
burgen te danken aan groote liefde en zin voor de kunst
bij de regecrende vorsten. Maar men moet een Duitsch
Hoftheater niet vergelijken met den nugesloten Koninklijken
schouwburg in den Haag, waarbij 't "Koninklijke" een
andere beteekenis heeft. In Duitschland duidt denaam
«Hoftheater" iets bijzonders, iets karakteristieks aan. Dc
Hoftheaters onderseheiden zieh daar in vele opzichten van
de niet Koninklijke: de stads of particuliere schouwburgen.
Het eerste groote verschil tusschen een Hof- en een
gewonen schouwburg vertoont zich in de wijze van
besturen. Waar de directie van een stads of particulieren
!?chouwburg in handen is" van een of anderen zakenman,
staan de Hoftheaters bijna allen onder het z.g.n. intendantssysteem, d. w. z. zij worden gebouwd of verbouwd en bestuurd voor rekening en risieo van den vorst, niet als winstgevende bedrijfsondernemingen. maar als open bare kunsthallen. Het onderhoud en de toelagen. zoo aan dit laatste
behoefte is, worden als een ~ nobile officium, van den vorst
beschouwd, terwijl de entree· en abonnementsgelden meer
of minder worden gerekend als aanvulling voor de kas.
Waar de vorst op zulk een wijze in het finantieele
belang der zaak betrokken is, kan 't- niet anders. ~an. dat
ook zijn macht zieh doet gelden waar 't het artlstleke
betreft. 't Gevolg is natuurlijk. dat de invloed van 't
pub liek sterk op den achtergrond treedt. nit alles met
elkaar vormt de kenmerken van een '< Hoftheater».
Maar nog in een an der opzicht onderscheidt een Hofschouwburg in Duitschland zich van een particulieren: n.1.
in den persoon van den directeur. Tot directeurs van een
gewoon theater worden in den regel diegenen gekozel1.
die reeds elders als zoodanig zijn werkzaam geweest of
zich tenminste op 't yak verstaan en ook bereid zijn door
overname van het geldelijke risico der onderneming hun
persoonlijk lot met dat van de zaak te vereenigen. Dit
gaat heel anders bij de Hofsehouwburgen.
De benoeming geschiedt hier door het Hof. Er wordt
geen eigenlijk vakman of zaakkundige ondernemer gekozen, maar de lei ding \vordt aan een "Kavalier" opge.dragen.
Dit is iemand, die bf uit de onmiddelijke omgevlllg "an
den vorst zelf komt, bf uit de kringen, die zich bij 't hof
aansluiten, in ieder geval een persoon van adel. De betrekking van "HofschouwburgdiTecteur", on der den titel:
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IIel groote Hoftheater te Stllttgart.

"Intendant" wordt daarom als een "Hofofficie" beschouwd.
Een Hoftheater, dat door wijze van besturen bovenal
naam heeft gemaakt is 't theater te Stuttgart, dat in de
vorige maand een veelbeteekenende verandering in het
tooneel-wezen heeft ondergaan. Het Stuttgarter Hoftheater
heeft periodes van bloei, maar ook tijden van verval doorgemaakt. Kavaliers met buitengewoon talent hebben er aan
't hoofd gestaan en als een uitzondering op den regel ook
burger-literatoren en theaterkundigeIl. Thans wordt 't Stuttgarter Hoftheater al sinds twintig jaren onafgebroken door
een kunstzinnig vorst begunstigd en verheugt 't zich in
eene krachtige, kunstvolle leiding van zijnen intendant,
Baron Joachim zu Putlitz, die in 18<;1 door Wilhelm II,
Koning van Wurtemberg, tot dit ambt werd uitverkoren.
Rudolph Krausz, de geschiedschrijver van het Stuttgarter
theater spreekt niettegenstaande de geschiedenis meerendeeis
een gunstige mag genoemd worden, van eene moeilijkheid, die zich in 't Würtembergsche sinds eeuwen als
een chronische kwaal voordoet, nl. een zekere onverschilligheid van de zijde van het publiek. Dit hangt geheel
samen met 't karakter der Schwaben, die 't leven meest
van den ernstigen kant opvatten en hunne ontspanning
vooral zoeken in vrome omgeving of in den huiselijken kring.
In dezen toestand, hoopt men, zal ook verbetering komen
door de groote verandering, die 't Hoftheater te Stuttgart
thans heeft ondergaan.
Deze verandering bestaat 111 de inrichting der nieuwe
schouwburggebouwen, welke 10 Sept. l.1. zijn ingewijd.
Zij zijn in de plaats gekomen van den ouden schouwburg,
die zooals men weet in 1902 door brand werd vernield.
De nieuwe is een kunstpaleis, dat bestemd is een voorbeeld te worden voor het geheeie Duitsche theaterleven.
Daarom was de inwijding van dit nieuwe schouwburggebouw eene veel beteekenende gebeurtenis.
Aan de kolossale werkkracht en den grooten il1'/loed van
haren intendant dankt de nieuwe kunstinrichting voor het
grootste deel haar bestaan. Tien jaren lang heeft Baron
zu Putlitzzich in onafgebroken ijver aan de zware taak
gewijd, die 't oprichten van een modern theater met zich
brengt. Tien jaren lang is aan den bouw en inrichting
gewerkt, niet altijd zonder hindernis cn teleurstelling.

Het geheel is uit drie deelen samengesteld en gelegen
op de plaats der vroegere plantentuinen, die zich van 't
midden der stad, 't koninklijk paleis, tot Cannstadt uitstrekten.
De schouwburggebouwen liggen aan den kant van de
drukke Neckarstraat, den hoofdverkeersweg met Cannstadt.
Zooals vroeger bestaat het nieuwe Theatergebouw uit een
groot en een klein. Het eerste, dat hoofdzakelijk zal gebruikt worden bij dramatische voorstellingen, met groepenbeelden ligt zuidelijk, 't tweede bestemd voor meer
intiemere stukken ligt noordelijk, beide in de behagelijke
omgeving van een park. Tusschen deze gebouwen strekt
zich een rij huizen uit waarin zich de bureau x , de bibliotheken en de costuummagazijnen bevinden. Paralei met
dit administratiegebou,...· loopt aan den anderen kant van
een binnenplaats een tweede verbindingsweg, gevormd
door de decormagazijnen en een groot schilder· atelier.
Bij 't in- zoowel als 't uitwendige heeft de architect,
de heer Max Littmauses, rekening gehouden met de nieuwste
\'indingen op technisch gebied. Men, vindt t>r electrische

Het intiemere theater te Stllttgart, verbolIden met het groote.
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liften voor decors, requisiten en personen, telephoonverbindingen tusschen de regisseurs- inspecteurs- en electriciens-Ioge; ja zelfs is 't theaterrestaurant mede aangesloten.
Een verstelbaar tooneel maakt vergrooting en verkleining
van het tooneel mogelijk. Htt achterste deel kan door
middel van electricische machines tot op 2 M. omlaag
gelaten worden. In beide gebouwen terzijde is een schuiftooneel aanwezig, waardoor eveneens in den kortst mogelijken tijd veranderingen kunnen worden aangebracht.
Op het achterste tooneel, dat evenals 't schuiftooneel
door asbestschermen wordt afgesloten, kan een tweede
decor in z'n geheel opgebouwd worden en bij zoo noodige
tooneelverandering op rollen voortbewogen. Bij de beliehting is het vierkleurensysteem toegepast, waardoor de fijnste
nuanceeringen kunnen verkregen worden. Tot verplaatsing
van grootere decorsstukken leidt een luchtspoor van de
decorsmagazijnen naar de beide schouwburggebouwen, die
onder een dak gebouwd, een uitgestrekte ruimte vormen.
Wat de verdere inrichting betreft, de kleedkamers, de
conversatiezalen voor solisten, koor- en orkestleden, de
repetitie-zalen, de ruime werkplaatsen der tooneelknechten,
alles wijst op den zorgzamen geest van den directeur Baron
zu Putlitz, voor wien de inwijding van het nieuwe hoftheater
de bekroning van zijn werk werde
M. E. R.

CORRESPONDENTIE.
Wij ontvingen het navolgende schrijven:
100 Janluykenstraat.
Amsterdam, den 5 September 1912.
WeiEd. Gestr. Heer Dr. Mr. C. A, Vazllant,

WeiEd. Cestr. Heer,

Amsterdam.

Tot mijn diep leedwezen spreekt U in het jongste No.
van Uw tijdschrift weer over de onzinnige bewering, dat
Thorbecke gezegd zou hebben «Kunst is geen regeeringszaak». Dit is een brutale leugen, Thorbecke heeft dat
nooit gezegd, zij die dat het eerst beweerden hadden de
laffe straat-ui van Multatuli gelezen : «Als kunst geen
regeeringszaak is, is regeeren geen kunst,» eene mededeeling die (ik moet het zeggen, hoe hoog ik Multatuli
ook schat, in weerwil van zijn vele tekortkomingen) aan
onwijsheid van betoog niets te wenschen laat.
Vergun mij U de ware toedracht der zaak medetedeelen
en wat ik U bidden mag, help mij dien leugen te bestrijden.
Bij de behandeling van het adres van antwoord op de
troonrede van r862 maakte de heer de Brauw de opmerking, dat deze zweeg over den bijval, door de Nederlandsche schilders te Londen verworven. De Minister van
Binnenlandsehe Zaken zeide naar aanleiding daarvan «Is
dit een Ieemte (in de troonrede)? Ben ik andermaal in
de gelegenheid om den Koning advies te geven over eene
troonrede, de geachte spreker zal in volgende evenmin
als in de tegenwoordige daarvan gewaagd vinden. Ik zal

niet zeggen dat ik er geen belang in stel... maar het is
geene zaak van regeering. De regeering is geen oordeelaar
van wetenschap en kunst.» (Thorbecke, ParI. Redevoeringen, III 136). Thorbecke's vijanden hebben daaruit
afgeleid, dat hij de kunst als een voor het staatsbelang
onverschillige zaak beschouwde. Zeer wijselijk, maar zeer
oneerlijk, lieten zij het woord wetenschap weg. omdat,
zoo die naast en met de kunst ware genoemd, het ongezonde van de beschuldiging terstond ware gebleken.
Hoogachtend,
TA CO

H.

DE BEER.

Naar aanleiding van dit schrijven heb ik mij de moeite
gegeven, de Handelingen der Tweede Kamer van 1862
eens nateslaan, doch eene aandachtige lezing van het
toen verhandeide noopt mij, me~ den geachten briefschrijver
van meening te verschillen.
Wat toch is het geval?
De Heer de Brauw, die een zwakke poging had gedaan
om het voor de kunst optenemen, repliceerde in de
volgende termen: «Ik kan den Minisler niet toegeven,
«dat omdat de wetenschap of kunst gc,en regeerz'ngszaak
«is, in de troonrede niet zou behooren gesproken te
<;worden van wetenschap, gelt>erdheid en kunst»; doch
bevredigd door het antwoord van den Heer Thorbecke,
dat althans van zekere persoonlijke belangstelling in de
kunst getuigde, trok hij zijn amendement op de paragraaf
van het adres van antwoord in, waarop deze, zonder dat
een der andere leden daarover het woord vroeg, zonder
stemming werd goedgekeurd.
Hieruit volgt dus, dat in 1862 het beginsel «kunst is
geen regeeringszaab eene communis opinio was, niet
alleen in het liberale kamp, doch ook aan de rechterzijde,
waarvan de heer de Brauw een der gezaghebbende woordvoerders was. Doch de man die dat noodlotlige beginsel
het eerst vooropstelde was Thorbecke, en sedert dien
heeft het maar al te lang gegolden.
C. A. V.
N. B. Het bovenstaande diene tevens tot antwoord aan
den heer Gimberg, die op mijn in Het Leven overgenomen
artikel een opmerking maakte, identiek aan die van den
heer Taco de Beer.
In het vorige nummer constateerde ik de gewoonte
van de Nederlandsche Tooneeldirecties om tot nu toe
zich te onttrekken aan hare moreeIe verplichting tot het
betalen van auteursrechten.
De opmerking wordt mij gemaakt, dat de Koninklijke
Vereeniging «Het Tooneeh van den aanvang van haar
bestaan af geregeld aan die verplichting heeft voldaan
door het opvoeringsrecht van vreemde stukken te koopen ;
van deze correcte gedragslijn wordt haar bij deze gaarnc
acte verleend.
C. A. V.
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J.

TERNOOY APEL.

I

een

Ternooy Apel, die maandenlang aan het ziekbed
was gekluisterd geweest.
De dagbladen hebben uitvoerig de verdiensten
van den overledene vermeid; ook te deze'r plaatse
zij een woord van waardeering gewijd aan de
nagedachtenis van den met een eigenaardig talent
toegerusten tooneelspeler, den vaardigen stylist,
maar boven en v66r alles den gewaardeerden
medestichter der Nederlandsche Tooneelvereeni-I
ging, aan vvelker naam in de annalen van het
tooneel in Ncderland die van T€rnooy Apel zaJ
blijven verbonden.
C. A. V.

Al\-ISTERDAMSCHE KRONlEK.
(De Lijfgarde - Ghetto - Oe Opgaande Zon. De Idealist)

I
Wat lang verwacht werd, is ge schied : de clood
heeft een einde gemaakt aan het zware lijde:1 van

Fritz Mölr,ar, de schrijver van Der Leibgardist, heeft
met Ludwig Thoma, Hermann Bahr, Arthur Schnitzler
en Lothar Schmidt metterdaad een nieuw genre · in de
Duitsche tooneelliteratuur gecreeerd, dat waarschijnlijk
v66ral daarom opgang maakt, omdat het een afspiegeling is
van de geestesrichting die in het moderne, luxueuse Duitschland van onze dagen meer en meer veld wint. Wie geen
vreemdeling is in Jeruzalem, weet, dat men het hyper·
moderne leven met zijn bespotting der conventioneele
moraal veel meer dan vroeger aan de Seineboorden
tegenwoordig moet zoeken aan de oevers der «heiligen
Spree» welker water niet meer als in Heine's tijd alleen
«die Seele wäscht und den Thee verdünnb, maar waarin
zich tooneelen afilpiegelen waarvan Heine niet heeft gedroomd. De moderne Spree-Athener hecht te veel aan
de traditie om niet met dankbaren eerbied te gelegener
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tijd Minna von Barnhelm of Klärchen te groeten, maar
zijn geraffineerde smaak verlangt naar pikanter geestelijk
voedsel, en hij verlustigt zich in de moderne tooneelliteratuur, waarin met de altbewährte moraal-begrippen
gejongleerd wordt op een manier die vorige generatie
zou hebben doen rillen.
Z66 werd dat genre geboren, ",aar h(>t gewaagde woord,
maar vooral de gewaagde situatie op de spits werd gedreven door een pleiade van tooneelschrijvers die over
een meesterlijke dosis humor beschikken.
Het Berlijnsche Neue Schauspielhaus heeft ons in deze
tooneelletterkunde ingewijd, o. a. door de vertooning van
der Leibgardist. en de Tooneelvereeniging mocht bij een
Hollandsche opvoering van dit aan humor rijke stuk op
belangstelling rekenen. Intusschen behoeft het geen betoog,
dat voor dergelijk werk alles afhangt van de rolbezetting,
en deze was hier oorzaak dat het stuk heel wat van zijn
waarde moest inboeten. Mevr. Julia Cuypers is wel allerminst de aangewezen persoon voor de incarnatie van een
Rasseweibchen als Mölnar's vrouwelijke protagoniste, en
de Heer Verkade, die in het eerste bedrijf door stern en
gebaar veel te zwaar en te druk deed, herstelde zich wel
eenigermate in de uitbeelding van den Simplicissimusgardeluitenant, maar bleef toch ook hier beneden peil.
Hij wist niet de moeilijke taak te vervullen, de door
jaloezie gefolterde figuur van den echtgenoot door het
masker van den Schmetterling te laten doorschijnen.
Hadden we de voortreffelijke tooneel-mama van Mevr.
van Kerckhoven - Jonkers niet gehad - het zou een
verloren avond zijn geweest.
De avoncl van den zesti(>nden Oetober heeft in den
Hollandschen Schouwburg weemoedige herinneringen gewekt. Het gezelschap van den Heer Heyermans gaf een
reprise van Ghetto, en onwillekeurig bleef onze blik gericht op Sachel's zuster, op de voortteffelijke Mevr. de
Boer-van Rijk, die we zoo menigmaal daar hadden bewonderd en toegejuicht. En we deden ons geweld aan om
ons te verbeelden haar da ar nog te zien in het oude
milieu. Waar zijn ze allen heen? Eerst Schwab, daarna
Louis de Vries als Sachel, z66 gestapt uit de lijst van
eene schilderij van Jozef Israels; Alex Post en daarna
Gilhuys als Rafael, Mevr. van der Hor~t niet te vergeten
als de Magdelena-figuur van Rose. :\raar bovenal de
Rebbe van vroeger, de waardige, gemoedelijke figuur van
Ternooy Apel, dci<ir in een van zijn allerbeste rollen. De
van der Horsten vertrokken naar den vreemde. zullen wij
ze ooit hier terugzien? Schwab, Louis de Vries en Gi!huys zijn andere wegen gevolgd; Alex Faassen is heengegaan, en Ternooy, den prachtigen rebbe, brachlen wij
juist dien morgen naar zijn laatste rustplaats. Hoe moet
het Mevr. de Boer dien avond te moede zijn geweest!
Intusschen, wij leven met de levenden en niet met de
dooden, en de pieteit voor het verleden mag ons niet
onbillijk doen zijn tegenover het heden. 't Is waar, hetdeed
ons pijn, het oude ensemble te missen, en telkens weer
riepen wij het vroegere beeld voor onzen geest terug,
maakten wij vergelijkingen die meerendeelc; in het voordeel
van verleden uitvielen, maar laat ons billijk zijn: ook de
nieuwe bezetting van Ghetto mager zijn. Met name de Heer
Adolf Bouwmeester toonde weder dat het echte bloed er
bij hem inzit, dat hem voor den Charaktel'spieler besternt;
zijn masker alleen viel mij niet mede :waarom had hij
zieh nu juist zijns ooms Greep tot voorbeeld gesteId ?
Ook de heer Timrott was een flinke Rafael, en al had
de heer Moor van den rebbe een heel andere figuur
gemaakt dan zijn voorganger, ook zijn opvatting (meer
in de lijn van David Sichel) heeft recht van bestaan. De
Heer Heyermans kan, dunkt mij, met de nieuwe generatie
tevreden zijn; wij waren het zeker, dat hij de moeite had

genomen het werk weer in elkaar te zetten, want met
alle respeet voor Violiers en Lehman en Ilinter Mauern
blijft toch voor mij Ghetto nummer een in het genre.
Een vraag echter aan den schrijver: waarom heeft hij het
slot veranderd en in II de scene met het gouden kruisje
ingelascht? Wat de eerste wijziging betreft. geloof ik
dat de auteur iets gevoeld zal hebben voor het verwijt
dat ik tegen het oude slot van Ghetto wel eens heb hooren
aanvoeren: «gij maakt er u te gemakkelijk van af door
den Gordiaanschen knoop doortehakken,,; maar ik vraag
mij af of dit verwijt ernstig gemeend kan zijn.
Immers hoe het met de personen uit het verhaaltje
afloopt, is in dit ernstige werk van stemmingen en conflict van levensrichtingen van luttel beteekenis.
En de tweede wijziging leek mij niet zeer gelukkig,
omdat daardoor de dialoog op een gebied komt waarop
het ons moeilijk valt, de dienstbode Rose thuis te denken.

De Opgaande Zon heeft tot ondertitel «Spei van den
middenstand», m.i. ten onrechte. \\'eliswaar is in het
gegeven de stof aanwezig voor de ontwikkeling van twee
conflieten, het ethisch confliet in de ziel van Sonja en
haar va der, « dominetje '), en het maatschappelijk conflict
tusschen den klein-winkelier en de verpletterende macht
van het Warenhuis; maar de schrijver heeft zich bepaald
tot de ontwikkeling van het eerstgenoemde, en het andere,
het sociale confliet, maar even laten doorschemeren.
En de ontleding \'an het zielkundig probleem Sonja
verrast ons in het laatste bedrijf wel eenigszins.
Vergis ik mij niet, dan heeft de schrijver zich door zijn
zeer byzonder Kleinmalerei-talent laten verleiden om in
de twee eerste bedrijven te blijven hangen aan die rake
schildering van milieu en detail waarin hij onovertroffen
is, en daardoor verwaarloosd de opgaande lijn in het
drama die met logische noodwendigheid tot het conflict
moet leiden.
Inderdaad, zelfs de brandstichting in het derde bedrijf
doet ons het vierde allerminst vooruitzien. Wij moeten
aan het slot van JII in den waan verkeeren, dat met de
brandstichting de dramatische strijd is uitgestreden en
wachten nog slechts op de ontknooping. Wel weten wij
dat het niet de vraag zal zijn of Sonja's misdrijf ontdekt
zal worden of niet; wij weten vooraf dat Heyermans te
hoog staat om ons op Ambigu werk te onthalen; maar
wij verwachten in elk geval een slot, een solutie. Allerminst kunnen wij vermoeden dat in dat vierde bedrijf het
eigenlijke confliet zal geboren worden, en toch gebeurt
het. Onverwachts groeien daar de personen van Matthijs
de Sterke en zijn dochter aan tot tragische figuren, stijgt
de diapason van het kl(>in burgelijke drama tot indrukwekkende tragiek.
Niet de maatschappelijke schuld is het, die het zwaarste
weegt, maar de onwaarheid, de leugen tegenover zichzelf.
Schuldbelijdenis, openbaar, zeUs tegenover hen die wij
door onze misdaad het zwaarst hebben getroffen (~largo's
rampzalige moeder), die is het, die bevrijdt, die rust en
kracht teruggeeft aan de door wroeging gefolterde ziel.
Hel is het thema dat Emile Verhaeren in zijp etot/re
zoo magistraal behandeld heeft, en in dat laatste bedrijf
van De opgaande Zon zijn wij eveneens tot deze eerbiedwaardige hoogte van tragiek geklommen. Maar die tragiek
verbluft ons, omdat de gang van het tooneelspel ons er
absoluut niet op heeft voorbereid, en omdat wij niet zonder
verbazing zich tot een profeet zien ontpoppen de figuur
Matthijs de Sterke, in wien we tot hier toe niet anders
gezien hadden dan het «groote kind» zooals Doortje hem
in het eerste bedrijf noemt.
Met dat al behoort De Opgaande Zon tot het beste
werk van Heyermans, en zijn wij hem dankbaar dat hij
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een reprise heeft ondernomen, al ontbraken hem enkde
krachten van de eerste voorstelling die hij niet kon vervangen, met name A. van der Horst, wiens creatie van
den maniaken uurwerk-knutselaar ons in herinnering is
'gebieven, en al was (\vaarom?) Me\T. de Boer-van Rijk
vervangen door Mevr. de Vries-van Berkel.
Een groote aanwinst voor het werk is geweest de
Matth} s de Sterke van den heer van der Veer, van wien
eenvoudig kan gezegd worden dat hij het volmaakte had
bereikt; en Mevr. Erfmann-Sasbach is, met grooten tact
en voorzichtigheid speIende, er in geslaagd, ons de afwezigheid van MeH. van der Horst niet al te zeer te
doen betreuren.
Met groote belangstelling werd het tooneelwerk verwacht van hd echt paar Scharten, Antink, dat men zijn
roman een Huis vo! mensclzen zieh een zoo goeden naam
heeft verworven.
Oe teleurstelling is groot geweest; zeiden is met zoo
volkomem penstemmigheid in de pers geconstateerd dat
de schrijvers, wier roman hooge verwachtingen had gewekt,
niet alleen die verwachtingen niet hebben verwezenIijkt,
maar zeifs (zooals de Nieuwe Rotterdamsche Courant het
uitdrukte) alle hoop voor de toekomst hadden uitgesloten.
Toch Ieende zieh het gronddenkbeeid van Een Idealist;
een dweeper, die met zijn idealen in een burgermansmilieu verzeild raakt en daar als propagandist niet alleen
fiasco maakt, maar zelfs on willekeurig kwaad sticht,
ongetwijfeld tot dramatische bewerking; maar onhandiger
had het niet kunnen worden gedaan. Oe schrijvers
schijnen niet te hebben ingezien, dat de tooneelfiguur van
een drankzuchtigen werkman die genezen wordt door de
lectuur van Gorter's il1ei op de lachspieren werkt; en
wat te zeggen van het slot vau het derde bedrijt? Het
karonje van een pensionhoudster bewerkt dat er een
sympathische verhouding bestaat tusschen haar dochter en
een commensaal, en stormt onder de woorden" fielt, je
hebt mijn kind verleid, mijn kind verleid", de deur uit;
waarop de commensaal een Hamlet-houding aanneemt en
met een grafstern zijn binnenkomenden vriend toeschreeuwt,
dat er iets verschrikkelijks en ijselijks is gebeurd; en
hel scherm valt.
Maar genoeg: on ne pietine pas un cadavre, Het moet
worden erkend, dat de vertooning weinig bijdroeg om het
stuk zoo mogelijk nog te redden. Oe Heer Reule was een
en al valsch pathos, legde den klemtoon dourgaand verkeerd en had standen en houdingen die het bewijs
leverden van volslagen onoplettendheid der regie bij de
instudeering, Wanneer het zoo doorgaat vrees ik dat dit
werkelijk talent door de onoordeelkundige rolverdeeIing
en de zorgelooze tooneelleiding op het Leidscheplein
verloren gaat.
Bij de andere speIers (de altijd wakkere dames van Korlaar
en Lobo uitgezonderd) viel te bespeuren een zekere
matheid en traagheid in het tempo, die zelfs het feestje
van Truus' Verjaardag in II tot een penibel tooneel
maakten; de dialoog klopte niet, er waren gapingen.
Maar het penibelste vau dat alles is wel, dat de groote
teleursteJling alweder op het Leidscheplein is voorgekomen.
Na al wat er van alle zijden in tijdschriften, weekbladen en dagbladen in de laatste jaren is gezegd, mocht
verwacht worden, dat de leiders der Koninklijke Vereeniging er zich rekenschap van zouden hebben gegeven,
dat de goede reputatie van het eerste Nederlandsche
Tooneelgezelschap ernstig in het gedrang was gekomen.
Sinds twee jaren is nu als artistiek leider een man van
hoogen naam bij het Nederlandsch Tooneel opgetreden,
van wien een « nieuwe koers, werd verwacht. Men heeft
geruimen ti,id dezen nieuwen koers crediet gegeven om
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zich te manifesteeren, maar wij wachten nog steeds als
zuster Anna, eu het heeft er allen schijn van alsof men
willens en wetens volhardt bij de oude, van alle zijden
met den vinger aangewezen fouten. Immers de opvoering van een stuk als de Idealist is het resultaat üf van
onbekwaamheid tot oordeelen, Of van onverschoonbare
zorgeloosheid. Ik weet zeer wel, dat van te voren niet
altijd met zekerheid is te voorspellen, wat een tooneelwerk bij de opvoering zal doen j maar de meest eIementaire blik op tooneelzaken had er toch toe moelen leiden,
om voor dit stuk met zekerheid een fiasco vooruittezien.
j'e kruik gaat zoolang te water tot zij berst, en indien
de Koninklijke Vereeniging ga at ondervinden, dat de
sympathien van het publiek steeds meer zieh van haar
afwenden, indien ten slotte hare onderneming niettegenstaande hare boven alle concurrenten bevoorrechte positie
in hare bestaansvoorwaarden zal blijken te worden bedreigd, dan zal haar moeten worden toegevGegd: habet
quod sibi imputet; zij heeft haar verdiende loon.

C. A. V.

Naschrzjt,
Het Nederlandsch Tooneel heeft tot zekere hoogte
revanche genomen met de opvoering van Ferdinand Huyck,
een tooneelspel, uit den roman van Mr. J. van Lennep
getrokken door Mevr. van Gogh- Kaulbach. Tot zekere
hoogte; want ook deze vertooning is niet de artistieke
daad waardoor de Kon. Vereeniging eindelijk weder eens
zich had kunnen rehabiliteeren; deze adaptatie voor het
tooneeI van een populairen roman gaat weder mank aan
het aan zoodanige bewerking noodzakelijk verbonden
gebrek van s~ijlloosheid, is eenvoudig een verwaterde
editie van den roman zelf; maar in elk ge val heeft het
Ned. Tooneel toch weder eens een stuk op het affiche
dat de toeschouwers boeit en dat dan ook voor het publiek
van het Leidscheplein juist gekozen iso Oe aankleeding
is zeer verzorgd, het wordt correct gespeeld, en het geeft
gelegenheid tot uitblinken aan enkele leden van het
gezelschap die in het talent van typeeren uitmunten, met
name aan Mevr. Chr. Pool man, die er een voor haar als
geknipte rol in vervult.

ROTTERDA\ISCHE BRIEVEN.
FLORA TOSCA.

Na Gauthier, Medea en Fedora heeft Mevrouw Alida
Tartaud,Klein zich gewaagd aa.n Tosca, het overbekende
drama van Sardou, dat, ondanks zijn verouderd zijn, aan
eene actrice zoo'n buitengewone gelegenheid geeft tot breed,
gepassionneerd, maa:r niettemin toch innig·menschelijk speI.
In het eerste bedrijf immers is Flora Tosca de onbevangen,
hartstochtelijke minnares, in het tweede is zij jaloersch,
in het derde ondergaat haar liefdegevoel nog heviger folteringen, dan die waarmede Scarpia haren geliefden Mario
tot spreken tracht te dwingen, in vier is het afschuw,
haat en wraak die haar het mes in Scarpia's borst doen
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stooten, terwijl Zl] In het laatste bedrijf de wanhopige,
wreed-ontgoochelde vrouw is, die haar gered gewaandell
minnaar doorschoten vindt en zieh in de diepste rampzaligheid van de kanteelen der Engelenburcht te pletter stort.
Liefde, jalousie, smart, wraak, angst en vertwijfeling ... ,
is het wonder dat, behal ve de grootste tooneelkunstenaressen, ook de componist Paccini zieh tot het vertolken
van deze begrippen heeft aangetrokken gevoeld? - Een
begrip zit niet vast aan den tijd, is universeei, zoodat
morgen b.Y.b. Richard Strauss een Flora Tosca zou kUllnCn
componeeren, die ons aangrijpt en meeyoert naar hoogten
in die begripssfeeren, welke ons voorheen onbekend waren.
En zoo kan ook elke actrice die begrippen, belichaamd in
een vrouwenfiguur, voor ons vertolken op haar wijze en
met de middelen welke haar gevoel en temperament toelaten. De taak, hoewel in uitwerking verschillend, is hier,
zoowel van componist als aclrice in wezen dezelfde, want
beiden hebbell zieh geheel los te maken van den dialoog
om in eigen fantazie en dgen hartstochtelijk gevoel het
beeld van Flora Tosca voor ons te doen leven in die, zoo
verschillende , fazen.
De schrijyer Sardou vervult in zijn werk niet meer of
minder dan de nederige rol van portier die voor de actrice
of den componist de deur van hun eigen ziel ontsluit.
Dit aannemende is het ook juister in dit ge val te spreken
van de Flora Tosca van Alida Tartaud en er verder Sardou
maar buiten te laten.
Mevrouw Tartaud heeft ons een tot heden onbekende
Flora Tosca getoond, een vrouw wars van uiterlijk lawaai
en zinnelooze wildheid, een kuische Tosca, die, hoe hevig
en onstuimig het gevoel zieh aan haar opdringt steeds,
in hare uitingen de grens weet te stellen tusschen het
fijn-beheerschte en het heftig·ongebondene. Zij tracht niet
(en dit is een bewijs van haar smaak) een spontane, onbeheerschte en daardoor als hevip- aandoende uiting te
geven van de licfde, de haat of vertwijfeling, neen, zij
tracht die te vermooien, te verinnerlijken, er een zekeren
adeldom aan te verleenen door aristrocratische bezonkenheid, zoodat het rauwe, maar levensechte tevens, verdwijnt.
Het i5 daarmee als met gesteriliseerd water, de zuivering
maakt het niet smakelijker.
En zoo ook iso naar mijn smaak, de Toscauitbeelding
van Mevr. Tartaud niet troebel genoeg, te bloedarm om
de hevige smarten van deze gepijnigde minnares - ook
nog in onze jaartellin,!! - in ademlooze beklemming mede
te voelen. Ik heb aldoor Mevr. Tartaud gezien, met koel
verstand de actrice, 0, zeker, bewonderd om veel schoons
van gebaar en van dictie, maar de angst van Flora Tosca
bij het lijk van Scarpia heeft zij niet op mij vermogen
(wer te brengen. Ik noem juist dit slottooneel van het
4 e bedrijf, omdat Sardou hierin de actrice volkomen vrij
laat en zij, geheel los van elke drakenverantwoordelijkheid,
ons de volle maat van haar talent heeft kunnen geven.
Zeker, Mevr. Tartaud heeit \vellicht anders, heviger,
gekund en de middelen tot hare beschikking gehad om
eene Flora Tosca te speien die wij vaak reeds ook van
anderen hebben gezien, maar zij heeft klaarblijkelijk haar
talent niet willen verwringen, hare gaven niet willen forceeren en ons juist datgene geschonken, waartoe zij zeker
wist in staat te zij n.
Roemen wij tenslotte haar zeer fraaie, en kostbare toiletten, waaronder den hermelijnen mantel dien zij droeg
in her derde bedrijf, opviel als bizonder elegant.
Prachtig van grime en keurig in' 't pak was Nico de
Jong als Scarpia. Zijn spei, geheel in den stijl van dit
drama, zou warme waardeering, zoo niet bewondering
verdienen, ware het niet dat hij ook in het 4 e bedrijf
Scarpia den politieregent bleef, tenvijl hij Scarpia den
wellusteling had, moeten zijn.
De edele, wreed gefolterde Cavaradossi werd door Cor

van der Lugt met den vereischten zieleadel opgeknapt,
evenals Henri Morri n ons medegevoel wist te wekken
als de wreed-vervolgde Angelotti
Een waarlijk koninklijke verschijning was Koningin
Marie Caroline, voorgesteld door lVIevr. van Eysden en
gracievol prinses Orlonia door Mevr. Sophie Hermse.
Henri Poolman speelde met veel humor den koster Eusebius,
verdienstelijk bijgestaan door Mej. Waiden als Mario's
leerjongen. Ook de Heeren "an Hees, G. Vrolik en Viclor
Faassen, speelden hunne rol van hoveling met zwier.
I Je monteering, in nieuwe, heel mooie decors van onzen
knappen Poutsma, liet niet na op het publiek een be·
wonderende indruk te maken. Er was dan ook de meest
nauwkeurige zorg aan besteed Alleen schijnt, volgens
den regisseur tenminste, in het paleis van de Koningin
in het jaar 1800 reeds eledrisch licht te hebben gebrand,
een ontdekking op electro-technisch gebied door den Heer
Poolman. welke hij bij deze gelegenheid niet langer voor
ons geheim heeft willen houden.
Flora Tosca had een "erdiend succes, en ook bij volgende voorstellingen bleek het pusliek ook deze creatie
van Mevr. Tartaudhartelijk te waardeeren met veel applaus
en fraaie bloemen.
1>E VO)[KOI'.

Justus Haeberlin is een domkop. Eenvoudig beambte
aan een bank, komt hij aan een groot vermogen omdat
zijn erfoom hem voor de domste "an de familie aanziet.
Er zijn menschen die meer hebben gedaan om een dikke
erfenis machtig te worden dan die te weigeren op grond
van ernstige ,beleediging. Justus is echter niet zoo dom
of hij begrijpt zeer wel dat hij Zijll overleden oom het
nagelaten geld niet terug kan sturen, hij accepteert het
onder protest, om het, als bewijs van een geweldig drukkende last, op raad van zijn hebzuchtige en teleurgestelde
neven, eenigen tijd later aan hen weg te schenken. Mevrouw Schirmer, zijne tante, die hem dadelijk, met het
oog op de huwbaarheid van haar dochter Lisbeth, karners
opdringt in haar pension, krijgt niets, omdat deze edele
dame teneinde goed haar hebzucht te verbergen hem
verzekerd heeft dat ze uitstekenel haar brooel heeft, nog
een kleinigheid heeft overgespaard en overigens niet
zooveel om het slijk der aarde maalt. Justus ge 100ft dat,
zooals hij alles gelooft wat de familie hem op ele mouw
spelt. Het resultaat is dat hij door tante op staande-voet
van de karners wordt gezet. En nu gaat het met Justus,
de domkop, al heel treurig. De neven speIen mooi weer
van de duitjes en trachten hem tenleste, wanneer hij zelfs
geen onderdak meer heeft, \"oor goed onder te brengen
in een gekkenhuis. Maar evenals de beruchte Hans, komt
ook Justus door zijn domheid voort. In het pension van
tante Schirmer maakt hij kennis met een schatrijke
Amerikaansehe, die op h:~m verliefd raakt en hem in het
sanatorium van dokter Thilenius, die een goedaardig· en
edel man blijkt te zijn, formee! ten huwelijk vraagt. l)e
neven die eveneens op de millioenen van deze Miss gespeculeerd hadden, doch met de kous over de kop moesten
huiswaarts keeren, leggen zijn domheid om hun de erfenis
te schenken uit, als een handig verzonnen manoeuvre om
de Amerikaansehe van zijn belangloosheid in haar fortuin
te overtuigen, een list, die, volgens hen, den slimmen
vos. dien zij voor ideoot hielden, prachtlg gelukte.
Zooals in alle blijspelen waar het om een erfenis gaat,
is de niets krijgende familie de hebzucht in perSOOl1- Zoo
ook hier. indien die hebzucht nu nog maar fijntjes aan
den dag kwam, maar 0, neen, grover kan het er wel niet
opliggen en de domkop, ach, hij moet wel een aartsezelskop wezen om er op zoo'n kinderlijke wijze in te loopen.
De goedheid en de slechtheid zijn in «de domkop» wel
heel scherp en heel ongemotiveerd en onwaarschijnlijk
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tegenover elkander gesteid. En opmerkelijk is het hoe vraagt men zich af: wat gebeurt er nu toch in goclsnaam ?
het publiek dezen domkop, die inderdaad een groote, zij wat bedoelt Shaw toch? bedoelt hij "überhaupt" wel iets?
het eddaardige stommeling is, zijn simpathie geeft en op- Men is geneigd te denken dat Shaw ons eigenlijk
gewonden juicht als de familie hun vet en de domme eens heelt willen beetnemen en zich nu verheugt met de
jonkman inplaats van de duitsche tonnen de Amerikaansche radeloosheid der heeren critici, die met zoo iets geen
raad weten. Zagen we in Shaw's stuk althans geest, in
millioenen krijgt.
Oe vertooning was dan ook van dien aard dat er niets dat van Pinero, ontbreekt die geheel eu al.
"The Widow of Wasdale l:-:lead" een phantasie! Ja,
werd nagelaten hetgeen aan die vereischte stemming afbreuk zou kunnen doen. Car v. d. Lugt was de domkop, phantastisch is het genoeg: een griezelige geestengeschie·
hij heeft zich prachtig d~.m gehouden, .een goed ~eslaagd denis, wel in staat de ijverige lezers van tien-cents-spoortype. Er ontbrak aan ZIJn aardschen ll1boedel, die even- weglectuur voor een half uurtje bezig te houden, maar redig was aan zijn geestelijken dito alleen - een vogel. c'est tout.
Een jonge weuuwe, eigenaresse van een plattelandskooi! Daar moet hij zijn huisraad beslist nog mee verherberg,
maar van goeden huize, ontvangt elken Vrijdagrijken bij volgende voorstellingen!
Mejuffrouw Duymar van Twist speelde deAmerikaansche avond bezoek van den geest van haar gestorven echtvriend,
met veel lieftalligheid en elegance. Het stemde ons ver- en niet alleen een bezoek maar ook raad in al haar
heugd deze bekwame, jonge actrice, na een langdurige dagelijksche besiommeringen. Dit gaat alles goed en wel,
ongesteldheid, weer zoo uitnemend op dreef te zien. Haar totdat de geest ontdekt dat het weeuwtje meer schijl'l.t te
gevoelen voor een jong edelman, die sinds eenige maanden
werden prachtige bloemen geboden.
Dat mevrouw Coelingh van tante Schirmer iets heel haar gast is, dan hem oirbaar dunkt. Hij zegt haar flink
aardigs zou maken, was van haar te verwachten evenals het de waarheid en verklaart dat hij onder die omstancligheden
de heeren Nico de Jong en Henri Morrien niet als een haar niet langer met z'n bezoeken kan ,ereeren en ofbizondere verdienste kan worden aangerekend dat zij hun I schoon zij dan opeens tot het besef komt dat zij meer
rol onderscheidenlijk van iat en boekwinkelsbediende met verliefd is op den geest dan op den jongen man van
dichterlijken aanleg tot groote vrolijkheid van het publiek - vleesch en bloed en tracht haar vroegeren echtgenoot te
weerhouden, voert hij zijn dreigement uit en verdwijnt
hebben gespeeld.
Wat Me]: Martha Waiden betreft is het niet onmogelijk I voor goed, terwijl de «Widow of Wisdale Head" nu in
dat zij een aanwinf;t voor het Rotterd. gezelschap kan toorn ontvlamt op de on schuldige oorzaak van dezen
worden, mits zij zich bijtijds hoede voor al te groote vrij- echtf'lijken strijd ... post mortem!
Voila! er is werkelijk niet veel van te zeggen;'t is niets,
moedigheid.
A. v. W.
niet eens onderhoudend, want daarvoor is het te veel uitgesponnen, zoodat de toehoorders met verlangen naar het
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derde en laatste nummer van het programma beginnen
"The tripIe Bill"; Duke of York's Theatre.
uit te zien. Dat is: «Rosalind» van Barrie en het glansOok in Holland heeft men van deze gebeurtenis op punt van den avond.
Irene Vanbrugh speelt op meer dan voortreffelijke wijze
tooneelgebied kunnen lezen: het is een experiment dat
Mr. Charles Frohman, de welbekende "theatrical" manager, de rol van een jonge (?) actrice, jong alleen op het tooneel
genomen heeft om terzelfder tijd drie een-akters van de en in de tooneelomgeving, 29 jaar, maar in werkelijkheid
drie bekendste Engelsehe dramatisten op te voeren: een «veertig en een beet je)) zooals zijzelf zich uitdrukt. Zij
soort wedstrijd, die intusschen lang niet zoo'n bevredi- brengt sedert eenige jaren haar vacantie door in een
gende resultaten heeft opgeleverd als men had mogen klein plaatsje, ver van Londen, alleen terwille van het
verwachten. Om ronduit de waarheid te zeggen, twee genot zich nu eens werkelijk een vrouw van middelbaren
leeftijd te k.unnen voelen en niet de beroemde actrice die
er van althans zijn ef'n mislukking.
Maar laat ik beginnen U de namen te noemen van zich overal moet voordoen als jong, zich -jong kleedt en
deze drie schrijvers: het zijn Bernard Shaw, Sir Arthur zich tenslotte, hoewel noodgedrongen, ook jüng voelt. Nu
Pinero en J ..M. Barrie. De volgorde is die waarin de in haar vacantie speelt zij de rol van de moeder der bekende actrice en komt als zoodanig door toevallige omstukken opgevoerd werden.
Ik zag in een der Engelsehe bladen een heel eigen- standigheden in aanra:king met een jonge man die op de
aardige kenteekenende vergelijking vermeid van deze drie «dochten verliefd geworden is, haar nu evenwel zonder
stukken; het eerste: wind, het tweede: mist en het derde haar schmink en in haar losse ochtendjapon niet herkent,
zonneschijn. En deze vergelijking geeft uitmuntend weer totdat hij door haar uit den droom wordt geholpen. Nu
den indruk, die men van elk stuk krijgt. Shaw noemt voelt zij als een' moeder bijna voor hem en geeft hem
zijn een-akter: een demonstratie en heeft dus niet zoozeer wat mee van haar levenswijsheid. Dan evenwel komt er'
de pretenties van werkelijk een tooneelstuk geschreven te een telegram van haar impressario, dat haar naar Londen
hebben. Dit ontneemt de critiek eigenlijk een wapen, terugroept en met de verandering in kleeren zien we dan
want het zou haar eerste werk geweest zijn ~p te merken ook de verandering in haar wezen, in haar geheeie voordat dit toch werkelijk geen tooneelstuk iso Oe titel is: komen en haar gevoelens, wanneer zij haar armen slaat
Overruled. De geschiedenis is uitermate gecompliceerd: om den hals van haar zooveel jongeren vriend en hem
twee getrouwde paren, waarvan beide mannen verliefd belooft dat zij samen ca good old time» zullen hebben.
worden op den an der z'n vrouw, een liefde die ook van Weg is de middelbare leeftijd, weg zijn ook haar daarbij
de zijde der diverse echtgenooten beantwoord wordt. passende gevoelens, nu is zij weer jong. stralend in haar
Eerst zien we echtgenoot n 0. I met vrouw n 0. 2, zich 29 jaar.
ond("lhoudend over het lief en leed van 't huwelijk en de
Werkelijk Barrie heeft ons die figuur ge~eekelld zoo
liefde; daarna nemen echtgenoot nO. 2 en eega nO. I de zuiver en zoo waar dat het haast ondankbaarheid jegens
juist opengekomen plaats in en bediscussieeren hetzelfde hem zou klinken indien ik zei dat Irene Vallbrugh de rol
onderwerp, waarna wij de finale krijgen wanneer beide caannemelijk» wist te maken. Hoe het ook zij, zoo als
paren elkaar ontmoeten en wij hetzelfde onderwerp met het was, was het llatuurlijk, mooi, zonneschijn! En het
talrijke variaties wederom aanhooren.
was met zonneschijn dat wij den schouwburg verlieten,
..Men moet wd ~achen om de min of meer geestige alleen terloops nog maar denkend aan den voorafgaanden
WI]ze waarop de dlaloog plaats heeft, maar tegelijkertijd wind en mist, die nu ver-af geleek.
P. RIJKENS.
'I
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HET FRANSCHE THEATER IN BELGIJX.

baart kunst» en een land kan zieh dan slechts in het
bezit van werkelijke kunstenaars verheugen, wanneer deze
in staat worden gesteid ondervinding en routine op te
doen. Doch zoolang men elk pogen,elk streven belet,
en onmiddelijk rijpe, absoluut afgewerkte kunst eischt, is
het .duidelijk dat de jaarlijksche litteraire productie in
Belgle steeds gering zal ziju.
Naar hun oordeel is slechts een middel in staat de
drama.tische kunst uit ha~r kwijnend bestaan op te heffen :
het süchten van een natIonaal theater. Men is er natuurlijk
van overt.uigd, dat in de eerste tijden de voortbrengselen
der BelgIsehe tooneelletterkunde onvoldoende zullen zijn
0111 aan deze instelling een volstrekt nationaal karakter
te verleenen, zoodat men zal gedwongen worden tevens
werken der buitenlanosche literatuur op te voeren.
Teneinde dit plan te verwezenlijken, heeft men de hulp
. der regeering ingeroepen, wier medewerking men in dit
geval noodzakelijk acht. Ten allen tijde heeft de staat
het ~ot zijn plicht gerekend, het theater geldelijk te steunen,
en slllds 1860 heeft zij een jaarlijksche premie beschikbaar
gesteid. Deze wijze van aanmoediging der nationale kunst,
hoe loffelijk zij ook zijn moge, heeft echter aan de verwachtingen niet beantwoord.
Oe commissie, op aandringen der vereeniging van
Belgische schrijvers saamgesteld, en belast met het onderzoek llaar de middelen, welke eene ontwikkelinO" der
nationale tooncelliteratuur zouden kunnen bevordelen,
~leeft .haren arbeid voltooid en ecn rapport pij dc regeering
ll1gedlend.
In afwachting van de stichting van een nationalen
schouwburg. zal dit sei7.0ell in het Theatre Royal du Parc
een proef worden genomen met de plannen, voortgevloeid
uit de besprekingen tusschen de commissieleden en de
regeering. Men heeft bepaald dat er jaarlijks 4 tooneelspeien van Belgisehe auteurs, met een minimum aantal
opvoeringen, zullen worden vertoond. Verder zal de laatste
maand van het seizoen aan drie werken van jeugdige
schrijvers zijn gewijd, terwijl zes een-bedrijvige stukjes
in een later vast te stellen volgorde. de gewone voarstellingen van het speeljaar zuller. vergezellen. Het leescomite. bestaande uit de vertegenwoordigers der Vereeniging
voor Belgische schrijvers, der Vrije Belgische Aeademie
en van het Syndicaat der tooneelschrijvers. alsmede de
directeur en de hoofdregisseur van het Theatre du Parc,
is reeds bijeengeroepen, teneinde zijne stern uit te brengen.
Men is dan ook in Belgie overtuigd, dat voor rle nationale
tooneelliteratuur weldra de dag is genaderd, waarop zij
van de wetgevende macht voortdurend krachtigen steun
mag "erwachten. Zij heeft daar recht op. Want meerdere
belangrijke werken bracht zij reeds va ort, en hare productie
zal wellicht overvloedig worden, zoodra de toegang tot het
theater voor alle belgisehe schrijvers zal zijn opengesteid,
en hunne werken. tot heden in duistere archieven geborgen, den gloed van het voetlicht zullen mogen aanschouwen.
LEOPOLD ALETR1NO.

In de langzaam voortvloeiende taal-evolutie der Belgische
gewesten. welker invloed zich merkbaar gelden doet in de
letterkunde van het tooneel, heeft zich een element van
-niet geringe beteekenis geopenbaard. De plannen tot
stichting van 'een «nationaal theater», eertijds als een
utopie bescbouwd, hebben vasten vorm aangenomen en
reeds de aandacht der autoriteiten op zich doen vestiO"en.
Inderdaad, een gewichtig moment in de Belgi~che
tooneelgeschiedenis.
Het is een niet te ontkennen feit, dat de taalkundige
grens, welke het intellectueele Belgie zoo scherp gescheiden
houdt, den bloei der natiunale tooneel-literatuur gestadig
heeft belemmerd. Niettegenstaande Belgie op het gebied
van kunst en wetenschap eene belangrijke plaats onder
de beschaafdc landen inneemt, is het theater steeds in
ontwikkeling ten achter geblevcn.
Hiermede zij echter geenszins beweerd, dat in Belgie
bekwame dramaturgen ontbt eken. Integendeel. vele uitnemende kunstenaars zijn er geboren en hebben er zieh
gevonnd. Men denke slechts aan ;\/aeterlinck, Emile
Verhaeren, Camille Lemonnier, Vanzijpe en Spaak, _die
allcn tooneelspelen van werkelijk letterkundige ,vaarde
hebben geproduceerd en met succes deden opvoeren. Voor
sotnmige on der hen echter bleken de Belgisehe grenzen
alras te eng, en zij togen naar Fraukrijk, waar het terrein
ruimer is en zooveel gunstiger gelegen. Eu de weinigen
die achter bleven, zagen zieh gesteld tegenover de tallooze
moeilijkhedeu, welke zieh dagelijks aan hen openbaarden.
Sehaarseh slechts openen zieh de deuren der Brusselsche
schouwburgen \'oor hunne kunst en zij moeten eenen hartnekkigen strijd voeren teg('n de concurrentie der Fransche
hoofdstad. En deze is lang niet gering. De goede toon
der • stad Brussel, welker bewoners met ootmoediO"e
bewonn
denng en tc.:!der ontzag tot «la ville lumiere ,) opzien,
brengt namelijk mede. clat elk nieuw Parijsch tooneelproduct binnen een maand eveneens op de affiches der
Brusselsche theaters prijken moet. Meermalen gebeurt
het echter, dat de qualiteit van het ingevoerde kunstgewrocht aanmerkelijk wordt overschat. Doch de voorstelling met hare weelderige monteering en volmaakte
vertolking, welke den toeschouwer lichtelijk bedwelmen,
doet in geen enkel opzicht voor eene Parijsche premiere
onder. En Jat is een eerste vereischte ....
Ten onrechte hceft men nu de schouwburgdirecteuren
een siechte gezindheid jegens de Belgisehe dramaturgen
verweten. Zij zijn echter meestentijds gedwongen met
den smaak van het publiek rekening te houden, door
stukken op te voeren die «trekken:o en waarmede hun
tevens een geldelijk succes verzekerd iso Zoo nu eIl dan
glijdt er echter e~n oorspronkelijk Belgisch stuk door het
repertoire, en bij de opvoeringen van «Le Clottre» (Verhaeren), «Kaatje~ (Paul Spaak), «Les Liens» (Vanzijpe)de werken van Maeterlinck, die eene Europeesche ver·
maardheid genieten, buiten bcschouwing gelaten - viel
dan ook te constateeren, dat men ",ei degelijk aandacht
schenkt aan de nationale tooneelletterkunde.
Maar wat is dan de oorzaak der krachteloosheid van
het Belgisehe theater? Ziedaar het vraagstuk van den
dag. Vele bekende letterkundigen hebben er zich mee
bezig gehouden en zij zijn tot het resultaat gekomen, dat
de bovengenoemde bezwaren inderdaad weinig invloed op
het scheppingsvermogen der Belgisehe kunstenaars hebben
uit&,eoefend. Zij verklaren rondweg dat de producten der
nahOIlale tooneelschrijvers dermate onbeduidend blijken en
aan zoo talrijke euvelen mank gaan, dat zij voor het
?leerendeel zelfs onspeelbaar zijn. Deze literaire «malaise»
IS, volgen hunne meening. toe te schrijven aan het gemis
aan ervaring der Belgisehe dramaturgen. Want, «oefening i

BRIEVEN UIT 1\1 U NCHEN.
Het is mij een voorrecht, waar ik U voor het eerst in
het nieuwe seisoen weder iets mededeel omtrent het
kunstleven in de Isarstad, al aanstonds de faam te verbreiden van een werkelijk groot artistiek succes. Is het
wel noodig te verteilen, dat dit succes zieh gemanifesteerd
heeft op de planken der Kammerspiele?
Ik heb op het oog de premiere van het mysterie van
Andrejew He! Leven des 1Ilenschen, dat zooals de tilel
aanduidt in 5 symbolische tafereelen het worden. het zijn
en het vergaan van het menschclijk wezen schildert.
In het eerste beeld wordt de geboarte van den mensch
gecommenteerd door een vader, een man uit de gewone
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burgerklasse, en dit geschiedt in een dialoog met den verloskundige, die afgebroken wordt door het bezoek der
familie, typen van beiden geslachten die als gebruikelijk
voor de familiegebeurtenis innerlijk al zeer weinig voelen
en er alleen hun praatzucht aan bohieren.
Het tweede tafereel het ,lief Je en armoede«.
Uit den in het eerste tafereel geboren mensch is een
kunstenaar geworden, een architect zonder bestellingen
die alleen leeft door de liefde voor zijne jonge vrou\\'. Het
huisgezin lijJt armoede, maar deze belet het niet toch
vroolijk gestemd te zijn en hoopvol de toekomst tcgemoet
te zien, eene toekomst zooals een kunstenaarsbrein zich
die in helle kleuren schildert.
In het derde tafereel is de schittering dier toekomst
ecn caricatuur geworden: het bai bij den «mensch» wordt
de omlijsting van al het koude en het leelijke dat op den
bodem van zulke vergulde huizen verborgen ligt.
Wij zien de typen van den generaal met zijnen
alcoholischen kop, \'an de zoogenaamde schoone vrollw
met haar wassenbeelden-hoofd, van den jongen snob, van
den ouden Lebemann bij elkander, en zij pralen o\'er de
groote eer om de gastvrijheid van den »mensch « te
genieten en zijn rijkdom te bewonderen. En de »mensch <
en zijne vrouw loopen als pau\\'en tusschen die gasten
door onder de tonen van een eeuwig zic~ herhalend
polkathema.
Het vi erde tafereel schildert ons de smart van den
mensch, door ongeluk en dood getroffen: het eenig kind
van het echtpaar wordt hun ontrukt.
Ten slotte zit de mensch als afgeleefdc grijsaard
krachteloos, met gebogen hoofd, eenzaam, zonder vrouw
of kind in een helle-poel, waarin dronken mannen en
vrouwen onder wild geschreeuw een heksen polka dansen.
Dan heft het masker aan den wand de kaars tot aan
de lippen en blaast zc uit. Maar ik sprak U nog niet
over dat masker en die kaars; ik sprak U nog niet van
de insceneering met haar geweldige symboliek, die van
alles wat wij te zien en te hoorenkregen wel het
machtigste effect teweegbracht. Immers als het gordijn
opgaat zien wij een grijzen wand die tot aan de friezen
loopt, verlicht slechts door een schemer, en wij hooren
een metalen stem spreken en de naderende geboorte van
den mensch verkondigen. Dan 'wordt het plotseling licht
en aan den wand vert')ont zich een steenen gelaat, een
masker, plotseling ook een arm die uitgestrekt een
brandende kaars in de vuist houdt, en het steenen masker
spreekt: de mensch is geboren.
AI de vijf tafereelcn door blijft dat steenen masker aan
den wand, blijft de kaars in de uitgestrekte vuist branden,
steeds korter wordend, totdat eindelijk het licht wordt
uitgeblazen als symbool van den dood.
Het dichtwerk van den grooten Rus maakte op een
aandachtig publiek geweldigen indruk, en het komt mij
voor dat in Uw land, waar ik 2 jaren geleden het voorrecht had de opvoering bij te wonen van Elckerlyc, dit
parallelloopend werk eveneens zeer de aandacht zou
trekken.
H. R.

GERHART HAUPTl\IANN.
Gerhart Hauptmann, van wien in ons land bijna alle
tooneelspelen gespeeld zijn, wordt weldra '=;0 jaar. In vele
steden van Duitschland wil men hem bij die gelegenheid
eeren door het vertoonen zijner werken en ander huldebetoon.
Het leven van Gerhart Hauptmann tot aan zijn eerste
succes met « Voor Zonsopgang» is, bij alle onbestendigheid,
de leerschool geweest voor al wat hij later schrijven ZOU .
Een overzicht van dit leven zal het duidelijk maken.
In t jaar 1862, toen van een goede spoorwegverbinding
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tusschen Oost- en Wcst-Ouitschland nog geen sprake was,
en de concurrentie van Ems en andere badplaatsen zieh
daarom nog niet zoo sterk als thans deed gevoelen, bloeide
in Silezie 't badplaatsje Obersalzb:-unn. Een talrijke. menigte

Gerhart Hauptmann.

veeleischende gasten vulden er de hotels, waarvan het
deftige » Zur Preuszischen Krone:< wel 't voornaamste was.
Oe eigenaar die er zell, gesteund door zijne flinke huisvrouw, de zaken leidde, \"ist sleeds aan de hooge eischen
zijller loge's te voldoen.
Uit deze ouders ",erd Gerhart Johann Rubert Hauptmann
den 15 November 1862 geboren, Pe hotelhouder, Robert
Hauptmann en zijne vrouw , Maria Straehler, hadden reeds
vier kinderen . drie jongens en een meisje, die blijken
zouden een geheel ander karakter te hebben dan hun
jongsten broer Gerhart. Deze, stil en in zieh zelf gekeerd,
met aangeboren beminnelijkheid, bewoog zich on der de
dorpsjeugd als een slanke, blonde prins. En toch
schrikten hun wilde jongensspelen hem niet af, integendeel,
hij deed er gaarne aan mee en was bekend om zijn
IJVergroote wildheid.
Evenals zijne broers en zuster ging Gerhart op de
dorpschool te Obersalzbrunn, bij meester Brendel, die 't
zich tot een plicht gcmaakt had zijn leerlingen ook buiten
de schooluren nog aallgenaam en nuttig bezig te houden.
Op wandelingen door de heerlijke omgeving maakte hij hFn
opmerkzaam op 't gezang der vogels, op bloemen en
planten en pompte hun onder de hand de Latijnsche
grammatica in. Gerhart Hauptmann was in dit yak een
siechte leerling. Grammatica interesseerde hem niet, liever
las hij natuurkundige werken) die zijn vader hem te lezen gaf.
't Viel hem dan ook niet moeilijk van de school te
scheiden toen hij tegen Paschen in \ jaar 1874 met zijne
broers naar Breslau werd gestuurd, waar zij de hoogere
burgerschool zouden bezoeken. Aanvankelijk kwam hij
hier wel vooruit, maar na een jaar begon 't sukkelen
op nieuw. Herhaaldelijk moest hij blijven zitten, zelfs
in de tweede klas twee en een half jaar Dit was niet 't gevolg van luiheid of domheid. Maar Gerhart Hauptmann begreep de stad en 't stadsleven niet. Hij begreep de leeraren
niet en de leeraren begrepen hem niet. 't Eenige yak,
waarin hij boven de andere leerlingen uitblonk, was 't op-
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de universiteit studeeren. Met Gerhart alleen was well1Jg
te beginnen. Lang voordat zijne leerjaren ten einde
waren, verliet hij de schoolbanken . Zijn eind-rapport
spreekt van: goed gedrag, voldoende vlijt, maar vertoont bij het woord «oplettendheid» een dikke streep.
Voor «goclsdienstonderwijs » is geen cijfer ingevuld. Alleen
«teekenen)} is voldoende. Rekencn is nog 't minst van
alles. De overige vakken houden 't miclden tusschen
voldoende en bevredigend. Zelfs natuurkunde en Duitsch,
Gerhart's lievelingsvakken, zijn niet beter. Zijne vrije
opstellen die steeds gunstig waren beoordeeld, lyrische
gedichten en sprookjes, waarmee zijne schriften vol stonden,
deden zijn broer earl vermoeden dat hij dichter zou worden.
Maar claar het dichten den brooclzak niet vult, moest iets
anders voor hem gezocht worden. Z'n vader bracht hem
naar een oom, die in den Striegauer Kreis het beheer
voerde over twee uitgestrekte landgoederen, om bij hem
de landbouwkunde te leeren. Als eigen kind werd hij
in diens gezin opgenomen, bij ouders, die juist een zoon
door den dood verloren hadden en die naar streng
godsdienstige opvatting leefden. Groot was de indruk, die
hunne vrome levenswijze op het gemoed van hunnen vijftienjarigen neef maakte. Bij hen werd ook veel aan muziek
g edaan en de jonge Gerhart genoot buitengewoon van
alles wat zij speelclen en zongen van Bach, Händel ,
Beethoven en van zoo vele andere groote meesters. En
toch, niettegenstaande hij zijne pleegouders hoog eerbiedigde
en hartelijk liefhad, zich bij hen thuis gevoelen, deed hij
nooit. Eell goed iandbouwkundige werd hij ook niet.
Maar al te duidelijk begreep hij dat eene andere roeping
hem wachtte. en daarom verliet hij de n Striegauer Kreis .
Wat zou dan zijne roeping zijn?
Behalve voor dichten, har! hij ook talent voor beeldhouwen getoond. Uit was en klei had hij allerlei grappige
figuren gekn eed. Weer was 't Zijil broer earl, die zich
bijzonder voor deze kleine kunstwerken interesseerde, en
er nu op aandrong dat hij zich daarin zou blijven oefenen.
A an 't goede inzicht van zijnen kunstlievenden vader,
dankte Gerhart Jat hij naar de koninklijke kunstacademie te Breslau ging. Den G October 1880 kwam
hij in de voorbereidende klasse en begon zijne teekenlessen bij den direeteur: bouwraad Lüdeckc. zijne kunstgeschiedenis bij Professor Alwin Schultz en zijne boetseerlessen bij den beeldhouwer Michaelis. Met de schoolregels
van dit voorbereidend onderwijs kon hij zich echter niet
vereenigen en niet lang duurde 't of hij k~am er zelfs
tegen in verzet. Den 26 sten Oetober ontving hij van
den direeteur een ernstige waarschuwing naar aanleiding
«van onbehoorlijk gedrag ". Tusschen. den beeldhouwer
Michaelis en hem kwam 't tot een final e breuk
In 't begin van 't daaropvolgend jaar \\~rd hij ook om
«redenen van gedrag» voor elf weken \veggestuurd. In
dezen tijd nam hij privaatlessen op 't beeldhouwersatelier
van Professor Robert Haertel, de eerste die hem eindelijk
begreep en flink aanmoedigde.
Door diens bemiddeling kwam hij dan ook weer op de
academie terug. Nog een jaar lang hield Prof. Haertel
hem als leerling, tot hij de academie den I5 den April 1882
«wegens ziekte » verliet. Men meende toentertijd dat hij
<. teringachtig» was. Prof. Haertel had zich in elk opzicht
Het Blliten van Gerhart Hauptmann.
voor Gerhart's ontwikkeling gei'nteresseerd. Op zijn aangeven. In 1877 verliet hij Salzbrunn en vestigde zich raden had hij ook aan de wetenschappelijke lessen
te Niedersalzbrunn als pachter van 't stationsbuffet, eene deelgenomen. die eveneens aar. de academie werden gebetrekking, die hij door bemiddeling van den H.B.S.-directeur geven, 'e n die den studeerenden het recht tot eenjarigen
te Breslau had gekregen. Dat het gezin Hauptmann zich militairen dienst verschaften. Met voldoening had Prof.
nu moest bezuinigen, was natuurlijk; echter wilde de Haertel geluisterd naar Gerhart's dichhverken, waarvoor
vader niet, dat de opvoeding zijner hvee jongste zoons hij de stof ontleende aan germaansche sagen. Hij begreep
daaronder zou lijden. De oud5te zoon, Georg, was in dat deze jongelingsziel een ander land zocht. Weer was 't zijn
een groote handelszaak te Hamburg geplaatst. De twee- macht en invloed die 't Gerhart mogelijk maakten, na
de zoon earl, zou nog op school blijven en later aan goedkeuring van groot-hertog Kar! Alexander van Saksen

stellen maken. Daarmee kwamen ze allen bij hem als ze
geen raad meer wisten. Het overige was hem geheel
onverschillig. Ook bij de menschen, waar vader Hauptmann
zijn zoons in huis had gedaan, kon Gerhart zich niet
thuis gevoelen. Zijn broer ear! merkte zijn langzame
ontwikkeling op, maar zelf nog jong en onervaren, wist
hij niet hoe daarin verandering te brengen. Toch kwam
spoedig een groote ommekeer in zijns broeders lot.
In Obersalzbrunn was mettertijd veel veranderd. Bij vader
en moeder Hauptmann gingen de zaken niet meer als
vroeger, zij waren versIechterd tengevolge van den achteruitgang van het badplaatsje, dat nu het reizen gemakkelijker en goedkooper werd, niet meer bestand was
tegen de concurrentie van andere en grootere badplaatsen.
Niet dat de gasten in «Zur Preuszischen Krone » nu te
klagen hadden! In dit opzicht was alles bij 't oude gebleven, maar Salzbrunn had zijne deftige, rijke gasten
verloren en moest zich met een publiek van mindere voornaamheid tevreden stellen.
Voor het oog van de buitenwereld was de achteruitgang
van het oude. deftige hotel weinig merkbaar en daarom
keken de niets vermoedende Salzbrunners vreemd op
toen Robert Hauptmann zijn degdijk beheerd erfgoed.
dat door 't gerecht op een waarde van 250 0 00 mark
geschat werd, den hypotheekhouderl> in handen moest

HET TOONEEL.
als studiosus historiae aan de universiteit te Jena te worden
ingeschreven. Hij bestudeerde hier verschillende wetenschappen en kunsten, waardoor zijn dichterlijke blik op 't
karakteristieke en individueele in den mensch steeds
scherper werd. In 1883 trok de wijde wereId hem echter
zoo aan, dat hij tot een groote reis besloot. Van Hamburg
uit, waar zijn broer Georg aan het hoofd van een
eigen zaak stond, en dien hij aldaar eerst bezocht,
voer hij op een koopvaardijschip naar de Middellandsche
Zee. In verschilIende kustplaatsen bleef hij eenigen tijd
vertoeven en leerde er nieuwe zeden en gewoonten kennen
Te Marseille ging hij aan land om langs de Riviera naar
Genua te reizen. Hier trof hij zijn broer Carl, die een
voetreis over de Alpen gemaakt had. Samen brachten
zij zes weken op Capri door en verlieten het heerlijke,
schoone eiland en zijn realistisch poetisch volk slechts
noode. In Napels trof hem de sociale ellende, die hem
klagend deed uitroepen: «Schafft mir Neapel aus Neapels
\Velt !"
Toen Carl in Juni naar Duitschland terug keerde, reisde
Gerhart alleen verder. Hij bleef in Rome waar hij zich
een beeldhouwersatelier inrichtte. Doch een hevige typhus
wierp hem op 't ziekbed en bracht hem geruimen tijd in
levensgevaar. Wel kwam hij er weer boven op, maar
langer in Italie blijven, mocht hij niet. In het voorjaar
van 1884 keerde hij als herstellende, hoewel nog doodzwak,
naar Duitschland terug. Daar was iemand, die hem met
open armen ontving, die God dankte dat zij haren Gerhart
weer levenc terug had. Die iemand was: zijne verloofde.
In hetzelfde gezin waar zijne broers, Georg en Carl hun
geluk gevonden hadden, bij vader Thienemann, die rijk
was en vijf knappe dochten; had, had Cupido ook Gerhart
in 't hart getroffen en hem de donkeroogige Maria in de
armen gevoerd. Bij haar en hare zusters op 't «H ohehaus»
bleef hij, tot hij in Juni naar de academie van beeldende
kunsten in Dresden kon gaan. Hier hield hij zich zes weken
lang bezig met methodisch teekenen naar model. Toch
liet ook de dichtkunst hem nog niet met rust. 't Werd
in zijn ziel een strijd tusschen dicht- en schilderkunst.
Toen zocht hij naar een uiting, waarin deze beide kunsten
zouden vereenigd kunnen worden. Hij behoefde niet lang
te zOf'ken. Vanzelf kwam 't ideal tot hem. In een levend
wezen wilde hij zijne plastische motieven belichamen en
in dit lichaam de ziel zijner poezie leggen. Toen wist
hij zijn weg. «Tooneelspeler» wilde hij \... orden!
[n Mei 1885 ging hij naar Berlijn en werd leerling in
de dramatische kunst bij den vroegeren directeur van den
Straszburger stadsschouwburg, Alexander Heszler. Maar
hetgeen hij zich als een ideaal had voorgesteld bereikte
hij op die wijze niet en spoedig gaf hij dan ook geheel
dit plan op. Zijne jonge vrouw, met \Yie hij in 't begin
1885 te Dresden was getrou wd, kon de Berlijnsche stadslucht evenwel niet verdragen, zoodat zij met hun beiden
toen 't zomer werd naar Rügen trokken, waar ook broer
Carl met zijne vrouw tijdelijk woonde. Gerhart voelde er
zich tot 't poetische zeevolk aangetrokken. Hij luisterde
naar hunne sagen en sprookjes en dichtle enkele ervan
in balladen vorm na. "Die Jungfrau am \Vaschstein«,
»Die schwarze Frau in der Slubbenkammerc en "Den
Teufelsdamm im Naugarder See«, dagteekenen uit dezen
tijd. Schooner van vorm, aanschouwelijker en poetischer
nog dan dezen, in den trant van Eckart, is 't Pudminer
sprookje »Den sieben Mäusen«. Na een prachtigen zomer
op Rügen doorgebracht te hebben, \verd in 't najaar 1855
tot den terugkeer naar de stad besloten. Niet in Berlijn
zelf, maar in de kleine voorstad Erkner ging Gerhart
Hauptman en zijne vrouw wonen. Vier jaren lang bleven
zij daar en kregen er drie jongens: in 1886 Ivo, in
1887 Eckart en in 1889 Klaus. Veel vrienden had de
jonge dichter in de eerste jaren niet; hij had ze kunnen

krijgen \vanneer hij zich wat meer bij letterkundige kringen
had aangesloten. Dit lag evenwel niet in zijn aard. Een
Breslausche schoolvriend Hugo Ernst Schmidt, en een
Jenasehe studiegenoot Ferdinand Simon waren de eenigen
met wie hij omging. Met hen woonde hij de voordrachten
van verschilIende professoren bij, maar kon L:ich met hen
niet vereenigen waar 't gold hunne ideeen over alles wat
academisch, methodisch en systematisch was.
Langzamerhand werd zijne terughoudendheid minder.
Hij verkecrde een tijd lang met Max Kretzer, den eersten
modernen Berlijnschen naturalist en met Adalbert v.
Hansteiv, den dichter van «Kain •. Zelfs werd hij een getrouw
bezoeker van een jonge litteratorenvereeniging, die in 't
voorjaar 1886 was opgericht. Maar vaste vriendschapsbanden werden door hem daar niet aangeknoopt. Met
Schmidt, Simon en nog twee andere groote talenten:
Bruno Wille en Wilhelm Bälsche ging dat beter.
Lust tot reizen beving hem in den zomer van 1888;
hij ging naar Zürich waar z'n broer Carl de lessen
volgde van den psychiater Forel eu den philosoof
Richard Avenarius. Aan deze studies nam Gerhart ook
deel en wel met zulk een interesse, dat 't scheen of zijn
kunstenaarstalent voor de wetenschap zou moeten gaan
wijken. Maar juist in Zürich begon hij weer te dichten
en toen hij in den herfst Erkner terug zag, had de
dichtkunst overwonnen.
Van hetgeen hij in den eersten tijd daarna dichtte is
niet veel officieel bekend geworden. Een dramatisch
gedicht: «Das Erbe des Tiberius» dat hij, en naar Adolf
L' Arronge te Berlijn en naar Otto Devrient te Olden burg
zond om het op te voeren, verdween onopgemerkt, nadat
beide schouwburgdirecteuren het hadden afgekeurd. Drie
jaren later kwam zijn epos «Prometithenlos » uit, maar
oauwelijks had 't werk 't licht gezien of op bevel van
den
dichter zeH werd 't teruggenomen en alle
exemplaren ervan vernietigd. Het duurde eenigen tijd
voor Gerhart Hauptmann nu weer iets schreef. In
Juli 1888 zond hij uit Zürich een kleine humoristische
schets aan Julius Stettenheim als bijdrage voor diens
maandschrift: «Das humoristische Deutschland». Stettenheim nam 't werk niet aan en niemand heeft het sincls
dien ooit meer gezien.
Al even weinig succes had de dichter met zijn kleine
verzenbundel getiteld «Das dunkele Buch". Juist toen de
uitgever met drukken was begonnen, ,,,erd deze failliet verklaard en ontving de dichter de eerste afgedrukte vellen op
heel siecht papier. Het benam hem alle lust de uitgave
voort te zetten en de gedichten kwamen niet in 't licht.
Nog een groot werk, waarmee hij in 1888 begon, bleef
onvoltooid. Vele gedachten daaruit zijn echter in zijne
drama's uitgewerkt.
Eindelijk vond Hauptmann zijn weg. Het scheen of
hij alles had moeten doormaken, het leven leeren begrijpen zooals het was, om het te teekenen naar waarheid
en werkelijkheid in het drama. Want met het drama
slaagde hij. Hij schreef het drama Vor Sonnenaufgang
e? verraste er ieder m~e, vooral omdat het iets geheel
l1leuws was.
Op «Vor Sonnenaufgang» volgden: « Das Friedensfest,
Einsame Menschen '), waarmee G. Hauptmann, het hoofd
werd eener nieuwe richting. «De Vi aber» of « Die Weber '),
waarin hij het zorgelijk leven der we\'ers teekende, dat hij
van nabij had leeren kennen in zijn geboorteland Sileiie,
maakte hem beroemd. Na ~Die \Veber» versehenen:
«College Crampton, Der Biberpelz, Hannele, Florian Geyer,
Die versunkene Glocke, Fuhrmann Henschel, Und Pippa
tanzt, Ratten, en kortelings, in Mei van dit jaar: Gabriel
Schillings Flucht. -
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FRANSCHE DRAMATURGIE.
Victor Hugo.
In een kort brief je door A/exandre Soumet, den zeer
toegejuichten dramaturg van Clytemnestre, Jeanne d' A rc,
Elz"sabeth de France, aan Victor Hugo over zijn Cromwell
en zijne befaamde preface geschreven, lien \Vij de goede
litteraire zeden der oudere richting tegenover de onstuimigheid der jongere in acht genomen.
«Ik lees en herlees" - schrijft Soumet - «uw CromweH, omdat het stuk mij voorkomt veel nieuwe en gedurfde schoonheden te bevatten. Hoewel gij ons in uw
pd/ace onmeedoogend behandelt en ons, ouderen, klimen woekerplanten noemt, zal ik daarom niet minder uw
bewonderenswaardig talent huldigen en over uw arbeid,
naar de werkwijze van Michel Angelo, gewagen, zoo als
ik het vroeger over uwe Odes deed." - Oe vergelijking
met Michel Angelo was op het punt van het grootsche, het
monumentale en sculpturale, reeds in «le plus beau poeme
romantique en prose» Notre Dame de Paris, \'ertoond,
volstrekt niet overdreven.
Het is niet zeker of Cromwell enkel dOOI den dood van
Talma nooit op het tooneel kwam - maar zeker is dat
de herschepper van de Parijsche XIIIde eeuwsche wereId,
van het ge schake erde stadsleven en de rumoerige kleur
van het middeneeuwsch inilieu ook als architect van het
dramatisch bouwstuk CromweH grootsche afmetingen ontwierp en massale indrukken opriep, die aan de methode
van den onsterflijken bouwmeester \'an Sint Pieter kunnen
herinnereil,
Zeker is dat weldra de tooneel·o\"erwinningen van den
nauwlijks dertigjarigen auteur, - pair van het OrJeanistisch
Koninkrijk, lid van de Fransche Academie, en door alle
schrijvers yan beteekenis als hun meester erkend, zijne zegepralen als romanschrijver en lyrisch dichter (Odes et Ballades, Les Orientales) \"erduurzaamdell en dat door al die
stralen der artistieke Zon zijn genie vruchtbaar en de
zelfbewustheid van den scheppenden kunstenaar door het
succes groot werd,
Na de lyrische drama's Hernani en Rur Blas (beiden
op het repertoire gebleven) werden 111ario1t Delorme et
Le Roi s'amuse met minder bijval opgevoerd, maar ",'ist
de dichter dien bij val te herkrijgen door drie melodrama' s:
Lucrece Borgia, lVIarie Tudor en Angelo, tyran de Padoue
(nog in dezen tijd door Sarah Bernhard bij herhaling gespeeld) welke laatste stuk door Mille Oorval en i\IJle Mars
tot een ongehoord succes werd opgevoerd.
Oe theorie van het melodrama is, indertijd alleraardigst
door TMophile GauNer gesteid. Hij sprak over den ook ten
on zent welbekenden Joseph Bouchardy (Le Sonneur de
Saint-Paul j Lazare le Patre) en zet: «Wat een kerel,
die Bouchardy! In plaats "an in zijn stukken een oplossing, een verklaring, in phrasen of dialogen te geven,
stelt hij je voor feiten en niets dan feiten, en dan Haag
ik je nog: Voor welke feiten?! Niets anders dan mirakels,
die op het tooneel heel eenvoudig en heel natuurlijk
schijnen. Oe heele manier van Bouchardy kan ik in een
sprekend voorbeeld weergeven, door dezen dialoog:
- Jij hier, door welk wonder ben jij hier?! Je be nt
immers al 18 maanden dood.
- Zwijg, om Godswil! Dat is een geheim, dat ik met
mij in het graf zal nemen.
Dergelijke verklaling is voor Bouchardy voldoende (en
ook voor zijn dankbaar pub/iek) en de handeling van het
melo gaat verder door. Behoudens de zeer fraaie phrazen en de zeer fraaie
dialogen in de melo's van Vz'ctor Hugo zijn er honderde
tooneelen, waarbU de eene onwaarschijnlijkheid op de
andere wordt gehoopt en de eene gruweldaad verzinkt in

de andere, maar een handig metteur-en-scene is, evenals
hij zijne lyrische versdrama's, bij deze stukken in proza
werkzaam. Mag ik een romantische koe uit den sloot
haien? Ik kies dan het bibberdrama Lucrece Borgia.
Twee scherpe tegensteHingen beheerschen de situatie:
een moeder die haar zoon wil redden, en een zoon, die
naar het leven staat zijner moeder. Gennaro, zoon van
Lucrece, maar zijn moeder niet kennend, ontmoet haar te
Venetie, waar hij chef der Condottieri iso Zijn vrienden
boezemen hem afschuw tegen haar in en dientengevolge
wordt tusschen hen beiden eene toenadering verschoven.
Te Ferrara gekomen, waar de Hertog, Lucrece's echtgenoot, regeert, zinspelen zijne vrienden op den feHen hartstocht bij Lucrece ge\\ekt door Gennaro. Deze integendeel
zal zijn haat tegen de Borgia's doen blijken. Met zijn
ponjaard krast hij de kapitale B uit het wapenveld op
het hertooglijk paleis. Men leest: Orgz'a «veritable devise
de cette femme et de cette famille>,. Lucrece Borgia weet
niet wie haar beleedigde en smeekt den Hertog haar te
wreken. De Hertog zeH, die Lucrece's liefde voor Gennaro
vermoedt en diens misdrijf weet, verlangt niets liever en
zegt haar de doodstraf aan den schuldige toe.
DONA LUCREZIA.

Nog een woord, Monseigneur, vo6r de schuldige wordt
binnengelaten. Wie die man moge zijn, zelfs al kwam
hij uit uw geboortestad, al behoorde hij tot uw huis, dan
Alphonse, geef mij uw hertooglijk woord, dat hij niet
levend van hier zal gaan.
DON ALPHONSE.

Ik geef U mijn woord.
mij, Mevrouw?

Ik geef het V, verstaat ge

DONA . LUCREZIA.

't Is wcl! Maar hoor ik daar niet ... Breng hem nu
voor mij; ik wiI hem ondervragen... (Ziet Gennaro
binnentreden) Gennaro!
(nadert haar en fluistert met een grimlach).

DON ALPHONSE

Zeg me, of ge dien man kent?
DONA LUCREZIA

Gennaro!

(ter zij).

0, mijn God, hoe noodlottig!

Terstond verandert nu de toestand der beruchte Lucrezia,
Zij smeekt thans gratie voor den man, wiens dood zij
zoo even afdwong. De Hertog weigert. • Die kaptein is
uw minnaar; u zelve laat ik de keus welken dood hij zal
sterven. Talm niet of ik laat hem met degenstooten
afmaken.»
DONA LUCREZIA.

Wacht,

In

Godsnaam!
DON ALPHONSE.

Of zoudt ge hem liever een glas Syracusischen wijn
willen schenken!
DONA LUCREZIA.

Gennaro!
DON ALPHONSE.

Hij moet sterven.
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DONA LUCREZIA.
Niet door degens.

is het fleschje dat ik altijd verborgen houd in mijn gordeL
Dit fleschje. Gennaro, is gezondheiQ., leven, heil! Een
droppel over uw lippen -- gered, gered zijt ge!

DON ALPHONSE.
De mamer IS mij hetzelfde.

GENNARO (haar duorborend mH
zijn blik).

Wat wilt Ge

DONA LUCREZIA.

Wie zegt mij, mevrouw, dat juist dit vocht geen ver-

gif is?

Het andere.

DONA LUCREZIA (vcrnictigd).
DON ALPHONSE.

Draag zorg U niet te vergissen en hem 111 te schenken
uit dien gouden flacon dien ge kent.
Al wat de lezer zeggen moge van het melodramatische
van dit toonee!, is reeds te voren toegestemd, mits hij
mij toestemme dat zulke situaties bij historische decors
en costumen en bij een romantisch kunstenaars-spel nog
we! andere rangen dan de engelenbak me~sleepen en
dat, wanneer de jongere Dumas de kunst van het theater
l' art des preparations noemt de volgende scene nadat
Gennaro Syracusischen wijn heeft gedronken, merkwaardig
15 voorbereid.
DCJNA LUCREZIA.
Gennaro, ge zijt vergiftigd.
GENNARO.
Vergiftigd?
DONA LUCREZIA.

Ja.
GENNARO.
Ik had het moeten weten.
schonken.

Gij hebt mij Immers 111ge-

DON A LUCREZIA.
0, vernietig mij niet, Gennaro, ontneem mij niet de
luttele kracht, die ik nog heb en die ik nog kort noodig
zal hebben. Luister: de hertog is jaloersch op u; de
hertog gelooft dat ge mijn minnaar zijt. Hij liet mij
geen andere keus: of u voor mijn oogen te zien neerstooten of met eigen hand u vergif te schenken. Een
vreeselijk vergif, Gennaro. Een vergif dat ieder Italiaan
doet verbleeken, als hij maar den naam hoort en de
historie der laatste 20 jaren kent ....
GENNARO.
Het vergif der Borgia's_
DONA LUCREZIA.
Gij hebt _het gedronken. Niemand op de wereid kent
een tegenglf tegen dat moorddadig mengsel, niemand,
behalve de Paus, mijnheer de Valentinois *) en ik. Hier
*)
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Cesar Borgia, hertog van Valentinois.

God! mijn God!
GENNARO_
Gij heet immers Lucrezia Borgia!
En ten einde nu vooral de schreeuwende tegenstelling
te doen uitkomen tusschen het klassiek en het romantiek
theater uit die dagen, doe ik hier de beschrijving volgen
van de laatste acte, een bacchanaal in het paleis van de
princes Negroni. Eensklaps overstemt een De pro/undis
het bacchantisch lied. Een stoet van zwarte en witte
weeklagers, met rouwkaarsen in de hand, treedt binnen.
Achter hen spookt 6p Dona Lucrezia, in de schaduw van
vijf lijkkisten, beste md voor de makkers van Gennaro, die
met hem slachtoffer zijn geworden van «le poison des
Borgia:'. Gennaro weigert andermaal het tegengif wanneer
Lucrezla nogmaals hem poogt te redden. Hij zal zijn
vrienden wreken en op het punt staande de fel gehaatte
vrouw te dooden. weifelt zijn arm als zij een tipje van
den sluier (laat ans zeggen den familie-sluier) opheft.
Dan rochelt zijn krijgsmakker Maffio hem tegen: «\,yreek
ons! » Het moordend staat treft Lucrezia, die onder een
«Gennaro, je suis ta mere) bezwijkt. (Scherm.)
Een ander maal zal ik de critiek op dit ontzettend
«pakkend» drama me~deelen van twee zeer uiteenloopende
critici, maar wier namen, nog in onze dagen bij studenten
in de Fransche dramaturgie gezag hebben : Gustave Planche
en Alexandre Vinet.
F. SmT KLEL\fE.

VARIA.
De «Gaulois» heeft onlangs een interessante statistiek
gegeven van het aantal tooneelondernemingen in Europa.
Bovenaan komt Frankrijk met niet minder dan 596
schouwburgen, op den voet gevolgd door Italie met 544.
Na deze twee romaansche landen komen Engeland met
372 en Duitschland met 364 theaters, daarna Spanje
met 288, terwijl het vee! grootere Oostenrijk er slechts
216 heeft.
Na Oostenrijk volgt Rusland met 149, Belgie met 94,
Nederland met 41, Zwitserland met 40, Zweden met 37,
en Noorwegen met 29; tenslotte nog Servie met 18
tooneelondernemingen.
Wat echter een zeker wantrouwen in deze -statistische
gegevens wekt, is het boven voor Nederland genoemde
cijfer, hetwelk vermoeden doet, dat de samensteller het
aantal gebouwen heeft geteld zonder zich rekenschap te
geven van de vraag of die gebouwen ook geregeld bespeeld worden.
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pierreuse, La soularde en lIfon gos,\e. En de gansehe
groote zaal van het Gebom,v voor Kunsten en Wetenschappen kreeg den indruk van een tot hiertoe ongekende
zeggens-kunst, een ongeevenaarde techniek, een zeldzaam
talent.
Kort na dien tijd trad Yvette in het huwelijk met een
Uuitsch Amerikaan, Schiller, en sints dien wijzigde zij haar
repertoire; was het omdat zij meende dat het realistisch
genre waarvan Aristide Bruant een der groote profeten
was, zijn tijd had gehad? In elk geval legde zij zieh
meer toe op de chanson espiegle vaft- vroegere eeuwen,
speciaal die der 18de eeuw (bergers et musettes) en de
chansons 1830, in welk laatste genre zij evenwel een geduchte mededingster vond in Odette Dulac, de leerlinge
van Fursy. Maar de buitengevl"one lenigheid en plooibaarheid van haar talent stelde haar toch in staat, ook in
dit genre haar positie als Frankrijks eerste diseuse te
handhaven, en haar weder-optreden in Nederland was ook
thans een werkelijke triumf. Toch scheen het mij jammer
dat zij het terrein had verlaten waarop haar zeggingskunst
het schitterendst was, en zij leverde daarvan zeh'e het
bewijs door de toegift aan het slot van haar optreden:
Notre petite campagne, "an Jules Laforgue.
AI wat wij hadden genoten van de guitige en geestige
liedjes die de cameleontische diseuse den heelen avond
had voorgedragen, verzonk in het niet tegenover den verpletterenden indruk van dit diabolisch nummer. En als
ik aan den avond terugdenk, dan blijft mij bij de satanische
figuur van die groote vrouw in haar rood gewaad, die met
haar stern als hard metaal met opgeheven arm uitbulderde:

AMSTERDAl\ISCHE KRONlEK.
(Yvette Gllilhert en Yvonne Ducos; Wenn wir Toten
erwachen)

De maand November bracht ons de kennismaking met
twee merkwaardige Fransche kunstenaressen; in meer
dan een opzicht antipoden: de eerste een vertegenwoordigster der lichte chansonniers-kunst en in die kunst reeds
een veteraan, de andere een opkomende ster en een
priesteres in de klassieke kunst die het huis van Moliere
tot tempel heeft.
Het was in de negentiger jaren, dat ik Yvette Guilbert
voor het eerst hoorde te 's Gravenhage, en ik herinner mij
levendig den geweldigen indruk dien zij daar maakte. Wij
kenden in Nederland de «diseuse» nog sIecht van hooren
zeggen, en enkelen slechts hadden eenige jaren vroeger
met het genre kennis gemaakt : het was in April 1890,
toen na de debttcle Desuiten inde Fransche Opera een
enkelenavond daar was opgetreden Theresa, la grande
Theresa, die legen het einde van het tweede Keizerrijk
lauweren had geoogst met haar chansons. \Vie herinnert
zieh nog de Canards tyroliens:
"Quan<! 1es canards ,,'en \'ont a deux,
C'est qu'ils ont, a ca user entre em:»

Maar het optreden "an Theresa was hier vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan: de artiste was dan ook reeds in
den avond van haar leven, en het was maar al te zeer
merkbaar dat haar middelen begonnen tekort te schieten.
Yvette Guilbert's optreden daarentegen was een openbaring: een vreemde verschijning, die lange, magere figuur
in dat donkergroene kleed laag uitgesneden, die lange
armen in die onafscheidelijke lange zwarte glace handschoenen, dat bleeke, strakke gelaat, waarineen paar
oogen schitterden, des yeux d'acier. Onbewegelijk op het
podium, begon zij voortedragen, en toen kwam er opeens
een zeldzame verandering in de verschijning: elke gelaatszenuw trilde, de stern klonk met wondere modulatie, elke
mimiek was sober maar des te treffender, de blikken uit
de yeux d'acier troffen als dolksteken. Beurtelings gaf
zij oude chansons als Berangers' Grand-liiere, ondeugende
lied.ies als Les petits cochons en harde realistische als La

»Je suis "La FeInme'" ! On me connait.'·

Emile Mas, die bijna elken dag in Comoedia de \'oorstellingen van Het Theatre Fran\ais critiseert, heeft reeds
meermaleri de aandacht gevestig op ( en der jong ste
pensionnaires van het huis van Moliere, MlIe. Yvonne
Ducos, aan wie hij een schoone toekomst voorspelt. MlIe.
Ducos, die het Parijsche Conservatoire verliet met een
eersten prijs voor trage die en voor comedie, heeft op het
eerste tooneel van Frankrijk al aanstonds succes gehad
in beide genres; Mas roemt evenzeer, haar diepgevoelde
vertolking van de rol van Denise in het gelijknamig drama
van Sardou als haar uitbeelding van Camille in Corneille's
Horaces.
Het was daarom een werkelijke bonne aubaine die de
Alliance Franc;aise ons geboden heeft in de kennismaking
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met deze opkomende ster, en onze verwachting is niet
tele urgesteld geworden.
Mlle. Yvonne Ducos is een jonge dame met leve ndiu
temperament, die over een warm, donker gdimbreerd ste m~
geluid beschikt; het gelaat is expressief, vooral de ze~r
donkere oogen; e n hoewel niet groot van gestait~ heeft
zij ontegenzeg-senlijk de klassieke dijn » ; de mimiek getuigt van uitnemende schoo!.
In het eerste numm er van den avond, het bekende
verliefden-duo uit Rosta nd's Romanesques, hadden deze
kwaliteiten weinig gelegenheid zich te open baren, maar
reeJs in haar voordracht van le Comedien van Maurice
Magre bleek het, dat wij met een artiste van warm el'
diep gev(,el te doen hadden. en deze indruk wercl verstcrkt
door de scene tusschen Vivelte en Frederi uit de A rlesienne.
Na de pauze trad Mlle. Ducos te voorschijn in haar
eigenlijke sfeer, de tragedie, met fragment e n uit le eid
en Andromaque ; vooral in het laatstgenoemde nummer,
het tooneel tusschen Hermione en Pyrrhus, kwam de nob ele
,uitbecl :ing der figuur tot haar recht , e n tet lijdt m.i, ge n
twijfel of de toekomst dezer belovende Zuid-Fransche o( f
is zij we llicht een .'\ Igerijnsch e?) ligt hoofdzakelij k in het
klassi e ke genre, al toonde zij zich da ,ma ook weder
treffende comedienne in een fragment uit Gringoire . Zij
werd niet onverdienstelijk bijgestaan door den heer Rollan ,
die I'aar b escheiden lijk de repIie k gaf. (n die ook zelf ee n
werkelijk succes behaalde met de gloedvolle voordracht
van de schoone fantasie van Th . de Ba nville: Le Tremplin.
Mlle, Yvonne Ducos is een nom a retenir.

vooral in het twee de bedrij f niets dan goeds worde n
gezegd. lJe Kunstkring heeft ee n goed werk gedaan door
eleze opvoering.
C. A , V.

Nas(/wift.
De Verkaele-afdeeling van de Toon ee ivereee niging hccft
een succes t e registreeren, elat zij met Shaw's ./Iren (fnr!
the AIan behaald hecft oneler den sIecht vertaalelc n titel
«1 e Wapen » ! Het \\Torelt met opgewektheid en vlot gespeelel door het echtpaar van Kerckhoven en Mej. van
Kuyk elie er uitziet . pour faire damn er un saint", maar
vooral ook door den heer Verkade die onbetaalbaar «\vurtig »
is e n zijn echtgenoote, die wij met vreugde wede r op het
L:)Qn ee l terugzagen.
Over h et belangrijke werk van Mevr, la Chapelle-Roobol
Het Onvermfidelfike, in het volgend nummer.

vVen wir Toten en/Jachem wordt door Ibse n <Ein Epilog"
g en oemd, en is dan ook klaarblijkelijk bedoeld te zij'l ee n
naschrift op des Noorschen denkers werk, waarin zijn
ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
sombere levensbeschouwing wordt samengevat. Het is
DI': ]),\i\' C IlI': FF S,
wellicht het meest stijlvolh, het meest diepgaande , het
boeit v;ln de'n aanvang tot het einde ; maar het doet weeDe Directi e van het Rotterdamsch Toonec lgezelschap
moedig aan door den bitteren ernst waarm ede de ,chrijver hee ft dit seizoen een gelukkige n greep.
zijn noodlottige conclusie trekt, dat in den eloor he m geNa uit de bovenste, lang verstofte plank van de anticistelelen strijd tussche n kunst en le\'e n geen \' erzo en ing teitenkast Flora Tosca te he bben gepikt, is de zoekende
mogelljk is; dl' philosophie van Ibsen is een hope loos hand nog verder doorgedrongen tot in elen uitersten hoek
troostelooze.
en is blijven rusten tegen elen vergeelden rug van een
Maar elit is cen groote schaduwzijde van het >verk, die vergeten manuscript. 11 et behelsde cle lotgevalle n d er
bij ele opvoering nog meer aan het licht komt dan bij de Danicheffs, evengoed hadden het andere cheffs kunnen
lezing, dat figur en waarin de schrijver zijn ieleee n hee El wezen, W3.t nooel, a ls ze maar uit denzelfden tijd zijn.
belichaamd, niets anders zijn dan de dragers di er id eee n,
Want \ye hebben tegen waorelig een zwak voor aude stukgeen wezens van vleesch en bloed; en al het talent der ken, we ge nieten ze met genoegen, kalm en rustig met
vertooners heeft niet kun nen voorkomen dat el e tragedie ee n toegeeflijken glimlach voor die tooneelen welke ons
aan ons oog voorbijtre kt als een reusachtige ijsberg, die n werkelijk een bee t j e al te ver af liggen, maar overigens
wij met ont/etting aanschouwen, maar clat wij geen oogen· hoe naiver hoe beter, hoe ecleler cl e zieleaelel des te geblik medeleven, medegevoelen met wat er tussche n de makkelijker valt het ons te gelooven aan de goedheid en opfiguren aan gene zijde van het voetlicht wordt afgespeeld. offeringsgezindheid van de menschen. Dat doen wij imm ers
Ik heb het als grief houren aanvoeren tegen het spei zoo graag! De tooneellitteratuur van den latere n tijd hee ft
van Louise Dumont, dat zij er niet in slaagde, emotie te ans dit geloof zoo wreed ontnomen, we zagen menschen
wekken die over het voetlicht he e n kwam; ten on rechte, ap het tooneel in wier omstandigheden, mee ningen,
want de schuld lag bij het stuk, en voorwaar niet bij de handelinge n e n beweegredenen, v..-ij, soms met tegentin,
uitne mende artiste.
die van ons zelf moesten herkenn e n, zoodat we ons een
Integendeel, van al de creaties die ik van deze speciale beet j e schaamden en nauwelijks over zoo'n stuk, waarin
Ibsen-vertolkster heb gezien, scheen deze rnij wel ee n van onze eigen hartstochten of zwakheden een rol hadden geele meest volmaakte; Louise Dumont's eerste optreden speeld, durfd e n spreken. Maar de Danicheffs, met die
maakte ons aanstonds duidelijk wat zij wilde zijn: houding, heeft ans eigen zieleleven immers niets te maken, die
gebaar en stem waren die van ee n «verklärte », el'n leefden in ee n land dat ons volkomen vreemd is, het land
wezen dat rond waart met den drang naar verlossing van van den knoet en de samenzweerderij, van de W odki, de
wat cr nog in haar overgebleven is van leven, eene die Pope en de vele verwarrende namen. Zoo'n 5tuk wroet
haar Rekhnung mit dem wort heeft afgesloten, ,"vier hart niet in je binn e nste, integendeel , louter edelaardigheid
versteend is, die nameloos heeft geleden door Rubek en spoelt om je heen, kabbelt vreedzaam tegen je op, het
die , dit gevoelen wij aanstonds, zal ondergaan in de poging werkt als ee n bad op ee n v ergoorde huid.
tot weder-opleving van al wat hij in haar heeft gedood.
Misschie n heb ik het mis, ik tracht te speuren naar de
Zij vond in Gustav Lindem a nn ee n waardigen tegen speler oorzaak waarom zulk soort stukken in onzen tijd nog altijd
in dc rol van Rubek. Van Olivia Veit's Maia kan eveneens succes hpbbpn, doch ik meen van ele waarheid niet v er
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af te zijn. Oe menschen uit dezen tijd hebben zieh zoo·
lang en in zoo verscheidene fazen, op het tooneel weerspiegeld gezien, dat het hen als een verademing, als het
ontkomen aan een benauwde beklemming, lijkt, eindelijk
weer eens andere ",p.zens te mogen aanschouwcn.
Oe Oanicheffs, tooneelspel in 4 bedrijven, naar het
fransch van Peter N ewsky is tot!geschreven aan den
jongen Dumas en wcl met zoo stellige zekerheid dat
een paroxie op dit wer k de Oumascheffs werd genoemd.
Het bezit dan ook alle tooncelkwaliteiten
welke eveneens in ander werk van dezen handigen tooneelschrijver, direct in het oog vallen. Oe raisonnneur, tegelijkertijd deus ex machina, ontbreekt ook hier niet, evenmin
als de boeiende· handeling, welke trouwens bizonder slap
verloopt. Oe Oanicheffs schijnt vroeger, in de glorierijke
dagen van Le Gras, van Zuylell en Haspels een geliefd
stllk te zijn geweest dat vooral Catharine Beersmans als
gravin Danicheff gelegenheid schonk tot bizonder groot
!'pel. 't Is mogelijk, ik herinner 't mij niet, zoodat ik mijn
volle respect kan geven aan de wijze waarop thans Mevr.
v. Eysden deze rol vervulde. Oe lezers, die zieh evenmin
als ik den inhoud van rle Danicheffs herinneren, gelieven,
in hun verbeeldillg zieh te verplaatsen naar Rusland
omstreeks 185 [ . Op haar landgoed te Schafa, omgeven
door een stoet .van lijfeigenen, woont gravin Oanicheff,
met haar zoon die bij het leger dient. Voor dien jongen
droomt zijn adelijke, eerzuchtige moeder een prachtige
toekomst, maar helaas, de jonge officier is verliefd en wel
op A nne, een soort juffrouw van gezelschap der gravill
en die eveneens tot de, zij het bevoorrechte, lijfeigenen
behoort. Het is duidelijk dat de gravin haren zoon deze
verbintenis ontraadt, ·wel wil zij hem het meisje schenken,
maar als maitresse. De jonge Oanicheff, die een zeer
edelen inborst heeft, acht zieh beleedigd en stelt zijn
moeder voor de zware keus: Allne, of den dood. Gravin
Danicheff verzoekt een jaar uitstel, in tusschen moet de
jonge graaf trachten op een andere, beter bij zijn stand
passende, jonge dame verliefd te worden en is dit binnen
dien tijd niet gelukt, dan zal de gravin haar toestemming
niet langer onthouden.
Vol hoop gaat Wladimir in dienst, maar nauwelijks is
hij weg, of de gravin gelast Osip, een harer slaven, Anne
te trouwen. Osip vindt dat heerlijk. omdat hij reeds lang
van haar hield, maar Anne die Wladimir trouw heeft gezworen, smeekt en bidt en schreit, echter tevergeefs.
Gravin Danicheff is onverbiddelijk, zij ontbiedt den Pope,
die het huwelijk bekrachtigt. Als geschenk geeft zij beiden
de vr~iheid. Om in een tooneelstuk zulke feiten voorop
te stellen en dan nog drie bedrijven te moeten schrijven
is kras. Dumas echter is voor geen klei nt je vervaard, hij
vult het tweedc bedrijf met een soiree bij Prinses Lydia,
waar een fransch gezantschapsattache aardige dingen zegt
o\'er de Ru!'sen en waar we kennis maken met een
zekeren Zakaroff, een schavuit van een brandewijnpachter,
die prinses Lydia schandelijke voorstellen doet, en van wien
iedereen zieh af\'raagt hoe hij eigenlijk binnen is gekomen.
Op die soiree verneemt \Vladimir het verraad zijner moeder,
hij roept haar, inmiddels gearriveerd op de plaats des
onheils, ter verantwoording, ontneemt prinses Lydia haar
illusie zijn vrouw te zullen worden en verlaat Moscou,
om, naar hij dreigt. eerst Osip en Anne te dooden en
daarna zichzelf. Osip echter blijkt een bovenmellschelijk
wezen want, bekend met de liefde va', Anne voor Wladimir, behandelt hij haar in zijn huwelijk als een zuster,
om haar rein en vlekkeloos aan zijn geliefden meester
te kunnen afstaan. Nu den dood van haar eenigen zoon
er mede gemoeid is, stemt gravin Danicheff in het huwelijk toe, het is alleen nu nog maar de vraag hoe het met
Osip klaar te speIen. Deze voert de edelmoedigheid ten
top door zieh te wijden aan den dienst van God, waar-
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door AIine vrij komt en gelukkig wordt met Wladimir.
Althans, dat moeten we gelooven. Hoeveel edeler en
schooner ware het niet geweest indien Anne het offer
van Osip geweigerd had, en juist na diens groote daad van
liefde gehe el zijn vrouw was geworden en hoeveel spanne nder zou de intrigue geweest kunnen zijn indien de
gravin niet zoo plotseling was bijgedraaid, maar volhardt
had in haar weigering en haar zoon liever dood had gezien,
dan getrouwd met een slavin. Van haar standpunt ware
het consequent en te begrijpen geweest, terwijl het slachtoffer, niet Osip, maar Wladimir zou geweest zijn, hetgeell
ook bevredigender is, omdat Wladimir met niets .beeft
bewezen zooveel van Anne te houden. Zoo zou ·ik dit
stuk get'indigd hebben, wellicht hadden van mijn toeschouwers de tranen rijkelijk gevloeid en zouden zij nog inniger tevreden over den genotvollen avond naar huis zijn
ge~aan, hoewel ... ,. het was nu o.ok zeer aandoenlijk ...
dank zij de uitnemende vertolking. Als gezegd was Mevrouw van Eysden een prachtige gravin Oanicheff, van gebaar
en dictie echt een russische alleenheerscheres. Jammer
daarom dat de rol er zieh niet toeleende die trotsche houding
en die statigheid vol te houden, tot den laatsten snik,
Flink was Cor v. d. Lugt als den verliefden Wladimir,
kranig militair en meesleepend in zijn smart. Frits Tartaud
speelde Osip en het is duidelijk dat een adeur van zijn
taJent aan den bo\'enmenschelijk sterken, kuischen en
opofferenden Osip, eene vertolking wist te geven welke
geheel paste in de stijl van ditstuk, even goed als
Mevrouw Tartaud, die haar groote gaven aan de rol
van de wanhopige Anne schonk. Een alleraardigst type
had Gerard Vrolik van prins Walanoff gemaakt, zijn
dochter, prinses Lydia werd gespeeld door Mej. Duymaer
van Twist, die in zulk soort werk niet al te best op
haar gemak lijkt. .Oe grootste boeket is echter voor
den regisseur Henri Poolman ! Al dat uiterlijk gedoe,
hetwelk bij een innerlijk leeg tooneelspel als de Danicheffs
van zoo groot belang is, was uitnemend in orde en in de
zeer fraaie nieuwe decors van den Heer Poutsina wekte
vooral hf't karakteristieke vertrek van de gravin, zoomede
het salon bij prins \Valanoff, oprechte bewondering. In dat
milieu heeft de schrijver de raisonneursrol ingelascht, beter
door Nico de Jong gespeeld, dan gezegd; in zijn jachtverhaal had ik meer kleur en in zijn meening over Rusland
en de Russen geestiger spot gewenscht. Oe indruk van
het gc:heel: een oudbakken speelstuk, met bizondere koksvaardigheid door Henri Poolman opgewarmd, als verseh
opgediend en door het publiek met smaak genoten.
A. v. W.
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De tussehenruimte tusschen deze correspondentie en de
laatste uit het vorige winterseizoen is natuurlijk wederom
uitgevuld door het zomerseizoen hier in Berlijn, dat zieh
in zooverre van zijne voorgangers onderscheiden heeft, dat
het ons eenige belangrijke öpvoeringen van het «I 'eutsche
Theatep bracht. I"'e «Reinhardt-Bühne" liet n.1. aan onze
kijkgrage oogen een Pandaemonium Wedekindianum voo1'·
bijtrekken, dat ons dezen dichter-acteur in al zijne groote
veelzijdigheid en bijtend sarcasme leerde kennen. Hoewel
zijne zedendrama's een eigene Wedekind ethika prediken,
die in. uitzonderingskarakters getypeerd is, zoo zijn ze,
ondanks deze of misschien door deze buitenissigheid, van
groote dramatische kracht_ Zijn «Musik., een vierbedrijvig
«Sittengemälde '), geeft een freskobeeld van de eigenaardigheid der moderne menschen, die voortdurend tusschen
hunne natuurlijke neigingen en conventie heen en weer
geschommeld worden.
In «Der Erdgeist», een drama der vuigste zinnelijkheid,
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is de hoofdpersoon Lulu een vrouw, die werkelijk de ver- heid uitstekend, vooral de 2 eerste bedrijven, waarin eenige
persoonlijking is van een duivelin in menschengestalte. goed gelukte typen uit de «\\'ereld waarin men zieh verZij demoraliseert hare mannelijke creaturen geheei, ontneemt veelt» optreden, zoodat zieh hiermede het ensemble \'an
llUn alle redelij k verstand en drijft hen tot misdaad en «Direktor Lanz» weder eenigermate gere 11abiliteerd had.
onheil. Wedekind speelde zelf het offer dezer duivelin,
***
terwijl zijne vrouw de satanische figuur van Lulu uitbeeldde.
Het «Deutsche Theater» bracht ons weer een ~hake~peare
Beide zijn uitstekende dilettanten, meer niet. En ondanks
deze animaliteitell der Wedekinds·dramas en diens moderne opvoering, die voor de zooveelste maal bewees, dat het
satyrspeien en de bijna niet te verdragen zomerhitte schenen toch de kunsttempel van Berlijn iso Hendrik VI, eerste
zieh de toeschouwers uitstekend te amuseeren. Maar en tweede deel, werd zoo meeslerlijk weergegeven, dat
waarom zich nog te verwonderen over den eigenaardigen('t men met bewondering aan den man denken moest, die
smaak van deze «Oberzehntausend» der Berlijnsche haute zoo iets scheppen kon. Dat men als 't ware intuitief tot
volee. Deze slikt nog wel anderen kost dan de satanische dezen gedachtengang gebracht wordl, is m.i. het beste
bewijs voor de voortreffelijkheid der opvoering. 'l-Vegeners
zinnelijkheids·ethiek van Wedekind.
Wij willen, om in groote trekken het verloop van het «Koning Paul» was vol hoogheid en toch ook gloeiend
Berlijnsche zomerseizoen te schetsen, nog even op twee van koninklijken haltstocht. Bassermans <, Percy » was
zeer te betreuren veranderingen in het Berlijnsche schouw- een meesterlijke uitbeelding dezer temperamentvolle en toch
burgwezen wijzen. Ten eerste is het hooge kunstinstituut zoo weeke, zoo gevoelvolle figuur. En Diegelmanns « Fal« Die komische Oper ,) verdwenen en hebben we daarvoor
staff» vloeide over vall grotesken humor, terwijl MeHOUW
in de plaats gekregen (, Het deutsche Schauspielhaus", welks Heimes «Kätchen» deze «groothedeIH van Reinhardt's
kunstwaarde we hieronder hopen aan te geven. En ten ensemble dapper ter zijde stand. Als ik nu nog M01'ssi's
«Prinz) noem, die aanvankelijk niet zoo goed in toon
tweede is uit de rij der klassieke kunsttempels van Berlijn
het «Neue Schauspielhaus» verdwenen dat thans een was, doch later tot een ware koninklijke hoogheid steeg,
«operettent heatef» geworden iso Het mededeelen van het dan kennen thans de lezers van dit blad de steullpilaren
(, waarom·, dezer veranderingen zou ons te ver voeren, in van het «Deutsche Theater,» dat nog altijd als de «primus
elk ge val beduiden ze een verarming der Berlijnsche inter pares» der Berlijnsche kunstinstituten gelden kan.
kunstwereid.
**
Een aangename afwisseling boden een paar zeer inte·
*
ressante voordrachten op dramatisch gebied, n,l. die van
"Magdalena" een volkstuk in drie bedrijven van Luclwig
I)r. Paul Kahle over « Islamitische schaduwtheaters» en die Thoma, eerstopvoering in het Kleine Theater.
Met deze premiere en die hierop yolgende zijn w.e tot
van den blinden dichter Oskar Baum uit Praag over « Oe
blinde op het tooneel». Gaarne zouden wij hier uit deie de glanspunten van het nog zoo pas begonnen Berlijnsche
beide zeer belangrijke lezingen iets mededeelen, doch er speelseizoen gekomen. Immers, Ludwig Thoma is de
valt nog zooveel te bespreken en misschien vinden we beste volkstooneelschrijver, dien Duitschland tegenwoordig
latcr gelegenheid, om op deze beide thema's terug te komen. kent. Hij schihlert de menschen zoo waar, zoo echt als
geen ander. Hij kent de volksziel tot in hare geheimste
:;, *
schuilhoeken en heeft hare uitingen in vreugde en smart
*
Het reeds bovengenoemde »Deutsche Schauspielhaus. zoo goed afgeluisterd, dat zijne tooneeltypen menschen
opend~ het speelseizoen en stelde zich hiermede aan het
zijn van vleesch en bloed, waarin geen enkele valsehe
Berlijnsche publiek \"oor met Göthe's «1<-gmont.» Oe keuze to on klinkt, zijne schilderingen zijn zoo echt van kleur
was « klassiek» genoeg, doch .... de uitvoering? Totaal en zoo ongekunsteld, clat geen spoor van theatralismus
misillkt, zoowel in uitbeelding als regie. Men kreeg soms te ontdekken iso Zoo is dan ook zijn nieuw stuk, dat van
den indruk, alsof men een caricatllur van het drama geven begin tot 't eind den t0eschouwer vasthoudt en tot in 't
wilde. Vooral ':oor een Hollander was deze kunst (?) uit- diepst van zijn ziel roert. :'ITen oordeele: Een boer Thomas
beelding een ware bespotting. Egmont werd, in plaats van i\Tayr, wiens zijne brave vrouw Marianne slechts een
een vrijheidsheld, een fladderende Don Juan, Willem van kind geschonken heeft, hunne dochter Magdalena, wordt
Oranje een onwaardige intrigant, Alva een bangmakende in zijn eenigst kind door het noodlot schrikkelijk vervolgd.
Sintcrklaas en Klaartje een zeurig nufje. 't Was in een Leni is te lwak \"oor boeren arbeid, doorom leert zij het
woord in treurig, zoodat het debuut van dit nieuwe en- naaien. Zij gaat later naar de stad, om daar haar naaisemble een waar kunst-debacle was. Toch bleef «El[mont» kunst te vervolmaken. En daar wordt het eenvoudige
Hog cen geheeie mand op het speelprogram! vVaarlijk, boerenmeisje verleid, zooals riat zoo gebeurt. Een siechte
kerel maakt haar gespaard geld op en nu komt zij op
geen compliment voor hct Berlijnsche publiek.
Toen kwam het «Deutsche Schauspielhaus » uit met een de straat, totdat de politie haar na<;!.r haar boerendorp
toolleclspel: ,Der gltt"itzende Frack.» van Gabriel Dregely, terugzendt. Vaders boerentrots wil de verlorene de deur
Eil hiermede scheen het zijn kunstweg gevonden te hebbe.n, wijzen, doch de moeder neemt haar kind liefderijk op.
want de eerste twee akten waren een suc'ces. Dat oe En wellicht had moeders Iietde de schuldige, doch ongelaatste twee akten niet meer insloegen, was niet de schuld lukkige Leni nog van erger bewaard, doch de brave vrouw
der speiers, doch die des schrijvers, die in 't eerste gedeelte sterft kort na Leni's thuiskomst van verdriet over de onalles scheen gegeven te hebben, wat hij te geven had. gelukkige familieverhaudingen. Mayr tracht ter wille zijner
De karte inhoud van het nieuwe thema was: Een kleer- vrouw, die een menschenleven lang zijn zorgvolle echtmakersknecht komt door een toeval in het bezit van een genoote geweest is, Leni zoo vriendelijk mogelijk te begoedzittenden rok. Hij weet zieh in de beste kringen te handelen. Doch de natuur is sterker dan zijn \ViI. Hij
dringen, wordt afgevaardigde minister en trouwt een rijke is een ruwe man, verbitterd en verhard door 't noodlot
erfgename. Zijn vroegere meester is zijn secretaris en en zoo vindt hij niet den weg tot het hart zijns kinds,
geestelijke mentor. Tot zoover gaat alles goed. Doch wier kern goed gebleven iso Door het voortdurende gesar
dan begint de slakkengang. De autor is hier aan 't einde en geplaag moedeloos geworden, wil Leni weg. hierin
van zijn latijn. Hij kent weer geen ander «Deus ex nog gesterkt door een uiting van den knecht haars vaders,
machina» als echtbreuk en treedt ten slotte dan nog op Lenz die op zekeren dag zijn dienst verlaat, daar hij met
met "zoo eene" niet in hetzelfde huis wanen wil. Om
als moralist!
Gespeeld werd deze in zieh zelf onbeduidende nieuwig- nu een paar Mark machtig te wOlden, wil Leni den goeden
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rok harer moeder verkoopen, doch dit zaakje vlot niet.
En nu verlangt ze van Valentin Letner wat geld, wijl ze
hem"in de karner" gelaten heeft. Dat geeft ee n schrikkelijk schandaal in de gemeente. Niet, dat Valentin Letner
Leni bezocht had, maar dat deze daarvoor geld verlangd
had. De lui bestormen Mayrs huis en het gemeentebestuur verlangd dat dat "vrouwmensch" de gemeente uitgejaagd wordt. Mayr wordt hierdoor waanzinnig van woede,
hij grijpt een mes en stoot zijn docht er in het hart.
Ziedaar de inhoud yan dit drama.
Het geheel was zoo'n ware tragiek, dat de toeschouwers
er zoo geheel in opgingen, dat zij aan 't slot eerst meer
tot zich zelve komen moeten, om er aan te den ken , dat
het slechts "komedie" was.
Gespeeld werd het door het ensemble van "Het kleine
Theater", zooals het gespeeld worden moest. Uitbeelding
in regie waren boyen allen lof verheven zoodat de acteurs
en autor verschilIende malen voor het yoetlicht kom e n
moesten.

* * *
Ten slotte "Gabriel Schillings Flucht' van Gerhart
Hauptmann, primiere in het Lessing-Theater,
Zooals bekend is, schreef Hauptmann dit drama reeds
in 1906, doch verscheen het eerst na ongeveer een half
jaar als bijdrage in de "Neue Rundsch" en later in boekvorm.
Het dagteeke nt uit Hauptmann's romantische periode,
doch munt uit door diepe menschelijke individue ele
schilderingen e n eene vastaanee nges loten scenische architectuur. Hoewel het gelleel niet vrij te pleiten is yan
Ibsiaanschen invloed, zoo vervalt het toch niet in abstracte
bespiegelingen, en toont ons Hauptmann's groote kunst,
uit persoonlijke lotgevallen een hoogere dichterlijke atmosfeer te scheppen. De schilder Gabriel Schilling is een
ne urastheniker. Hij strijdt vergeefs tegen den demonischen
invloed der zwartharige Russische danseres Hanna Elias,
die als een vampijr des schilders le \'enskracht uitzingt.
Hij vlucht van haar en zijne verbitterd e vrouw weg naar
het strand der zee, doch zijn levensduivelin haalt hem
in, en op 't oogenblik, dat hij in den strijd tegen de zinnelijke
macht, die de danseres op hem uitoefent en den rest
zijner energie, waarmee hij zich tegen dezen demonischen
invloed verzet, tezamenbree kt, haalt hem ook zijne vrouw
in. En nu botsen die beide vrouwen als twee hvenas
tegen elkander. Daar vlucht Schilling voor de t\~'eede
maal, doch nu in de zee zelf, om als doode erllit getrokken te worden.
Naast de zen zwakkeling staat een ander paar, van wie
een heerlijke, verkwikkende stroom van kracht en lieldesgeluk uitgaat: de beeldhouwer Mäurer en de blonde violoniste Lucie Heil. Ook Milurer is geen heilige, en een
andere Russische, de vriendin van Hanna Elias, weet
he m nu en dan in te palmen. Doch hij keert met vasten
trek weer naar zijn "Schusterchen" (Lucie Heil) terug,
die hem ee n goede kameraad op zijn ernstigen levens
weg wordt.
Wie heelt niet momenten gehad, dat hij tijd en geld
aan vrouwen verloren heeft?" zegt Mäurer. "Ja, we lke
man, die werkelijk een man is, heeft zich niet meermalen
aan de grillen van vrouwen overgegeven? Doch dat schaadt
niets! Men laat zich vallen, men staat weer op, men
verliest zich weer en men vindt zich weer. Hoofdzaak is,
dat men de richting niet verliest !" ...
Hauptmann heeft dit parallel paar zoo gezond en waar
geschilderd, dat men behagen aan deze echte!) menschen
heeft. Hoewel dit niemve werk van Hauptmann de vergelijking met het beste wat hij ooit geschreven heeft,
glansrijk doorstaan kan, zoo staat toch ook hier, zooals
bij de meeste stukke n van dezen dichter vaak het direkt
pakkend dramatische achter bij de groote bekoorlijkheden
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zijner karakterschildering. Deze bereikt haar hoogtepunt
in de strijdscene der twee vrouwen. Jammer, dat de opvoering in het Lessing-theater niet aan de hooggespannen
verwachtingen beantwoordde. Niet alleen, dat de regie
niet het milieu treffen kon, maar ook het speI was niet
zooals het zijn moest. Dit trof te meer, daar men van
dit ~nsemble zulke glansrijke opvoeringen gewoon iso Niettemlll had het drama een groot succes, het beste bewijs
voor zijne innerlijke waarde!
Berl(;n , 13 Nov. 1912.
J. M. SCHELLEKENS.

EENE EX-ACTRICE OVER ZICH ZELF EN
HARE COLLEGA'S.
Over geen buitenlandsche actrice, die in vroeger tijd
ons land heeft bezocht, wordt met meer sympathie door
ouderen gesproken, dan over Friederike Gossmann, die in
't seizoen 1866 -67 te Amsterdam in 't Grancl-Theatre
A. van Lier optrad. Zij, die haar gezien en gekend hebben,
geraken nog in VUllr, wanneer zij zich weder herinneren
haar eenvoudig, bovenal natuurlijk spei, waarmee zij toen-

Fl{IEDERIKE GOSSMAKN
als FancilOn Vivier in "Die Grille".

dertijd heel Amsterdam in verrukking moet hebben gebracht,
e n zien weer hare jeugdige, bevallige verschijning die hunne
harten in vuur e n vlam had gezet.
«Een aardig genot was het», zoo vertelt Dr. Mendes
da Costa in zijne «Tooneelherinneringe n \) , « haar te zien
en te hoore n jubele n e n schreien om be urten, als een
ecltt niet als een Tooneel-kind; haar Fanchon Vz'vier in
«die Grille, en Lorle in «Dorf und Stadt , waren om te
stelen, en zij blies door haar natuurlijk doen dien twee
sentimenteelen stukken van de onvollaakte Charlotte
Birch-Pfeiffer waarachtig een schijn van leven in .»
De rol van Fanchon in «die Grille» is steeds haar
succesrol gebleven en heeft haar heel wat blijken van
hulde e n waardeering bezorgd. Op eene muziek- en
tooneeltentoonstelling te Weenen heeft zij zelf al deze
huldeblijken bijeengebracht in eene karner die daarom
«Grille-zimmer» werd genoemd.
Friederike Gossmann, vertelt men, was actrice met
hart en ziel; zij doorleefde haar spd en ging er geheel
in op. Zij was nog jong toen zij 't tooneel yerliet en
met den Oostenrijksche n-Hongaarschen gezant te Constantinopel, graaf Prokesch von Osten huwde. Nu en dan verleende
zij hare \vel willende medewerking bij liefdadigheidsvoorstellingen. Bij zoo'n gelegenheid heeft ze ook Jbsen's Nora gespeeld, een rol, tot welke zij zich hartstochte lijk aangetrokken
voelde , zoodra ze die van een ander had gezien.
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Zij bleef, nadat ze reeds lang van 't tooneel was, de
kunst en haren vroegeren coIlega's een warm hart toedragen en nam 't voor hen op waar dit noodig was. Op
geestige en vernuftige wijze deed zij dat o. a. in een brief
aan een uitgever als antwoord op diens verzoek om hare
«memoires» te mogen uitgeven. Zij schreef hem:
Zeer geachte Heer,
U wilt dus iets uit mijn leven weten? Van een of
ander succes, of van eene interessante ontmoeting, of van
een reisavontuur, kort en goed, «alles wat ik maar verteIlen wil" zooals U zeH schrijft. Maar weet U wel, dat
U mij daarmee in groote verlegenheid brengt? Niet omdat
't mij aan stof ontbreekt, want al bewaart men ook 't
liefste en beste voor zich zelf en spreekt geen woord
daarover tegen anderen, dan blijft er toch nog 'altijd heel
wat over, dat wel de moeite waard is om verteld te
worden, en zeker zou U voor Uw boek pikants genoeg
vinden, als ik maar 't genoegen had persoonlijk met U
te spreken. Maar zeif op papier verteIlen doe ik niet
graag. Waarom ? . . .. Om verschillende redenen.
Ten eerste: omdat ik te lui ben om te schrijven.
't Gaat met mij als met Egmond, die aan schrijven ook
den grootsten hekel had.
Ten tweede: «ils sont trop verts) -- lk kan niet
schri.iven er gaan dikwijls goede gedachten genoeg
door m'n hoofd, maar ... pft! ze zijn verdwenen zoodra ik
ze op papier wil brengen en al stel ik mij de dingen nog
zoo levendig en kleurrijk voor, als ik ze ga beschrijven
worden ze koud, dor en droog. Het gaat mij daarmee,
zoo als ook vaak in m'n droomen, wanneer ik schitterende
gedichten meen te kunnen maken. Eens ben ik half in
slaap opgestaan en heb opgeteekend wat mij in m'n
droom werkelijk poetisch toescheen; toen ik 's morgens
ontwaakte bleek 't de grootste onzin te zijn.
Een andere reden is dat ik mezelf niet wil roemen of
ophemelen en mijne vertelling zou toch gemakkelijk den
schijn ervan krijgen, wilde ik alles mededeelen, wat ik mij
nog levendig herinner en wat mij steeds tot groote dank·
baarheid sternt, want ik heb veel liefs en vriendelijks van
de wereld en de mf'nschen ondervonden. En vooral aan
het tooneel. Ik vind, dat men het tooneel en de tooneelspeIers dikwijls zoo geheel verkeerd beoordeelt, da ar men
het eerste houdt voor een kweekplaats van intrigues, de
laatsten voor koel berekenende naturen, die trachten
de een of andere rol met succes ook in 't If'ven verder
te speien. Hoe vergist men zich daarin! 't Zijn kinderen
de tooneelspelers - de meesten althans - en zij blijven
dat hun leven lang. Beminnelijke, onweerstaanbare, dikwijls ook onuitstaanbare kinderen, met alle kinderdeugden
en zwakhede,n; vol elan, spontaan in hun gevoelen en
handelen, impressionabel, misschien wat oppervlakkig
maar waar de indrukken elkaar zoo snel moeten opvolgen
hebben zij geen tijd tot diep in 't hart door te dringen
bovenal goedhartig en mild. Ik heb mededingsters
werkelijk in verrukking gezien over het spt'1 van eene
kunstzuster, op wie ze dood jaloersch waren. En wat
de \veldadigheid betreft, nergens wordt daar meer en met
grooter genoegen aan gedaan dan aan 't tooneel.
Ik vraag excuus voor deze kleine afwijking van m'n
thema: waarom ik niet aan uw verzoek kan voldoen.
Dus: ik spreek niet graag over miJ ze/f - ik ontken
echter niet, dat ik 't hecl aangenaam vind als anderen
over mij spreken, vooral wanneer zij it'ts goeds van mij
vertellen en om nu verhaien van mijne vrienden of
van bekende personen te doen, daarvan houdt mij een
zekere angst om te kwetsen terug. Jk compromitteer altijel
liever mezelf dan anderen. In m'n leven heb ik reeds
vele interessante menschen ontmoet, ik hoop er nog meer

te ontmoeten; ik heb reeds verscheidene mooie reizen
gemaakt, ik hoop er nog meer te maken.
Zal ik verteIlen van mijn tocht naar de watervallen
van den Nijl? Van dat zonnige wonderland, waar stomme
steenen overblijfsels uit lang vervlogen tijden eene zoo
welsprekende taal spreken? Van de vermoeiende krokodillenjachten ? Of van mijn verblijf aan de oevcrs van
de sprookjesachtige Bosporus?
Deze landen en zeden en gewoonten zijn door
beter pennen reeds zoo vaak beschreven. Nieuws kan ik
daarom op dit gebied niet geven; want ik zou dan toch
mij zelf op den voorgrond moeten brengen en verteilen
hoe 't land en 't volk op miJ inwerkten. Zou dat interessant zijn? Ik vind me zell heel gewichtig, maar ben gelukkig verstandig genoeg deze meening nit't van 't publiek
te eischen. Men wordt bescheiden als men vet'1 in de
wereId komt en leert inzien, dat 't tooneel wel een wereId
- en een schoone wereid - maar niet de wereid iso
Toen ik als jong getrouwde, verwende vrouw in Constantinopel kwam, was 't mij vreemd, dat de menschen
op straat niet bleven staan en tot elkaar zeiden: «Daar
gaat Friederike Gossmann" en eerlijk gezegd, beviel 't mij
in 't geheel niet, dat ik in den salon bij mijnen schoonvader nel eender behandeld werd als aBe andere dames.
Ik was zoo gewend bij diners ook als p/at voorgediend
te worden - un plat de poisson, un plat de Gossmann
eD, als een klein mode-artikel, alle opmerkzaamheid en
galanterie op mij gericht te zien. Nu moest ik mt't andercn
deelen. Dat beviel mij volstrekt niet.
Men denkt er niet aan, dat 't meerendeel der menschen
en 't is heel mooi, dat ze dat doen - in de actrice
ook buiten het tooneel de verdichte gestalte zien, die zij
eigenlijk hulde brengen. Men laat zich zoo graag verwennen, vraagt niet eerst naar het waarom? en of 't ook
verdiend iso
Men vraagt toch ook niet of men den zonneschijn ver·
dient of 't gezang der vogels. Men geniet er dankbaar
van, maar vindt 't heel gewoon. Evenzoo neemt men de
vriendelijkheid der menschen op. In den salon daaren·
tegen, in 't gezelschap van andele dames en meisjes is 't
tegen alle welvoegelijkheid eene in 't bijzonder te huldigen.
Men went er als artiste zoo aan zichzelf als 't middelpunt van een kring te beschouwen, dat men deze lievt'
gewoonte niet zoo gemakkelijk afwendt. Ik begreep niet,
dat het tooneel niet als het hoogste en interessantste op
de wereId werd beschouwd, dat niet uitsluitend daarovef
werd gesproken, dat andere vragen de menschen beheersehen en interesseeren - vragen die nog interessanter
zijn - en 't heeft mij menige overwinning op mij zelf
gekost tot ik dit alles heb leeren inzit'n. li elukkig was
ik jong en elastisch genoeg om dezen leertijd zonder
verdriet door te maken; maar ik kan me begrijpen, dat 't op
latere jaren niet zoo gemakkelijk zal vallen. Men wordt
zoo graag vertroeteld, verwend, bemind. en wie dit ontkent, spreekt eenvoudig onwaarheid. Toch zou ik graag
een ding willen weten. Is 't voor den scheppenden kunste·
naar beter eenzijdig te blijven, zieh alleen te interesseeren
voor z'n eigen yak of doet hij beter zich op e1k g''!bied
te ontwikkelen? Ik weet daar geen antwoord op te geven,
ben ech'er om verschillende redenen geneigd - \vaarbij
van ijdt'lheid geen sprake is -- de voorkeur tt' geven aan
eene uitsluitend kunstzinnige ontwikkeling. Ik heb et'ns
tot schrik van mijn geeerden begunstiger, koning Georg
van Hannover, beweerd, dat 't voor de kunst een goede
tijd was toen men den tooneelspeler geen graf hinnen
de kerkhofsmuren toestond.
«Dat is zeer paradox!» - een ~ gril !» - zult U zeggen !
Ik vrees, dat ik vervelend word, daarom zal ik op deze,
mijne bewering maar niet doorgaan.
Daar herinner ik me juist, dat ik toch eens in Con-
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stantinopel op straat ben aangesproken. 't Gebeurde werd, kalm gebleven. Oe processies van monniken op het
terwijl ik in gezelschap van m'n echtgenoot en een heer tooneel, voorbij trekkend met een kaars in de hand, het
van 't gezantschap naar de bazar wandeide. Twee Turksche De profutldis achter de schermen gezongen, de grafkelders
vrouwen, naar 's lands wijze gesluierd en gehuld in wijd- van Aken in plotselingen glans oplichtend, een Koningin
uitstaande «feredjes" waardoor zij er verre 'van gracieus van Engeland den beul het hoofd van haar minnaar bieuitzagen, bleven voor mij staan. Oe eene zeide iets tot dend, de dochter van een Paus, zonder dat zij haar eigen
hare gezellin en riep 't mij daarna lachend toe. «W at zoon kent, zijn dood beramend» pour venger un rz'dicule
zegt zij?» vroeg ik mijnen Turkschen bege leider. «Zij jeu de mots» I) daar stak zeker iets in om kinderen en
zegt, dat U geen brood eet l» was 't antwoord en terwijl minnemoers een schrik op 't lijf te jagen, maar toeschouhij zich tot de vrouw wendde, vroeg hij haar, waarom zij wers met historischen zin konden niet anders dan glimmeende, dat ik geen brood at. Toen bleek 't dat mijn lachen bij zulke proeven van kinderachtige verbeelding.
ge taille erd figuur. dat ik voor de wet gelukkig niet Shakespeare 2) en SchiIler opgeroepen door de tooverstaf
hoefde te verbergen - haar op 't idee had gebracht. Zij van een nieuwen Merlijn, Züuden bij het hooren dier woorden,
vond dat afschuwelijk. Doch ik praat maar door en vergeet uit den mond van dergelijke vreemdsoortige personaadjes,
geheel m'n luiheid. Weet U wat? Neemt U dezen bab- zich aIlerminst thuis hebben gevoeld, ja, ik geloof zelts
belbrief als een kleine bijdrage en meteen als het bewijs dat zij niet veel zouden begrepen hebben van den bijval
van mijne karakteristieke inconsequentie aan; want ik door de vrienden van den dichter hem geschonken. Maar
wou niet over mezelf spreken, en deed niets anders dan de handigheid in al die kinderachtigheden is on betwistbaar en zoowel bij de samellYoeging der voorvallen
dat. Enfin vous l'avez voulu.
Met de vergoelijkende woorden: (,Oat is juist «die Grille!» als bij de tallooze gelegenheden waarin machinist en
costumier hun talent kunnen toonen, is er buitengewone
kunt U en de vriendelijke lezer mij becritiseeren.
. kunstvaardi<Theid aan den dag gelegd. Een dergelijk
«Ins halle!. (met God!) zeggen de Turken.
En ontvangt U daarom de hartelijke groeten van (, Oie schouwspel1::> echter mannen aanbieden, die door studie
gerijpt zijn en vroU\'1ren die de school der hartstochten
Grille»
hebben doorloopen, staat gelijk met hen een loopje te
FRIEDElUKE GOSS~JA:\N.
nemen en het verwondert mij niet dat het publiek na een
M. E. R.
oogenblik van verblinding, weid ra den weg naar het
theater heeft verleerd. Er was tusschen hetgeen beloofd
en hetgeen gegeven werd een zoo schreeuwende ongelijkheid
dat de toeschouwers wel bedrogen moesten uitkomen. En
FRANSCHE DRAl\IATURGIE.
toch waren parterre en loges niet met geleerden bezet en
vroeg de meerderheid niet anders dan ontroerd te worden;
Victor HUg"o.
maar in plaats van ontroerillg bood de rlichter hen niets
In de beroemde priiface van Cromwell lezen wij de aan dan verrassing op verrassing. Men moet daarom dat
woorden, die de' ernstige kritiek van een Planche ell een publiek niet hard vallen en het zijn ongevoeligheid en
VI'net aanstoot gaven: "Tout ce qui est dans la nature onverstand verwijten, want ditmaal heeft het wel degelijk
est dans l'art". Let men nu op den datum van dat mani- van verstand doen blijken. Zonder Engeland of Ouitschland
fest (1827) en herinnert men zich het manifest van Emile te kennen, zonder dus een maatstaf van vergelijking te
Zola, een halve eeuw later, dan herdenkt men met ondub- hebben en de werken der nieuwere school te toetsen aan
belzinnig genoegen Alphonse Karr' s gezegde: «Plus c;a het statige programma dat zij moesten vervuIlen, heeft het
change plus c'est la me me chose». En dat hel ware publiek de houding van den gaper op een drogisten winkel
daarvan duidelijk in 't oog springt, heeft Gustave Planche aangenomen en ontwikkelde menschen kunnen zoo iets
in zijn beroemde kritiek van 1840, over den stand van niet euvel duiden. Oe verveling die het publiek getoond
het Fransche Tooneel bewezen. Oaar oordeelt hij dat heeft, was iets rechtvaardigs, een vonnis zonder appe!.» de dramatische school van de Restauratie zeer ver gebleHoe verleidelijk het geluid van dit kritisch proza In de
yen is van hare beloften en derhalve ook hier de daden be- oaren on zer wellevende tooneelbeschouwers moge klinken neden de woorden zich toonden. Had de nieuwe school welk een waardigheid! welk een schranderheid! welk een
Engeland en Italie willen naasten, ten einde als voorheeld goede smaak! - ik mag niet meer aanhalen dan nog deze
Shakespeare en Oante te stellen en in Span je en Ouitsch- en kele critische uitspraak: « Oe dramatische school der
land bij Calderon en Lope, bij Goethe en ~chiller zich Restauratic heeft gemeend dat de speien "an het Byzanmodellen gelOcht - die voorbeelden en die navolging tijnsche Keizerrijk (Bas-Empire) indruk op ons tegenwoordig
hadden in de jeune ecole van 1830 tot niets anders geleid geslacht zouden maken en zijn volle aandacht trekken
zij heeft zich daarin vergist. Zonder voorbehoud
dan tot discrediet van het nieuwe tooneelwerk. Men had een vervallen gewrocht doen aanschouwen, (dat, naar het- moeten de teiten in het litterair gebeuren worden aangeen beloofd was, schitterend van architectuur zou zijn; vaard _. vooral als zij noch het gezond verstand kwetsen
als Romeo tot het hart en als Hamlet tot het verstand noch de goede smaak. die niet anders is dan een uitgezou spreken) en op die puinhoopen van het nieuwe waren breider door nadenken gerijpt verstand, noch het geleerd
het oude treur- en blijspel herrezen. Hoe dat b',am? onderzoek, dat eigenlijk de aesthetische uitspraken al heeft
Omdat de jeutle ecole van een beginsel had gesproken, voorbereid. Zij zal hare plaats in de geschiedenis behouden,
dat tegelijk zou doen ontzetten en verteederen en waaruit wel niet door de pracht en de zuiverheid harer werken,
noch de eene gewaarwording noch de andere was gespro- maar zeker door de beweging die zij heeft gewekt. Wij
ten, waardoor de gevolgen, inplaats van ons hart te raken, hebben door haar geleerd onze naburen en Frankrijk zeH
niet anders dan ons oog hadden gestreeld. Het was, beter te ga an bekijken.» ondanks de hoog gekozen modellen een totale mislukking
Stelt men nu naast deze gouden wo orden de zilver-verin het navolgen.
Na die scherpe inleiding - te scherper naarmate zij gulden van een Vinet, die naar zijn geestesrichting allereerst
bedaarder was uitgesproken - brengt Planche een oorI) Wij herinneren het vorig artikel over Lucreu BOYl{ia en de woorddeel uit, dat naar men voelen zal, van a -z de drama's speling
Borgia-Orgia.
van Hugo treft: «Oe oogen der kinderen hebben volop
2) Lanson zegt zeer juist dat Hugo in zijn heldentypen veel meer aan
gekregen; de harten der volwassenen zijn, naar ver wacht Byron dan aan Shakespeare ont1eende.
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l'idee morelle de la piece zoekt, dan hoort- men van dezen
voornamen Calvinistischen criticus - Calvinist niet naar
on zen inheemschen, alleen-zaligmakenden Groeniaanschen
trant. waarin hel en verdoemenis tooneel en tooneelisten
bespoken - het volgende: «Dit drama (Lucrece Borgia)
brengt geen zedelijk idee tot uitdrukking, maar voorziet
enkel in de behoefte naar heftige aandoening, waarcloor
onze oververzadigde eeuw zich kenmerkt."
.
Ik zou die oververzadiging liever als algemeen merk in
bepaalde oogenblikken op bepaalde volksklassen zien gedrukt dan als bijzonder eeuwstempeI. Elk historisch tijdperk
van maatschappelijkc weelde kweekt in sommige sociale
~itingen en kringen oververzadiging.
\V aar dat gebeurt
IS het verschijnsel van den weerzin nabij. Er is geen actie
zonder reactie, na de over-spanning de ollt-spanning en
zoo de actie, gelijk bij de Fransche tooneelromantiek in
1830. zieh kenmerkte door overlading, de ontlading geschiedde door een terugkeer naar Corneille, Racine en
Moliere. Oprnerkelijk is dat de schelle romantiek van
1830 - die in 1840 aan het verwelken was - allerlei
punten van overeenkomst vertoont met de rauwe romantiek van 1880, en dat daardoor de schrijver van L'Assom
moir verwant is aan dien van een melo met moord en
doodslag en allerlei andere bioscopische gruwelen.
Beiden krijschen U in de voorstelling af keer toe: doen
ijzen door het effect der totaal onaesthetische schelheid.
Waar de een zegt: «une oeuvre d'art est un coin de
nature vu a travers un temperament, ~ roept de ander zijn
leus uit: «Tout ce qui est dans la nature est dans l'art.,
Beide romantische leuzen zijn volgens Vinet valsch. Op
de schikking, de zifting en de keus der e-xpressie middelen
komt het aan, en het l'art pour l'art der romantische
scholen is beter als strijdkreet dan als vaandeL
Vznet stond in dienst vall zulke stelregelen toen hij
schreef: «Ce qu'on aime c'est l'horreur et dans ce drame
ce qu'on applaudit de preference, c'est le hideux du sujet,
la nudite des tableaux, le luxe d'empoisonnements.
Reformer le gout du public; teUe aurait du ~tre la missjon
de ce grand poete; malheureusemert nous ne pouvons
pas dire qui l'ait remplie». Dat ik tegenover de veroordeelaars van dergelijke
romantische groepen, die lang v66r de wangunst der
bioscooptijden het Fransche tooneel beheerschten, een
beeld zou kunnen plaatsen van romantische schoonheden
in dictie, coloriet en plastiek, mag ik, bij hen, die mij
lezen, als bekend onderstellen. Er is, evenwel, nog een
punt waarheen ik de aandacht wil trekken - naar het
oordeel door Sainte-Beuve over L7Icrece Borgia, om dan
een oogenblik de dramatische figuur van Mlle George op
te roepen, die de rol van Lucrece creeerde.
Sainte Beuve gaf midden Februari 1833 ecn letterkundige
kroniek in de jonge Revue des Deux ilfondes en noemde
in de halve maand die verloopen was, deze drie gebeurtenissen gedenkwaardig: een bundelliederen van Beranger;
het duel van Armand Carrel en het drama van Victor Hugo
c<;a ete un beau et veritable succes, un succes invincible
dont l'etreinte dramatique n'a epargne personne la present.»
En aan het slot van zijn beschouwing over het de
eerste dagen van Februari 1833, in de Porte Saint-Martin
opgevoerd drama, schreef Sainte-Beuve: «Wij zijn verplicht de actrice te huldigen, die Lucrece zoo tragisch
afbeeldde : Mademoiselle George, die zonder de scherpte
van het gruwzaam model af te stompen of zonder daaraan
de bronzen hardheid te ontnemen natuurlijke uitbarstingen
en begrijpelijke opwindingen met ware majesteit heeft
ten-lggegeven. »
Zooals dan ook, na een kort tijdperk A ngelo t"ran de
Padoue tot triomf werd gebracht door de actrices Mme
Dorval en Mlle Mars, komt de eer der zege van Lucrece
Borgia aan Mlle George toe. Mlle George, die evenzeer

de klassieke heidinnen van het Fransche theater der
17d.e en 18de eeuw als de romantische van dat der Igde
schlep. Mlle George - La Venus franr;aise - die in
ede houten kash op het Leidsche plein Merope, Voltaire's
pronkjuweel *), ten aanschouwe bracht, met andere woorden
Mlle George,. v~n 1802 -1808 de jonge IS jarige minnares
van den 33 Jangen Bonaparte eersten Consul van Frankrijk's. eersten !<eizer en Italie's eersten koning Napoleon,
en die.. thans 111 het tweede kwart der negentiende eeuw,
een rlJpe vrouw van 46 jaar pour l'amour de l'art en
van haren directeur-semi-echtgenoot lean Charles Harel
v~n de Porte Saint-Martin, Lucrece Rorgia van den 31 jarigen
Vlctor Hugo, den 2 Februari 1833 tot een schitterende
zegepraal der romantiek zou opvoeren.
F. SMIT KLEINE.
*). Iet~ over de Tooneelkunstenaresse George, voornamelijk hare lIitvoenng der rol van Merope betreffende. t Wattier en George worden
d aarin vergel~ken.)
Te Am-terdam bij P. Meyer Warn ars 1826.

CORRESPONDENTIE
Het Vertoonen van "De Idealist"
Den Haag, 5 Nov. 1912.
Geachte Heer Redacteur,
Over het stuk heb ik in De Ploeg mijn meening gezegd
en die wijkt - in haar slotsom - weinig van de uwe
af, behalve dan dat ik den auteurs een aanleg voor het
tooneel toeken en van hen een revanche verwacht die
allicht velen verbazen zaI. Maar· ik kan niet nalat~n er
tegen op te komen, omdat het hier een zeer principieele
kwestie geldt voor ons tooneel, dat u den Raad van Beheer
aanvalt op grond van het aannemen en vertoonen van
dit werk. Ikzelf heb, in den loop der jaren, genoeg getoond, allerminst blind zijn voor tekortkomingen in degestie van dit ietwat wonderlijk samengesteld lichaam,
dat men den Raad van Beheer noemt, om niet verdacht
te worden van een zeker vooroordeel jegens deze corpor~tie van vroede mannen. Maar het geldt hier een vraag,
die ver over hun hoofden heen gaat: nl. of wij het in een
Tooneeldirectie hebben te laken of te prijzen, wanneer
zij oorspronkelijke auteurs van beteekenis in de gelegenheid stelt, hun werk voor het voetlicht te zien, ook al
zou zij oordeelen, dat het werk zelf niet sterk iso Ik heb,
een paar jaar geleden. toen het de vettooning van een werk
van Van Eeden gold, eveneens er tegen geprotesteerd.
dat men den Raad van Beheer het vertoonen van dat
werk verwijtf'il kwam; en er tegenover gesteid, dat het
integendeel een zeer prijselijke daad van de heeren was
geweest, ons allen in staat te- stellen een eigen oordeel
over het werk te vormen. Uw stelling zou onze tooneeldirecties eerst recht tot de beoordeelaars van het werk
der N ederlandsche schrijvers maken, en hoe minder zij
den Areopagus speien, en hoe meer zij het publiek en
de kritiek tot oordeelen in staat stellen, hoe beter. Men
heeft OUo Brahm nooit verweten, dat hij, ondanks al de
mislukkingen van Hauptmann, dezen toch stadig in staat
heeft gesteid, zijn werken aan het Berlijnsch pubJiek te
laten zien. En zoo moeten wij veeleer het in den Raad
van Beheer prijzen, dat deze ook dit werk van een onzer
eerste romanciers ten doop heeft willen houden, zonder
de kosten te teilen. Het is een daad geweest, die een
"bon marque" verdient.
Met dank voor de plaatsing
L. SIMONS.
Lid van hel Tooneelverbond
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Geachte Heer

St~mons,

Het wil mij voorkomen dat de kwestie door U niet
juist wordt gesteld.
Zeker, op de vraag of in het algemeen een Tooneeldirectie laakbaar of lofwaardig handelt door een werk
van oorspronkelijke auteurs van beteekenis te monteeren,
ook met de wetenschap dat het werk zelfs niet sterk is,
i~ het antw?ord niet twijfelachtig: het was niet de geringste verdIenste van de Nederlandsche Tooneelvereeniging, dat zij meer dan eens in de bres gesprongen is om
h~t werk van een novitius voor het voetlicht te brengen.
NIet genoeg te waardeeren is de werkzaamheid van een
theatre d'avant-garde, dat, zij het ook met horten en
stooten, met vallen en opstaan, de bron is van evolutie van
het tooneel, dat anders in de "mare stagnante" van den
sleur te verzinken dreigt.
Een andere vraag is echter, of de Kon. Vereeniging
"Het Nederlandsch Tooneel" aangewezen is om die rol
ya~ theatre d'avant-g~rde te vervullen, en deze vraag meen
Ik ll~ ontkennenden zm te mogen beantwoorden.
Niet,. waar h~t een wer~. geldt van een auteur die op
dramat~sch terrem reeds zIJn sporen heeft verdiend, en
daarom gaat m. i. uwe vergelijking met Brahm's houding
tegenover Hauptmann mank, en kan ook het door U bedoelde geval - van Eeden voor uwe argumentatie geen
dienst doen.
Na hetgeen de heer van Eeden voor ons nationaal
tOOIleel had gepresteerd was de Kon. Vereeniging zeer
zeker volkomen verantwoord het publiek ook met Het
Pa leis van Cz'rce te laten kennis maken, al voorzagde
Raad van Beheer misschien een fiasco_
En wanneer morgen zieh het onwaarschijnlijke geval
mocht voordoen, dat een nieuw werk van Mevr. Simonsl\'~ees .. niet bleek. te beantwoorden aan de verwachtingen
dIe blJ het pubhek waren opgewekt door de schrijfster
van deo Veroveraar, Atz"e~s Huu'elifk. Een Paladifn en
St. Elzsabeth, dan zou geenerlei verwijt de tooneelclirectie
kumlen treffen.
Doch het echtpaar Scharten-Antink, hoe terecht gewaardeerd als romanschrijvers, was novitii als dramatische
auteurs; hier kon de vlag de lading niet dekken, en voor
een proefneming als die welke hier geschiedde was hel
Leidscheplein m. i. niet de plaats.
Hoogachtend,
Uw dw.
VAILLANT.

Aan de Redacb'e van "Het Tooneel" Amsterdam.
Geachte Redactz'e,
Met genoegen las ik in Uw jongste nummer Uwe bespreking van de opvoering van Op Hoop 1Jan Zegen en
De opgaande Zon.
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.Ik heb echter in Op Hoop van Zet:en (hoewel er eenige
met te verdedigen posities en beweringen in voorkomen)
en vooral in Ghetto buitengewone kwaliteiten gevonden
die mij beletten deze stukken te stellen beneden
?pgaande Zon. Indien dit laatste eigenschappen heeft, die
In alle. andere stukken van Heyermans ontbreken, dan
moet du daaraan worden toegeschreven dat dit stuk ontleend is aan Zola Au bonheur des Dames, een niet te
weerspreken feit, dat ik tot mijne verwondering nog
nergens vermeid heb gezien.
Het kan zijn nut hebben, deze mededeeling ter kennis
Uwer lezers te brengen.
Hoogachtend,
Uw dw,

D;

T ACO H.

DE BEER.

Ik ben het volkomen eens, dat Op hoop van Zegen en
Ghetto evenals ook Het Zevende Gebod nog hooger staan
dan De opgaande Zon. lk schreef dan ook, dat volgens
mijn inzicht dit laatste werk behoorde "tot" het beste
werk van Heyermans.
C. A. V_

MiJnheer de Redacteur,
In "Het Tooneel" van I November spreekt U Uw
yerwondering erover uil. dat, sederl "als artistick leider
een man van hoogen naam bij Uw Nederlandsch Tooneel
is opgetreden", nog steeds gewacht wordt op een manifestatie vau een door U verlangde "Nieuwe koers".
Mag "ik U er opmerkzaam op maken, dat de persoon
door U tot artistiek leider gepromoveerd, op dien titel
ge.!n aanspraak maakt en geen functie vervalt, welke hem
daarop aanspraak zou kunnen geven? De heer Van Nouhuys heeft het verleden jaar in het Verslag van dc Koninklijke Vereeniging vrij duidelijk verklaard, dat hij niets
is dan lid en Secretaris van Raad van Beheer en letterkundig adviseur. Over de dramatische waarde ... an de
aangeboden of te kiezen tooneelstukken heeft hij niet
meer te zeggen dan de zes o\'erige leden van den Raad,
die, zooals U bekend is, bestaat, behalve uit het Lid-~ ecretaris, uit een koloniale specialiteit, een bankier, een gewezen effecten handelaar, den Directeur van "Het Nieuws
van den Dag" , de vorige Secretaris (die echter meestentijds buitenslands vertoeft) en de Consul van Paraguay.
Dit zeventa:l is het dus, waaraan de Artistische leiding
van de Koninklijke Vereeniging "Het NederIandsch Tooneel" is toevertrouwd.
Een Lid van het Tooneelverbond.
De hooge autoriteit van cUt .Lid van het Tooneelverbond» ,welks naam het beroepsgeheim gebiedt te ,"erzwijgen, noopt den redacteur, ook deze opmerking op
te nemen.
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Wat voor de Redactie bestemd is te adressecre~ aan
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AMSTERDAMSCHE KRONlEK.
(De Gemakkelijkste Weg; Het Onvermijdelijke; Het
Zwakke Geslacht; De Sphinx).

Mijn grootste bezwaar tegen De gemakkeli;kste weg is
niet, dat het stuk in een milieu van den demi-monde
speelt. Dumas heeft tweemaal, met de Dame aux Camelia' s
en met den Demi·Monde getoond dat dit milieu belangwekkend kan zijn; na hem Pierre WolH met le Ruisseau,
en Bataille met Poliche, dat in den vorigen jaargang door
mij werd besproken.
Ik erger mij ook niet aan het valsehe etiket van speeifiek Amerikaansehe zedensehets dat gezet .is op dit gevalletje dat in alle hemelstreken voorkomen kan en ook
voorkomt.
De groote fout in het stuk is m. i. deze, dat de sehrijver
de karakters der handelende personen niet voldoende
seherp heeft geteekend. Wat is die Laura, en hoe ontwikkelt zij zich in den loop van het drama? Is zij een
Marguerite Gauthier, en ondergaat zij evenals de heIdin
van Dumas la redemption par l'amour, dan is er al heel
weinig noodig om haar in het tweede bedrijf reehtsomkeert
te doen maken op het pad der deugd; van eenigen innerlijken strijd komt inderdaad niets aan den dag. En dan
is, aangenomen eens dat zij onder den drang der omstal1digheden terugkeert naar het weelde-Ieven dat de
millionair haar aanbiedt, haar houding tegenover den
beminde bij diens terugkomst in III al zeer karakterloos. Is het aantenemen, dat zij zoozeer in vrouwelijke
diplomatie zou tekort sehieten, dat zij niet of wel den

I

Jeder Iid van het Tooneelverbond brenge dit jaar efn
nieuw lid aan!
rijkaard zou kunnen overreden om de fout van het verbranden van den brief te omsluieren, üf wel door ruiterlijk
de waarheid aan den journalist te bekennen, dezen zou
hebben doen aeeepteeren haar noodgedrongen verhouding
tot den millionair, die hem ook vroeger niet had weerhouden haar te beminnen?
Of is Laura een vulgaire eoeotte, wier deugd-bevlieging
een gril is, en wier sueees sehipbreuk lijdt op gemis aan
de kunst om het evenwicht tussehen twee verhoudingen
te bewaren?
Dan is zij inderdaad OtiZe belangstelling niet waard;
maar hoe de vork in den steel zit wordt ons niet duidelijk.
Even onzeker is de figuur van den millionair, die nu
eens een heel verstalldige, flinke, ronde kerel lijkt, dan
weer een eynisehe bruut; en de journalist is al even
vaag geteekend.
Het spei der vertooners had hieronder te lijden, doch
tevens bleek ook dat geen "all hen er in geslaagd was,
zieh boven de rol te verheffen en de vage teekening bijtewerken. Het spei van den Heer Gimberg was aarzelend,
dat van Mevr. van Dommelen vlak; ik herhaal het, de
fout lag in hoofdzaak bij den auteur, maar het wil mij
toesehijnen dat er toeh heel wat meer verdieping in aantebrengen ware geweest. De rol van den journalist is
natuurlijk voor een jonger tooneelspeler gesehreven. Een
kolfje naar de hand van Mevr. Lobo was de rol van het
negerinnetje, die pittig en «kleurig» werd gespeeld.
Een bon point voor het aardige deeor in I.
Wanneer de man de veertiger jaren is genaderd, dan
drt'igt hem dikwijls een groot gevaar. Door levenservaring
gerijpt, meent hij gepantserd te zijn tegen onverwaehte
opwellingen, totdat hij op zekeren dag . de femme fatale
op zijne levensweg ontmoet, die op hem een indruk maakt
waarvan hij zieh meestal allnvankelijk geen rekensehap
weet te geven, een indruk, eerst vaag en onbestemd, maar
die gaandeweg vaster vorm aanneemt, totdat het hem
tot een obsessie wonlt, die vrouw de zijne te noemen.
Dan baat geen redeneering, geen overleg, geen overweging van welken aard ook; alles en allen worden opgeofferd aan de overweidigende passie.
Meermalen is dit onderwerp in drama en roman uitgewerkt: ik herinner mij l'Autre Danger van Capus, waarin
Suzal1ne M unte en Blanehe Toutain Iauweren oogstten;
Barbarossa heeft onlangs herinnerd aan Guy de Maupas-
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sant 's Plus fort que la M ort, waarin de schrijver van
Bel Ami het zielkundig conflict meesterlijk heeft geschetst.
Als de schilder Olivier Bertin eindelijk aan zichzelf moet
bekennen dat hij de dochter be mint van Mme de Guille·
roy, die jarenlang zijn maitresse was, biecht hij: «Je vous
ai aimee autant qu 'on peut aimer une fernrne. Elle, je
d' aime comme vous, puisque c'est vous; mais cet amour
«est devenu quelque chose d' irresistible, de destructeur,
de plus fort que la mort.»
Is bij Maupassant de hoofdpersoon de man, wiens etat
d'äme ontJeed wordt met die bijzondere virtuositeit die
den te vroeg gestorven Franschen novellist eigen was,
twee Nederlandsche auteurs hebben ongeveer gelijktijdig
het geval bezien uit een anderen ooghoek, en de vrouw
tot hoofdpersoon gemaakt - omdat beide auteurs vrouwen
zijn: Mevrouw la Chapelle. Roobol in Het OnvermiJdeli.Jke
en Mevrouw Heineken·Daum in Het Zu'akke Geslacht.
Bij de eerste komt Otto van \Valden na een zevenjarig verblijf in Indie in het vaderland terug en voelt zich
onweerslaanbaar aangetrokken tot de zu ster van zijn verloofde. Trudi en Otto strijden beiden tegen hun liefde,
doch ten slotte is de natuur sterker dan de leer, en de
oudere zuster Nelly, de oorspronkelijke verloofde weet
zich in «het onvermijdelijke» te schikken.
De schrijfster van Een Boete en Geluk heeft in dit stuk
hare reputatie in zooverre gehandhaafd, dat het werk
zeer zeker weder een goed speelbaar, in goeden dialoog
geschreven tooneelstuk is geworden. Maar dat het niet
de goede pers gehad heeft die haar eersteling, Een Boete,
in Mei 1909 begroette, was het gevolg van de zwakke
teekening van de mannelijke hoofdpersoon, Otto, die
trouwens ook leed door de onvoldoende vertolking van
den heer ~[ögle. Nelly's lijden, haar opstand tegen de
grievende achterstelling bij de jongere zuster, haar berusting
daarna in het onvermijdelijke, wekte belangstelling en medelijden; Mevrouw Ranucci liet de rol ook recht wedervaren
en ook Trudi, door Mej. Holtrop voorgesteld, wist
sympathie te wekken; maar de figuur van Otto is door
de schrijfster dermate verwaarloosd, dat het stuk als
geheel de toeschouwers koud laat.
Bovendien, die strijd tussclien twee zusters om een
man kan zeker tot verwikkelingen stof geven; er wordt
natuurlijk he el wat geleden eer het pleit be siecht is;
maar laat ons het eerlijk erkennen: «es ist eine alte
Geschichte» en al is die wel eens erg treurig, ze is niet
van dien aard, dat we er ons warm voor kunnen maken
in haar algemeenheid. Om hier emotie te wekken, moet
het dramatisch conflict scherper worden gesteid, moeten
de roerselen onzer ziel worden aangegrepen met andere
middelen dan die waarover Mevrouw la Chapelle in dit
stuk beschikt.
In Het Zwakke Geslacht vertoont Mevrouw Heineken
een conflict van hoogere orde. Ik zeg met opzet: vertoont, en niet: ontwikkelt.
De zeeofficier Benno Waiden komt na een langjarig
verblijf in de tropen terug in Nederland en vindt daar
de vrouw, die hij eertijds beminde, doch door biJzondere
omstandigheden niet had kunnen huwen, terug als weduwe. De oude liefde is niet geroest, en aanvankelijk
schijnt dat thans niets aan hun vereeniging in den
weg zal staan. Maar daar ontmoet hij ook Nora's dochter,
die hij als kind heeft verlaten, en die hij thans als volwassen meisje terug ziet, en een blik is voldoende om
Nora te doen zien van welken kant haar gevaar dreigt.
Benno heeft den coup de foudre bij het zien van Lydia
ontvangen.
Haar vrees schijnt bewaarheid te worden. als in het
tweede bedrijf het jonge meisje ronduit aan «Oom Benno»
bekent dat ze meer dan vriendschap voor helD gevoelt
en de luitenant haar bekentenis aanvaardt zünder haar

afteweren. Op dit oogenblik echter verneemt Lydia (met
Benno achter een kamerschut staande) uit een gesprek,
dat haar moeder den officier lief heeft, en met een uitval
van wanhoop en toorn stormt zij de karner uit. Dan, in
het derde bedrijf, is het meisje aan de Riviera, herstellende van den schok dien zij heeft ontvangen, en haar
eenige wensch is, Benno en haar moeder samentebrengen.
\ Vat haar zonder veel moeite gelukt.
De casus-positie had hier de stof kunnen leveren tot een
geweldig drama, tot een tragedie zelfs: de dochter geplaatst
tusschen haar gevoel van kinderlijke pieteit en haar aangebedene; de moeder tusschen de liefde voor haar kind
en den man dien zij sinds jaren bemint; de man tusschen
zijn tot hiertoe duurzame affectie voor de moeder en de
nieuw-opvlammende passie voor de dochter (het geval van
Olivier Bertin).
Intusschen, de schrijfster heeft dit niet gewild: is zij
teruggeschrikt voor den omyang, de geweldige intensiteit
der dramatische situatie, of heeft zij misschien de moeilij kheid gevreesd om voor een zoo geweldig drama de
gewenschte vertolkers te vinden, waar een Bartet, een
Rejane of een Berthe Bady vereischt scheen?
Wat daarvan zij, Mevrouw Heineken heeft het conflict
als mogelijk gesteid, maar zij heeft het bezworen door
een bevredigende oplossing : Waiden en Nora, door de
dochter tezaamgebracht, vereenigen zieh, en de opvlamming van den luitenant van Lydia zal geweest zijn
«Un r~ve, une folie,
«Qui passe et qu'on oublie,.
Zoo is het stuk van Mevr. Heineken in plaats van een
aangrijpend zieledrama een comedie geworden met een
emotie a fleur de peau. Het was haar recht het zoo en
niet anders te doen zijn, en al hadden wij de schrijfster
misschien liever dan anderen weg zien inslaan, al
hadden wij haar gaarne aan het werk gezien bij het
ontleden van een spannend drama, wij zijn allerminst
gerechtigd haar daarvan een verwijt te maken; wij hebben het gerecht te .beoordeelen zooals het ons is voorgezet. En dan mag worden getuigd, dat de schrijfster
een comedie heeft geleverd, die rijk is aan goede eigen
schappen.
De dialoog is vlot; de typeering der figuren is geslaagd,
niet het minst de uitbeelding van een humoristisch getinte
bijfiguur als die van een oude meidhuishoudster; er zijn
tooneeJen in van stemming, zoo het geheeie derde bedrijf.
Tot dit laatste droeg de uitmuntende regie van den heer
Chrispijn Jr. niet weinig bij: ik noteer speciaal het oogenblik waarop in het laatste bedrijf na het lied van den
Italiaanschen knaap, wonderschoon tableau wordt gevormd
door Lydia, liggende op de chaise-Iongue, daarnaast de
pleegzuster, achter haar de oude huishoudster, en Nora
geleund tegen een rler pilasters van de villa. Dit was
een heel mooi moment. De mise en scene van den salon
in I en van de bibliotheek in 11 was eveneens bijzonder
smaakvol.
En de speiers? Dilettanten, dat wil zeggen niet heelemaal opgewassen tegen krachtig werk, zooals dat b. v.
bleek aan het slot van II (was ook de dialoog niet met
het oog op hen merkbaar ingekrompen?); maar voor het
overige allen zonder onderscheid flink en met lust speiende,
lenkelen zelfs bijzonder verdienstelijk. En bij allen waarneembaar het cachet van goeden toon en goeden smaak
., .. dat wij in een salon in planken land ten onzent niet
altijd aantreffen.
De Heer van Riemsdijk heeft voor zijn nieuw tooneel-spei De Sphinx een dankbaar thema gekozen. De componist Pietro Gignoni heeft een vrouw die geruimen tijd
lijdende is aan de oogen en ten slotte geheel blind wordt.
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Een zu ster van haar komt helpen in het huishouden, en
allengs ontstaat tusschen deze frissehe, krachtige, levenslustige vrouw en den jongen musicus een wederzijdsche
genegenheid, die de blinde vrouw niet ontgaat en die
haar verontrust. Totdat zij op zekeren dag, nog wel op
den jaardag van haar man, hem betrapt als de zuster,
Hester, in zijn armen valt; dan gaat zij stil de trap af
die van de estrade naar de zee leidt, en verdrinkt zieh.
Hester ziet het, doch verzwijgt het vreeselijke voor Pietro.
Maar tusschen hen is thans de schim van de afgestorvene, en Hester verlaat hel huis, Pietro wanhopig
alleen latend. Toch vindt hij .nog een steun, den armen
gebochelden organist Rosmi, die bij hem terugko;lIt en
hem, den grooten musicus, wiens inspiratie ge vi oden
schijnt door al de vreeselijke gebeurtenissen, weer te
brengen tot den arbeid die weder een mensch van hem
zal maken.
Dit is in enkele woorden het drama. Het had anders
kunnen zijn. Ware het aangevangen na nen zeltmoord
van Anna, dan zou het een parallel van Rosmersholm zijn
geworden, en de schrijver heeft dit blijkbaar niet gewild.
Hij heeft het bestaan zijner tooneelfiguren niet willen
doen wortelen in een voorgeschiedenis met haar zwevende
vaagheid en onzekerheid; het Ibseniaansch wazige en
duistere heeft hij willen vermijden. En bovendien was voor
hem niet Hester Rebecca West hoofdpersoon, Reate-Anna
een Ilguur van het tweede plan; hij wilde juist het lijden
van de blinde op dEn voorgrond plaatsen, al heeft toch
blijkbaar de even smartelijke figuur der zusler hem aangetrokken. Daarom plaatste hij ons en plein drame van
den aanvang af: I de komst van Hester bij het vertrek
van Anna naar de kliniek, II de wordende wanverhouding
in het gezin: de wassende toenadering tusschen Pietro
en Hester, de stijgende argwaan bij de zieke; III de uitbarsting van het conflict :de ontdekking van het bedrog
en de zelfmoord, IV de Nemesis: de onmogelijk geworden
verhouding tusschen Hester en Pietro.
Het komt mij intussehen voor, dat de Heer van Riemsdijk
zooduende wat te veel heeft gewild. AI kan ik mij om
de bovengenoemde redenen zeer goed verklaren, dat hij
ons het drama om zoo te zeggen tastbaar voor oogen
heeft gebracht, dan heeft hij daarvoor drie bedrijven gebruikt en alleen het vierde overgehouden om ons de nawerking van den zelfmoord op de overblijvenden te schil
deren. En zoo is die schildering, die hed belangrijk had
kunnen zijn, te zeer een raccourci geworden en werkt
eenigszins verbluffend.
I'it had naar mijn bescheiden
meening kunnen worden voorkomen, wanneer de schrijver
in plaats van mel het eerste, met het tweede bedrijf begonnen was, 01 althans ne beide eerste bedrijven tot een
had ver werkt, wat niet zoo heel moeilijk schijnt. Dan
waren er twee bedrijven overgebleven, om de moreeIe
gevolgen van het gebeuren in het eerste gedeelte van
het werk in een t\\"eede O"edeelte te analyseerell. I lan
had de schrijver waarschij~llijk ook de gelegenheicl gcvon den om de flauur
van Pietro meer te ontwikkelen,
<>
die nu cenigszins vaag. en onbeduidend is gebleven.
I 'e Heer van Riemsdijk heeft natuurlijk bedoeld, dat
dc componist, ecn man in de volle kracht des levens en
in den vollt:n wasdom van zijn kunstenaarstalent, gC:I1
bevrediging meer heeft gevonden naar lichaam en zIel
bij de zwakke, lijdende Anna, maar door zijn temperament
onweerstaanbaar werd aangetrokken tot de levenskrachtige en levenslustige Hester. Maar van den innerlijken
strijd die er dan toch in de ziel van dezen man moet
gestreden zijn komt al heel weinig aan het licht, en het
tweede gedeelte had dit euve\ kunnen worden verholpen
door Pietro dien strijd te doen opbiechten.
Is er dus tegen de constructie van het stuk van .den Heer
van Riemsdijk wel het een en ander intebrengen, lk wensch
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daarentegen ook volle recht te laten wedervaren aan
zijn werkelijke kwaliteiten. In de eerste plaats aan
het talent van den schrijver om spanning teweeg
te brengen, wat speciaal in II en 111 het geval is,
waarin verschillende tooneelen pakkend geschreven zijn;
vooral het slot van het derde bedrijf is van niet gewone
dramatische kracht. En dan is er in het stuk een figuur
die bijzonder mooi is geteekend: de bultenaar Rosni, de
organist, met zijn stille liefde voor de blinde Anna met
haar wondere stern; de bekentenis daarvan in het vierde
bedrijf, zoo eenvoudig-waar en mooi door den heer Adolf
Bouwmeester gespeeld bracht een moment van groote
stemming: een lyrische Quasimodo!
Wat daarentegen de Heer van Riemsdijk bewogen heeft,
de malle figuur van Pico te boetseeren, verklaar ik niet
te begrijpen; dit wonderlijke creatuur deed naar mijne
meening het tegenovergestelde van Rosni: hij werkte
irriteerend op de toeschouwers.
De Heer van Riemsdijk hecft in De Sphinx twee
vrouwenrollen geschreven waarvan het moeilijk valt te
zeggen wie de eerste is; beide staan op hetzelfde eerste
plan: Anna en Hester. En beide eisehen vertolksters
van den eersten rang, hoewel zeker die van de blinde de
zwaarste is door de speciale eisehen die aan de rol
worden gesteid. Het scheen mij zoo alsof daarvoor een
actrice speciaal zou aangewezen zijn: Suzanna Despres,
de vrouw die als geen andere de symphonie der smart
tot haar recht weet te doen komen.
Dat de schrijver die rol bestemde voor Mej. Else van
Duyn die sinds eenigen tijd in Nederland niet meer was
opgetreden, is eervol voor deze tooneelspeelster; dat zij
er van maakte wat zij deed, is eerbied waard. Naar ik
meen gaf voor het laatst de rol der priesteres in De Gordei
van Hippolyta mij de gelegenheid, haar lof te brf'ngen
voor een in schoonen lijn gegeven hieratische verschijning;
thans toonde zij ernstig gewerkt te hebben en dramatisch
talent te bezitten.
Mevr. Julia Cuypers speelde de rol van Hester met
temperament en was ook uiterlijk als tegenspeelster van
Anna aangewezen.
Bepaald zwak vond ik den Heer van der Veer, die
niets deecl om zijnerzijds eenigermate te vergoeden wat
de auteur te kort kwam in de vage teekening df'r figuur.
Wat cr uit een rol te haien is kon hij zien aan den
Heer Adolf Bou\Vmeester dien ik hierboven reeds vermelclde, en die van den organist een prachlige typeering gaf.
C. A. V.

ROTTERDAj'viSCHE BRIEVEN.
Gabriel Dregely_ -

IN

\{OK

Een duitsche Tristan Bernard, deze Gabriel Dregely, en
daarom minder vernuftig, minder geestig eil fijn. Zijn
satiriek blijspel «der gutsitzende Frack» doet in veel aan
«Le danseur inconnu» denken, maar hoe raker en vooral,
met hoeveel meer menschenkennis weet de franschman
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te spotten. Het gegeven hetwelk Dregely als satiriek blijspel
te verwerken had is een alleraardigste trouvaille, meer niet
en daarom is hij niet verder kunnen komen dan alleen
zijn opzet. Die vult de eerste twee bedrijven, daarna
zakt het stuk om verder in een Kadelburgsche kluchtspeltrant te verloopen. Dat is wel he el jammer, want het
wekte bij 't begin zulke uitnemende verwachtingen. Een
kleermakersknecht, Anton Melzer wil hoogerop en gekleed in
de rok van een klant van zijn patroon, verlaat hij, na
So kronen van diens dochter Irene te hebben geleend,
de kleermakerswerkplaats om als onbekende, maar onberispelijk gekleed, de soiree te bezoeken van Ridder \'on
Reiner, een protsig parvenu van zeer nieuwbakken adel,
waar ook een minister zal komen. Met uit het hoofd
geleerde citaten uit een brochure over Kapitaal en Arbeid
van Irene's verloofde, J)r Martin Sonnberg, verbluft hij
den minister, die in hem een intellect ontdekt die voor
zijn partij van veel nut kan wezen. Door den minister
als oud bekende bejegend, kost het hem geen mneite zieh
bij de parvenu's als opgaande zon te doen aanbidden,
hij wordt, gesteund door geld van Ridder von Reiner en
door den invloed van den minister, gekozen als Kamerlid,
en laat het boek over Kapitaal en Arbeid uitgeven als
zijn eigen werk. Dr Sonnberg, die mee in de hoogte is
gegaan door de zelfbewuste brutaliteit van von Melzer en als
zijn secretaris optreedt is in waarheid zijn geestelijke
mentor, tot hij tot de ontdekking komt dat Melzer niet
alleen profiteert van zijn geestesarbeid, maar hem ook de
liefde van Irene ontstolen heeft. Dat stemt hem tot wraak,
hij maakt het bedrog van Melzer bekend, doch te laat,
deze is benoemd tot minister en nu wordt door een
handig en baatzuchtig vriend het bedrog uitgelegd als een
politieke campagne. J)r Sonnberg, door bemiddeling van
den nieuwen minister benoemd tot Hofraad, kiest, zooals
men dat noemt eieren voor zijn geld en von Melzer
trouwt de schatrijke dochter van den Joodschen Ridder
von Reiner.
De satire in dit blijspel, zoo men daarvan spreken mag,
(men denke ter vergelijking even aan 2 X 2 = 5 van
Gustav von Wied) is tamelijk bot, liever aanvaarden we
dit stuk dan ook als gewoon amusementswerk, maar dan
van de allerbeste soort. Zoo althans schijnen ook de acteurs
hun taak te hebben opgevat. Wat dat betreft moet me
toch .een opmerking van 't hart: het schijnt regel te zijn
dat acteurs bij een grappige situatie of een dwaze dialoog,
het zieh tot plicht stellen die grappigheid en dwaasheid
zooveel mogelijk, tot in het onzinnige toe, aan te dikken,
zonder te begrijpen dat ze juist daardoor het door den
auteur beoogde effect missen, ten gerieve dan van eenige
goedlachsche en smakelooze komediebezoekers die hun
instemming met dergelijke komiekdoenerij gaarne luidruchtig betuigen. Mij hinderde het geweldig de Heer
Morrien, die overigens van zijn grappige rol een goedvolgehouden en alleraardigst type van een nerveus heerschap met een «tic» had gemaakt, in het tweede bedrijf
een salon te zien verlaten zoo overdreven snel en met
zulke angstig wanstaltige beenbewegingen dat men een
oogenblik vermoeden kon hem een saltomortale te zullen
zien uitvoeren. Hij informeere eens bij zijn kunstzuster
Mevr. de Jong--Wertwijn wat er alzoo bij de Duitschers
aan fijn-doorvoeld komediespei te leeren is geweest.
Hoewel aarzelend, omdat de kwestie zoo weinig tot
mijn competentie behoort, waag ik een tweede opmerking,
de Heer C. Dommelshuizen was als Leopold Huber, de
patroon-kleermaker, onvoldoende, hij scbreeuwde noodeloos
hard en maakte allerlei vermoeiende armbewegingen die
gansch niet die des kleermakers zijn, daartegellover stond
in een klein, onbeduidend rollet je Victor Faassen, die
voor die kleermakersrol geknipt leek. Dat deze bekwame
en nauwgezet acteur deze rol niet speelde wekte te meer

bevreemding omdat Dommelshuizen nog een andere rol
in het stuk te vervullen had, van David Stern, die, toen
Ridder von Reiner last gaf den kleermaker Leopold Huber
bij zieh te brengen, op het tooneel was, zoodat iedereen
dadelijk begreep dat deze toch niet komen zou eil de
spanning da:lrdoor niet werd bereikt. Ik weet niet of in
Boedapest - waar de handeling plaats heeft - kleermakersgezellen er zoo ongunstig bandietachtig uitzien als
de twee die hier optreden. In ons land herkent men ze
- door hun oud-nieuw wat ze dragen, dadelijk als zoodanig. Tegenover Cor v. d. Lugt hun collega-gezel, zagen
ze er wel wat al te schamel uit!
Doch genoeg, dit zijn maar kleinigheden bij de waarlijk
voortreffelijke manier ·waarop dit stuk door de overigen
werd gespeeld. Uitgezonderd Cor v. d. Lugt die de
hoofdrol had en die vooral de blageur in dien brutalen
kJeermakersknecht zoo uitnemend naar voren bracht, (zijn
handig manoeuvreeren met de bloemen, - een oude
truc! was onberispelijk keurig!) heeft Nico de Jong
mij het meeste vermaakt als Georg von Silberberg, vroeger
Silberstein. En juist, meneer Morrien, door zijn absoluut
gemis aan overdrljving, hetwelk ik juist in dezen acteur
met zooveel genoegen waardeer. Noemen wij tenslotte Alex
Faassen als een kranig correct minister en den Heer en
Mevr. Poolman als het protsige, domme adelijke echtpaar
Von Reiner, de Heer Vrolik als uitgever, J. Stapelveld als
journalist en C. van Hees als den oud-adelijken Von Zinko,
dan heb ik, met de steeds bekoorlijke Eisa Mauhs en de
wat scherpe Mevrouw Hermse allen genoemd die in rollen
van meerdere en mindere beteekenis het succes van dit
blijspel hebben verzekerd.
De heer Vervoorn tenslotte, als Dr Martin Sonnberg,
was me een beetje al te neerslachtig en treurig, voorwaar
bij zooveel somberheid en zwaarmoedig gezucht, leek de
echthreuk van Irene geen ernstige zaak meer.
De Heer van Eysden heeft de gelukkige gedachte gehad bij dit blijspel het orchest weer in eere te herstellen.
Och, dat dit bij elk stuk zoo blijven mocht! 't Is zoo
ge zellig . . . .
A. v. W.

DIE SEVENSTE BLISCAP V AN
ONSER VROUWEN.
Mysterie-spel uit de Ise eeu'W.
Het jaar 1913 belooft op tooneel-gebied iets bijzonders
te brengen. Dit zal zijn de vertooning van een oud
mysterie-spel: «Die sevenste Bliscap onser Vrouwen», bij
gelegenheid eener tentoonstelling van kerkelijke kunst te
's-Hertogenbosch. lets bijzonders en zeker interessant zal
deze opvoering zijn, omdat «I ;ie sevenste Bliscap onser
Vrouwen» een van de twee mysterie-spelen is, die van de
vele uit onze letterkunde in z'n gehe el zijn bewaard gebleven. Uit heide stukken, die dagteekenen uit de
15 de eeuw, is echter zeer g oed het karakter dezer soort
speien op te maken, want zij beantwoorden volkomen aan
de vele, die over zijn uit de Fransehe, Italiaansche, Engelsehe en Hoogduitsche Letterkunde. i)
De mysterie-spelen hadden tot onderwerp het groote
mysterie van Gods menschwording en de verlossing der
wereid door zijn kruisdood. Zij waren ontstaan uit de gedramatiseerde plechtigheden van den kerkdienst. Het kerkgezang had· namelijk een dramatisch karakter aangenomen,
hetgeen vooral gebeurde hij feestelijke gelegenheden als:
Kerstmis, Goeden Vrijdag en Paschen. Dan werden stukken
uit de Evangelien zingend voorgedragen. Voor de verschillende daarin voorkomende personen trad een af.lOnderlijk.
1) Zie Prof. Dr J. te Winke\'s: <,Ontwikkelingsgang der Nederlalldsche
Letterkllnde" .
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zanger op; terwijl de gedeelten, waann de evangelist zelf
sprak, het recit.atief vormden. Door · het koor werden
daarna het recitatief en de solisten beantwoord. Al he el
spoedig werd het gewoonte, dat de zangers zieh kenbaar
maakten door hunne kleeding en 't geheel meer tot eene
voorstelling werd, omdat men er niet alleen meer sprak
van de stal, of de kribbe, of het graf maar deze ook op
't tooneel bracht. Een overblijfse! van deze gewoonte vindt
men thans nog in de Katholieke kerk, waar in den Kerstnacht het «kindje» werkelijk wordt «gewiegd».
Aanvankelijk werden deze liturgische beurtzangen in 't
Latijn voorgedragen. Dit veranderde langzamerhand. Bij
den Latijnschen tekst werd eene in de volkstaal ingevoegd,
opdat 't volk alles beter zou begrijpen .
Uit deze liturgische plechtigheden ontwikkelden zieh·
geleidelijk de mysteriespelen. De vertooners ervan waren
aanvankelijk de leden der «broederschappen '>, de latere
rederijkers, die zieh in hoofdzaak bezighielden met hunne
welwillende medewerking te verleenen aan de plechtigheden
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vreugde en ten slotte Maria's Hemelvaart. Sinds 1444
is ieder jaar een van deze stukken op den Zondag na
Hemelvaart te Brussel vertoond.
In «die sevenste Bliscap van onser Vrouwen » heeft
de dichter, zooals in de proloog wordt meegedeeld,
grootendeels zijn stof ontleend aan de Heilige Schrift,
behalve dat, hier en daar, ook vertellingen der geleerden
ingevoegd zijn. Deze zijn echter volgens hem van dien aard,
dat zij het geloof der lezers zullen helpen versterken.
Dom vindt de dichter hem, die lichtvaardig de waarheid
ervan zou willen betwisten. In «die sevenste Bliscap» is
Maria verlaten achtergebleven, want Christus is ten hemel
gevaren en de discipelen hebben zieh verspreid. St. Jan
alleen is haar tot beschermer gegeven. Zij woont in een
klein huisje aan den berg Sion en houdt de nagedachtenis
haars zoons in eere door dagelijks vol eerbied alle plaatsen
op te zoeken, die Hij eenmaal zelf had betreden. Daarover ergeren de Joden zieh, die nu hunnen «potestaet»
dringend verzoeken hieraan een ei nd te maken.

De scene, waarop het Mysteriespel: «La Passion )) gespeeld werd te Valenciennes in 1557. l\let vriendelijke toestemming van Dr. H. J. Endepoles,
overgenomen uit zijn werk: «Het Decoratief in de Opvoering van het Middelnederlandsche drama ». Uitgegeven in 1903 bij
C. L. van Langenhlly zen te Amsterdam.

der kerkelijke feesten. Zij hadden zich verbonden om
met elkaar samen te werken voor 't bestwil van 't algemeen, waarbij eigen voordeel gehe el op den achtergrond
werd geschoven. 't Hoofddoel van hun streven was den
godsdienstzin te helpen verrneerderen en de kerkdiensten
op te luisteren. Verder strekte hun werk zich uit op philantropisch gebied, hetgeen zij verichtten onder leiding van
een geestelijke, die «deken» werd genoemd.
« Die sevenste Bliscap onser Vrouwen ,) is het laatste
van een reeks mysterie·spelen, waarin de cbliscappen)
van Maria worden voorgesteld. In de «naprologhe» van
de «eerste bJiscap», het andere spei, dat nog in z'n geheel
over is, wordt verteld, dat er in de zes voJgende jaren
nog zes andere «bliscappen » zullen vertoond worden. Zoo
volgde na de eerste, die Maria's Ontvangenis voorstelde,
Christus' geboorte als de tweede en in de daarop volgende
jaren: de aanbidding der drie konin~en, de twaalfjarige
Jezus in den tempel, Christus' Opstanding, de Pinkster-

Deze geeft hun in zoo verre gehoor, dat hij alleen be100ft, wann eer Maria zal gestorven zijn, haar lijk te zullen
verbranden om den Christenen 1l10gelijke reJiquieen te
onthouden. Dan zendt God den engel Gabriel tot Maria
om haar te verkondigen, dat zij spoedig zal sterven, maar
tevens te verteilen, dat zij niet bevreesd hoeft te zijn voor
den duivel, want dat deze haar niet zal verschijnen. Maria
ziet met blijdschap den dood tegemoet, doch wenseht nog
eens de apostelen te zien. Op wonderdadige wijze worden
dezen in een wolk overgevoerd naar Maria's woning.
Lucifer echter wil hare ziel rooven. Dit wordt hem door
Michael verhinderd, die de duivelen met geV\<eld verjaagt.
Maria's lijk wordt door de apo stelen begraven. De Joden
trachten het nog te bemachtigen, maar moeten, omdat zij
door God met blindheid worden geslagen, van hun voornemen afzien .
Later bezoeken de apostelen het graf. Het lijk is dan
evenwel toch verdwenen. Slechts stijgt uit het graf een
lieflijke geur op. De apostelen vinden er hemelsche
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spijs; hieruit maken zij op, dat Maria ten hemel gevaren
is, om nu voortaan als advocate bij haren zoon voor de
zondaren op te treden.
Omtrent de vertooningen van «die Sevenste Bliscap van
onser Vrouwen. is alleen iets bekend 'lan die uit heL jaar
1559 en het jaar 1566. In 1559 werd het spei opgevoerd
door de kamer «Oe Korenbloeme» van Brussel onder
leiding van den factor Franchois van Ballaer. Van die
vertooning is ook een lijst der cgereetscap» over, waaruit
blijkt, dat voor de tooneelschikking noodig waren: een
preekstoel, de hel van Lucifer, drie hemels.
Oe regie was dus in de 16e f'euw reeds vrij ver ontwikkeld, hetgeen zeker moet gebeurd zijn onder invloed
der omliggende landen.
Een middeleeuwsch tooneel bestond, voor zoover het
niet op een wagen was opgebouwd, uit een houten stellage
die v66r de kerk op de markt was opgeslagen. Het was
verdeeld in twee of drie afdeelingen, die naast of boven
elkaar gebouwd waren en hemel, aarde en hel voorstelden.
Dit juist was de eigenaardigheid van het middeleeuwsche
tooneel, dat het allerlei plaatsen gelijktijdig te zien gaf
Oecorsverandering kwam, op eene enkele uitzondering na,
niet voor. Wanneer de handeling op de eene plaats was
afgeloopen en op eene andere plaats eene nieuwe handeling
begon, werd dit in den tekst aangegeven door de rijmwoorden. Oe versregel, waarmee een tooneel eindigde,
rijmde op den versregel, waarmee een ander tooneel begon.
Had een enkelen keer decorsverandering plaats. dan werd
een deel der scene door middel van verschuifbare gordijnen
aan 't oog der toeschouwers onttrokken en de verschikking
daarachter in orde gemaakt.
Zooals men zich in de middeleeuwen den hemel voorstelde, werd deze ook op het tooneel gebracht. Daar zat
God op een gouden troon, meestal echter «de H. Drievuldigheid", omringd van de zalige zielen, engelen, apostelen en
heiligen. Zachte muziek en wierookgeur vervulden er de
lucht.
In «die Sevenste Bliscap van onser Vrouwen" waar
drie hemels werden gebruikt, waren God, de engelen en
de zaligen waarschijnlijk gescheiden en bewoonden zij ieder
een afzonderlijken hemel.
H et tegenovergestelde 'lan den hemel was de hel, die
bij een verdieping-tooneel onderaan lag. Een opengesperde,
beweegbare drakenmuil stelde den ingang ervan voor.
Oaarbinnen zag men dc verdoemde zielen branden en
hoorde men hen kermen on der de folteringen der duivels.
Op 't tooneelgedeelte, dat de aarde voorstelde, en
tusschen hemel en hel in lag, konden allerlei decors aangebracht worden. De handeling had er plaats in 't open veld,
in een stad, in een hosch, zelfs ook aan de kust van een
zee of een meer. In «die Sevenste Bliscap van onser
Vrouwen» komt een stad V00r, waar de apostel St. Jan
bezig is met prediken.
Oe huizen van zoo'n tooneelstad lagen hier en daar met
ecnige tusschenruimte 'lan elkaar, waardoor de straat werd
\'oorgesteld. Zij hadden een deur en een venster, die geopend en gesloten konden worden. Waar de handeling
binnenshuis plaats had, bestond het decor uit een kamerinrichting. Het gebeurde echter wel, dat maar een ge(lcelte van zoo'n binnenkarner mocht gezien worden. Het
andere gedeelte werd dan met gordijnen afgesloten. Zoo
ook in «Die Sevenste Bliscap 'lan onser Vrouwen,). Nadat
Maria in aanwezigheid van de Apostelen gestorven is,
komen eenige jonkvrouwen het lijk afleggen. De Apostelen
gaan zoolang «wat inne) staat in den tekst, waarmee men
blijkbaar bedoelde, dat zij zieh zoolang achter een gordijn
verborgen, want, iso de «bereyding» afgeloopf'n dan zegt
(~e tooneelaanwijzing «schuyft oppe».
Het huisje van Maria stond aan den voet van den berg

Sion. Bergen behoorden waarschijnlijk tot de los se decorstukken evenals de wolken. Oe wolk waarin de Apostelen
tot Maria gebracht werden, moest met een katrol bewogen
worden. In meer stukken komt zoo'n machine voor, zoodat
ook weer hieruit blijkt de technische vindingrijkheid van
de middeleeuwsche regisseurs.
\Vaar deze echter minder van op de hoogte waren, was
de costumeering. Zij wisten niet beter dan hunne personen te kleeden in de costuums van het dagelijksch leven.
Een historie-getrouw beeld te geven was hun niet mogelijk
om reden dat zij geen begrip hadden om zich in 't verleden
te verplaatsen. Zoodoende kleedden zij Maria als eene
eddvrouw, en droeg de Joodsche Priester Cai'phas het
gewaad van een middeleeuwschen priester.
De duivels en helsche geesten stelde men zieh steeds
voor als half-menschelijke, half-dierlijke wezens met hoornen,
staarten, vleugels en bokspooten.
Zij droegen voor het gelaat een soort grijns waarop
t"en duivelskop geschilderd was en maakten krauwels van
hun handen. Verder waren zij voorzien van allerlei folterwcrktuigen waarmede zij de verdoemde zielen pijnigden.

*

*

middeleeuwsche*tooneelvoorstelling

Bij eene
werd ook
nu en dan gepauzeerd. Oe tooneelaanwijzingen spraken
hier van «selete ~, zooals ook meermalen in «die Sevenste
Bliscap van onser Vrouwen) voorkomt. Bchalve wanneer
er eene pauze is, staat dit woord er ook als de speiers
iets moesten doen zonder daarbij te spreken. Op vs. 990
volgt zoo'n selete: «Hier selen dapostelen in bedingen
liggen. Ende die wile comt Lucifer ende roept sijn dieneers,
om te sinden na Marien siele."
Op de meeste plaatsen, waar «selete» staat, komt ook
verandering van plaats en personen voor.
Niet altijd waren de «selete's» even lang. Bij de kortere
rustpoozen was geen extra tijdverdrijf noodig, maar in de
langere pauzen moesten de toeschouwers bezig gehouden
worden. Oaarvoor vertoonde men dan pantomimes of
tableaux vivants en werd er muziek gemaakt.
Op de tooneelaanwijzing van de voorstelling van 1559
vindt men zelfs de namen der daarin voorkomende personen vermeid en worden de muziekstukken, «pauze,
genoemd.
Voor eene opvoering van «Die Sevenste Bliscap van
onser Vrouwen» waren ongeveer 40 personen noodig, iets
wat in dergelijke middeleeuwsche stukken niets bijzonders
was. Geen wonder, dat zij den tooneelleiders handen vol
werk gaven. Maar de warme belangstelling van het publiek,
waartoe zoowel rijken als armen behoorden, was het welverdiende loon voor dezen inspannenden arbeid.
M. E. R.

OE BURGEMEESTER VAN APELDOORN.
Oe burgemeester van Apeldoorn heeft in deze maand
een handeling gepleegd, die heel wat stof heeft opgewo eid : hij heeft verboden de opvoering binnen zijne gemeente van Heyermans' Allerzielen, naar de dagbladen
hebben medegedeeld op aansporing van een katholiek
inwoner der gemeente, die hem dit tooneelwerk had gesignaleerd als aanrandende zijn godsdienstige overtuiging.
Oe burgemeester heeft dit verbod uitgevaardigd krachtens de bevoegdheid, hem verleend bij art. 188 der Gemeentewet. hetwelk luidt:
«De politie over de schouwburgen, h~rbergen, tap«perijen en alle voor het pub liek openstaande gebou«wen en samenkomsten, openbare vermakelijkheden
«en openlijke huizen van ontucht, behoort aan den
«Burgemeester. Hij waakt tegen het doen van met
«d~ open bare orde of zedelijkheid strijdige vertoo«nlllgen.~
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Ik acht het een gelukkig feit, dat in verschilIende dagbladen met nadruk is geprotesteerd tegen deze ambtsdaad :
het is inderdaad ongelooflijk, dat een burgemeester de
opvoering van een tooneelstuk verbiedt wegens (want die
moet er dan toch zijn) vrees voor verstoring der open bare
orde, wanneer datzeHde tooneelstuk reeds onder een vroegeren burgemeester in dezelfde plaats is opgevoerd zonder
eenigen zweem van ru.stverstoring.
En ik kan mij ten volle aansluiten bij hen die van
oordeel zijn, dat dergelijke ambtsdaden de vraag doen
rijzen of niet door eene wijziging der Gemeentewet de
macht door art. 188 aan de burgemeesters gegeven, hun
behoort te worden ontnomen, wanneer zij er een zoo onoordee1kundig gebruik van maken.
Een andere vraag is het echter, of het denkbeeld kan
worden toegejuicht dat de Heer Heyermans volgens de
dagbladen heeft opgevat, om te dezer zake tegen den
Heer Roosmale Nepveu, burgemeester van Apeldoorn,
in prive eene civiele rechtsvordering tot schadevergoeding
i Iltestellen_
Slaagt een dergelijke actie niet, dan kan m.i. de afwijzing slechts steun geven aan burgemeesters om voorttegaan op den weg van arbitraire inmenging. En dat van
het slagen van zulk een vordering geen sprake kan zijn,
is m.i. niet twijfelachtig.
De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke organen
voor onrechtmatige daden is sinds jaren het onderwerp
geweest van tal van procedures. En het moet worden
erkend, dat de jurisprudentie van den Hoogen Raad langzamerhand meer en meer er toe is gaan overhellen, den
Staat en zijne organen als overheid aansprakelijk te stellen
voor onrechtmatige handelingen. Een belangrijke aanwijzing voor deze evolutie van 's Hoogen Raads jurisprudentie is m.i. te vinden in een vergelijking van twee
arresten, nl. dat van 21 April 1898 W. 7 I I 6 en dat van
16 Juli 1902 W. 7766. Een overgang van het eene arrest
tot het andere is wellicht te vinden in dat van 17 Mei
1901 W. 7608, en speciaal in de daaraan voorafgaande
conclusie van den procureur-generaal Polis, doch om
niet te uitvoerig te worden bepaal ik mij tot de twee
genoemde arresten van 1898 en 1902,
Tn de eerstbedoelde zaak gold het een actie van een
landbouwer, wiens koe op last van den bnrgemeester van
Rheden was afgemaakt, omdat de koe naar het oordeel
van den burgemeester was hoornwoest en ernstig onmiddellijk gevaar opleverde voor de publieke veiligheid. Hier
besliste de Hooge Raad, dat de al of niet rechtmatigheid
van zoodanige daad van het openbaar gezag uitsluitend
behoorde te worden getoetst aan het publiek recht en
niet kon worden beoordeeld naar de bepalingen van het
burgerlijk recht.
Heb ik het arrest van 1902 en de daaraan voorafgaande
conclusie van den advocaat generaal Noyon wel gelezen,
dan plaatst ons hoogste rechtcollege zieh hier op een
eenigszins ander standpunt. «Een daad,» aldus de P.G.,
«is onrechtmatig of zij is het niet; publiekrechtelijk on«rechtmatig is een onbepaalbaar begrip.» «De onrecht«matige daad verandert niet of de overheid gemeend
«heeft er eenen regeeringsplicht mede te vervullen dan
«of zij er de bevordering van private belangen mede
«beoogde. En de Hooge Raad besliste, dat ter kennisneming der rechterlijke macht staan in het algemeen geschillen over eigendom en daaruit voortspruitende rechten,
«zoodat ook geschilIen met de overheid wegens onrechtma«tige inbreuk op eigendom daarbij niet worden uitgezonderd.»
Waar nu het afmaken der koe in 1898 zeer zeker was
een inbreuk op het eigen dom van den eigenaar der koe
daar zou m.i. de Hooge Raad in 1902 zoodanige inbreuk
als ter kennisneming van den burgerlijken rechter staande
hebben aangemerkt.
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Doch in elk geval beperkt dit zeer ver gaande arrest
van 1902 toch de competentie van den burgerlijken rechter
tot twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende
rechten, over schuldvordering of andere burgerlijke rechten.
Heb ik het echter wel begrepen, dan zou de Heer
Heyermans den Heer Roosmale Nepveu t'n pyz'vi willen
aanspreken tot vergoeding van schade, veroorzaakt door
het verbod tot opvoering van Allerzielen, genomen krachtens de politie-macht, den burgemeester bij art. 188 der
Gemeentewet toegekend, en dit is m.i. een gansch ander
ge,·al.
Tot een civiele vordering kan deze daad, ook al werd
zij als onrechtmatig gequalificeerd, geen aanleiding geven,
ook al stond aposteriori het lijden van schade door den
getroffene vast, omdat de burgemeester, de daad verrichtende, geen enkel burgerlijk recht van den Heer Heyermans
heeft aangerand.
En dat de Heer N epveu, krachtens art. 188 het verbod
uitvaardigende, dit deed binnen den kring van zijne ambtsbevoegdheid, valt moeilijk te betwisten; hoe men dus de
qualiteit van burgemeester zou willen uitschakelen, is mij
niet duidelijk.
Ik geloof dus dat de kans op slagen in een civiel proces
ten deze al zeer gering is, al is moraliter voor de aanspraak
van den Heer Heyermans alles te zeggen.

C. A. V.

TOONEEL TE LONDEN.
"The Eldest Son" by John Galsworthy;
Kingsway Theatre.
Londen staat in het teeken van de spelen-met-ongelukkigen-afloop, zoo schreef een der groote dagbladen eel1
dag of wat geleden ; en dat wil wat zeggen voor Engeland,
waar zoo dikwerf een «gelukkig einde» als een noodzaak
beschouwd werd. Het bewuste blad besprak «the Eldest
Son, een stuk dat ons sterk herinnert aan «Hindle W akes»,
dat eenigen tijd geleden veel opgang maakte, wat waarschijnlijk het opvoeren van meerdere dergelijke stukken,
zij het dan ook minder goed, tengevolge had. Zeer zeker
is ook in dit geval Hindie Wakes superieur en valt de
om denzelfden aard van het onderwerp noodzakelijke
vergelijking niet ten gunste van «the Eidest Son» uit.
Sir William Cheshire is groot grondbezitter, vader van
eenige merkwaardig van karakter verschilIende kinderen.
In de eerste acte zien we vaar en na een feestelijk diner
de gasten in druk gesprek over een onderwerp dat men
zieh moeiIijk kan voorstellen het eenige thema te zijl1,
waarover bij zoo'n gelegenheid gesproken wordt. Maar
enfin ieder is er vol van en een ieder spreekt er over en
zoodoende komen we te weten dat een der jachtopzieners
in dienst van Sir William, een jong meisje uit het naburige
dorp heeft verleid en dat, nu dit gevolgen dreigt te hebben
hij weigert het meisje te trouwen. Door dreigementen
tracht Sir William, sterk in z'n moraal, hem te dwingen
z'n misstap goed te maken. Dit gelukt hem ook ten slotte.
Het conflict van het stuk ontstaat evenwel in de tweede
act waar blijkt dat de oudste zoon van Sir William in
een zeHde positie verkeert ten opzichte van de dochter
van een der bedien den op het landgoed, en het is haast
onnoodig te zeggen dat het Sir \Villiam nu niet zoo gemakkelijk valt moraal te prediken, nu het z'n eigen zoon
geldt en in plaats van hem te dwingen zooals z'n jachtopziener tracht hij den jongen te weerhouden het meisje
te trouwen, hoewel deze het als z'n plicht beschouwt. De
vader van het meisje heeft zooveel eergevoel en menschenkennis dat hij Sir William zijnerzijds niet tracht te
dwingen z'n eigen moraal na te leven waardoor z'n
dochter feitelijk tot een huwelijk gebracht zou worden,
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waarin geen geluk voor haar te vinden zou zijn geweest.
Dit is het belangriJke verschilpunt tusschen dit stuk
en «Hindle Wakes». Daar toch is het 't meisje zelf, die
haar valscbe positie beseft en niet tot een buweIijk wil
toestemmen dat haar alleen eIlende zou brengen; hier is
het de vader. Overigens is het gegeven hetzelfde, hoewel
de uitwerking van het thema bij tbe Eldest San nog wel
wat te wensehen overlaat: de details waren niet in over-

eenstemming, niet in denzelfden toon als het geheeI, ofschoon op zichzelf niet kwaad. H et totaal werd hierdoor
evenwel benadeeId.
Het stuk werd goed gespeeld, zooals men dat in
K ingsway Theatre gewoon iso
Mr. Edmund Maurice maakte van den ouden Sir William
een prachtrol en zou moeilijk te verbeteren geweest zijn.

P.
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bezorgde. Ik debuteerde als Jacquinet in Paljas op een
Groningsche kermis, een rol, waar ik me zelf voor had
aangeboden toen er niemand anders was, die haar kon
speien .»
«Natuurlijk was U daar erg over in Uw schik?!»
«Dat kunt U wel begrijpen. lk heb ha.:!r dan ook
wat ijverig ingestudeerd. En nooit zal ik velgeten, wat
Mevrouw Stoetz eens op de repetitie tot me zei. Zij
vond, dat ik de rol heel goed speelde, maar een ding
was er, wat zij moest afkeuren. Ik speelde natuurlijk
met al m'n jeugdige opgewektheid en zag nog niet goed

BI] MEVROUW AUGUSTA DE VOS-POOLMAN.
Ik las in de courant, dat Mevr. Aug. de Vos ·Poolman
den 1g en Febr. a. s. gaat jubileeren. Ik trok de stoute
schoenen aan en vroeg haar om eens bij haar te mogen
komen praten, met het gevolg, dat ik twee dagen later
door haar en haar man allervriendelijkst werd ontvangen.
1n de gezellige, artistieke kamer met het uitzicht op het
Vondelpark, bracht ik met hen een aardigen middag door
In 't eerst wat heen en weer gepraat over allerlei
onderwerpen, kwam het gesprek ongemerkt op mevrouw
de Vos zelf, toen ik zei:
«En U ga at ook jubileeren? »
«Ja, eigenlijk had ik dat al eerder moeten doen, want
ik ben bijna zeven·en-twintig jaar aan 't tooneel. Maar
verleden jaar waren er toch al zooveel jubilarissen, dat
ik 't beter vond 't nog wat uit te stellen. »
«Zeven-en-twintig jaar! Wat n tijd! Heeft U daar
niet heel veel in ondervonden?»
~O, ja, natuurlijk. Toch was 't niet zoo interessant als
u misschien we\ denkt. De aardige tijd voor de toone elisten
was voorbij, toen ik aan 't tooneel kwam. Ik heb b. v.
nooit gereisd met de trekschuit of de omnibus, en we zijn
ook nooit ingesneeuwd. Neen, het ge zellige, avontuurlijke
tooneelleven, waar mijne moeder nog zooveel van weet
te verteilen, heb ik nooit gekend.»
«He, vertelt U er toch maar iets van? Dat is toch
"eel aardiger, dan dat ik alles uit 'n boek moet opteekenen ?"
«Nu, omdat u het dan wil. Reeds als jong meisje wou
ik 't liefst actrice worden. Het tooneel trok me aan,
zooals ik 't in mijne omgeving had leeren kennen en toen
ik mijne schooljaren bij Mevr. de Kok op het Frederiksplein
achter den rug had, ging ik er dan ook direct heen. Ik
kwam bij de Kon. Vereen . «Het Ned. Tooneel.» Hier
kreeg ik evenwel zoo goed als niets te doen, wat toendertijd algemeen md de jongeren het ge val was. Zij
hadden 't niet zoo gemakkeIijk als tegenwoordig, nu zij
al gauw in de gelegenheid worden gesteid een of ander
klein rollet je te vervullen. Wij bleven lang figureeren en
moesten wachten tot een gelukkig toeval ons een speelrol

l\Ievrouw e n i\lijnheer

in .. De Tegenpartij' ya" Alfred C"pus.
?\eder!. Toon ee!.
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in , waar mijn vlug, kwiek spei niet op z'n plaats ,vas.
Zoo speelde ik de scene, waarin ik op Paljas' beyel moest
opstaan, in hetzelfde vlugge tempo, terwijl dit voor een
moe, afgemat kind als ik voorstelde, natuurlijk niet mogelijk
was. «Kindje», zei Mevrouw Stoetz, «je speelt uitstekend,
hoor; allee n, dat .... dat eene is niet goed!»
c:ls U lang bij de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel gebleven ?»
«0, neen. Heel gauw daarop engageerde eh. de la Mar
mij. Bij hem debuteerde ik als «Emma» in Dokter Klaus»,
eene voorstelling, die gegeven werd in het gebouw van
den Werkenden Stand. Toen bleef ik aan het speIen,
want vervolgens was ik verbor.den aan het gezelschai-'
Kreukniet en Mutters, directeuren van den Salon des
Varietes. Ik speelde er allerlei rollen, vooral in dc nieu-

H EjT T 0 0 N E E L.
were tooneelstukken, die deze directie voor het eerst in
Nederland op het repertoire bracht.
Toen in 18go de Tivoli-schouwburg te Rotterdam werd
gesticht, engageerden de heeren de Vos en van Korlaar
mij, g~lijk met Mej. Aleida Roeloffzen. Dit engagement
k~eeg Ik ook doo.r een toeval, want de directie, feitelijk
u~tgegaan om. Me]. Roe1offzen te engageeren, zag mij bij
die gelegenheld met haar speien en nam ons toen beiden .
In mijn Tivoli·jaren, die duurden tot de directie werd
ontbonden, kreeg ik roUen, zoowel in komischen als in
ernsti.gen . trant. In «Het Goudvischje» b.v. speelde ik
«Mane», m «Onze Don Juans», Kathinka, Eva in «Noodlot» (van Couperus), «Juffrouw Nitouche) in het stuk van
dien naam.
«U heeft dus ook gezongen?»
c - leker, maar in die jaren niet zooveel als later toen
ik verbonden was bij de Vereenigde Rotterdamsche Tooneeli~ten onder directie van Le Gras en Haspels. Hier
was lk Soubrette en Jeune premiere.»
«-En wanneer kwam U dan bij de Kon. Ver. Het Ned.
Tooneel terug?"
«-- In IgOI.»

in "De Ster" van Herman Bahr.
Groote Schouwburg, Rotterdam .

LONA

«- Daar heb ik U laatst bewonderd in de «Gysbregt
van Aemste1,» \',,'aarin U zoo bijzonder mooi de rei der
Clarissen heeft gezegd. U speelt zeker graag ernstige
roUen ?»
«leker, alleen moet er zoo nu en dan eens eer. komische
tusschen door. Daarom tref ik 't we1 met mijn jubileum·
stuk, «Oud-Heidelberg,» waarin ik «Käthe » speel, dus
ernstig en opgewekt beiden. »
«Maar welke zijn dan Uwe lievelingsrollen?»
. «Dat waren die, welke ik speelde in mijn Tivoli-tijd, waarva.n
lk U zoo even al enkele opnoemde. Ik kan er dikwijls
nog met genot aan terugdenken.»
Weet U waar ik nu 't meeste van hou? Van verzen
zeggen. Van Vondei ben ik een vurig vereerster. Dat
heb ik van mijne moeder ..... "
Nauwe1ijks had Mevr. de Vos het woord moeder over
de lippen of de deur ging open en hare moeder, Mevrouw
Christi ne Poolman, kwam binnen. Uit was 't toen met ons
gesprek; we begonnen een nieuw, waarvan nu Mevrouw
Poolman de ziel werd, die ons aUerlei oude herinneringen
uit haar interessant tooneelleven verhaalde.
Toen sloeg de klok al heel gauw vijf uur, 't was mijn
tijd, wilde ik den trein nog haien. Van mijne gastvrouw
en gastheer en hunne moeder l1c.m ik afscheid, opgewekt
door deze gezellige öntvangst.
M. E. R .

AMSTERDAMSCHE KRONlEK.
De Schoonzoon van mijnheer Poirier.
Gabriel Schilling's Flucht. )

(AC K E RMA N N

-

Ackermann, trage -komedie van Felix Holländer en
Lothar Schmidt, is gespeeld door de afdeeling B van het
gezelsc~ap'R:0yaards. Het wil mij voorkomen dat het
stuk mlsschlen meer succes had gehad, indien het niet
overgelaten was aan de dü minorum gentium. Juist een
stuk als dit, waaraan een overoud thema tot grondslag is
gelegd, en dat bedenkelijke technische gebreken heeft, kan
alleen gered \...orden door een zeer superieure vertolking
door een volkomen homogeen ensemble als indertijd dat
van de Nederl. Tooneelvereeniging.
H.et . thema is werkelijk overoud: een man die bij de
z: .stIg laren lang stui,:,er bij stuiver zieh een fortuintje heeft
blJeengeschraapt, . begmt de behoefte te gevoelen om zijn
v~rmogen ten mmste aan een erfgenaam na te laten, en
hlJ begaat de dwaasheid een jonge vrouw te trouwen , met
het gevolg dat hij door haar siecht behande1d en zelfs
bedrogen wordt; zijn zoon en eenige erfgenaam blijkt
metterdaad een ander tot vader te hebben . dan in een
oogenblik van razernij , werpt hij zijn effecte'n in het vuur.
H et stuk vangt aa n met een aardige milieu-schildering:
de oude man, en om hem heen gegroepeerd eenerzijds
de.op zijn erfenis azende familie , anderzijds de intrigeerende
hUlshoudster en haar jeugdige dochter, verloofd met een
student. De huishoudster hoop: den ouden Ackerman in
het huwelijksbootje te krijgen, en het valt haar aanvallkelijk geweldig tegen, als de man zijn zinnen blijkt gezet
te hebben op haar dochter; maar zij is een te berekenende
vrouw 0111 niet ook deze solutie te aanvaarden en ze weet
de verbintenis tot stand te brengen.
'
Dat is de eerste afdeeling van het werk; in de tweede
IS A~kermann twee jaren met de jonge Trudi getrouwd,
en Vlert men den eersten jaardag van het kind. Dan
wordt door achterklap van Ackermann s familie en van
zijn vriend Doctor Beckendorf de pot aux roses ontdekt,
en de oude hoorndrager wreekt zich op zijn trouwelooze
v~ouw, die hem trou~... e.ns als een vod behandelde, door
zlJn vermogen te vermetIgen.
Mutatis mutandis is het 't thema, dat door Bernstein
iso behandeld in la GriJIe en door Guinon in le 'Joug, met
dIt groote onderscheid evenweJ dat in de beide laatste
werken de schrijvers de langzame verwording, het gatisme
van den ouden man, zijn physieken en moreelen ondergang, meer hebben belieht, terwijl het HoUänder en
S~hmidt . meer te doen is geweest om het geval n.1. de
mlsrekenmg van den grijsaard, te beschrijvingen ; hun werk
heeft er aan diepte door ingeboet. Maar de groote fout
in de constructie van Ackermann ligt hierin, dat hij voor
zijn eerste dee1 twee voUe bedrijven gebruikte, en alleen
het derde overhield om de gevolgen van de onnatuurlijke
v~rbintenis tusschen den grijsaard en het jonge meisje te ontwlkke1en. ,nit heeft de schrijvers op den verkeerden weg
gebracht: m het slotbedrijf hebben zij de gebeurtenissen
geprecipiteerd, ('t is als schreef ik over de Sphinx), en
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ze hebben dit gedaan op vrij onhandige manier: de onthulling van de waarheid door de familie van Ackermann,
die als een born binnenvalt, is verbluffend, en even weinig
voorbereid als het in dezelfde richting bedoelde optreden
van den dokter, Ackermann's vriend. Hoe hadden de
schrijvers een beter gebruik kunnen maken van deze
figuur als raisonneur, voor welk emplooi zij aangewezen
scheen!
Intusschen, zooals ik zeide had het stuk wellicht nog
gered kunnen worden door een zeer superieure vertolking,
doch het heeft die niet mogen vinden. Ben ik wel ingelicht, dan is er vroegcr sprake van geweest dat de titelrol
zou vervuld worden door Louis Bouwmeester, en het ware
wel interessant ge.weest te zien wat hij er van gemaakt
zou hebben : het precedent van de Klauw is daarom aantetoonen wat Bouwmeester in zulk een figuur kan leggen,
hoe hij de gradueele verwording van een mensch weet
uittebeelden lJit had ook hier kunnen geschieden: de oude,
maar nog krachtige Ackermann uit het eerste bedrijf had
in den loop van het stuk kunnen worden een machtelooze,
afgeleefde grijsaard in het derde. Oaarvoor ware het noodig
dat de tooneelspeler zich wist te verheffen boven de rol,
en dat heeft de Heer Musch niet vermocht. Hij heeft zich
er mede tevreden gesteid, de figuur van Ackermann te
componeeren voor den toiletspiegel en die ongewijzigd
doortespelcn tot het einde: Ackermann, in zijn pels grinnikend opkomende in I is precies dezelfde als de Ackerman
die in Hr in zijn chamberc10ak zijn "zoontje" wiegt in
den kinderwagen.
Mevr. Sablairolles was als de huishoudster voldoende,
meer niet; stellen we ons eens een oogenblik voor den
geest wat Mevr. de Boer- van Rijk met een aantal kleine,
fijne trekjes hiervan zou gemaakt hebben !
Mej. Carelsen was goed in het laatste bedrijf, in de
t.wee eerste ging er weinig bekoring van haar uit. Volkomen
vlak en onbeduidend was de dokter van Tourniaire; ik
zeide reeds dat de schrijver deze rol heeft verwaarloosd,
maar ook hier had een ervaren tooneelspder moeten
"bijwerken" .
Oe Heer Heijermans toont aan energie niet ondertedoen
voor den Heer Royaards. Het is hem gelukt, zich van
18 Januari af ook van het Grand Theatre in de Amstelstraat meester te maken en naast zijn intensieve exploitatie
van den Hollandschen Schouwburg bespeelt hij thans ook
het voormalige van Lier-Theater. Alle eerbied voor een
werkkracht, die op Zondag twee verschilIende stukken in
matinee en twee andere stukken in soiree in de beide
schouwburgen voor het voetlicht heeft gebracht!
Ik had de gelegenheid. in de Amstdstraat de yoorstelling bijtewonen van den Schoonzoon van m[;nheer
Poirier, en de zeer drukke opkomst van hct publiek geeft
gegronde verwachting, dat dit stuk voor de Tooneelvereeniging een kasstuk zal worden. Of het ook naar den
eisch gespeeld werd? Zie, wanneer men het op de keper
beschouwt, kan kritiek niet uitblijven. Het standaardwerk
van Augier stelt aan de vertooning hooge eischen, waaraan niet ten volle is voldaan. Sommige rollen waren
totaal on voldoende bezet; in de eerste plaatst die van
Hector de Montmeyran, een tweede plans-rol die gespeeld
moet worden met byzondere voornaamheid, en waarvan
de jeugdige Heer Timrott zoo ongeveer niets terecht
bracht. Dan de kleine, maar zeer typische rol van den
kok, die geheel in het water viel bij den Heer Beukman.
Verder had de Heer Verkade als acteur altijd weer te
kampen met de hem eigenaardige bezwaren in houding
en gebaren, terwijl zijn echtgenoote in kracht te kort
schoot in hct laatste bedrijf op het fameuse oogenbik
waarop zij Gaston toeroept," et maintenant, va te battre!"
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Ten slotte het vriendenpaar Poirier en Verdelet. Oe
laatste 'was er e'envoudig niet, en ook met den Heer
Kerckhoven kon ik mij niet vereenigen, omdat hij Poirier
geheel verkeerd had begrepen. Zooals hij hem gaf, was
het de winkelier, rijk geworden, die zo6 van achter de
toonbank vandaan kwam, en die opvatting is bepaald
onjuist. Poirier is, ja, een burgerman, maar een bourgeois
cossu, een van die kooplieden, die de kern hebbeh gevormd
waaruit de krachtige bourgeoisie is voortgekomen van 1848,
en geenszins de epicier uit een vaudeville. Oaar moeten
in zijn optreden tegenover den Markies de Presles momenten
zijn, waarin de fierheid op zijn eerlijk verworven positie
den tegenstander schaakmat zet. Z66 speelde Constant
Coquelin de rol; de Heer Kerckhoven had zich daarin
niet ingeleefd; hij bleef altijd door de kleine ex-winkelier.
Intusschen, ook met die onvoldoende vertolking heeft
de Schoonzoon toch weder een flink succes gehad, en dit
is voornamelijk te danken geweest aan de intelligente
regie van den Heer Verkade, die voor een keurige aanklee ding in den stijl van den tijd had gezorgd, en die ook
aan den dialoog een zeer vlug tempo had gegeven, wat
de levendigheid ervan zeer verhoogde.

Gabrt'el Scht'llt'ng's Flucht, is het lievelingskind van den
schrijver; men weet dat Hauptmann dit werk vijf jaren
lang in portefeuille heeft gehouden en eerst in het vorig
jaar het in intiemen kring in het kleine theater te
Lauchstedt heeft doen opvoeren, waarna het zijn wereldtocht is begonnen. Onze Berlijnsche correspondent heeft
het in het December-nummer van Het looneel reeds besproken, en ik mag het dus bij de lezers als bekend vooronderstellen. De Raad van Beheer der Kon. Vereeniging
heeft zeer terecht er voor Nederland de hand op gelegd.
Want al heeft het stukongetwijfeld een hybridisch karakter,
al zien wij den Hauptmann van die Uteber en Fuhrmann
Henschel plotseling de grübelende Hauptmann van Pt'ppa
tanzt worden, al hindert op.s dat symbolistisch gedoe met
doodkisten-fabricage en zeisenslijpen in de coulissen: al
mist het laatste bedrijf, dat als eenvoudig tableau: het
vinden van Schilling's lijk, zoo vol stemming had kunnen
zijn, door het eindeloos geredeneer zijn effect, - toch is
er heel wat moois in die tegenstelling van den door twee
vrouwen tot gekwordens toe vervolgden Schilling en het
levenslustige en levenskrachtige paar Mäurer-Lucie Heil.
Jammer alleen, dat de voorstelling zoo geleden heeft door
de ongelijke vertolking.
Oe Heer Louis de Vries was uitmuntend; ik kan mij
niet verklaren waarom een deel der dagbladpers hem in
deze rol weekheid en overdreven lyrisme heeft verweten.
Immers als Schilling ten tooneele verschijnt is de man
reeds in het laatste stadium van zijn zielsziekte. Ik zou het
stuk als ondertitel willen geven: «der Kreuzgang eines
Nevropathen»; zoo en niet anders moest en kon de heer
de Vries de figuur uitbeelden, en zoo deed hij het ook
zeer terecht. Uitmuntend eveneens Mevr. Gusta de VosPoolman, de eenigszins perverse booze genius van Schilling;
haar entree in Il, waarbij ze in houding en oogopslag de
gansche figuur teekende. was meesterlijk. Alle lof ook
aan Mevr. Hopper, die met haar klare dictie volkomen
recht liet wedervaren aan de partij van Lucie Heil, het
dappere vrouwtje dat in het leven vertrouwen stelt.
Maar wat te zeggen van den Heer Chrispijn, die een
kerngezonde, veerkrachtige man moet zijn, de levende
antithese van den levenskranken Schilling, en die zonder
iets van die eigen schappen te toonen zijn rol opdreunde
zonder er eenig relief aan te geven?
En wat deerde de anders zoo pittige Mevr. Lobo, dat
zij dezen keer volmaakt kleurloos speelde?
Jammer, jammer voor de eerstgenoemde artisten: als
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de terts of de quintuit het accoord wegvalt, klinkt het
toch al zeer onvolkomen .
Den regisseur Chrispijn hulde, vooral II en III waren
zeer verzorgd; in I waren de geschilderde boomen rechts
niet fraai.
C. A. V.

ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
, •.l\I'N OUIVE HEER,) -

Tooneelverbondavond -

G IJSBREGHT VAN AE~lSTEL.

Op I lanuari is er in den Rotterdamschen Schouwburg
«groote kinder- en familievoorstelling», dan zorgt elkeen
die belangstelt in het tooneel aanwezig te zijn, omdat
juist de aanwezigheid op dien avond als bewijs moet gelden
voor de belangstelling.
Het is de jaarlijksche mobilisatie van het uitgaande leger,
nog aangevuld met de lichting 19 I 3, alle jeugdige recruten
die in vreugdevolle verwachting hun eerste, nauwelijks te
bedwingen schreden richten naar den tempel der kunst.
Het is duidelijk dat hun geestdrift voor de goede zaak,
die het Rotterdamsch Tooneelgezelschap is, langs een
zoet lijntje gewonnen moet worden en daarvoor weet de
opperbevelhebber, directeur van Eysden, telken jare uitstekend te zorgen. Ditmaal werd de geest van Rotte's
jongelingschap·in- korte· broek en van een groote, bevallige,
luid snappende schare jeugdige jofferen, geoefend op
een onbeduidend grappigheidje: «M'n ouwe Heer» waarvan
het eenige opmerkeIijke is dat er twee schrijvers noodig
waren om de klucht te fabriceeren en de handeling nochtans zoo doorzichtig blt!ef als een mandje
«M'n ouwe Heef» , vader reeds van een volwassen zoon,
is een kraan, vermits hij het stoute stuk be staat de 20jarige dochter van een vermogende, knappe weduwe te
trouwen, die op haar beurt als «m'n ouwe Vrouw . voor
«m'n ouwe Heer», niet wenseht onder te doen en in het
huwelijk treedt met den volwassen zoon. Ik waag het niet
te ontraadselen welke angstige familierelaties uit zooiets
ontstaan en constateer liever ineens dat er hartelijk gelachen
is niet het minst door de spes patriae.
Nico de long, heel verdiensteIijk als de «ouwe Heer»
droeg de kluchtige vertooning, mede ondersteund door
Henri Pool man en Cor van der Lugt, die een wel wat ;).1 te
Hollandsche Pruisische Luitenant voorstelde. Favoriet was
echter Alex Faassen als de domme, maar welmeenende,
trouwe huisknecht; al dadelijk, na zijn opkomen, had hij
zijn plaatsje in het onschuldig hart van de jeugd veroverd,
evenals Eisa Mauhs in den smaak viel door haar lieftallig
doen en het «snoeperig, 0, nee maar beelderig» japonnetje
wat zij droeg.
En toen Kloris en Roos en - de Wenseh. Wat dien
Wensch betreft, deed het kleinzielig aan Thomasvaer uit
de school te hooren klappen. Hij verheerlijkte het souffleurshok, dat is zijn goed recht, maar noch hem, en nog
minder het publiek gaat het iets aan te weten van welke
plaats gesouffleerd wordt wanneer, bij andere voorstellingen
dan die van het Rotterd. Tooneelgezelschap, het leelijke

hok verdwenen iso Als het betreffende tooneelgezelschap
goed vindt dat het publiek kenbaar te maken, heeft het
naar mijn bescheiden meening, daarvoor dezen Thomasvaer
het allerminst noodig.
De Rotterdamsche afdeeling van het Tooneelverbond
heeft een prachtige kunstlievende en het Verbond waardig
vertegenwoordigende daad ,'erricht. Zij heeft hare leden
een, in deze stad, eerste opvoering aangeboden van
Gysbreght van Ap.mstel. het derde Von dei-drama dat
Willem Royaards weer met zoo liefdevolle toewijding heeft
aangedurfd. Of, zou het niet getuigen van durf, van
omwankelbaar vertrouwen in eigen schoonheidsideaal, deze
bizonder belangwekkende vertoöning van Vondel's treurspel
dat, sieurig in de traditie voortlevend, de laatste jarell
bijna geen ander effect heeft vermogen te bereiken dan
grauwe verveling en daardoor, bij elk nieuw opkomencl
geslacht. meer en meer begrijpelijken weerzin jegens den
grooten dichter. Hoe werd toch jaarlijks de «Gysbreght)
afgerammeld, met hoe weinig pieteit, hoe liefdeloos en
ban aal deze prachtige schat van taalschoonheid en klankenweelde verduft en vermoffelt in een sleurvertooning zonder
ziel of geestdrift !
Terecht heeft onze eenige Vondei vereerder·van-dendaad, Willem Royaards, begrepen dat het meer dan tijd
werd te breken met dien sleur en heeft hij, onder eigen
bezielende regie, een vertooning van «Gysbreght» ineen·
gezet, die, zoo niet in alle deelen even voortreffelijk geslaagd, toch zeker heeft bereikt dat Cysbreght en - vader
Vondei niet het minst, in de gretige belangstelling van
jong en oud weer opnieuw is opgeleefd. Het decor, door
Frits Lensvelt ontworpen, naar de leer van Gordon Craig,
was al dadelijk een verrassing en werkte in den verbijsterel,1den eenvoud van opzet wonderlijk suggestief. Op eene
verhooging van drie treden was een proscenium aangebracht, op den achtergrond afgesloten door twee zijstukken
voorstellende de muren van Amsterdam's poort. Deze
poort zeH wordt op uiterst practische wijze voor alle
volgende bedrijven gebezigd, stelt dan, afgesloten met een
deur, den ingang voor van het Karthuizer Klooster, dan,
als erker uitgebouwd, het vertrek ,'an Bodeloch en dan
weer, met gekleurde glasramen afgeslotenBisschopGosewijns,
KloosterkapeJ. Naar believe worden voor de twee zijmuren
gordijnen geschoven als eenvoudige aanduiding van een
vertrek binnenshuis. Rechts en links op den voorgrond
binnen de verhooging staan twee zijstukken met een
deuropening, afgesloten door een gordijn.
Daaruit treden de reien naar voren. Die twee openingen
leken mij een ongelukkige oplossing voor het opkomen
oer reien. Het maakte den indruk of bij het ineenzetten
van het decor, de reien vergeten waren en nu maar door
een zijdeur.tje moesten worden binnen geloodsd. Aanbeveling verdient het wellicht die opening nog eens half zoo
hoog te doen maken om daardoor den storenden indruk
van een tooneeldeur weg te nemen.
Ook Nell Bronger is, bij het ontwerpen der costumes,
zeer gelukkig geweest. Wel mocht, voor oorlogsmannen
als Gysbreght, Arend of Egmont, de kleeding voor 't
gevecht, minder doeltreffend worden genoemd, verrukkelijk
van kleur en voornaam was die zeker en mij wel zoo lief
als het gekletter van het harnas.
Het spleekt bijna vanzelf dat naast Royaards, voordrachtskunstenaar immers bij uitnemendheid, de mede ,
speienden verreweg in den schaduw bleven, uitgezor:dercl
Jan Musch, die eerst voortreffelijk als de Spe Vosmeer en
later als bode zich tot clezelfde hoogte als Royaards wist
op te werken. De Gysbreght van Royaards, kloek eil
sober was een puur genot voor het oor. Hoe welbeheerscht
is zijn dictie en hoe komt, door zijn mond de gespierde
eu toch zoo prachtig beeldrijke taal 'lan Vondei, uitnemend
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tot zijn recht. Want het streven trouwens van ieder an der
was: Vondei recht te doen, al bereikte niet allen wat
Royaards vermocht. Maar de liefde, de toewijding, 0 ja,
die was er wel! Die maakten ook de Bodeloch van Mevr.
Royaards-Sandberg tot een genieting, hoewel haar stern·
middelen eD. haar plastisch vermogen, vooral in het laatste
bedrijf iets te kort schoten. Zij vergoedde dit ruimschoots
door een innigheid en warmte, welke het qvaar werd
oprechtf'r trouw» tot een schoone waarheid maakte.
Minder goed waren de reien. Uit den aard moet het
zeggen dier verzen toevertrouwd aan jeugdige krachten
die te mooi willen doen en daardoor hinderlijk pathetisch
worden. Het best geslaagd, en in opstelling en in voordracht, was de rei van KLaerissen. Het geheeie tooneel
trouwens in Ciozewijn's Kapel mag tot de schoonste en
onvergetelijkste gedeelten van de Gysbreghtopvoering gerekend worden. Daar werd, met de medewerking van
Gerard Zalsman iets subliems vall stemmingsvolle schoonheid bereikt. Prachtig van kleur vooral en zeer indrukwekkend was eVf'neens het laatste tooneel: het vertrek
van Gysbreght uit zijn vesting, hoewel hier de verschijning
van Rafael (op een verhooging in de opening tusschen de
twee zijwanden) een, zij het noodwendig, toch min of
meer onlogischen indruk maakte, ten eerste, omdat hij te
dicht bij stond opgesteld en ten tweede omdat zijne verschijning werd bewerkstelligcl door het eenvoudig wegtrekken van een gordijntje, waardoor, het moge bij deze
gewijde vertooning wellicht profaan klinken, de gedachte
aan een schiettent zieh onwillek~urig opdrong. ~let het
een voor een wegschuiven of optrekken van wolken·
gordijnen, waardoor de verschijning van Rafael, eerst vaag,
langzamerhand zou verscherpt worden, zou m.i. een beter
resultaat zijn te verkrijgen, hoewel ik beken, dat een zoodanige
oplossing niet in den primitieven stijl van het decor zou
liggen. Het bewijst met hoe groote moeilijkheden Royaards
te kampen heeft gehad, laten wij daarom dubbel erkentelijk
zijn voor het vele voortreffelijke en waarlijk ontroerendschoone wat hij ons te genieten heeft gegeven. De
muziekbegeleiding dour Theo v. d. Bijl, was slechts ond~r
geschikt en werkte, waar dit noodig was, ter verhooging
van de stemming op zeer bevredigende manier.
A. v. W.

FRANSCHE DRAMATURGIE.
Mlle George.
Geboren in 1787 twee jaren voor de eerste
omwenteling stierf zij in 1867, drie jaren
de
ineenstorting van het Tweede Keizerrijk. Als J 6 a 20jarig jongmeisje had zij Keizerlijke herinneringen verkregen,
in zoover zij meer dan zes jaar de intieme vriendin was
van den }Sten Consul, later ystell Keizer van Frankrijk.
In ~ov. 1802 ontving «Georgina», de streelnaam door
Bonaparte haar toegedacht, haar <. ordre de debut ~ aan
de Comedie fran<;aise.
Zij zou Racine's Clytemnestre vertolken in zijn Iphigenie
en Aulide (1675) en ofschoon, tijdens het stuk, niet
weinig kabaal werd gemaakt tegen haar medespeler
Talma, (Achille) waardoor de debutante reeds eenmaal
gezegde ,'ersregels moest herhaien en het in-de rol zijn
daardoor niet weinig verflauwde, was men het terstond
ecns over de buitengewone kracht en de ongemeene
hartstochtelijkheid, die zij reeds in de eerste scene met
I phigenie ten toon spreidde.
Daarbij kwam dat hoe weelderig de I6-jarige actrice
ook lichamelijk mocht ontwikkeld zijn - haar geestelijke
uitrusting toch die van eefI jongmeisje bleef en men dus
nog grooter verwondering aan den dag legde over de
vroegrijpheid van haar talent, dat haar, een I6-jarige, in·
staat stelde eene moeder-rol als die van Clytemnestra te
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vervullen. Te speien met de maestria waarvan zij deed
blijken, toen haar metalen lok- en klokstem Agamemnon,
op zijne woordcn dat zij niet in een paleis, maar in een
legerkamp was, liet hooren:
Oll tout

VQUS

est sOllInis;

le sort de I' Asie en vos mains est remis;
Oll je vois sous nos lois march er la Grece entiere,
Oll le fils de Thetis va m'app ler sa mere;

0"

en dan, op de eene stembuiging na de andere, in de majesteit van haar marmeren gestalte en de imperatorische schoonheid van haar gelaat den breeden orgeltoon te doen aanbruisen :
Dans quel palais superbe et pleill de ma grandeur
Ptlis-je jamais paraitre avec pltlS de 'plelldeur?
Het pleit was gewonnen en Mlle Raucourt die in een
loge *) haar leerling zat te bemoedigen, steeg naar de wolken.
De Eerste Consul aanwezig met «cette bonne et ravissante Josephine» zag het parterre gevuld met hoogvvaardigheidsbekleeders, aanzienlijken en artisten. Spoedig
daarop speelt zij AmenaYde in Voltaires Tancrede Idame
in l' Orphelin de la Chine, Emilie in Cinna en eindelijk

Phedre.

Josephine had een eenvoudigen blauwen mantel (Marie
Louise profetisch genaamd) met borduurwerk aan George
gezonden en de Eerste Consul aan haar er. aan een harer
meest geduchte medespeelsters (Mlle Duchesnois) 3000
francs elk. De Eerste Consul bleek ook buiten het veldheersvak een goed strateeg. Over hare talenten is maar
een roep en toch wordt d~ze overtroffen door den roep
van hare schoonheid. Het Journal des Dcbats (van Dec:
1802) schrijft: «Door een buitengewonen roep van schoonheid voorafgegaan, is Mlle George daar niet beneden gebleven; haar gestalte paart aan fransche gratie, regelmaat
en adel van grieksche vormen; hare lijnen doen Apolla's
zuster herrijzen, wanneer zij aan de boorden van de Eurotas,
door haar nymfenstoet omringd, hooger dan allen het
hoofd beurt.
»r n dit schoone lichaam huist een ziel, gereed zich uit
te storten.
«Zij gelijkt Pygmalion's Galathea, vol levenswarmte en
daarom doet zij niet enkel aan een standbeeld van Parisch
marmer denken.:t
Een paar jaar later als Voltaire's Semiramis «gaat» ,
schrijft dat zelfde dagblad: «:'lIen komt om MlIe George
te zien; de schoone Babylonische Koningin trekt de menigte,
zij is even belangwekkend in de momenten dat zij trot5
en majesteit als SOll vereine van een groot rijk moet vertoonen, als in de pathetische tooneelen, waarin zij lijdenssmart en wanhoop tot uiting moet brengen, van een moeder
die slechts een wraakzuchtig moordenaar in haar zoon
terugvindt. :t
Allermerkwaardigst in deze vrouw is, dat zij, te midden
van haar fel bewogen leven, hare uiterlijke schoonheid
behield. Parijsche kroniekschrijvers uit het tijdperk der
Bourbons en der Orlean sen de Janin's, de Gautier's, de
Saint Victor's, de Houssaye's zijn eenstemmig over df'
gratie en df' schoonheid van M le George op So jarigen
leeftijd. Theophile Gautier zegt: « On danks het vrij groot
aantal lustra dat MI'e G., de Grieksche Melpomene, telt,
is zij nog mooi, zel"s heel mooi. Men zou - zonder een
oogwenk weifelens, haar voor een medaillon van Syracu~e
kunnen nemen of voor een Isis van de Eginetische bas·
reliefs. §)
$) "Une petite loge d'avant-scene ,[ui donnait sur le theltre". (\lCmoires inedites de Mlle George par P. A. Cheramy Libr: Pion 1908.)
.) Egina, een der eilanden tegenover de Peloponnesus, is hij hel
aanbreken der Sne eeuw een kleine bloeiende staat. Zijn. kunstenaars
zijn zeer geZücht; zij worden met orders overstelpt: met bestellillgen van
bronzen beelden voor zegevierende athleten eil ex.voto·s voor heiligdolll lllen
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(Geestelijk Voorouders, Studieen over ollze beschaving door ,\.l'ier>oll
TI Hellas zoe deel Haarlem H. D. Tjeenk Willink 1893).
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«De wenkbrauwboog, onvergelijkelijk zuiver en fijn, over·
spant twee oogen, vol tragisch gevlam en geschitter;
haar dunne rechte neus (door een schuinen neusvleugel
gesplitst, die trillend zieh opent en sluit) loopt in haar
voorhoofd samen door een linie van hoogen eenvoud;
de lippen bebben een machtigen, een fier-minachtelijken
trek, die zieh plooit naar de mondhoeken. Het is of een
wraakzuchtige Nemesis de ure verbeidt dat zij haar leeuw
met de bronzen nage\en zal ontketenen. Toch heeft diezelfde mond, niet saamgeprest, beminlijke lachjes van
vorste\ijke gratie en haast ondenkbaar is het, hoe hij. na
de antieke of moderne verwenschingen weggeslingerd
te hebben, zooveel tec!:re bekoorIijkheid kan teekenen". Maar het merkwaardigste van alles is we\ een brief van
Victorien Sardou aan Cheramy een zestal jaren her (1906
of '07) over Mlle George geschreven. Daarin zegt de groote
dramaturg haar in Rodogune en Lucrece Borgia in 1842
of 1843 gezien te hebben en, ondanks haar naderende 60
jaren en haar hinderlijke zwaarlijvigheid, in haar te hebben
bewonderd een cwaarIijk koninklijke gestalte'. Sardou
roemt in Lucrece haar houding, haar standen, haar gang*)
en haar gebaren evenzeer als haar sonore stern.
Begonnen op 15 a 16 jaar wijst haar staat van dienst
in het Theätre franc;ais het jaartal 1817 aan als haar
ontslag. Zij is dan nauwlijks 30 jaar en wij vinden haar
zes en dertig jaar later nog eenmaal in het Maison de
Moliere terug als zij, afscheid van het tooneel nemend,
op 66 jarigen leeftijd Cleopätre in Rodogune speelt.
In dat tijdsverloop heeft zij jaren achtereen in het Odeon
gespeeld en als een Zigeunervrouw gezworven; heeft
op de lauweren gerust harer triomfen in Rusland en Zweden;
heeft haar hart en haar beurs nog tallooze malen geopend
en is eindelijk, de laatste jaren v66r haar tooneelafscheid,
terechtgekomen op vierdenrangsplanken en bij kermisartisten, bij wie zij hare prille kinderjaren had gesleten.
Het lot van alle enfants de Bolzeme, wie geen goede
fee wenkt en bewaakt, is het hare en zij die in
KeizerIijke weelde en Byzantijnschen pronk van en op het
tooneel had geleefd - daalt trapsgewijs tot jammerIijke
nooddruft. Plastische kunstenaars, hoe hooger zij in hunne
beelding hebben gestaan, vallen te lager als zij eenmaal,
gelijk George, in allerlei doleantie zijn gesleurd.
·Een tehuis voor tooneelartisten, gelijk Frankrijk er sinds
12 jaren een bezit, is een dringende eisch des tijds. W eelde·
kinderen, die zooveel hartstochten deden navoelen, moet
de verbittering der nooddruftigheid dragelijk worden gemaakt, want «kindren zijn ze altoos."
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.) Even schoon en klein als hare handen waren, even leelijk waren
hare yoeten.

Napoleon plaagde er zijne Georgina meermalen

me~.

BRIEVEN UIT BRUSSEL.
Baldus et Josina.
Piece en vers en 3 actes et 6 tableau x de Mr. Paul Spaak.

Er was een tijd - naar men zegt, nog niet zoo lang
geleden - dat eene premiere van een nienw werk eens
begischen schrijvers, bij hare aankandiging steeds groote
hilariteit verwekte. In drommen trokken de Brusselaars
dien avond naar den schouburg op, met het heilige voornemen zich eens terdege te vermaken .... en wel ten
koste van den auteur. Het stuk moest tegen wil en dank
belachelijk zijn. Het publiek, meerendeeIs bestaande uit
vrienden (?) van den schrijver, uit broodnijdige artisten en
sceptische dagbladschrijvers, gaf gedurende de voorstelling
op zeer luidruchtige wijze aan zijne gevoelens uiting en
herhaaldelijk werd den artisten het verderspelen belet,
door spottende opmerkingen of sarcastische uitvallen van

uit de zaal. Menig belgisch tooneelwerk is dan ook onvergetelijk geworden door het tumult en de wanorde,
welke het tijdens de eerste opvoering teweeg bracht.
Voorwaar, een weing aanlokkelijke reputatie!
Doch de tijden en zeden zijn veranderd; zelfs in Belgie.
Heden past het niet meer om in den schouwburg luide
van zijne onvoldaanheid over de prestaties achter het voetlicht blijk te geven. Hoogstens tijdens de entr'acte wordt
er in de «couloirs> op gedempten toon eene meening geuit.
Zij is weliswaar aarzelend en onzeker, doch in harmonie
met de duffe stemming in de zaal. Toch wordt er na elk
bedrijf langdurig geklapt; het stuk schijnt te behagen.
Aan het einde der voorstelling roept, schreewt men om
den auteur. Het scherm rijst endaalt tot in het oneindige
en het succes blijkt enorm.
Maar den komenden morgen verschijnen de couranten
en vellen een vonnis. Zij zeggen dat het stuk van den
vorigen avond weinig beteekent, dat het eene teleurstelling
is, dat men meer had verwacht. En bij de tweede opvoering
is de schouwburg slechts half bezet ....
Zoo gaat het al te dikwijls, zoo ging het met het jongste
werk van Paul Spaak. Met de opvoering van «BaIdus et
Josina .. is het z.g. Theatre BeIge ingewijd. Na eindelooze
besprekingen en beraadslagingen tusschen letterkundigen,
schouwburg-direkteuren en kunstbeschermers, - uit den
aard der zaak met oneenigheid gepaard - heeft het
Theitre Royal du Parc het aangedurfd om «sous le haut
patronage de S. M. le Roi> en met behulp van de noodige
subsidies, dezen winter eene proef te nemen met een
belgisch theater.
Terwijl tot dusverre met minachting werd neergezien
op stukken van belgische dramaturgen, - enkele uitgezonderd - zijn deze heden met hunne Parijsche collega's
in rechten gelijk gesteid en zullen er elk seizoen een vast
aantal werken van hen worden opgevoerd. Er schijnt dus
in Belgie geen gebrek te zijn aan tooneelschrijvers; alleen
het publiek - belust op Parijsche noviteiten en wantrouwig
in de artistieke gave hunner landgenooten - draagt de
schuld van alle eIlende.
Zoo spreken de geestdriftige voorstallders van het
«nationaal theater», dat nu eindelijk de miskende en verborgen talenten - het leeskomitee heeft reeds meer dan
twee honderd manuscripten ontvangen - uit hunne ballingschap zal komen verlossen.
Het zou echter onjuist zijn om het debuut van het
belgisch theater naar het nieuwe werk van den Heer Spaak
te beoordeelen. De dichter van het onsterfelijk geworden
«Kaatje» behoort sedert lang tot die kunstenaars welke
bij het Brusselsche publiek in den gunst staan; zijn werk
is dus geen proef, het is eene bevestiging van zijn talent.

«BaIdus et Josina» is een eenvoudig verhaaltje. Het
speelt in Vlaanderen, in het lichte, zonnige Vlaanderland.
Baldus, de zoon van een klokkenluider, slijt zijne dagen
met droomen en dichten. Uren lang doolt hij door de
velden en akkers, waar de suizende wind het koren statig
wuiven doet. En in verrukking staart hij op naar den
blauwen hemel, naar de zinkende zon of naar de fonkelende
sterren in den nacht. Hij bewoont een armzalig vertrekje,
waar hij zijn vader bij het schoenlappen helpt. Doch het
handwerk gaat hem kwalijk af, want zijne gedachten zijn
altoos verre van hem. Alleen luistert hij gespannen, als
de oude man verhaien doet uit vroeger tijden. Het zijn
gebeurtenissen uit het leven van den grijsaard zeH, teere
klanken uit vergane dagen.
Doch in de nijveren vlaamsche streek bespot en beschimpt men den stillen peinzer ; men lacht om den armen
sukkel, die zich in alle eenzaamheid zachtkens wiegen laat
op de vleugelen zijner fantasie, instede van te werken en
zijne beurs te stijven zooals de anderen. Want de vlaamsche
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mannen zijn kloeke arbeiders, bezield met werklust en
liefde voor hun ambacht.
De leutige jongens en maagden uit het dorp, die joelend
en zingend hunne kermis gaan vieren, zij maken zich allen
vroolijk over den eenzelvigen Baldus. Zij roepen hem na
en zeggen dat hij gek iso Alleen Josina voelt zich heimelijk
tot den zonderlingen droomer aangetrokken. Zij is de
dochter van eenen rijken pachter en zal weldra den wever
Jacob huwen, die haar sinds hare vroegste jeugd werd
toegewezen, doch die zij niet bemint.
Op een zonnigen morgen, als Josina aan Baldus werk
brengen moet en zij het duister vertrekje schroomvallig is
binnengetreden, worden zij beiden hunner onbewuste vriendschap gewaar. Doch nu ontluikt in het hart van Baldus
eene teere liefde voor het bedeesde meisje, dat in stille
vervoering naar hem opziet en hij stort zijn eenzame ziel
ganschelijk aan haar uit. Hij zegt dat hij niet lachen, niet
zingen kan als de anderen, wijl hij hunne vreugde niet
deelt. De natuur alleen, de vogels, de wind en het
geruisch der golven doen hem juichen en vroolijk zijn.
Josina, geroerd door de mengeling van ongekende tonen,
zegt Baldus te verstaan en te beminnen.
Dienzelfden nacht komen zij samen in den klokketoren
van het dorpskerkje. In de donkere ruimte, vaag beschemerd
door den lichtenden hemel, die als een oneindige, blauwe
waas over de roerlooze landen ligt gespreid, zingt Baldus
zijne verzen aan Josina. Het zijn gloedvolle gedichten,
waarin bezieling trilt van de schoonheid der natuur, van
de schittering van het zonnelicht, van de koele bekoring
der stille nachten.
Maar als hij heeft bezongen het nijvere vlaamsche volk
en het blanke Vlaanderland, dan eensklaps ziet hij hoe
Josina zachtkens is ingesluimerd, met haar hoofdje rustend
op zijne knieen. En het bevreemdt hem dat de klank zijner
verzen haar niet meer heeft geroerd.
Doch Josilla's verloofde, de wever Jacob, werd zijnen
medeminnaar gewaar. Tijdens de kermis, bij het gejoel
der hossende paren en het wezenloos gebrul der zich bedrillkenden dorpelillgell, wordt Baldus wederom bespot en
getergd. En Jacob, verhit door den drank, werpt zich op
den weerloozen dichter en brengt hem eene diepe wonde toe.
Nu ligt Baldus ziek terneder in het door de zon geblakerd dakvertrek. Hij is genezend, al is de koorts nog
niet gansch geweken. Josina's vader zal echter toestemmen
in het huwelijk van zijne dochter met Baldus, mits deze
-gelijk de mannen van het dorp- op de boerderij zal
arbeiden, zijn geld zal verdienen en zijne verzen alle verbrandt. Josina is gelukkig; zij twijfelt niet of Baldus zal
dat offer gaarne brengen. Doch Baldus ziet haar ontzet
aan. Men eischt dat hij afstand doet van zijn schoonste
droomen, van zijn dierbaarst bezit, van zijn leven? Hij
zal zijne verzen moeten verbranden ? Josina heeft hem
dus niet begrepen. Zij was eene korte stonde slechts
verblind door den gloed zijner woorden, maar zij is gelijk
elk ander, niet bij machte de ziel eens kunstenaars te
verstaan. Zij ook staat verre van hem, zij ook heeft hem
nooit begrepen.
En Baldus sterft van uitputting en smart ....
De teere poezie, die ligt gesloten in de liefde van het
schuchtere meisje en den vurigen dichter, heeft den Heer
Spaak zijn lirisch dichtwerk «BaIdus et 'Josz'na» geinspire erd. Nimmer echter ruischte zijne poezie zoo vloeiend,
nimmer was zij zoo kleurrijk en harmonieus. Wellicht is
de handeling vaak wat traag en langdradig, doch de
verzen verliezen hunne wonderlijke bekoring niet.
Evenals Spaak's voorgaande werken is ook cBaldus et
Josina» een lied van liefde en poezie. En temidden van
de valsch-schetterende tonen en dissonanten, welke heden
tendage ons gestadig van achter het voetlicht worden
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tocgeblazen, is dit werk als het gekweel der vogelen na
het ratelende onweer.... Nochthans heeft «BaIdus et
'Josina » slechts vijftien opvoeringen beleefd en speelde
men meestentijds voor half volle zalen. De reden hiervan ?
Zij is moeilijk te gissen; wellicht intrige, partijdigheid, de
oude gebreken I
Arme belgische schrijvers, waarlijk uw lot is hard in
deze booze wereId !
LEOPOLD ALE'fRINO.

NEDERLANDSCHE ARTISTEN IN DEN
VREEMDE.
Van bevriende zijde wordt mlJ mededeeling gedaan van
het volgende schrijven.
Antwerpen.
Aan
de Heeren L. Bertrfjn en A. van der
I/orst, Bestuurders van den Konz'nklifken
Nederlandschcn Schouwburg T. S.

Geachte Heeren,
Het is mij een genoegen U mede te deelen dat de
Tooneelraad, die de samenstelling van Uw gezelschap goedkeurde, met zeer veel lof van Uwe vertooningen gewaagde
en in de vergadering te allen kanten stemmen oprezen
om de geschiktheid der nieuw aangeworven artisten te
prijzen en de zorg, waarmede gij nieuwe werken voor het
voetlicht brengt. Wij mogen U gelukwenschen bijzonder
met het optreden van Mevrouw van der Horst, wier groot
talent een verhoogden luister aan ons tooneel verschaft.
Wij waardeeren ten zeerste Uwe voortreffelijke geslaagde
pogingen om al de leden van het gezelschap tot harmonisch samenspeI te brengen in de werken, die gij hebt
gemonteerd, Uw kieschen smaak in de tooneelschikking
Uw uitmuntenden kunstzin bij het kiezen van nieuwe
stukken.
Wij hebben de overtuiging, Mijnheeren, dat Uw streven
niet onbeloond zal blijven en dat het publiek hoe langer
hoe meer, nog in dit speeljaar, door zijne opkomst U zal
vergoeden voor Uwe inspanning en Uwe opofferingen.
Aanvaardt, Mijnheeren, de betuiging mijner volkomen
hoogachting.
De Schepm, Voorzitter van den Tooneelraad
(get.) FRANS VAN KUYCK,
Schepen van Schoone Kunsten.
Deze brief is in meer dan een opzicht belangrijk. Vooreerst, omdat wij daaruit met genoegen vernemen, hoezeer
in Belgie worden gewaardeerd twee van onze tooneelkunstenaars, die wij hier zoo noode missen. Nog dezer
dagen vermeldden de Antwerpsche bladen het groote
succes van de door on zen van der Horst gemonteerde
Unz'verseele Erfgenaam van Regnard.
In de tweede plaats, omdat dit alweer koren op den
molen is voor hen die zoo te recht klagen over de houding
van onze overheid in Nederland tegenover de kunst. In
derdaad de tegen stelling is treffend: bij onze zuidelijke
naburen presideert een schepen den «Tooneelraad» en
moedigt de kunst a(j.n door hartelijke belangstelling - in
N ederland blijft de vroedschap volmaakt onverschillig voor
het tooneel, behalve in den laatsten tijd op een punt:
onbekookte censuur.
Zullen wij dan altijd de Chineezen van Europa blijven?
Quousque tandem?

C.A. V.

CORRESPONDENTIE.
Een brief uit München moet wegenR plaatsgebrek tot
het volgende nummer blijven Iiggen,
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A D VER T E N T I E N.

J.N.MULDER

YAN DUREN'S Corsettenmagazijnen
AMSTERDAM

Breedstraat 50, UTRECHT,

UTRECHT -

COSTUMIER van:

CORSETTEN NA AR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden, omdat onze collectie corsetten
- C. P. a. 1& Sirene, Paris - voor elk normaal 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, voor U
er toe besluit een corset te koopen, deze C. P.·mode"en
bij onS aan te passen, dan kunt U er zeker van zijn
een corset te krijgen, dat voor uw figuur geschikt is
efl uitstekend past, terwijl dit bij maatwerk nog lang
niet altijd het geval iso

De Koninkli;ke Vereeniging
"Hef Nederlandsch Tooneel"
te Amsterdam,
Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap
(Directie v. Eysden)
te Rotterdam,

bevee1t zieh aan voor de levering
van COSTUMES benoQdigd
voor:

---

ME 0 I N E T T E.

TOONEELVOORSTELLINGEN,
T ABLEAUX VIV ANTS,
GECOSTUMEERDE BALS,
HISTORISCHE OPTOCHTEN,
OPERETTES, enz. enz.

Zeer gemakkelijk - EMPIRE·MODEL.
Lang naar onder, borst volkomen vrijlatend.
Zeer aanbevelenswaardig in verbinding met eenen
Bustehouder.
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Maar toc.h is de dialoog hier en daar sterk gepeperd,
meer dan In de latere werken van den schrijver: kI"e.
Josette ma jemme en La petite Cbocolatt'ere, en daarom is
voor de vertooning groote tact onontbeerlijk. Dien tad
bleken de speIers allen te bezitten, onder de uitmuntende
regie en het dapper voorgaan van den Heer Brondgeest.
Als we dat eens .vergelijken met wat wij vroeger op diezelfde plailken zagen sI epen : wat ging het hier in een
razend tempo en hoe wisten allen zelfs op de kritiekste
oogenblikken den goeden toon te be waren !
Hef is overbodigeen voor een de vertooners te noemen
om hun den lof te geven die hun toekomt: allen zonder
onderscheid hebben uitmuntend werk geleverd.
Met de vertaling heb ik mij niet wel kunnen vereenigen. «Un point, c'est tout» kan niet letterlijk worden
weergegeven door ~een punt, dat is alles». Maar bedenkelijker nog was de misvatting van den vertaler ten
opzic?te van de fundie van Lescalopier, die zegt tot
«toezlenden voogd:t te zijn benoemd. Deze brave provinciaal is overeenkomstig art. 393 Code Civil benüemd
tot curateur au ventre (curator ventris), en onze wet kent
hetzelfde rechtsinstituut in art. 403 Burgerlijk Wetboek,
waar gesproken wordt van «curator over de ongeboren
vrucht» , die eerst wanneer het kind levend ter wereld
komt, van rechtswege toeziende voogd daarover wordt.
Waarom aan Lesealopier niet gegeven de titel, dien de
wet hem toekent? Doch behoudens deze bedenkingen
tegen de vertaling heeft het Frascati-ensemble in het genre
werk van den eersten rang gegeven en zijn reputatie
blijvend gevestigd; zijn succes is verzekerd.
C. A. V.

AMSTERDAMSCHE KRONlEK.
(10.000.000

voor een kind.)

Toen de Frascati-onderneming van den Heer Chrispijn Jr.
haar campagne opende met het Cafetje was men het er
algemeen over eens (de albedillers uitgesloten), dat dit al
een zeer gelukkige gceep was, en het stuk hiefd dan ook
onverwacht lang het affiche. Avond aan avond had Frascati een volle zaal, en de stijging van het gehalte van
het publiek hield gelijken tred met die van het gehalte
der voorstelling.
Zou dit duurzaam zijn? Zou de nieuwe leider er in
stagen dat publiek te blijven boeien, zijn voorstellingen
te houden in de goede lijn, of zou hij noodgedrongen
moeten terugkeeren tot het oude Prot-regime?
H et nieuwe stuk (10.000.000 voor een Kz'nd) schijnt
op deze vraag een afdoend antwoord te geven. Het toenemend succes van dit blijspel toont dat de optimisten
gelijk hadden, en dat de nieuwe koers in den Frascatischouwburg door het publiek op den rechten prijs wordt
geschat.
Men sehijnt zieh er rekenschap van te geven, dat er
een hemelsbreed verschil bestaat tusschen de wijzen
waarop e.en vroolijk spel aan het publiek kan worden gepresenteerd. In het October-nummer van dezen jaargang
vestigde ik hierop reeds de aandacht; doet men het op
de wijze, die vroeger bij het Prot· ensemble gebruikelijk
was, dan zal het heel iets aftders zijn dan wanneer het
gespeeld wordt zooals nu onder de spelleiding van den
Heer Chrispijn, met fijnen smaak, en brlIlant les planches.
Ik wil dadelijk daaraan. toegeven, dat de keus van het
stuk ook ditmaal gelukkig is geweest. L'enfant du Miracle
is een der geestigste vaudevilles van het geheele Fransche repertoire. Ik zag het stuk reeds ongeveer twaalf
jaar geleden, en het beleefde nog verleden jaar een succesvolle reprise in het AtbCnee te Parijs. Het is gebaseerd
op een aardig, in de werkelijkheid zeer mogelijk gegeven,
en Paul Gavault ontwikkelt de casus-positie volkomen
logisch, terwijl hij zijn vis comica put uit die ontwikkeling zeIve, zonder zijn toevlucht te nemen tot gedwongen
toestanden of caricaturen-teekening. Hier is de bonne
gauloiserie aan het woord.

ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
MINNESPEL. -

AFSCHEIDSSOUPER. _. ZIJN EVENMENSCH.

Minnespei is een van de stukken uit Arthur Schnitzler's
vroegere periode. Het behandelt de liefde van een jong,
onervaren meisje uit de stad van de Don Juans, Weenen.
Haar vader, die in het orchest van een opera meewerkt
als violist, is 's avonds altijd naar den schouwburg, zoodat
Christine, sedert haar oude tante, die bij hen inwoonde,
overleden is, meestal alleen blijft. Een vriendin Mizi
Schlager, een luchthartig, het plezier en de vrijage minnend meisje, heeft Christine, op aandringen van haar
nieuwsten amant Theodoor, in kennis gebracht met een
jongmensch, vriend val1 Theo, die hem eenige aangename
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verstrooing heeft willen bezorgen, teneinde hem af te
brengen van een liaison met een getrouwde vrouw. Christine bemint Frits met al de illusies, de passie en de over·
gave van een eerste liefde, waaraan zij het groote, zuivere, alle conventioneele fatsoensbegrippen o\'erheerschende
gevoel in zich draagt. Frits daarentegen is een gevoelige
zwakkeling, een goede, teerhartige jongen, verstrikt geraakt
in de netten van een demo nische vrouw. Hij voelt wel
het mooie en het zuivere van dt! liefde van Christine,
maar kan er zich niet geheel aan overgeven, afgeleid als
hij telkens wordt door de gedachten aan de andere. Want
hij vreest bespionneerd te worden, een niet ongegronde
vrees trouwens, want als Frits en Theodoor gezellig bijeen
zijn met Christine en Mizi, wordt er gebeld en verschijnt
de bedrogen echtgenoot. In de haastig ontruimde kamer
toont deze metgroote minachting, als antwoord op de verontschuldiging van Frits dat hij eenige vrienden op bezoek
heeft, de achtergelaten vrouwenkleeren. De man zegt geen
woord, maar in zijn gebaar schuilt de vraag: «Wat is
q-tijn vrouw dan wel voor jou geweest? ~ Een echtgenoot
in zoo'n situatie lijkt een Iievelingsmotief van Arthur
Schnitzler, 't welk hij trouwens in een, later geschreven,
een-acter, waarvan mij den titel niet wil te binnen schie·
ten, nogmaals verwerkt heeft met bijtend cynisme en
fijn-psychologischen speurzin. In Minnespei gaat hij er niet
verder op door, zoo komt het dat in dat stuk een onzuiverheid ontstaat, omdat juist in een breeder en dieper
uitgewerkt tooneel tusschen Frits en den echtgenoot, de
verhouding waarin hij tot diens vrouw stond, aan ons duidelijk had kunnen worden gemaakt. Nu is er in de liefde van
Frits en voor de getrouwde vrouw, en voor Christine iets
dualistisch, waar wij 't bij scherper beschouwing, onmogelijk mee eens kunnen worden. Ook Schnitzler moet,
in de constructie van zijn stuk, dien klip hebben ontdekt
en is dien om het hoofdmotief van zijn stuk er niet op
te doen stranden, een heel eind ontweken. De liaison
met . de getrouwde vrouw wordt dan ook alleen aangewend om Frits in een duel te wikkelen, waarin hij wordt
doodgeschoten, zonder dat de wachtende Christine iets
daarvan weet of vermoedt. Als zij eindelijk verneemt dat
haar Frits in den dood ging - om een ander, breekt
haar smartelijke vernedering. slechts speelgoed voor hem
te zijn geweest -- los en, in haar liefdeswanhoop, verlaat zij haar huis om er niet weer in terug te keeren.
Minnespei is een stuk met prachtige, schoon niet uitgewerkte, motieven. Wat zou b.v. de Schnitzler van thans
een diep. doorwerkte figuur weten te maken van den vader!
Nu is het van inhoud een beet je leeg gebleven, een leegheid die nauwelijks gevoeld wordt door de fijne. gevoelige
dialoog waarin Sehnitzler zijn werk heeft gesehreven.
Minnespei is hier vroeger, onder directie van Le Gras
en Haspe~s, meer vertoond. Toen speelde Mevr. v. Kerckhoven-Jonkers de rol van Christine die nu EIsa Mauhs te
vervullen heeft gekregen, terwijl Mevr. v. Eysden Mizi
Schlagerwas thans gespeeld door Mej. Duymaer v. Twist.
De Heer Tartaud speelde indertijd de rol van Frits, nu
zoo verdienstelijk vervuld door Cor. v. d. Lugt-Melsert.
Is het wonder dat, DU de directie van het Rotterd. Too·
neelgezelschap zulke talentvolle, jeugdige krachten tot
hare beschikking had, dit stuk weer werd' opgehaalll! Oe
vertooning muntte dan ook uit door bizondere frischheid.
Van den ouden violist Weiring, die zulke prachtige levens·
ware dingen zegt, heeft Henri Poolman een treffende uitbeelding gegeven, evenals Mevr. Pool man uitstekend in
den toon was als juffrouw Binder.
Na de pauze nog een eenacter van Schnitzler, een
niemendalletje, maar fijn en geestig geschreven en bovenal,
uitmuntend gespeeld door Mej. Duymaer v. Twist en de
Heer v. d. Lugt-Melsert.
Het blijkt meer en meer dat we in den Heer Henri

Poolman een Zf'er kundig regisseur hebben gekregen, alles
was, met goeden smaak, tot in de puntjes verzorgd!
Waarlijk, een tooneelavond, die bij zal blijven en die ons,
met dit «jeugd-Ensemble:t weer hoopvol gestemd heeft
voor de toekomst.
Een blijsp~l! ...
Is er wel een vorm van tooneelschrijfkunst. welke zoo
door en door, zoo innig verband houdt met het groote,
geweldige blijspel dat «Het Leven» heet? Daarom is een
goed en gaaf blijspel zoo moeiIijk te schrijven omdat de
onwrikbare logiea, welke immers ook in het werkelijke
leven zoo'n onafwijsbare plaats inneemt, geen oogenblik
mag worden losgelaten. En nu is het wel eigenaardig op
te merken hoe tooneelschrijvers met hun stukken en in 't
bizonder met hun blijspelen, zich in den regel van de
logica slechts bitter weinig aantrekken. Ik heb zoo den
indruk dat ze, tijdens de conceptie van hun werk, bij
zichzelf denken: och, ik kan best de logica eens laten
glippen, terwille van een of an der aardig of lachwekkend
tooneel, ik schrijf immers een blijspel!» Zij die zoo denken
toonenvan -het moderne blijspel'heel weinig te begrijpen.
Beter ineens· een geweldig, dwaze klucht, dan een, met
de pretentie van een blijspel aangekondigd on waarschijnlijk
verhaal. We willen in een blijspel het leven zien, waar,
achter elke vreugde zich het verdriet verbergt en waar,
achter elken -lach onmiddelijk een traan schuilt, het moet
ons blij eil gelukkig maken, zooals de zon wel kan doen
op een druiligen dag. Het blijspel behoort aan den glimlach, de eenige lach die het menschelijk gelaat niet
vervormt tot een afschuwelijk onwezenlijk masker, maar
het integendeel verzacht en verheldert tot een harmonisch
geheel.
Ik ZOll niet grif willen beweren dat ,Zijn Evenmens»
tot dat soort blijspelen behoort, hoewel niet mag worden
ontkent dat Marcellus Emants ons een dergelijk deed verwachten. Werd hij niet nog onlangs in een causerie over
Hollandsche schrijvers, door Herman Robbers te Antwerpen
gehouden, de Johannes de Dooper der nieuwe letteren
genoemd? «Zijn «Nagelaten Bekentenis» en »Inwijding»
staan daar als rijpe, sterke, met iets als onmeedoogend
intellect geschapen werkstukken" zei Robbers. En nu is
het ",ei eigenaardig op te merken hoe Emants juist in
zijn tooneelschrijfkunst dat «onmeedoogend» intellect ten
eenenmale in den steek laat, om het te vervangen door
een bizonder welwillende onverschilligheid. Acht hij het
publiek -. dat toch ook zijn boeken leest - niet rijp
genoeg voor die per tOOlleelwerk of lijkt hem een stuk,
ontworpen met «onmeedoogend intellech niet op het
tooneel thuis te behooren? Zijn Domheidsmaeht is daar
om en het een en het ander te ontkenner.. Het meest
voor de hand liggende is dat Marcellus Emants niets anders
heeft willen schrijven dan eenamusante spotternij op zijn
evenmensch. Daartoe heeft hij zieh een domine gedacht,
die niet alleen Strever heet, doch ook een strever is en
eengroote liefde koestert voor zijn naasten. Echter is
domine niet in staat zooveel leed te verzachten en nooden
te lenigen als hij wd zou willen. Een erfenis "an 3 ton
schenkt hem daartoe dan de gelegenheid. De voorwaarden
van den erRater zijn dat Domine het eerste jaar slechts
de beschikking krijgt over de rente van het kapitaal en
dat hij in den Haag gaat wonen. Hij aanvaardt die voorwaarden en verhuist van zijn standplaats in de provincie
naar de Residentie, alwaar hij zieh geheel en alovergeeft
aan zijn behoefte om wel te doen. Maar wat vroeger
steeds zijn mooiste ideaal is geweest, wordt voor Domine
Strever langzamerhand eell plaag. Als ik spek in de kast
heb dan waarschuw ik de muizen niet, zegt in het laatste
bedrijf d{' pessimistische, levenswijze dokter de Hoorn
tot den zoo wreed ontgoochelden domine. Hierin ligt de
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kern van het blijspel. Strever is een goed mensch met
een idealistisch verlangend, kinderlijk hart, die er genoegen
in vindt de muizen van zijn sJ.>ek te laten knabbelen.
Zijn vrienden komen bij hem leenen en de deur wordt
pi at geloopen door menschen van allerlei liefdadige instellingen die hem lijsten ter inteekening komen aanbieden.
Domine zeH droomt er van een Vereeniging op te richten
die alleen daar helpen zou waar alle bestaande instellingen te kort schoten van wege hun onderling gekibbel
en naijver. Een door Marcellus Emants, wel heel
geestig gedachte aanvullingsvereeniging dus. Domine heeft
er geen tijd voor, evenmin als voor de belangen van zijn
huisgezin, de liefdadigheid neemt hem zoo heelemaal in
beslag, het is zoo ontzettend moeilijk wel te doen dat de
beslommeringen domine boven het hoofd groeien. Het is
zijn evenmensch alleen maar om zijn geld te doen, evenals
de muizen listig op het spek afkomen. Zijn dochter vindt,
nadat ze in den Haag is gaan wonen, haar aanstaande
verloofde, een degelijke jongeman uit de provincie, stijf
en burgerlijk en geeft den voorkeur aan den stiefzoon
van Domine's overleden broer, een Haagsche nietsnut, wien
het ook meer om het geld dan om de dochter is te doen.
Het blijft dan ook niet lang uit of Domine zit zeH aan
den grond en is verplicht. ten einde een, in goed vertrouwen, geteekende borgtocht te voldoen, bij zijn vrienden
aan te kloppen om hulp. Maar dan, als ze merken dat de
kast leeg is, stuiven de muizen naar alle hoeken en gaten,
en is het dokter de Hoorn die Domine uit de verlegenheid
redt. Het misbruik dat van domine's goedheid gemaakt
wordt, doet hem, op 't laatst, zijn evenmensch haten in
plaats van liefhebben.
Tusschen deze beide tegenstellingen ligt de lange,
moeilijke weg, dien Marcellus Emants met zijn blijspel
ook op had kunnen gaan. Van de liefde tot de haat, van
het ideaal tot de werkelijkheid, wat ligt daartusschen niet
een schrijnend leed, wat al desillusies en wrange levenservaring. Hadden wij mogen verwachten dat Emants zoo
diep op zijn onderwerp in was gegaan, hij zelf heeft het
klaarblijkelijk niet gewild, maar ons slechts willen amuseeren met luchtiger spot. Van dat standpunt beschouwd, mag
«Zijn Evenmens» geslaagd worden genoemd, al is niet elke
situatie en l"lke daad in dit blijspel tenvolle verantwoordt.
Alex Faassen, die den zwaren rol vervulde van Domine
Strever, heeft dit gedaan op een wijze die boven allen lof
is verheven. Men bewondert zoo dikwijls Sarah Bernhardt
en Mevr. Mann-Bouwmeester, om wat deze tooneelspeelsters op hun leeftijd nog aan krachtig speI kunnen geven.
Oe 72-jarige Alex Faassen, al is hij dan ook maar een
man, mag daar waarlijk ook wel eens bij worden genoemd!
Aardig was Cor van der Lugt als John du Marteau
het Haagsche heerschap, helaas, slechts alleen een naam
dien de relatie van Marcellus Emants met de Vereeniging
«Neerlandia» in herinnering brengt. C. van Hees als
Lemmer leek zeH op een groote muis, hij had zich een
kostelijk type gemaakt van een agent van buitenlandsche
huizen, hoewel hij het over niets anders heeft gehad dan
over ratten en katten. Veel te overdreven en te ruw was
mevr. de Jong-Wertwijn als de brutale dienstbode. Deze,
överigens verdienstelijke actrice, leere toch zich in dergelijk soort rollen te matigen! Heel grappig Morrien als
de meneer uit de Javastraat en uitnemend alweer Mevr.
v. Eysden-Vink als Domine's echtgenoote. Mej. Martha
WaIden, die de dochter speelde, deed dit op dilettanterige
wijze, wat gaan en staan betreft heeft deze jeugdige beginnelinge nog alles te leeren. Memoreeren wij tenslotte
dankbaar dokter de Hoorn van Nico de Jong, die den
levenswijzen pessimist in den juisten toon wist te houden.
Het tweede bedrijf had ved succes, na het derde was
de stemming veel koeler, eigenaardig, waar juist dit derde
A. v. W.
bedrijf tot het beste behoort.
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BRIEVEN UIT MUNCHEN.
De loffelijke redactie van het «Toone~l, heeft mij wel
eenigermate in verlegenheid gebracht door mij aan te manen
tot beperking van mijn «theatermededeelingen) uit München.
Want de laatste weken hebben de Isar-Altheners overstroomd
metnieuwe werken, die de een meer de ander minder
aanspraak op erkenning hebben, maar die toch in elk ge val
de' vermelding waard zijn.
Ik zal dan om te beginnen maar niet uitweiden over
het stuk dat anders No. I op de lijst zou staan al ware
't maar om des schrijvers «Ruf»: der gute Rufvan Sudermann. Mijn Berlijnsche Toonee1collega zal wel over de
opvoering in de rijks-hoofstad schrijven, en voor dat referaat treed ik gaarne terug. Doch als den totaal-indruk,
dien de opvoering te München op 7 Januari in het Schauspielhaus heeft gemaakt, mag ik wel vermelden, dat men het
hier vrijwel op een lijn heeftgesteld met het veelbestreden
en toch zoo interessante Blumenboot. Zoowel de tooneelen
als de handelende personen missen 'lt'aarkeid, zijn fictie
van a tot z, maar het is prachtig van technische volmaaktheid, en die vaardigheid in de techniek is juist een van
de hoedanigheden waarin de Fransche auteurs zoo uitmunten,
maar die bij ons Duitschers te sporadisch zieh vertoonen
om niet hoogelijk te worden geroemd. Het is nu eenmaal
mode geworden, Sudermann te beschimpen, en die zoo doen
denken wel dat zij een cgutsitzenden Frack» aangetrokken
hebben van den laatsten snit; de arrogante Schaubühne
heeft zich zelfs niet ontzien een afbrekende kritiek van
Dr. Lessing, die het stuk als lektor van het hoftheater te
Hannover had leeren kennen, vaar de Uraufführung te
publiceeren. Snobisme, anders niet!
Maar het theaterbezoekend publiek is Hermann Sudermann voor zijn guten Ruf hartelijk dankbaar.
Veel valt er ook niet te zeggen van een nieuw stuk
dat de vorige week het voetlicht aanschouwde in het
Schauspielhaus: Mary's grosses Herz van Korfiz Holm;
het is, streng genomen, een zeer gewoon, alledaagsch
blijspel uit de hoogere kringen; maar toch is het de vermelding waard, omdat het een razend succt s had, en dit
succes ten volle verdiend was, want in het genre is het
werkelijk uitmuntend door den goeden toon en den gracieusen dialoog; het was iets heel gewoons, dat als iets
buitengewoons insloeg.
Hans Müller heeft onder den titel van Gesz'nnung zeven
eenakters te zamen gebracht, waarvan er vier iI] het
Residenz-Theater zijn opgevoerd. Het waren ~harmlose'
stukjes, zonder eenige aanspraak op literaire waarde, ge·
schreven en opgevoerd met geen andere of hcaogere bedoeling dan om een vroolijken avond te bezorgen, en die
dat doel volkomen hebben bereikt.
Du Gewissenssache heette het eerste. dat graaf Niki
en graaf Nux, vader en zoon, beiden laat werven om de
hand van een mooie kunstenares, in welken wedkamp de
zoon het natuurlijk wint, e( hter op lang niet alledaagsche
manier. \\Tant de voorkeur van de aangebedene krijgt hij
alleen door de jaloezie van de diva, als zij verneemt dat graaf
Niki zieh verlootd heeft met hare jeudige gezelschapsdame
Eveline.
1I1z'tlwoch, het tweede, ontleent zijne naam aan de
fataliteit die een dame uit de groote wereid vero;olgt,
welke allerlei ongeluk op dien dag heeft beleefd met haar
verschillende amants, wat ze verteIt aan een nieuwen
aanbidder, dien ze in den Mardi gras-nacht in zijn jonggezellen-woning is gevolgd. Het warme Stübchen wordt
dan door een ijskoude lucht bevangen, en de van liefde
eerst blakende aanbidder slaakt een zucht van verlichting,
als de karnevalsdame hem verlaat v6ar de twaalf slagen
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van middernacht het aanbreken van den ominösen Woensdag
hebben aangekondigd.
Lag de waarde van dezen eenakter voornamelijk in den
dialoog, waarbij het meeste succes was voor een oude
gedienstige die het Junggesellen-Heim met slimme berekening reeds vooraf voor een Mardi gras ontvangst inricht,
bij no. 3 trad het komische van de situatie het meest op
den voorgrond:
In das Höchste wordt een zeer aparte manier van bruidswerving ten tooneele gebracht. Oe neurastheniker Fabian
besluit een einde te makcn aan zijn doelloos bestaan van
rijken doeniet; evenals Octava Feuillet's M. de Camors
zegt hij het leven vaarwel omdat het hem verveelt, en
springt in de blauwe Oonau-golven. Maar in dien blauwen,
of lie\'er vaalgroenen Donau ziet hij dan opeens een jong
meisje kampen met de golven, eu zijn sprong in het water
geldt nl1 niet meer de vernietiging van het eigen leven,
maar de redding van een an der. Hij haalt de jonge dame
uit het water, maar deze is hem daarvoor alles behalve
dankbaar, want het is een sport-juffrouw, die hij gestoord
heeft bij het prijs-zwemnien! Wat niet be let, dat beiden
lanRs dezen zeer ongebruikelijken weg een paar worden.
Ten slotte Die Garage, waarvan de «Pointe,) meer dan
een der toeschouwers en onder hen uwen correspondent
ontgaan is, en waarvan alleen gezegd kan worden, dat de
levendige dialoog het op den koop toe heeft doen medenemen door een publiek,dat door de drie voorgaande
stukjes in de meest opgewekte' stemming was gebracht.
Een vroolijke avond, een vroolijkheid van goeden huize
en van goeden toon) is die niet de vermelding waard?
Met Professor Bernhardi. de comedie van Arthur Schnitzier, die op 8 Februari haar eerste opvoering beleefde in
het Schauspielhaus, zijn wij op heel ander terrein.
In een ziekenhuis te Weenen, het Elisabethinum, breekt
een conflict uit tusschen den dirigeerenden geneesheer
Prof. Bernhardi en den priester Reder. Oe medicus heeft
op een jong meisje een operatie toegepast met het uiterlijk
succes van alle hedendaagsche chirurgische maatregelen:
de operatie is gelukt, maar de patient zal <;terven. En
zuster Ludmilla roept den priester om de stervende het
laatstc oeliesel toetedienen. Daartegen verzet zieh de
arts; het jonge meisje heeft vol vertrouwen in het goede
resultaat der operatie, zij beseft niet dat haar toestand
hopeloos is, en dc geneesheer wil niet dat het kind door
het bezoek van den geestelijke zal vernemen hoe het met
haar gesteid is en haar schoon hoopvol vertrouwen zal
verliezen. Hij verzet zich tegen' de toelating van den
priester, eerst met woorden. ten slotte daadwerkelijk. Heeft
hij den geestelijke een slag gegeven? Zuster Ludmilla
yerklaart later onder eede dat dit inderdaad is geschied,
cvenwel om die verklaring later weder te herroepen. Wat
er van zij, de dokter wordt tot gevangenisstraf veroordeeld
wegens daadwerkelijke beleediging van een bedien aar van
den godsdienst~ En hij berust in dat vonnis: tot concessies
aan de tegenpartij, tot erkenning van ongelijk is hij niet
te vinden geweest, hoezeer daarop ook is aangedrongen,
o.a. door zijn vriend, den minister van Eeredienst; vooral
niet toen het hem duidelijk werd, dat het tegen hem gestookte kabaal zijn oorzaak voornamelijk vond in eerzuchtige bedoelingen van zijn klerikalen collega Professor
Ebenwald, die zijn positie aan het Elisabethinum wil verovereren. Tegen den vijand heeft hij gestreden, moedig en
overtuigd; doch nu hij de campagne verloren heeft, berust
hij in zijn vonnis en trekt hij zich in de eenzaamheid terug.
Het dramatische gegeven leende zich tot zeer uiteenloopende bewerking. Het had een gevat kunnen zijn,
concreet, scherp belieht, waarbij de tegenstelling der figuren
van den arts en den geestelijke voldoende zou zijn geweest om een spannend dramatisch conflict te scheppen,

dat op zichzelf een suCces had kunnen worden, onverschillig welk slot de schrijver er aan gemaakt zou hebben .
Schnitzler heeft zieh hiermede niet tevreden gesteid, hij
heeft het conflict als uitgangspunt genomen voor een reuzenkamp tusschen twee tegengestelde wereldbeschouwingen.
hij heeft het dramatische gegeven als basis genomen voor
een hoo~st belangwekkenden strijd van modernisme tegen
phariseische steile orthodoxie.
Er was bij die behandelings-wijze een groot gevaar
voorhanden, n.l. dat de schrijver te zeer de redenaarstribune zou bestijgen, dat zijn werk doctrinair zou worden,
en het drama in dialektiek zou worden verstikt, zooals de
Franschman Brieux zoo dikwijls heeft gedaan. ~chnitzler
heeft deze klip op meesterlijke wijze vermeden: zijn stuk
is van het begin tot het eind belangtijk tooneet gebleven,
en dit is wel een van zijn grootste verdiensten.
Het succes was groot, en van goed allooi; Professor
Bernhardi heeft een toekomst.
H. R.

BRIEVEN UIT BR lJSSEL.
Het tooneelseizoen spoedt ten einde: nog enkele maanden slechts en de schouwburgen sluiten wederom hunne
deuren.
Het Brusselsch theaterleven was dezen winter gelijk aan
dat. van andere jaren. De schouwburgdirecties droegen
zorg. voor eenen geregelden en snellen invoer van alle
Parijsche «nouveautes » en stelden hare zalen ter beschikking
van de meest roemruchtige uitheemsche kunstenaars. In
het Theätre du Parc deed een Bernstein-cyclus gedurende
vele avonden het intieme zaaltje onder den bijval vervaarlijk dreunen; eene serie voorstellingen van de PortoRiche's werken vierden er hoogtij.
Zoo leeft men in Brussel onder' den gestadigen invloed
der Parijsche cultuur en toetst het intellectueele leven aan
dat van Frankrijk's hoofdstad. Doch het leven, dat ginds
zoo krachtig en klankvol vibreert, heeft bij de vlucht zijne
frischheid geheel verloren en is in Brussel nog slechts de
zwakke echo van eene ver-verwijderden zang.
Meermalen heeft men het Belgisehe volk, dat opziet in
aanbidding tot het fransche vernuft, een gemis aan initiatief en oorspronkelijkheid geweten. Het «nationaal theaten
zou nu echter toonen, dat Be1gie zijn eigen kunstenaars
bezit en onafhankelijk is van elken vreemden invloed.
Het is dus zeer merkwaardig te kunnen constateeren,
dat de vijf tooneelstukken, welke sinds het in werkingtreden van het reglement tot aanmoediging der belgische
tooneelliteratuur, achtereenvolgens het voetlicht aanschouwden, in geen enkel opzicht onderlinge overeenkomst
toonen of door schrijvers van eenzelfde nationaliteit schijnen
te zijn geschreven. Ten onrechte heeft men dan ook beweerd, dat het «Theätre Belge» aan bepaalde tendenzen
is gebonden en zieh steeds scherp van elk ander theater
zal onderscheiden. Integendeel, de voortbrengselen vau
heden wijzen er op, dat in de toekomst de belgische
tooneelliteratuur veelzijdig wezen zal, als geen andere.
Want evenals het land zelf, innerlijk verdeeld door de
verscheidenheid vati rassen en talen, zoo is ook de dramatische letterkunde aan tallooze invloeden onderhevig.
Vandaar dat het be1gisch theater is bezwaard door een
opeenstapeling van theorien, door een' te-veel aan
problemen, kortom, dat de harmonie ontbreekt.
In «Le Mt'ra~e d' Or», een een-bedrijvig schetsje, waarmede twee jeugdige schrijvers, Maurice George en Jean
Redan, debuteerden, worden de meest uiteenloopende problemen aangeroerd. Om de uitwerking ervan bekommeren
de schrijvers zieh echter allerminst; trouwens, de tijd
ertoe ontbreekt hun.
Zij voeren een geleerde ten toonef!ie, die in samenwerking
met een zijner collega's een serum tegen cholora heeft
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ontdekt. Gedreven door geldelijke zorgen, neemt hij eene
proef op zich zelf, in de hoop beroemd en rijk te worden.
De proef mislukt echter en hij sterft door vergiftiging. Om
deze tragische handeling heen groepeerell zich eenige
personen van weinig belang: de hardvochtige en eerzuchtige collega, die zijnen medewerker tot het waagstuk
aanspoort; zijn zoon, die de dochter des huizes compromitteerende voorstellen doet.
cLe Mirage d' On is blijkbaar eene aankJacht tegen de
hedendaagsche maatschappij, waar het geld de machtigste
factor vormt. Zij is echter wat nalf en mist daarom alle
uitwerking.
cLe Maisonaux Chimerep van Mme. Marguerite Duterme,
is een stuk van gansch an der gehalte. Reeds eenige jaren
geleden heeft het Theatre des Galeries te Brussel en het
Theatre de l'Oeuvre onder Lugne Poe te Parijs, een
drama, getiteld «Vae Victis» , van deze jonge schrijfster
opgevoerd.
Het stuk. door het Theatre du Parc heden voor het
voetlicht gebracht. is een knap psychologisch werk, waarin
belangwekkende denkbeelden worden ontwikkeld. I:e Universiteitsprofessor Pa!'cal Magnier, is een philosoof van
groote vermaardheid; een superieur mensch, tot wien zijn
IeerHngen met vereering opzien Hij bezit de gave, de
geestdrift op te wekken voor hetgeen schoon is en edel
bij allen, die hem omgeven. Door de suggestieve kracht,
welke van hem uitgaat dwingt hij zijne leerlingen om te
trachten hem te evenaren.
Bij den dood van zijnen vriend Langrange, heeft :\Iagnier destijds diens zoon als kind aangenomen, en de jeug
dige Michel is nu een mijner meest vertrouwde discipelen.
De Hefde en de vereering van den student voor zijnen
meester zijn grenzenloos en het schijnt dan ook dat, wanneer
Magnier op veertigjarigen leeftijd met de jonge en maoie
Solange ,in- het,huwelijktreedt, Michel een stillen wrok
koestert tegen de vreemde eindringster». Solange heeft de
koelheid van Michel bemerkt en herhaaldelijk vraagt zij
eene verklaring Van zijn zonderling gedrag. Doch Michel
weigert steeds elken uitleg.
In eene zeer mooie, gevoelvol geschreven scene tracht
nu :\-fagnier de redenen uit te vorschen, welke Michel's
houding tegenover Solange zouden kunnen rechtvaardigen.
En het gelukt hem ten slotte Michel eene bekentenis te
ontrukken. Oe student wil het huis van Magnier verlaten,
omdat hij eene vrouw, een gehuwde HOUW bemint, Ilet
verheven moraliteitsgevoel van Magnier verbiedt dezen
echter de vlucht van lijn pupil goed te keuren. Zoolang
Michel's Hefde niet zondig is, behoeft hij haar niet te ontwijken, en kan hij ieder tier in de oogen zien. Doch .een
onvoorzichtig woord van Michel doet Magnier ervaren dat
de vrouw, die zijn pleegkind liefheeft zijn eigen vrouw,
zijne Solange is~ Oe slag, die den gele erde treft is hevig.
Getrouw echter aan de woorden, welke hij zoo juist heeft
gesproken, dwingt hij Michel om te blijven. \V ant hij ziet
geen gevaar; hij is verheven boven elke kleinzielige vrees,
boven alle kwade vermoedens.
En Michel blijft. Hij leeft in het huis, in de onmiddelijke
nabijheid van Solange. En zonder te spreken van de groote
liefde, die hij voor haar koestert, geniet hij van de teere
bekori~g welke zij uitstraalt. De verhouding van Solange
en Michel is dan ook zeer hartelijk en ongedwongen. Zij
lachen en schertsen tezamen als kinderen en geven zich
onbezorgd over aan de vreugde hllnner jeugd. Doch sinds
eenigen tijd is Magnier verontrust. Met argwaan slaat hij
Solange en _ Michel gade. En het duurt niet lang of hij
bemerkt dat zijne verheven denkbeelden slechts ijdele
hersenschimmen waren, dat hij zijne krachten heeft overschat. t:e geleerde, die zich boven het dagelijksch leven
verheren waande, is een mensch als ieder an der : hij is
jaloersch. Hij ergert zieh aan de luidruchtigheid van Solange.
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hij beknort Michelonder voorwendsel dat deze niet werkt.
En tenslotte verbicdt hij Solange met Michel samen te zijn,
want Michel heeft haar lief. Om die liefde te ontvluchten,
wilde zijn pupil destijds het huis verlaten. Het geheim dier
twee onbezonnen kinderen, die de innerlijkheid hunner
ziel zoo schromelijk voor elkaar hadden verborgen, heeft
zieh dus eensklaps geopenbaard.
En nu beseft Solange eerst dat Michel meer yoor haar
geweest is dan een vriend, cn dat haar man haar niet het
geluk heeft gegeven, waarop zij recht heeft.
Michel gaat heen. En het schijnt Magnier en Solallge
als is er iets teers in hen gebroken. als is een sluier over
hun huwelijksleven necrgedaald.

«La 1lfaison aux Chimere.p is een stuk van zeldzaam
dramatische kracht. Het is de vergeefsche poging van
eenen man, om zich boven de kleinheid van het menschelijke leven te verheffen.
Verraadt de eerste acte eenige onervarenheid, de twee
andere bedrijven zijn forsch geschreven, de dialoog is
vlot, de handeling boeiend. Alleen de persoon van 10.ris,
den oud-Ieerling van Magnier, is niet zuiver uitgewerkt.
Het is niet zeer duidelijk hoe deze san'astische zonderling
reeds in het eerste bedrijf. wanneer Michel Solange met
zichtbare terughoudendheid tegemoet treedt, het naderend
conflict kan voorzien. De schrijfster heC'ft blijkbaar ge tracht
hier eene ibseniaansche «stemming" te verwekken.
Het succes van <,La lVlaison aux Chimeres" was groot
en welverdiend. En na de vertooning van Spaak's «Baidus
el 7osina. is de opvoering van het werk van Mme.
Marguerite Duterme eene tweede overwinning voor het
«Theatre BeIge».
LEOPOLD ALETRINU.

REGISSEURS.
Thans nu er veel gesproken en geschreven wordt over
regie, is het niet zonder belang te luisteren naar wat
Adolph L' Arronge, niet in zijne hoedanigheid van blijspeldichter maar als regisseur en directeur van het Deutsches Theater te Berlijn, voornamelijk door hem ge sticht,
daarover geschreven heeft, nadat hij niet meer aan het
tooneel werkzaam was.
«Oe kunst der heeren regisseurs», zegt hij, «die in
onze dagen aan de Duitsche theaters een zekeren naam
gemaakt hebben, bestaat dikwijls alleen daarin, dat zij
den smaak en de handigheid hebben van een goeden
behanger. Zij weten de karners en andere tooneelen
heel aardig met allerlei benoodigdheden te stoffeeren,
werken "eel met zon- en maanlicht en brengen - zooals
men dat noemt - in alles «stemming».
Al is ·t ook de eerste taak van een regisseur, de uiterlijkheden op 't tooneel aan te geven, de omlijsting,
waarin het stuk speelt, daarmee in verband te brengen een taak van gewicht! - zoo moet 't toch v66r alles zijn
streven zijn den artiesten den inhoud en de stemming
van het stuk duidelijk te maken, hun bij de opvatting en
't weergeven der rollen, waar dit noodig is, voor te
lichten, hun aan te moedigen en hlln, wanneer 't wordt
vereischt, met voorbeeld te helpen. Dat wil zeggen, dat
een regisseur de eigenaardigheden van een tooneelspeler
niet mag onderdrukken, integendeel, hij moet daar rekening mee houden, n.1. bij de rolverdeeling; hij mag ook
eene tegenwerping of eene opvatting van een verstandig
en ontwikkeld acteur (en die zijn er velen) niet hooghartig van de hand wijzen, hij kan er dikwijls zelfs zijn
\'oordeel mee doen, wanneer die het geheel niet stoort of
verbreekt. Oe regisseur moet den acteur op 't tooneel geen
litteraire voorlezingen houden; 't is ook niet noodig, dat
hij, om met zijne bekwaamheid te pronken, heele stukken
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uit ('en conversations-Iexicon uit 't hoofd leert en die den
voordraagt. Toch gebeurt dit».
L' Arronge vertelt dan, dat hijeenen regisseur gekend
heeft aall een van de grootste Ouitsche schouwburgen,
die een zwak geheugen had en aanteekeningen uit de
lexicon op zijne manchetten schreef en atlas.
« De kennis, die de regisseur uit ße handboeken
haalt, zal niet altijd voldoende zijn; zij kan hem licht
in gevaar brengen zich belachelijk te maken. Oat mag
niet gebeuren, de regisseur moet steeds gerespecteerd
worden en, als hij nu den acteurs niets weet te
zeggen of hun niets durft te zeggen uit vrees zich
daarmee te blameeren, dan tracht hij zich te doen gel den
door scheiden op de tooneelknechts en uit te varen tegen
de koristen!
Nog een voorbeeld! Oe regisseur van een ander groot
theater, over wiens onwetendheid op 't gebied van
vreemde woorden de alleraardigste anecdoten in omloop
tijn, zit op een stoel en de repetitie van Julius Ceasar
begint. Oe tribunen Flavius en Marullus komen op en
Flavius zegt tot een troep burgers : «Packt Euch nach
Haus, ihr Tagediebe!:. Oaar springt rfe regisseur van zijn
stoel op en roept zoo hard zijn geluid het toelaat, eenige
keeren : «halt! halt! ~, zoodat 't geheeIe tooneelpersoneel
het tooneel komt opstormen om te zien. wat er aan de
hand iso De regisseur strijkt zich de haren van het voorhoofd, ziet met trotschen blik neer op de verbaasde artiesten
en gaat dan voort: «Ich sagte halt, meine Herrschaften,
denn so kommen wir nicht weiter, es fehlt jedes geistiges
cFludium». Also: Rom - eine Strasze - überhaupt Cäsar! Bitte, nun noch einmal!" Men kan zieh "oorstellen hoe de repetitie verder atliep. ledere opmerking
van den regisseur werd door de artiesten uitgelachen en
afgewezen.
En ten slotte nog een kleine, on schuldige geschiedenis
uit een provincie-schouwburg, alleen om te iIlustreeren wat
de heeren onder regie verstaan. Het gebeurde tijdens de
eerste repetitie van een stuk, dat in den tijd der Fransche
revolutie speelt.
Oe regisseur heeft zijn plaats ingenomen, hij schelt.
't scherm gaat op. Bij 't eerste tooneel zegt hij niets,
bij 't tweede eveneens niets; zoo gaat 't nog eenige
tooneelen verder. Oaar weerklinkt plotseling van at:hter
de schermen een lawaai, dat steeds luider en luider wordt.
Aanvankelijk hoort de vredige regisseur het kalm aan en
schudt alleen het hoofd; dan opeens wordt 't hem toch
te erg; hij springt vertoornd op en roept met stentorstem :
«Stilte daarachter! Stilte! Inspicient, schrijf al die lawaaimakers op de boetelijst.» De inspicient komt op het
tooneel en zegt:
«Met Uw verlof, dat is de revolutie . ~
«Och, zoo, de revolutie?», antwoordt de regisseur, «laat
dan maar doorgaan.»
Niettegenstaande dit alles wil ik niet beweren, dat er
aan de Ouitsche theaters geen mannen van ontwikkeling
en smaak zijn. Oe ·meeste regisseurs echter zijn tegelijk
als acteur geengageerd en dat is reeds daarom niet goed,
omdat zoo'n dubbele positie steeds tot jaloezie aanleiding
geeft: of wel <ie heeren directeuren voeren zeH de regie,
veelal zonder de minste bekwaamheid en alleen omdat zij
zieh dit in hunne waardigheid van directeur veroorloven .
art~esten

En als er nu mannen zijn met een algemeen wetenschappelijke ontwikkeling, een fijn gevoel voor 't literaire,
een goed oordeel over dramaturgie en die zich werkelijk
voor het tooneel interesseeren, waar vinden zij dan de
school om te leeren, wat het tooneel in de praktijk
eischt, - om te leeren, hoe men den minstgevorderden
acteurs duidelijk maakt niet alleen, wat zij speIen, maar
ook hoe zij speien moeten?, hoe men den acteur kan bel-
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pen met 't vinden der juiste manier hoe hij iets voorstellen moet. Hoe kan een goed regisseur den tooneelspeier niet steunen en vooruit helpen! Het juiste woord l
een passende beweging, de verandering door een pauze,
het verheffen en laten dalen der stem, het gaan zitten of
opstaan, in 't kort vele, dikwijls zeer onbeduidend lijkende
wenken, kunnen eene werking op het tooneel versterken
of veroorzaken, wanneer de regisseur de kunst verstaat zieh voor den speier duidelijk te maken. Elke
acteur, zelfs de beste, heeft een regisseur noodig. Het
is onmogelijk, dat een acteur bij het instudeeren zijner
rol thuis het geheel z66 kan omvatten, dat hij geen
gevaar loopt om bij het speien der rol op 't tooneel met
deze of gene gewichtige omstandigheid in strijd te
komen. Om dit te controleeren, om den juisten wenk,
de noodige opheldering te geven, daarvoor is de regisseur,
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Jan C. d" \'os als Samue! Pickwiek.

die 't geheel moet bcheerschen; en iedere acteur zal de
wenken van een verstandig regisseur aannemen . Nergens zal
een regisseur tegenwerking of weerspannigheid ondervinden
als dat, wat hij aan wijst, een acteur leert en helpt, en als
dit het geval is, merken de tooneelspelers het onmiddeJlijk.
Met holle woorden, met onnoodige en dwaze aanmerkingen
kan men geen gezag \'eroveren. Altijd zijn er enkeIe
tooneelspelers, die elke aanmerking van een regisseur als
eene persoonlijke beleediging opvatten. Oat zijn zij, die
niets anders kennen dan hun lieven ;k, wien 't geheel
onverschillig is, hoc de anderen comedie speien, die zelfs
het liefst met de onbeduidendsten te doen hebben. alleen
om daardoor zelf zoo vee! te meer te kunnen schitteren.
Gelukkig worden zulke solo-artiesten al zeldzam:r.
.
Ik zeide daareven, dat aan mannen met zelfs Ultgebrelde
kennis, geen gelegenheid werd gegeven zich tot practisch
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regisseur te bekwamen. En dat is ook zoo. Nu en dan komt
het wel voor, dat de directeur van een groot, voornaam theater
zoo'n candidaat toestaat bij hem zijne studie's in de regiekunst te maken. Ooor repetities bij te wonen, en acht te geven
op hetgeen een verstandig en bekwaam regisseur doct -aangenomen, dat zoo iema.nd de leiding heeft - is veel
te leeren, zeker -- wanneer de toehoorder namelijk den
juiste opmerkingsgave bezit en zich weet te verklaren met
welk doel deze of gene raad gegeven wordt en hoe hij
in de creatie van den speier tot uitwerking komt. De
hoofdzaak blijft echter altijd, dat den candidaat gelegenheid wordt gegeven om hetgeen hij van dit afkijken heeft
geleerd, in praktijk te brengen. Hoe zouden de medici
ooit een zieke leeren behandelen, wanneer zij in de kliniekeI1,
bij 't werk van den professor alleen mochten toezien
wanneer zij niet in de gelegenheid werden gesteld _. maar
natuurlijk onder streng toezicht - zeH de handen uit de
mouw te steken? Nu wordt het den patienten in de
klinieken en academische ziekenhuizen wel niet gevraagd
of ze met de behandeling der studenten genoegen nemen,
ja, of neen; aan ollze groote theaters, waar de beste en
ontwikkeldste talenten samenwerken, is 't daarom toch
niet te vergen, dat de artiesten zich tot proefkonijntjes
leenen, dat zij den regisseur-in-spe bereidwillig toestaan
op hen zijne regiestudies te maken. \Vaar men iets dergelijks ook heeft geprobeerd, heeft het toch nooit tot een
gunstig resultaat geleid.
Een ontwikkeld man zal zich bij de krenkende en beschamende teleurstellingen, die voor hem niet te vermijden
zijn, niet handhaven, wanneer hij slechts als fijnge·
voelig theoreticus op 't tooneel komt, die de mooie gedachten van een dichter met mooie woorden wil verklaren.
Op 't tooneel zal hij geen gehoor vinden, hij kan naar
de pen grijpen. Het hindert niet of er nog meer overvloedige commentaren op onze groote dramatische werken
gedrukt worden; laten·· de aesthetici en filosofen gerust
nog meer vernuftig - en onjuistheden over het tooneel
schrijven, - als de uitgevers er geen schade door lijden,
zal het 't tooneel ook geen kwaad doen. Maar noch vindt
de regisseur weerklank bij de artiesten, noch de dichter
bij het publiek, wanneer hij het tooneel voor een leerstoel
aanziet, van waar uit men doceeren en met mooie
woorden overtuigen kan. Het tooneel eischt handeling,
beweging, leven. Wie deze grondstelling niet inziet of
over 't hoofd wil zien, stoot vroeg of laat het hoofd tegen
den muur.
Als de groote theaters er zich nu· niet toe leenen regis.
seurs te vormen, dan zijn er toch nog vele, kleinere die zooals men zou meenen - een ontwikkeld man gaarne
de gelegenheid zouden gevenvakkennis en practische
leering op te doen, Ja, z66 moest het zijn! Maar hoe is
't in werkelijkheid? Wanneer een regisseur aan een zoo genaamden grooten schouwburg voor de mise-en-scene van een
stuk meer dan de gewone, toch al niet talrijke repetities
of zeUs voor het instudeeren van een ernstig, groot drama
meer dan den daarvoor noodigen tijd, dus 6 - 8 tooneelrepetities - zou verlangen dan geloof ik, zou men hem
voor onwijs houden en zoo hij verder aandrong, he~ onmiddellijk z'n ontslag geven. Aan de meeste klemere
theaters (ook aan vele groote) volgt 't eene nieuwe stuk
het andere op, dikwijls worden zelfs in een week twee
premieres gegeven.
.
.
Oe artiesten moeten hunne rollen mmstens oppervlakklg
leeren, daarvoor moeten zij toch nu en dan een vrijen
middag hebben hoe blijft er dan tijd over voor vele
repetities? Aan dergelijke theaters moet de regisseur een
ervaren theater practicus zijn, die zich beperkt tot de
uiterlijkheden voor zoo ver de voorhanden zijnde middelen
reiken. Om den artiesten te zeggen hoe ze moeten speIen
of om zich over 't algemeen met hen te bemoeien, om

hun te wijzen hoe ze moeten opkomen en afgaan, daartoe
is volstrekt geen tijd. Oe artistieke leiding van zulk een
regisseur bepaalt zich ongeveer tot het volgende: twee
zijdeuren, een middendeur, cen raam; rechts een tafel,
links een tafel, eenige stoelen en misschien ook nog een
sofa. Tot de acteurs; «U komt van rechts op, U komt
van links op, V gaat door het midden af.» Vit! En dan
staat er iederen avond op het aanplakbiljet te lezen:
regie van den heer zoo-en-zoo. «Die Theaterfreiheib heeft
het tooneel gebaat en geschaad. De Duitsche theaters
rezen als uit den grond. Het tooneel werd meer dan
ooit «een zaab. De leiding liet te wenschen over, de
gestie evenzeer. Men gaf klassieke stukken en bracht die
onvoldoende ten tooneele, zoodat het publiek weg bleef.
En toen de hoop om door middelmatige en siecht verzorgde voorstellingen van klassieke stukken publiek te
lokken, was verijdeld, kozen de nieuwe theaters een zooveel mogelijk bovenal modern repertoire; en daar dit lukte
deden de andere het evenzoo. Om dit te bereiken was
voor alles noodig pakkenrle, nieuwe stukken te krijgen en
daarom trachtte het eene theater de stukken, die in Berlijn,
Weenen en Parijs succes hadden, het andere voor den
neus weg te kapen. De tooneelschrijvers en hunne agenten
ontpopten zich als zeer zeHzuchtige menschen. Hoewel de
schouwburg·directeuren hun als een beschamend voorbeeld
voorhielden hoe weinig Schiller voor zijne drama's had
ge kregen, eischten zij steeds meer tantiemes en grootere
honoraria. En aan die eisehen moest voldaan worden, de
directeuren overboden zieh zeH en betaaIden een auteur
vaak een hoogen prijs voor een nog niet eens geschreven
stuk om toch maar zeker te zijn, het 't eerst te hebben.
Zoo verdienden de tooneelschrijvers zeer veel geld. Daar
kwamen uit Weenen de vroolijke Strausz-operettes, uit
Parijs de pikante en geestige comedies van Sardou en Dumas,
uit Berlijn vele ge zellige , humoristische en uitgelaten blijspeien - het was een overstrooming "an amusante noviteiten en de schouwburgen maakten, al naar gelang zij
in 't verkrijgen der stukken gelukkig waren geweest,
goede zaken, zoodat voortdurend nieuwe theaters werden
gesticht. Ook werkte de middelmatigheid in de tooneelspeelkunst minder storend; ten eerste zag men de acteurs
in nieuwe rollen, men had dus geen gelegenheid vergelijkingen te maken, en ten tweede werden de moderne stukken
door de jongere generatie beter begrepen dan de ernstige,
zware drama's van onze meesters en hunne volgelingen.
M. E. R.

TOONEEL TE LONDEN.
Get-R,ichaQuick Wallingford.
Queen's Theatre.
De derde Amerikaansche zaken-comedie in zeer korten
tijd. Comedie i8 wel iets te grootsch voor deze klucht zij het dan ook een wel vermakelijke klucht. Het stuk
staat niet op een lijn met Ready Money, een der drie
bovenbedoelde comedies; daar toch komt men wel dicht
bij het onmogelijke, doch wordt de grens niet overschreden
zooals in dit stuk van George M. Cohan. De geschiedenis
is in 't kort als volgt: Twee oplichters gentlemen van
uiterlijk komen in een kleine plaats in Amerika, waar zij
zich door middel der al-vermogende recIame als multo·
millionairs hebben laten aankondigen. Zij worden feesteIijk ontvangen en geraken dra bevriend met de notabelen
der stad, aan wie zij uit pure erkentelijkheid beloven een
enorme industrie binnen korten tijd in 't leven te zullen
roepen; waarin die industrie bestaan zal weten zij nog
niet, maar dat is ook bijzaak. Als eerst het kapitaal er
maar is, dan zullen zij wel zien dat zij er mee vandoor
gaan en Iaten zij het uitvinden der industrie aan aandeeI·
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houders en commissanssen over. Maar alles zal heel
anders uitkomen dan zij van plan zijn. Beiden verliezen
hun hart aan jonge inwoonsters van Battlesbury -- de
plaats waar de geheeie handeling plaats heeft. Deze omstandigheid maakt het voor hen gewenscht hun verblijf
een beet je te rekken. Daarom besluiten zij in vredesnaam
maar een stap verder te gaan dan zij van plan waren.
In de vergadering van commissarissen onthullen zij het
groote geheim: den aard der industrie, die zal ontstaan
in het vervaardigen van spijkers om tapijten op den vloer
te bevestigen, terwijl het bijzondere zal zijn dat de kop
van dit bewuste spijkertje bedekt zal zijn met pluche in
verschilIende kleuren in overeenstemming met de kleur
van het tapijt. Dat idee is zoo maar bij \Vallingsford
opgekomen, maar in werkelijkheid blijkt het een goudmijn
te zullen worden.
Door de groote reclame die allerwege gemaakt is,
stroomt het nu van menschen die naar Battlesbury komen
om zieh daar te vestigen in de hoop ook eenige vruchten
te plukken van de toekomstige industrie. Het gevolg
hiervan is dat al het land in den omtrek reusachtig in
prijs stijgt. Wallingsford heeft gezorgd dit alles in handen
te hebben en b2gint hierdoor al in werkelijkheid eenig
verrnogen te vergaren. Als hier dan nog bij komt dat
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CORSETTEN NAAR MAAT zijn om zoo te zeggen
overbodig geworden, omdat onze collectie corsetten
- C. P. a. 1a Sirene, Paris - voor elk normaal of het
normale nabijkomende figuur, een 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, 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 iso

gebotteld verkrijgbaar
biJ den Importeur

~

een electriciteits-maatsehappij in de buurt een paar millioen
biedt voor een ontworpen tram weg en last but not least
de «Universal Covered Carpet Tack Company», die eindelijk werkelijkheid geworden is, enorme dividenden gaat
uitbetalen, dan is het eind van het stuk gekomen. 0 ja,
noodeloos te zeggen dat beide helden gelukkig trouwen
en dat alle betrokkenen als millionairs eindigen.
Overbodig U er aan te herinneren dat het een klucht
is, maar lang geen siechte. De uitmuntende vertolking
moet evenwel voor een groot deel verantwoordelijk gesteid
worden voor · het suc'ces. Alles toch hangt er van af hoe
Wallingford zeH gespeeld wordt. M. Haie Hamilton een Amerikaansehe acteur vervulde deze rol en behaalde een buitengewoon succes er mee.
Persoonlijk
bevalt me dit genre evenwel niet zoo goed, maar opinies
loopen uiteen, zooals mij ook al weer bleek op het diner
van de Hollandsche Club in Hotel ~letropole verleden
week. Verscheidene Hollanders waren hiervoor naar Londen
overgekomen om Get-Rich Quick-Wallingford te gaan zien.
Ze waren er zeer mee ingenomen. Een van hen zei me:
"Da! moesten ze nu eens in Holland geven. Wat zouden
de zakenmenschen in A msterdam en Rotterdam er van
smullen!» Misschien.
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a rendu la mentalite du grand public refradaire a toute
idee genereuse?»
Ik zou dezelfde vraag willen doen, doch met deze on derscheiding. dat het ten on zent niet het groote publiek, maar
de kritiek is, die met een hooghartigen glimlach de dramatiek "an Augier als een «overwonnen standpunb naar
het stof der archieven verwijst. Is men dan alleen nog
maar toegankelijk voor den spot van Shaw of de bitterheid
van Strindberg? Is men te zeer zakenman om de deus ex
machina-figuur van Bernard te accepteeren, te sceptisch
om in Mevr. Bernard eerbiedwaardige grootheid van ziel
te onderkennen, te rijp in ervaring om Marie Letellier
gecompromiteerd te achten door Leopold? Is men niet meer
bekwaam de juger les ecrits d'apres leur date, en aarzelt
men niet, als men enkele rhetorische wendingen minder
goed gekozen acht (ik denk b.v. aan den beurtzang van
Bernard en Marie waar zij Blanche een huwelijk uit berekening uit het hoord praten), daarom het gansche stuk
te veroordeelen, op gevaar af, met het badwater het kind
mede wegtespoelell? Is de zin voar poezie er uit? Dan
herinner ik mij zekeren Ratavus Droogstoppel, die Heine
zoo belachelijk vond, omdat hij de herzliebste meevoeren
wilde naar den Ganges, alleen maar om een rijmwoord
te hebben op «Gesanges >. Dan zou het tijd worden dat
er weer eens een Multatuli op!'tond om Batavus 1'roogstoppel te doen stikken in koffie en verdwijnen!
Neen, ons publiek heeft zich niet op dat standpunt
gesteid tegenover de Fourchambaults; het stuk is evenals vroegere jaren warm toegejuicht, en ik ben overtuigd
dat het belangstelling zal bl[fven wekken, ook al staat
de vertolking niet op het peil van de voorstellingen van
vroegere jaren.
Rij de beoordeeling daarvan behoort men zich rekenschap
te geven, dat een vijf en twintig, dertig jaren geleden
nog bestond de strenge classificatie van emplooien, die
de rolverdeeling als van zelve aanwees, omdat öok de
auteurs er rekening mede hielden. Zoo was de rol Mad.
Bernard geschreven voor het emplooi der mere- noble.
die van Mad. Fourchambault voor de grande coquette,
en zoo waren de dames Kleine Gartman en Sophie de
Vries de aangewezen titularissen voor deze partijen.
Thans bestaat die strenge classificatie niet meer, en wordt
daardoor de verdeeling meer afhankelijk van de toevallige eirenschappen van dezen of genen tooneelspeler,
terwijl het bij oude stukken kan voorkomen dat zelfs
bij een groot gczelschap als dat van het Ned. Tooneel
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A \1STERDAMSCHE KRONlEK.
(Oe Familie Fourchamballlt; de Tsarin).

Er is reden om den Raad van Beheer erkentelijk te
zijn voor de rf>prise van fes Fourchambaults.
Dit stuk is steeds beschouwd als een der beste, zooniet
het allerbeste. van Augier's tooneelarbeid; het had in
vroegere jaren een duurzaam succes, en het is om di~
reden in het vorig jaar van meer dan eene zijde voor eene
weder opvoering aan het Nederlandsch Tooneel aanbevolen.
Tot mijn verwondering is het door de groote meerderheid
der dagbladpers siecht ot1tvangen; men heeft het veroordeeld als verouderd, als vol van valsch sentiment en opzettelijkheid. Men heeft zich b.v. niet kunnen vereenigen
met de figuur van Mevr. Bernard, die men overflreven
nobel heeft geoordeeld, en men heeft het voorgesteld alsof
Augier met opzet alle begrippen van eer en deugd had
willen vereenigen in de figuur dezer ongehuwde moeder.
Het verwijt komt mij als bijzonder weinig gegrond voor;
hebben de schrijvers van Denise en le Ruisseau de stelling
willen verkondigen dat men het huwelijksgeluk per· se moet
zoeken bij de »jeune fille avec tiche» of bij de dleur de
ruisseau. ~? Het is al bijzonder onbillijk, de schildering van
een belangwekkend uitzonderings-geval te veroordeelen
met een beroep op eigen gewilde generaliseering.
Kort geleden heeft Laurent Tailhade gevraagd: »est ce
l'influence du sport, de Nietzsehe et de Bernard Shaw qui
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de man of de vrouw ontbreekt, voor een of ander specifiek
emplooi besternd.
Nu ontbreekt op h& Leidscheplein ongetwijfeld de
ouderwetsche grande coquette: Mevr. de Vries heeft nooit
een eigenlijke opvolgster gehad, en de keus was daarom
hier niet gemakkelijk. Maar ze had niet ongelukkiger
kunnen uitvallen dan nu geschied is door de partij op
te dragen aan Mevr. Chr. Poolman, wier gansehe lijn
zoowat de antipode van de grande coquette is; dat zij
er dan ook niets van terecht bracht is niet verwonderlijk; evenmin kon de goedige heer Schulze als Fourchambault voldoen.
En de meest elementaire kennis van de eigenschappen
van den heer Louis de Vries had behooren te doen
vooruitzien, dat hij als Bernard niet zou kunnen slagen.
Ik heb dezen artist menigmaal recht laten wedervaren,
laatstelijk nog als Gabriel Schilling, maar moest men
niet van te voren ·de overtuiging hebben dat hij niet kon
zijn de krachtige figuur van Bernard, die door zijn moeder
tot de Fourchambaults wordt gezonden omdat daar noodig is een man, een wz'l, iemand die met ijzeren hand
zal ingrijpen om daar die stuurlooze huishouding weder
in het rechte spoor te brengen?
'Vaar alzoo drie hoofdrollen in verkeerde handen waren
was het succes dezer reprise van te voren onherroepelijk
gecompromitteerd, al deden de anderen nog zoo zeer hun
best om de vertooning te redden. Jammer voor Mevr.
Hopper en den Heer Reule, die beiden zeer verdienstelijk
waren als Marie en Leopold, jammer vooral voor Mevr.
Holtrop, die al haar talent had aangewend om de rol
van Mevr. Bernard te speien; zij was wel de rustig-waardige matrone, de teedere moeder, de hoogstaande vrouw
die, door levenservaring gerijpt, heeft geleerd te begrijpen
en vergiffenis te schenken. Maar haar groote scene in
11 vond in den heer de Vries geen tegenspeler, en miste
daardoor haar effect. Mevr. Blokzijl-Jurgens bleef beneden de verwachting.
Overkomt het niet iedereen, dat hij een schouwspel
gadeslaat of wel een melodie hoort, en daarbij de latente
wetenschap heeft dat schouwspel meer gezien of die
melodie meer gehoord te hebben, zonder zieh op het
oogenblik zelf rekenschap te kunnen geven: waar en
wanneer?
Totdat het beeld uit de herinnering plotseling helder
voor den geest komt en de gelijkenis zonneklaar aan het
licht treedt.
Zoo ging het mij bij de opvoering door het Nederlandsch
Tooneel van De Tsarz'n van Melchior Lengyel. De naam
van den schrijver van Taifun, den onderzoeker der
Oostersche psyche, had de verwachting gewekt van soortgelijk werk: doch het kwam heel anders. De Tsarz'n
bleek te zijn een drakerig tooneelproduct, zonder eenige
letterkundige waarde, zonder eenige psyche; maar het
meest opvallend was hoe die draak grootendeels verliep
in de lijn "an de klucht, de parodie. Een kluch~spel
figuur, die keizerin, die met alle mannen boeleert, een
kluchtspel-figuur die jonge luitenant, die «im Nu» door
de vorstin tot majoor en paleiscommandant wordt bevorderd, die in de armen der hooge minnares zijn verloofde vergeet, daarna weer zijn keizerin verraadt, om
ten slotte door de voorspiegeling van nog hooger waardigheden zijn verraad te betreuren; een kluchtspel-figuur,
die gezant van Frankrijk, die huppelt als een dansmeester en
zieh als een kappersbediende in een antichambre laat
schuiven; kluchtspel-figuren, dat larmoyante hofdametje
en die dikbuikige kanselier; kluchtspelspel-figuren die
conspireerende officieren van de zwarte huzaren in hun
operette-achtige uniformen.... Operettt'? Daar schoot

het mij te binnen, waar ik dat alles reeds had gezien en
gehoord, in welk land die klucht speelde: in Gerolstein!
Nu was ik in eens thuis; de sc hrijver' had de figuren
en de situaties wel een weinig gewijzigd, maar ze waren
toch allen present: de Tsarin la Grande Duchesse, luitenant Czerny-Fritz, het hofdametje 'Wanda, de Fransche
gezant-baron Grog! De conspiratie van de twee officieren
met Czerny in het tweede bedrijf had me 't opeens doen
zien; dat was: Paul-Boum-Puck; Boum-Paul-Puck; PuckPaul-Boum, het farneuze trio-bouffe!
Toen herinnerde 'ik mij ook de liefdesscene tusschen
de Tzarin en Czerny in het. eerste bedrijf: le general
Fritz, op een kussen liggend aan de voden der Grande
Duchesse, die met zijn mooie splinternieuwe gouden
fourageres speelt:
«Dites lui qu'on l'a retrouve distingue».
De heerlijke, wiegende walswijs ....
En zoo vierde Offen bach na vele, vele jaren (gezwegen
van een parodie der parodie een paar jaren geleden in
het Paleis van Volksvlijt) in Amsterdam weer eens hoogtij
in den Stadsschouwburg, tot groot vermaak van het publiek.
Maar welk een ondankbare en moeilijke taak voor de
leden van het gezelschap, dit operette-libretto te speIen
als ware 't een ernstig tooneelstuk!
't Is onlangs nog weder van verschillende lijden gezegd :
de rolverdeeling bij het Nederlandsch Tooneel is klaarblijkelijk het resultaat van een raden met kruis of munt;
en zoo kwam het dat b.v. de IJeer de Vos in dit stuk de
partij te vervullen had die geheel in de lijn lag van den
Heer Schulze, welke Heer Schulze intussehen geoccupeerd
was in de «tegen" de Tsayz'n gaande Fourchalllbaults, en
wel in een rol die uit haren aard voor den Heer de Vos
bestemd scheen; dat Mejuffrouw Morel een bakvisch je
moest voorstellen; en dat den Heer van Schoonhoven een
rol was opgedragen die een ervaren figurant er best afgebracht had.
Mijn respect aan de spelers, die allen bonne mine a
mauvais jeu maakten en hun best deden. Eene echter
moet afzonderlijk worden vermeld : Mevrouw Mann.
Aan de eerste vrouw van het gezelschap was de taak
opgedragen, deze copie-Grande Duchesse uittebeelden, en
haar als ernstig gemeend door het publiek te doen slikken.
Het kwam er voor haar op aan, het karakter van de
Tzarin, en daarmede \'an het gansehe stuk, te bepalen,
het te bewaren zoowel voor de Scylla van het melodrama
als voor de Charybdis der klucht; met welk een schitterende virtuositeit heeft zij het gedaan!
Men kent de anecdote van Nicolaas Beets, den unieken
voordrager, die op zekeren Nuts-avond te Utrecht als toegitje aan het publiek met een stalen gezicht de Proeve
Dichterlijke Vlucht van den Schoolmeester ten beste gaf,
en zijn auditorium in vervoering bracht:
«'t Gaat wel, ik voel mijn borst het aardsch gewelf ontvaren,
«Op Godentoon gesternd, Homerus evenaren».
lJezelfde tour de force volbracht Mevr. Mann, die de
Tzarin speelde met een gloed, een kracht, een frischheid,
een overtuiging, een betere zaak waardig.
Zeker, het spei der anderen was zeer lofwaardig, de heer
de Vos was een goedige en tevens slimme kanselier, de
heer Gimberg speelde den diplomaat met fantasie, de heer
Kerckhoven Jr. was een flinke jeune-premirr; - maar de
titelrol werd bij Mevr. Mann een verbluffende creatie. Zij
was de hooge vorstin, de autocraat die met den knoet
regeert en allen doet buigen voor haar wil; zij was ook
de hartstochtelijke minnares, bedwelmend, verbijsterend.
Elke stand, e1k gebaar, elke intonatie was een openbaring
van de figuur; 't was het volmaakte in de tooneelspeelkunst.
Aan Mevr. Mann zal de Kon. Vereeniging het te danken
hebben indien, zooals te verwachten is, De 1 sarin een
kasstuk wordt.

HET TOONEEL.
In het vorig nummer heeft onze Rotterdamsche correspondent reeds een verslag gegeven van Zijn Evenmens,
en ik meen zelfs voor dit werk van een onzer eerste
dramaturgen geen uitzondering te mogen maken op den
regel, om een tweede bespreking, naar aanleiding der
opvoering te Amsterdam, achterwege te laten. Met een
enkel woord zij daarom alleen geconstateerd, dat het blijspel
van den heer Emants ook in de hoofdstad md veel be·
langstelling werd ontvangen en een gunstig onthaal vond.
A. V.

e.

ROTTEROr\\ISCHE BRIEVEN.
E~:R~:AVOND FRlTS TARTAUV. -

DK}<'AKKlcr.S.- JUlllLEUM HENRI MORRI~;N.

Er zit in zoo'n eereavond iets kinderlijkblijmoedigs, iets
van de dankbare voldoening die welopgevoede kinderen
kunnen hebben wanneer eenmaal per jaar de spaarpot
wordt opengebroken. Zoo maken ook onze acteurs en
actrices een spaarpotje waar, gedurende het geheeie tooneelseizoen, de publieke vereering in verzameld wordt. Alleen
hun die bij de ooms en tantes en al cle ne\'en en
nkhten van de familie Publiek in bizondere gunst staan,
wordt veroorloofd de spaarpot te ledigen, omdat er anders
niet meer bij zou kunnen. de overigen moeten wachten
tot ook hun vereeringspotje tot aan den rand is gevuld.
. Oe eerste die zijn spaarpot mocht openbreken was Frits
Tartaud en 't is voor hem een dankbare, mooie avond
geweest. Behalve een massa kleingeld, dat, in den vorm
van een onbedaarlijk applaus de zaal in rolde, werden er
nog een veertien tal groote kransen uitgeteld, die door
Tartaud, in den loop van den avond, met innig genoegen
in ontvangst werden genomen.
Voor ons was de avond minder schoon, want het stuk-,
de Fakkels van Henri Bataille - is niet meegevallen.
Wel ligt er een zeer mo oie gedachte aan ten grondslag.
De schrijvcr Herriert gebruikt in het tweede bedrijf de
beeldspraak van de fakkf'ls, dat zijn de geniale denkbeelden
die boven allen en alles uit, eeuwig als brandende fakkels
in de lucht blijven zweven ter voorlichting van de menschheid naar een schoonere toekomst. Jammer dat alleen aan
het slottooneel iets van die gedachte te bespeuren is en
al het voorgaande in de drie lange bedrijven daar weinig
mee te maken h~eft. Dat komt omdat Bataille zijn gegevens
verwrongen en vertroebeld heeft om tot de noodige effecten
te kunnen komen die in een tooneelstuk onontbeerlijk zijn,
ook de handelende figuren zijn daardoor onzuiver gesteid.
Men oordeele. De stichter van het Instituut Claude Bernard,
Dr. Bouguet, heeft in samenwerking met zijn even geleerde
vrouw en zijn assistent Or. Blondei, een baciluitgevonden,
die hen weih aast de oplossing. zal brengen "an het groote
kankervraagstuk. In het lnstituut is ook in betrekking,
als secretaresse van Rouguet, een jong Hongaarsch meisje
Edwige, elat bij de Rouguets als kind in huis werd opgenomen. Ze heeft een vurige liefeIe opgevat voor elen beroemden gele erde en hem reeds eenmaal toebehoord.
Bouguet zelf hecht aan die verhouding geen ,vaarde, hij
vereert zijn vrouw eu nam Edwige, toegevende aan een
banale lust. Echter komen geruchten van die verhouding
mevrouw Bouguet ter oore, waarom zij haar man een
rechtstreeksche verklaring vraagt, terwijl zij laat door·
schemeren dat, mocht er in de geruchten waarheid liggen,
zij zou kunnen begrijpen en vergeven. \Vat doet nu de
geleerde, bacterioloog en wijsgeer Bouguet? Hij liegt zijn
vrouw iets voor en geeft haar de plechtige verzekering
dat alle praatjes pure verzinseis zijn. Mevrouw Bouguet
gel66ft haar man, de onrust is geweken en men zou meenen
dat zij met de plechtig gedane verklaring van Bouguet
genoegen neemt, mis, zij wil Edwige wegzenden en als
Bouguet zich daartegen verzet, haar laten trouwen met
Blondel, die van haar houdt. Edwige, voor de keus gesteld

heen te gaan of te trouwen, kiest om in de nabijheid van
Bouguet te kunnen blijven het laatste. Blonde! wordt door
Bouguet gepolst en ook dezen geeft hij de plechtige verzekering dat er tusschen hem en Edwige nooit iets is
voorgevallen. Dan verdwijnen daarmede de bezwaren van
Blondel en overgelukkig trouwt hij Edwige.
Tot nog toe tusschen deze hoogstaande, geleerde
menschen, niets dan viezig gekonkel, leugen en kleinzielig
bedrog.
Het tweede be(lrijf speelt in den maanlichten tuin van
het Instituut Claude Bernard. Het beroemde driemanschap:
het echt paar Bouguet en Blondel worden geeerd, ook
Edwige, thans Mevrouw Blondel dwaalt in den tuin rond
en zoekt tevergeefs Bouquet te spreken, dien avond be mint
7;ijhem vuriger dan ooit te voren en in een haastig gesprek
smeekt zij hem om een onderhoud in het Paviljoen, dat
door haar en Blondel woret bewoond. Bouguet, onder
voorwendsel naar zijn laboratorium te gaan, verdwijnt in
het Paviljoen, Blondel komt een oogenblik daarna achter
het bedrog en stuurt met duivelsch genoegen Mevrouw
Bouguet naar Edwige. Verschrikt en geheel ontdaan keert
zij terug, in de gang voor de slaapkamer van Edwige
heeft ze haar man ontmoet, Blondel dwingt haar te blijven
wachten tot Bouguet uit het Paviljoen terugkomt en dan ontspint zich een tooneel dat even grof als onwaarschijnlijk iso
Mevrouw Rouguet blijft met haar man alleen, zij heeft
een drukproef van een artikel over hun arbeid, waarin zij
vooral haar man verheerlijkte als een groot. rechtschapen
mensch en nu vraagt zij Bouguet of zij dat artikel niet
behoeft tt veranderen. Je kunt het zoo wegsturen, antwoordt Bouguet op min of meer theatrale wijze, in plaats,
wat men van een groot, rechtschapen wijsgeer verwachten
mocht, eerlijk te zijn en te zeggen hoe de vork eigenlijk
in den steel zat. Blondel laat zich evenwel niet met een
paar frazes afschepen, hij is verontwaardigd en zijn woede
gaat zoo ver dat hij uitwraak een manuscript van een wetenschappelijk werk, waaraan Bouguet in samenwerking met
Blondel notabene, reeds tien jaar heeft gearbeid gedeeltelijk
verbrandt en versnippert. Geloove wie dat gelooven wil, doch
als men het als waarschijnlijk aanvaardt, blijft daardoor deze
Blondel toch niemand anders dan een krankzinnige en mist
het geheeie tooneel zijn bedoeld effect. Deze wraakneming is
hem evenwel nog niet voldoende, den volgenden dag beleedigt hij Bouguet in 't openbaar, een duel is het gevolg.
Doodelijk gewond komt Bouguet in het derde bedrijf binnen,
omdat hij het opgeven van bloed ook voor den dokter
verborgen houdt, weet niemand dan hijzelf dat zijn long
doorboord is en hij gedoemd is te sterven. Van de oogenblikken die hem resten maakt Bouguet gebruik Edwige
het land uit te zen den en daarna Blonde! bij zich te doen
ontbieden. Deze, tot bezinning gekomen, heeft diep berouw van zijn daad. Mevrouw Bouguet bejegent hem met
afschuw en dan volgt het tooneel wat de grootheid van
Bouguet moet bewijzen. Stervend laat hij Blondel zweren
na zijn dood, het werk, waarvan de resultaten zoo nabij
liggen, te zullen afmaken, in samenwerking met zijn vrouw
te blijven voortarbeiden aan de uitvinding van het antikankerserum. Blondel legt dien eed af, Mevrouw Bouguet
kan dit niet, zij samenwerken met den moordenaar van
haar man, zij heeft dan de kracht en den moed niet toe. Dan
sterft Bouguet, zonder dat zijn vrouw de belofte heeft
afgelegd, maar dan ook, bij zijn lijk, begrijpt zij de groote
gedachte van dien laatsten wil en in tegenwoordigheid
"an de doktoren van het Instituut zweert ze bij de nageoachtenis van haar man, zijn afgebroken werk te zullen
voortzetten in samenwerking met Blondei, en tot heil der
menschheid.
Frits Tartaud was Dr. Bouguet. Zijn spel was, over 't
algemeen, te egaal, waardoor geen scherpe scheiding ontstond tusschen de hoogere sfeeren waarin hij als man van
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de wetenschap zich steeds moet bevinden en tusschen de
gewoon-menschelijke handelingen, zooals zijn verhouding
tot Edwige. Daardoor kreeg dit laatstc te veel relief,
reden waarom de Bouguet van Frits Tartaud wel den indruk
maken moest van een kleinzieligen leugenaar, in plaats
van een hoogstaand man, die al die dagelijksche eu banale
wissewasjes de moeite van bespreken niet waard vindt.
De sohrijver heeft het hem echter niet gemakkelijk gemaakt.
Juister was de in zijn liefde en vriendschap getroffen
Blondel geteekend. Vooral m~er smartelijki had Nico de
Jong in zijn verontwaardiging kunnf'n leggen, in het groote
wraaktooneel aan het slot van 11 was die wel een beet je
te rauw ell ongevoelig. Sober vooral was Mevr. v. EysdenVink als mevrouw Bouguet, in dramatische tOOllee!en echter
mist zij vaak den juisten toon. Voortreffelijk alwcer in
een lastige rol was Mevr. Alida Tartaud-Klein als Edwige,
het onmogelijke schepseI, die door haar zich opdringende
lieIde, alle eIlende veroorzaakt.
In kleinere rollen waren heel goed Mevr. Hermse als
Marcelle en G. Vrolik als Hernert, terwijl L. Vervoorn als
de oude heer Pelissier verraste door fijn zeggen.
Beel mooi waren de decors, het maanlicht in het tweede
bedrijf kon iets minder blauw.
Een voorstelling waaraan veel zorg en moeite werden
besteed, een stuk dat dit niet waard was.
Oe voorstelling, waarin de Heer Henri Morrien, zijn
25-jarig tooneeljubileum hoopt te herdenken, is vastgesteld
op 4 April. Gespeeld wordt Don Quichot, een rol waarvan
deze sympathieke, behyame acteur een twaalf jaren terug
reeds veel plezif'r heeft beleefd en waarin hij door de
critici algemef'n warm werd geprezen. Het stemt tot
waarlijk~ verheuging en tot waardeering dat Morrien die
gedoemd is steeds in oppervlakkig amusementswerk van
zijn tooneelspelerstalent blijk te geven, een rol heeft gekozen welke hem zoo volop gelegenheid geeCt zijn fantazie
den vrijen teugel te laten. Uiterlijk heeft hij voor die rol
alles mee, of hij ook cie innerlijke eigenschappen bezit om
den Don Quiehot boven het peil te verheffen van een
dwaas, ligt geheel aan zijn kunstenaarsvizie en zullen we
op 4 April kUlmen beoordeelen.
Hopen we intusschen dat op den dag van zijn jubileum,
de blijken van waardeering, waar hij ten volle recht op
heeft, hem in ruime mate zullen toestroomen. Hij heeft,
om nogmaals in beeldspraak te vervallen, 25 jaar lang
trouw en ijverig gespaard, dat op den avond van 4 April
den inhoud van het varken hem moge meevallen! Daartoe
door een talrijke opkomst mede te wf'rken zal zeker den
wensch zijn \'an het Rotterdamsch publiek, dat steeds, bij
derg('lijke gelegenheden getoond heeft. hoe hoog het zijn
stedelijk tooneel in eere weet te houden.
A. v. W.

HEI' TOONEEL TE BERLTJN.
Het winterseizoen spoedt zich zoo langzamerhand ten
einde. Ik kan niet zeggen, dat het bizonder belangrijk is
geweest. Met uitzonciering van het vroegere HebbeITheater, thans het «Theater in de Königgrätzerstrasse»
genoemd dat ons een zeer goede opvoering van Ibsens'
«Brand» en Shakespeare's «Macbeth» bracht, - de laatsle
met mevrouw Irene Triesch in de titelrol - en de voorgeschrevene klassieke opvoeringen van de Schiller-'I heaters,
heeft dit seizoen werkelijk niets «hervorragends ~ gebracht.
Er heerscht hier op tooneelgebied een zekere mat- en
slapheid, die wellicht als uitvloeisel der gespannen politieke
verhoudingen is te beschouwen.
Over de bovengenoemde volkstheaters gesproken, deze
hebben over 't algemecn een goed speeljaar achter den

rug. Oe zuivere V\'inst bedroeg toch na aftrek van 346308
Mark voor gages, 1.'57371 Mark voor loonen, 159806 Mark
voor llUur en 47464 Mark voor tantiemes aan auteurs niet
minder dan 13483 Mark. Men ziet dus, dat 't beginse!
der Schiller Theater: «voor betrekkelijk weinig abonnementsgeld goede voorstellingen» volle levenskracht bezit.
Tegenover dit verblijdend verschijnsel st~at echter het
treurige feit, dat inde twee maanden na mijn eersten
brief niet minder dan 4 schouwburgen hunne deuren weg~ns
finanti,' ele onmacht moesten sluiten. Hieronder waren drie
oud-bekende huizen: het cBelleAlliance-Theater,» het
«Komädienhuis, a vroeger het welbekende «Neue-Theater»
en het «Friedrich- Wilhelmstädtisches-Schauspielhaus.» Het
Theater» «Gross Berlin" dat eerst den 2.l November van
het vorige jaar met groote bluf-reda.me geopend is, ligt
nu reeds op sterven, wel een bewijs, dat Berlijn, zooals
ik reeds vroeger beweerd heb, te vee! schouwburgen heeft.
Bovendien doen de z. g. dramatische «Kientops) die oude
volkstheaters vee! afbreuk, temeer, waar zelfs het oude
«Koninklijke Theater» van Kroll in een c Kientop" veranderd iso Doch hoe dit nu verder ook zij, de eenige
belangrijke opvoeringen, die we clan nog gezien hebben,
brachten ons de goede oud-bekende schouwburgen:
llet «Deutsche Theater,» het ~Lessing-Theater'n het
~Deutsche Schauspielhaus», en de «Koninklijke ~chouw
burg", om dan aan den zachten wensch van mijn confrater
in München gehoor te geven, wil ik eerst de opvoering
van het jongste stuk van Hermann ~uderman: «Der gute
Ruf ~ in het «Deutsche Schauspielhaus, besFreken,
De korte inhoud van het vierbedrijvige tooneelspe! is
de volgende: Ten huize van den Berlijnschen geheimraad
\Veissegger is de goede reputatie, «der gutte Ruf. alles.
Om nu dezen niet te ondermijnen, bepaalt zijn vrouw
Karla, dat hare vriendin Doorit, die eenigermate van de
Weisseggers af hankelijk is, een zekeren meneer ') hermälen
onder hare beschermers nemen zal, opdat mevrouw 'Veissegger, die in den aardigen jongeman verliefd is, des te
zekerder met hem flirten kan. Doorit, die zich niet in al
te besten roep, alhoewel onschuldig, verheugen (?) mag,
gaat op dit plannetje in, doch verlieft zich zeU in den
goeden jongen en deze zieh ook in haar. De grond zijner
verliefdheid is echter niet zoo hoog, dat hij zijn jeugdvriendin ontrouw wordt, die ten slotte op het flirtveld
verschijnt en de twee vriendinnen Karla eil Doorit in ge-.
vaarlijke botsing met elkander en de bombe tot uitbarsting
brengt. Het gevolg hien"an is een vrij verwarde scene.van
bekelltenissen, waardoor Doorit gecompromitteerd wordt en
haar man in een duel met Thermälen een kogel in de
borst bekomt. De « veelomfladderde" wil zijn jeugdvriendin
huwen en ..... het Huis Weissegger had ezijn goeden
naam ~ bewaard, ja neemt zelfs edelmoedig de verlaten
Doorit op.
Ziedaar dan de inhoud, die, gelijk mijn confrater te recht
opmerkt \'olkomen uit gefingeerde personen samengesteId
is, doch - en hierin zit de groote kracht van Sudermann d!:! in zieh zelf onbeduidende stof is zoo prachtig bewerkt,
de tooneeleffektell zijn zoo juist aangebracht, dat het
publiek voortdurend in spanning gehouden werdt. Alhoewel
het laatste bedrijf een weinig gerekt is, voldeed over 't
algemeen 't stuk beter dan zijn «Bettler von Syrakus ",
Jammer, dat Sudermann niet krachtiger de tegenstelling
tusschen het unmoralische flirtgezelschap en het meisje,
dat zijn leven zelf den vorm geven wil, dien het wenscht
(de jeugdvriendin van Thermählen) uitgewerkt heeft. Bet
stuk had dan een prachtig modern thema als ruggegraat
gehad.
Oe opvoering was zeer goed. Het succes des auteurs
groot: tot tweemaal toe riep hem het publiek na elk bedrijf voor het scherm.
Kon dus de overigens zoo sterk bccritiseerde Sudermann
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tevreden zijn met de opvoering van zijn jongste geesteskind, Ernst Hardt, de schrijver van het vorige jaar met
zooveel succes in het Lessingtheater opgevoerde f Gudrun»,
heeft zeker met meer gemengde gevoelens het ({ Deutsche
Schauspielhaus) na de opvoering van zijn «Kampf ums
Rosenrote» verlaten: Hoe Hardt ook dit stuk, dat reeds
bij twee voorname provinciaal-schouwburgen glad afgevallen was, nog in Berlijn kon laten opvoeren, is mij
onbegrijpelijk. Een opgewarmd oud-Methusalem-motief:
f'en jongeman wil tooneelspeler worden zijn vader verbiedt hem dat; hij loopt weg uit 't ouderlijk huis, hongert,
heeft ten slotte succes.
Zijn zuster bemint een sociaal democraat (rozenrood) ook dat is tegen den zin des vaders en nu moet ze een
braven. doch haar onsympathieken burgerman huwen.
Verheffend, niet waar?
Ja, een schrijver kan heel snel zijn »über eine Nacht>
verworven roem verliezen, nog te meer, als zijn stuk
sIecht uitgebeeld wordt.

***

«Het levende lijb van Tol.,toi in het «Duitsche Theater:
Was in den laatsten tijd de roem van het «Duitsche
Theater een weinig aan het tanen: opvoeringen, sIecht
in scene gezet en van zeer twijfelachtigen inboud als b. v.
«Astrid» van Eduard Stuchen (een zeer verward en onlogisch historisch drama uit de :x I e eeuw en speIend in
Noorwegen) gaven zelfs de critiek uitdrukkingen als:
«Die Aufführung war einfach schlecht! ~, in de pen; met
de uitbeelding van Tolstoi's «Levende lijk» heeft Reinhardt weer in een slag zijn ouden roem herwonnen. Oe
inhoud van dit nagelaten drama is den lezers van «H et
Tooneel. uit het desbetreffende in no. 3 van I Nov. IgII
nog wel bekend.
Op mij rust dus alleen nog de aangename plicht op
het uitstekende der opvoering van dit onsamenhangende,
onafgewerkte werk Toistoi's te wijzen. En dan zij direkt
bemerkt, dat wij nog zelden zulk een schitterende, den
inhoud des stuks aanpassende opvoering zagen. Reinhardt
had dat <<levende lijk» een levenskrachtig theaterleven
ingeblazen. Oe geheeIe voorstelling was door een phantasie des realismes beheerscht, die deed terugdenken aan
de opvoering van Maxim Gorki's «Nachtasyl» door hetzelfde ensemble. Een werkelijkheid stef'g op, die als 't
ware te grijpen was.
En toch schemerden daarachter alle geheimen des levens,
der problematische verhoudingen van mensch tot mensch
en uit cen op Russischen bodem wortelend konflikt, steeg
een drama op, dat machtig op de toeschouwers inwerkt.
Als ooit bewezen kon worden, dat «het Levende Lijb
een speelbaar stuk is, dan heeft het Reinhardt bewezen,
doch. . .. daarvoor moet ook een Reinhardt de regie
voeren!
Zooals de opvoering 'lan het «Levende Lijb, was ook
die van Carl Stern heims «Bürger Schippeh. 1I ier was
het gegeven echter een eenvoudig burgerlijke geschiedenis,
waarin Paul SchippeI, een wf'rkman met een mooie tenorstern, de hoofdrol speelt. lliertoe komt dan nog een
jonge dame, die door een vorstelijk personaadje om haar
maagdelijke eer wordt gebracht, waardoor natuurlijk verwikkelingen ontstaan, welke door Schippel ontward worden.
Het geheel is een dooreenander van satire, hansworsterij
en parodie, zoodat het bij een andpr ensemble misschien
volkomen hasco geleden had.
Reinhardt wist het echter met vaste kunstenaarshand
te leiden, waardoor het een prachtig gebeel van plastische
romantiek werd.

* **

In 't «Lessing-Theater zag ik twee eerste opvoeringen:

«Oe groote Liefde» van Heinrich Mann en «Das Prinzip1>
van Hermann Bahr.
Het eerste was meer een misgreep. Mann verveelt den
gansehen avond met het woord liefde en nog eens liefde.
Men staat eenvoudig verbaasd, waar die oude kracht van
Mann: «klaar en duidelijk zielsllitingen te omschrijven»
gebleven iso Zijne Liane, die verliefd is in den komponist
Christoph Gassner. wil dezen hare geheeie hartstochtelijke
liefde schenken, doch V'oortdurend voelt ze zieh daarvan
teruggehouden door con\'elltioneele bedenkingen en angstigheden. Ook Gassner wil, doch ook hij is door een muur
van con ventioneele hindernissen omringd, tot het uur van
smartelijk scheiden daar iso
[)e opvoering was gelijk het stuk: breed en vervelend.
Die arme acteurs en actrices konden ook niet anders:
een doode is eenma,al dood.
Een frappante tegenstelling bood de opvoering van Bahr's
«Prinzip ').
Inhoud: Predikant emeritus Dr. Friedrich Esch is voorstander der vrije persoonlijke verantwoordelijkheid. Zijn
zoon, nog een gymnasiast, verlieft zieh in een keukenmeid Papa heeft niets daartegen in te brengen. Ze bezoeken
Lene Kuk zelfs in haar keuken en deze, die niets ernstigs
in de a'londwandeling met den gymnasiast gezien had,
begrijpt niet waarom zij met den jongen Esch trouwen
zal. Deze echter heeft inmiddels in een Grieksche danseres
een nieuwe levensbestemming gevonden, zoodat Lene haren
Oberkellner nemen kan. Oe dochter van den predikant
Esch gaat er nu met een tuinier van door, doch ook deze
overkomt niets, zoodat de philosoof-predikant ten slotte
zijn zelf-verantwoordelijkstheorie moet opgeven Hij ondervindt aan zijne beide kinderen maar al te duidelijk, dat
men nog geen «Pelagiaa1l» is, ook al wil men dat theorethisch doorzetten. Trouwens, een suffragette overtuigt
.hem nog meer van de vaagheid en voosheid zijner theorieen.
Onze geldphilosoof vindt nog een achterdeurtje, door te
verklaren, dat onze eeuw nog niet rijp is voor deze hooge
philosophische principes.
Gespeeld werd dit blijspel met zulk een bravo ure en in
zulk een vlot tempo, dat het publiek zieh hartelijk amuseerde.
Else Lehmann, die ernstige Ibsenvertolkster, was als
keukenmeid bizonder in haar element; wel een bewijs
voor haar veelzijdig talent.

***

Ten slotte willen we nog in 't kort een blijspel bespreken, dat ver achter dat van Bahr staat, doch dat
voor zijne omgeving ook niet zonder speelkracht iso Deze
nieuwe vinding heet: «Der Austauschleutnanh van Richard
Wilde en C. G. V. Negelein, opgevoerd in het «Koninklij k Schauspielhaus •.
Korte Inhoud: Een schatrijke Amerikaan 'dweept met
hel Ouitsche leger en wil met alle geweld den Ouitschen
keizer zien.
Zijn dochter, verloofd met een Amerikaansehen bezitter
van 172 hotels, wordt dezen ontrouw voor een huzarenluitenant. Dit alles speelt in een kleine Cuitsche garnizoensstad met schitterende uniformen en.... «hurra»stemming.
Natllurlijk moest dit stuk in de ckoninklijke» inslaan.
Het grootste knaleffect dezer schitter premiere was, dat
zc gegeven werd ter eere van het tienjarig jubileum des
intendanten Graaf Hülsen!!!
Onwillekeurig dringt zieh de vraag op de lippen: «Had
Graaf Hülsen voor zijn jubileum nu toch niets beters
kunnen vinden? Of ligt nu eenmaal het kunststreven
van een koninklijken schouwburg niet hooger?
Oit jubileumsstuk was in elk ge val niet veel zaaks!

Berlifn, 17, 3, '13·

J. M.
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FRIEDRICH HEBBEL.
In vele steden van Duitschland is in de afgeloopen
maand de dichter Friedrich Hebbel herdacht, bijzonder
feestelijk te Wesselburen in Holstein. Daar werd hij 18
Maart 1813 geboren. Zijn ouders behoorden tot de zeer
»kleine luyden". Zijn vader was metselaar.
Friedrich Hebbel was nog jong toen hij zijn vader
verloor, die hem niets naliet dan een goeden naam. De jonge
Hebbel moest dus spoedig geld verdienen; hij kwam op
het bureau van zijn kersspel in dienst. Daar had hij als
schrijvertje veel werk en hoe goed hij ook werkte, bij
zijn chef, Mohr geheeten, vond hij weinig aanmoediging.
Mohr merkte allerminst, dat het schrijvertje een jongen
van talent was.
Hebbel liet zieh niet ontmoedigen en leerde in zijn
weinig vrijen tijd zooveel hij kon. Ware het geluk niet
met hem geweest, hij zou het niet ver hebben gebracht.
Hadden zijne gedichten, eerste vruchten van zijn autodidactischen arbeid, niet de opmerkzaamheid getrokken
van Mevrouw Schoppe, de uitveefster van een modeblad,

Lensing. Wel deed hij pogingen om met litterairen arbeid er
wat bij te verdienen, doch deze mislukten. Doodarm keerde
hij naar Hamburg terug, waar toen zijn «Sturm- und Drangperiode» aanbrak. Een tijd lang scheeil het alsof alle kracht
tot scheppen hem had begeven; - iets nieuws voort te
brengen was hem totaal onmogelijk. Hij leed er onder,
tobde zieh af, totdat plotse 1ing zijn kracht terugkeerde t>n
hij in betrekkelijk korten tijd de «Judith» dichtte. Dit
werk deed hem voor 't eerst als dichter. erkennen.
De ~ Judith ~ trok weldra alle aandacht, zelfs bezorgde zij
hem een toelage van den koning van Denemarkcn, die
hem in de gelegenheid stelde eerst naar Parijs, later naar
Italie en ook naar \Veenen te gaan. Jn Weenen leerde
hij de talentvolle actrice Christine Enghaus kennen, de
geniale vertolkster zijner rollen. Zij werd zijne vrouw,
nadat hij met Elise Lensing had gebroken.
Zijn verder leven was aanvankelijk ook weer vol teleur·
stelling. Het eene treurspel na het andere, zooals «Maria
Magualena », «Herodes en Mariamne», «Gyges und sein
Ring ." had weinig succes en wel grootendeels door invloed
van den dirccteur van het I3urgtheater Laube, die Hebbel
voortdurend tegenwerkte. Pas toen hij steun ging zoeken
en ook vond te W eimar, waar zijne stukken wH tot opvoeren geschikt ge acht werden, kwam aan dezen moeilijken
tijd een einde. Zijn succes aldaar was groot. Hij mocht
er zich verheugen in de oprechte vriendschappelijke genegenheid der groothertogin Sophic der Nederlanclen, die
de voorstelling der «Nibelungen» mogelijk maakte, eil met
warme belangstelling bijwoonde. Laube's tegenwerking
werd ten slotte geheel overwonnen. Toen de «Nibelllngen »
den Ig den Febr. 1863 ook in Weenen werden opgevoerd,
kon de directeur van het Burghtheater de algemeene geestdriftige ontvar:gst niet verhinderen. De dichter zelf over·
leerde zijn ro~m niet lang. Kort na de eerste voorstelling
werd hij ongesteld, en stierf na een hevig lijden den
13 de n Decem ber 1863, op 50 jarigen leeftijd.
.

***

Friedrich Hebbel.

te Hamburg, wie weet hoe lang hij nog had moeten blijyen in die omgeving, waar alle gt>legenheid tot voortzetting en voltooiing zijner studien ontbrak, terwijl zijn
geest leefde in hoogere sfeeren.
Mevrouw Schoppe noodigde hem uit naar Hamburg te
komen. Dit aanbod sloeg hij niet af. Te Hamburg studeerde hij verder en legde er zieh toe op het eindexamen
gymnasium, waarin hij echter, ondanks veel inspanning,
niet slaagde. Hulpeloos, angstig, zonder zelfvertrouwen,
bleef hij geruimen tijd op een en dezelfde hoogte staan,
niet wetend hoe verder te komen, totdat hij kennis maakte
met Elise Lensing, e~n meisje, dat tien jaar ouder was dan
hij. Door haren minderwaardigen levenswandel had het geen
goeden naam. En toch was 't door dit meisje, dat hij
verder kwam.
Elise Lensing maakte 't hem mogelijk naar Heidelberg
en München te gaan, om college in de rechten te loopen.
Drie jaren lang leefde hij er geheel op kosten van Elise

De dochter van Friedrich Hebbel, Mevro\lw Christ. KaizlHebbel, is nog in leven en heeft, dezer dagen, uit hare
jeugdherinneringen verteld, waaraan het volgende is ontleend :
«Ünze wcining, op de vierde verdieping. keek uit op de
daken, en toen ik eens, ik was pas vijf jaar oud, mijn
vader vroeg wie cle grootste dichter was, maakte hij mij
dit duidelijk met de schoorsteenen: de p-rootste was Shakespeare, dan volgden Goethe en Schiller en zoo voorts met een heel kleinen duidde hij zieh zeH aan. Zoo wijdde
hij mij practisch in de litteratuur in.
Hij kon er niet tegen, dat Mama of ik ziek waren.
Dan liep hij in een boos humeur rond, en was vertoornd
op alles om hem heen.
Toen ik roodvonk had, verpleegde hij mij dag en nacht
met de meeste zorg, en toen ik daarna weer mocht
uitgaan, nam hij steeds een plaid mee om over mij heen
te kunnen gooien zoodra ik door tocht of koude ",ero
bedreigd.
Zijn liefde tot de dieren , die zoo schoon spreekt uit
het gedicht « Der Brahmine» is bekend.
In Gmunden hadden wij ons geliefd eekhorentje Schatzi
zoo gedresseerd, dat dit schrander diertje, een jaar later
weer met ons te Gmunden komend, onmiddellijk na zijn
bevrijding uit het rieten mandje het huis in rende, de
trap opwipte en zijn oude slaapplaats in een mand
ergens tegen een muur weer opzocht. En zulke dieren
houdt men nog gevangen in een enge kooi!
Van jongs af aan mocht ik met mijn vader mee uit
wandelen . Afwisselend gingen wij naar het Prater, Lichtensteinpark, Augarten en Schönbrunn.
Soms maakte hij gekheid, die mij in 't geheel niet be-
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viel. Hij liet b. v. eens in den Augarten eenige jongens,
die daar met hun bai aan 't speien waren, bij zich komen
en toen dezen hee1 nieuwsgierig voor hem stonden, zeide
hij op mij wijzend: cDat is nu de kleine Titi!:&
Ce jongens keken mij als een wild dier aan, en liepen,
terwijl zij mij uitlachten, hard weg. Ik heel boos, gekrenkt
in mijne vijfjarige waardigheid, zei tot m'n vader. dat dit
beslist voor het laat5t was, dat ik met hem wande1de.
Grooten schik had hij in vertellingen van mijne moeder,
wanneer zij met mij Amalie Haizinger had ontmoet, die
als ze mij zag, met haar Schwabisch accent uitriep:
«Ach Herrje, wie siecht desch Kind sei Vatter ähnlich !»,
waarover ik, zeer ontstemd, want ik wilde liever op mijne
moeder lijken, eene opmerking niet voor me kon houden.
Daarna braken mijne schooljaren aan en had ik niet
meer zoovee1 vrijen tijd; alleen 's Zondags konden we
ga an wandelen. Aan Potzleinsdorf, Neuwaldegg en den
Kahlenberg heb ik de heerlijkste herinneringen. Mijn
vader ging iederen dag geregeld een uur of vier, vijf uit
wandelen en voelde zieh in het gewoe1 der stad even
behagelijk als in de eenzame «PrateraucIl». Daar mijne
moeder, als toonee1spee1ster, eveneens dikwijls van huis
was, nam ik tijdens de afwezigheid mijner ouders de
honneurs waar, als er bezoek kwam.
Zoo Yihinner ik mij een pianoles, die door het binnenkomen van e{;n slanken man met lang golvend haar
werd gestoord; de vreemdeling kwam lachend naast mij
zitten en speelde eene z66 schitterende variatie op de
juist door mij gespeelde oefening, dat mijne pianojuffrouw
van schrik en ontzag bijna van haar stoel viel. Toen
mijn vader een poos later de karner binnenkwam, vond
hij den talentvollen Frans Liszt in een opgewekt gesprek
met mij op den grond zitten.
Later mocht ik met mijn vader ook nu en dan eens
mee naar concerten als Mama verhinderd was en zoo
hoord€' ik al~ klein meisje: Klara Schumann, Peter Corne1ius,
Karl TaussIg, Brahms eu vele anderen.
Nooit zal ik den gedenkwaardigen avond vergeten in
het «theater an der Wien» toen Richard Wagner persoonlijk de «"\\Talküre» dirigeerde en mijn vader mij toefluisterde: «Hoor je wel, hoe de Walküren rijden?"
Mijne ouders hielden ervan om vrienden bij zich te
hebbell en mijne moeder verstond de kunst het in haar
huis gezellig te maken .. Onze tafel was weliswaar heel
eenvoudig, maar daarom waren de gasten des te voornamer.
lk zal ze hif!r niet opnoemen, hunne namen zijn genoeg
bekend uit dagboeken en brieven. De intiemste vrienden
behoorden hoofdzakelijk tot de wereld van professoren en
geleerden, mijn vader vond bij hen de grootste aansporing,
het waren edele menschen, die ons trouw gebleven zijn.
Het laatste feest, in dezen kring gevierd, was m'n vaders
vijrtigste verjaardag. Daarna kwamen de zorn er van 1863,
waarin hij zooveel leed, de herfst met een vergeefsche
ku ur il! Baden, en het ziekbed, waarvan de arme, geduldige
man met meer zou opstaan.
Op 'n avond, 't was den I2 den December, riep hij mij
bij zieh en zei: «Lees mij wat voor?!»
Hij wilde de «Spaziergang" van Schiller hooren. Toen
ik de passage «und den ganzen Olymp schlieszt ein
P.antheol1 ein" gelezen had, zei hij zachtjes; «Houd op
kmd, je leest goed, maar 't vermoeit mij zoo".
Toen zeide ik hem goedennacht. Professor Brücke, de
groote physioloog en trouwe vriend, loste mij af en nam
de nachtwake op zich. Den anderen morgen was m'n
vader niet meer".
M. E. R.
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FRANSCHE DRAMATURGIE.
Het Ras Alexandre Dumas.
Er is in de Octoberdagen des vorigen jaars, op de plaats
Malesherbes te Parijs, een eigenaardig standbecld onthuld:
dat van Generaal Alexandre Dumas,den vader van den auteur
van la Tour de Nesle - nog dit seizoen door de c:Koninklijke» opgevoerd - en den grootvader van den schrijver
van Le Demz' Monde. Beiden en de schrijver van Les 1roz's
Mousquetaires en de maker van La Dame aux (amelz'as
hebben aan dat plein Malesherbes hunne statuen op eenen- hetzelfde voetstuk naast het beeld des Generaals. Het
is billijk dat ook de Generaal zijn monument daar heelt
ontvangen, de voorzaat van wien de stuwkracht in de
familie kwam. Of moet zij veeleer in de moeder
van den Generaal, eene mulattin, worden gezocht? De
rassen-wijsgeer Arthur de Gobineau zou ongetwijfeld, hoezeer ook tegen kruising van rassen gekant en allereerst
tegen kruising van het blanke ras met minderwaardige
rassen als het zwarte of het gele, eerder aan de schoone
en kerngezonde mulattin den invloed toeschrijven van
stamkracht dan aan den wuften en verzwakten markies
Alexandre Davy de la Pailleterie, die in 1760 op Sillt
D?mingo landde om er planter te worden en in dat gezegend
khmaat een natuurlijk huwelijk met een inboorlinge sloot.
Op dat tijdstip der XVIIIe eeuw begon het woelig Fransche
menschd0m, voor een groot deel nog stijf geregen in de
keurs van de engste Cliquette, zich bezig te houden met
de Natuur en de Wonderen, die zij buiten invloed van
Staat en Kerk, in de maatschappelijke wereid kon verrichten.
Na al het gewrongene en hoofsche van Het Hof van
Parijs en Versailles verlangden niet weinigen den staat uit
het Hof van Eden terug.
.
Bernardin de St. Pierre, Jean Jacques en de we1eeryvaar!ie Delille gaven, de een in Paul et Virgint'e, de ander
In La Nouvelle Helo'ise, de derde in zijne Pastorales het
die pe gevoel we~r, dat de Natuur en hare Wonderen bij
den zuiveren mensch vermag te wekken. Van het on· en
bovennatuurlijke dat de zwoe1e cultuur doorhare geile
spruits.els in Salon· en Hofleven had gebracht, wendde
men zich oververzadigd af en keerde nu met een geweldigen
sprong tot het natuurlijke, het verstandelijke, het nuchtere
terug. Zoo zag men talrijke minnemoers' en niet minder
talrijke Jaz'seuses d'anges op wachtgeld stellen en «les plus
grandes dames de France" in de salons hunne wichten
zoogen. Het was, vier eeuwen na de Decamerone en de
P;ovenc;aalsche Cours d"amour, een herleving van herdersdIchten, herdersfluiten en minnekunst van Ovidius.
Het vrije huwelijk onder de tropen van den Franschen
Markies en de weelderige mulattin Marie-Jessette Dumas
paste in de lijst van den tijd. Den 25 ste Maart 1762 wordt
Thomas Alexandre, de latere Generaal Dumas geboren.
In I7~? keert de Markies - na het afsterven van zijn
naar Frankrijk met zijn 18natuurhJke echtgenoote jarigen zoon terug. Dat zoontje mag er als natuurmodel
zijn. Heldenkracht huist in deze heldengestalte en schoon
het beroep van wilde dierentemmer hem niet siecht zou
afgaan, bepaalt hij zich voorloopig tot het dresseeren van
wilde paarden en het hanteeren van ontzaglijke degens
en sabels. Omstreeks 1786 treedt hij in dienst bij de
dragonders van de Koningin en neemt aan zooveel insubordinaties, verlofgangen en slemppartijen deel dat hem
eerst in 1792, even v66rdat zijn Koning wordt geschavotte~rd, de strepen van brigadz'er werden opgehecht.
Zijn eigenlijke krijgsbedrijven en zijne promotit~n beginnen nadat het anarchisme van Commune en Schrikbewind heeft uitgeraasd en het Directoire beye! voert.
Onder het Consulaat daalt de zon van zijn militairen roem.
Bonaparte staat hem in den weg en niettegenstaande hij

HET TOONEEL..

70

Generaal Kleber onder zijne vrienden tclt, is zelfs de
invloed van dezen niet bij machte Dumas in dienst
tc houden. Hij heeft het gewaagd menigmaal de besluiten
van den oppermachtigen general-en-chej te critiseeren en
zijn oordeel te verzwaren door zijn colossale woorden en
gebaren en zijne gasconnades.
Sinds dien dag draagt hij niet meer, gelijk elk Fransch
soldaat onder Napoleon Ronaparte, een maarschalkstaf in
zijn ransel; nog veel minder een scepter, als de Keizer
aan het uitdeelen van tronen gaat.
Deze dwingt hem tot non activiteit en ue losbarsting
van eene tropische natuur over het pyramidale onrecht
door een krijgsmakker hem aangedaan, ' ) ondermijnen den
Hercules, die in 1806 op nauwelijks 44 jarigen leeftijd,
de Elyseesehe velden gaat bevolken en op aarde een driejarig knecht je nalaat, dat, cen kwart eeuw verder, in het
brandpuut van Parijsche wereldglorie zal staan door zijnc
romantische drama's Henri 1:1, Antony, Mde. de Belle Isle
en weldra met zijne romans Le Comte de Monte Christo,
"') In 1798 bij Brixen tegen de Oostenrijkers was Dllmas een-en-al
krijgsbravoure, wodut ßonaparte hem noemde :,<\' Horatills rocle, d .l '1'yro[".

Les Trois Mousquetaires en Le Vicomte de Bragellonne
de reis om de wereid zal maken.
Onvervaard als zijn vader, colossus als hij, van forsche
natuuraandrift zwelgt zijn gulzige verbeelding in festijnen
van Belsa7ar, zonder dat ooit zijll wulpsche vruchtbaarheid
van geest noemenswaard verzwakt. De feus bracht reusachtig yoort met of zonder hulp van pygmaeerd.
V/ erd de Generaal gebroken door miskennin~; stierf
hij op 44 jarigen leeftijd, de zoon zal 67 jaren kloek voltooien en de woorden door Michelet hem geschreven, waar
maken: «\~onsieur, je vous aime et je vous admire
parceque vous eies une des forces de la nature.'
!;e rassen-\\'ijsgeer Arthur de Gobineau, die, bij het op
maken van zijn eigen stamboom, de lijn zijner voorzaten
tot niemand "erder dan Odhin trok, heeft weHicht, met
verloochening zijner grauwe theorie, de bewondering van
Michelet begrepen.
F. S:\HT KLEI:-<F.
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het voorstel te moeten ontraden, omdat 1°. het toelaten
van z.g. «toehoorders» tot de lessen in voordracht
en spei - waarmede zonder twijfel wordt bedoeld
dat ook aan hen gelegenheid wordt gegeven zieh
practisch te oefenen -- nadeelig zal zijn voor de gewone leerlingen, voor wie reeds nu, blijkens de bij
herhaling door de betreffende leeraren geuite klachtell,
zieh, als gevolg van den beperkten tijd, gebrek aan
werk doet gev.oe!en; 2°, dat het gemis van uniformiteit, gevolg vall de toelating van verschillende
categorien van leerlingen, uit een paedogogisch
oogpunt, als schadelijk voor de schooltucht en den
goeden gang van het onderwijs afkeuring verdient.
9°. Voordracht van Mr. P. W. de Koning, Voorzitter
der Afdeeling Amsterdam. Onderwerp: lets over
kritiek in het algemeen en over tooneelkritiek ll1
het bijzonder.
10°.
Verkiezing van eene dames-patronesse.
Het Hoofdbestuur adviseert hiertoe niet over te gaan
naar aanleiding van het rapport der C. v. B. en T.
der Tooneelsc!-,
dezer zake. Oe Commissie
voornoemd alsmede die uit Hoofdbestuur te samen
voorbereidende eene herziening van de regelen nopens
het bestuur der Tooneelschool deelt namelijk mede
dat de wijzigingen, welke ter sprake kwamen, van
vrij diepgaanden aard zijn, zoo dat zij clientengevolge
nog niet met haar taak gereed kwam en derhalve
voorstelt de behandeling van dit onderwerp tot de
volgende jaarvergadering uit te stellen en inmiddels
als riog aan te houden de voorziening in de vacature
Mevrouw Simons-Mees in het college van damespatronessc:>n.
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OP NADER TE BEPALEN DATUM.

1°.
2 1J •

3°.

4°.

5°.
6°.
7°.
8°.

Opening van de vergadering door den Voorzitter.
Begrootingen.
Verkiezing van 3 leden van het Hoofdbestuur. Aan
de beurt van aftreding zijn de Heeren Mare. Emants,
L. Jacobson (die zieh niet meer beschikbaar stellen),
en Mr. A. W. F. H. Sänger.
(Oe laatste is terstond herkiesbaar.)
Verkiezing van een lid van de Commissie van Beheer
en Toezicht op de Tooneelschool, wegens periodiek
aftreden van den Heer Jac. Rinse (terstond herkiesbaar). Ingevolge art. 6 van het reglement van de
Tooneelschool worden door het Hoofdbestuur aanbevolen de Heeren:
1.
Jac. Rinse.
2.
Mr. Or. H. Th. Verhoef.
Verslag van de Commissie vall het Pellsioenfonds.
Aanwijzing van de afdeeling aan welke rekening en
verantwoording zal worden gedaan.
Bepaling van de plaats waar de 44 e Jaarvergadering
zal worden gehouden.
Behandeling van het voorstel der Afdeeling 's Gravenhage strekkende tot toelating van toehoorders en
toehoorsters voor enkele vakken tot de Tooneelschool.
Praeadvies van het Hoofdbestuur.
Naar aanleiding van het ingewonnen advies der
C. v. B. en T. meent het H. B. de aanneming van

In het nO. van
bekend gemaakt.

I
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OPMERKINGEN.
Begrooting Tooneelschool:
Art. 4 Ontvangsten. Het aantal betalende leerlingen is in de
laatste jaren niet groot. Hoewel in het afgeloopen jaar minder
ontvangen werd, is het bedrag van f 1100. -- volstrekt niet
overdreven.
Art. z der Uitgaven. De jaarwedden van het personeel bedragen op het oogenblik f 4235.-; met het oog op onderwijs
in Iythmische gymnastiek door Mevrouw Sluis, dat in den
volgenden cursus ingevoerd wordt, is deze post met f 100.verhoogd.
Art. I I Uitgaven. Men meent met f 75.- dit jaar uit te
kunnen komen.
Art. 15 Uitgaven. In Februari 1914 moet weer voor 3 1/2
jaar assurantie betaald worden; daar op de vorige begrootingen
hiervoor niets is uitgetrokken, valt deze geheeIe som op de
begrooting 19 r 3/ 14.
Art. 16 Uitgaven. Dit onderwijs kwam in de laatste jaren
weinig voor, zoodat men met.f 75.- meent te kunnen volstaan.
Begrooting JI/ederlandsclz Toomelz'erbond:
Art. 8 Uitgaven. Tot leedwezen van het Hoofdbestuur moet
deze post, die enkele jalen geleden voor vast op de begrooting
gebracht werd, bij den tegenwoordigen toestand der geldmiddelen, weer pro memorie op de begrooting voorkomen.

JAARVERSLAG.
Het verbondsjaar 1912-1913 heeft zich door weInig verblijdend gekenmerkt, al mag met dankbaarheid worden medegedeeld dat het aantal leden ongeveer hetzelfde bleef, dank
zij de inspanning der afdeelingen die alle zonder uitzondering
met vermindering van belangstelling in het N ederlandsch
Tooneel hebben te kampen. De grootste dier afdeelingen,
Rotterdam, gewaagt van de oorzaken die voornamelijk aan die
geringere belangstelling schuld hebben en een ieder die het
tooneel lief heeft zal het met haar eens zijn : het grootste euvel
van dezen tijd op tooneelgehied is: het bioscopisme.
Dat eell bepaalde kunst door een andere wordt verdrongen,
zooals de fotografie voor een groot deel in de plaats trad van
het portret-schilderen, is een logisch gevolg van het verloop der
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dingen, maar wijst daarom nog niet op toenemenden wansmaak.
Het bioscopisme, dat als een reuzenmonster om zich heen
grijpt, heeft aan de oud-vaderlandsche tooneelspeelkunst een
gevoeligen slag toegebracht en doet niet alleen de schouwburgonderneming kwijnen, het brengt moreeIe schade toe aan het
publiek dat de bioscoopzalen vult en aan de tooneelspelers
die voor de films «speIen». Is de bioscoop in zijn ware gedaante
een aanwinst van het moderne kunnen, in zijn verwording,
ontstaan door de scherpe concurrentie der ondernemers, is zij
een gevaar geworden.
Het publiek eischt telkens grooter prikkels, de prikkelbioscoop
viert hoogtij, en dit zou ons minder belang inboezemen, ware
't niet dat meer en meer de tooneelspeelkunst in dienst van
het bioscopisme is gekomen, en tooneelspelers van naam zieh
er toe leenen hun speI te doen opnemen voor vertooningen
die soms meer dan een half uur duren en drama's te zien
geven, die, waren ze 0]) de planken vertoond, een storm van
verontwaardiging zouden doen opgaan. Wij hebben een voorstelling bijgewoond waarin de lotgevallen van een «blanke
slavim werden aanschouwelijk gemaakt. Eenige Deensche
tooneelkunstenaars hadden het stuk gespeeld. 't Stuk zeH was
een aaneenschakeling van onmogelijkheden -- had een der
tooneelgezelschappen het stuk aangenomen en vertoond misschien had de kritiek 't ding doodgezwegen. Om zoo'n prul
bioscopisch te vertoonen, hebben tooneelspelers het ingestudeerd
en hun eigen kunst geschaad. Men volge eens nauwkeurig de
mimiek en oordeele zelf welke geheel andere eischen het speIen
voor de bioscoop steIt, hoe het gesproken woord wordt vervangen door gelaatsplooiing en gebaren, die sterk afwijken van
het natuurlijk doen in het moderne tooneelspel.
Het speIen voor den bioscoop brengt schade toe aan de
uitbeeldingsgave van den tooneelspeler, en het viel toe te
juichen dat niet dan bij hooge uitzondering Nederlandsche
kunstenaars zich er toe heb ben geleend. Het viel toe te
juichen .. " want ook hierin is verandering gekomen. Dat een
kwaad, eenmaal zoo sterk ontwikkeld, niet meer kan worden
gekeerd, spreekt van zelf. Maar laten kunstenaars die, zooals
de Duitsche Keizer het eens zeide, aangewezen zijn, «den
Idialismus zu pflegen» zich toch tweemaal bedenken alvorens
mee te helpen aan de uitbreiding van een euvel, dat henzelf
moreel en finantieel schaadt.
Gezien van het standpunt van den vOOl'stander der tooneelspeelkunst is de samenkoppeling van deze kunst en het biosco-
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pisme een zaak die ernstige bestrijding gebiedend noodzakelijk
maakt. Deze bestrijding echter zal eene vruchtelooze zijn
zoolang de n:ltie zich blijft vervreemden van de tooneelspeelkunst, en daarom trachten Hoofdbestuur eo Afdeelingsbesturen
zooveel doenlijk het tooned te steunen door voorstellingen voor
te bereiden of aan te moedigen en het schouwburgbezoek te
bevorderen .
De afdeelingen doen dit reeds door het tooneelspeelonderwijs in breederen kring bekend te maken, als zij de Tooneelschool uitnoodigen proeven van speI cn voordracht voor leden
en genoodigden afteleggen. De grootere afdeelingen door het
doen geven (bovendien) van tooneelvoorstellingen.
Wat de afdeelingen betreft, meldt Rolterdam: Tot ons
leedwezen kan ook dit jaar niet op eene toenemepde belangstelling in ons Tooneel worden gewezen en blijkt de bioscoop
vooralsnog eene te groote aantrekkingskracht voor de vroeger
geregelde schouwburgbezoekers te hezitten.
Ons Rotterdamsch Tooneelgezelschap ondervond daarvan
den directen terugslag, en alhoewel de Directie een tiental
nieuwe stukken voor het voetIicht bracht, bleef, behalve
«In Rok _... » dat een 40 tal opvoeringen beleefde, geen enkel
lang op het repertoire_
Ook legde de korte1ings in werking getreden auteurswet
aan de schouwbuI'gdiI'ecties nieuwe verplichtingen op, welke
ver strekkende finantieele gevolgen blijken te hebben, en het
is zeker te betreuren dat van overheidswege niet ook door
andere maatregelen getoond wordt dat in ons nationaal Tooneel
belang wordt gesteId.
Hoe geheel anders immers is dit bij bijna alle andere beschaafde naties, waar men op iedere wijze tracht de Tooneelspeelkunst te bevorderen 1
Dank zij den financieelen steun van velen onzer leden waren
wij dit jaar in de gelegenheid hun iets meer aan te bieden
dan ons tot dusverre mogelijk was. Wij contracteerden met
den heer W. Rooyaards voor de le opvoering alhier van
«Gysbreght van Aemstel» en is deze voorstelling in ieder opzicht
een succes geweest.
Aan den Heer H. Morrien werd ter viering van zijne 25
jarige tooneelloopbaan een huldeblijk aangeboden, waartoe
zich eene Commissie had gevormd waarvan de leden van
ons Bestuur allen deel uitmaakten.
Namens de afdeeling werd den jubilaris een krans overhandigd.
Onze penningmeester de Heer C. van Rossem Czn, aan
de beurt van aftreden, stelde zich tot ons leedwezen niet
herkiesbaar en werd in zijne plaats benocmd de Heer Mr.
Joh. Havelaar aan wien deze functie werd opgedragen.
In het ledental kwam geen verandering en bedraagt dit 450;
wij zijn verder tevreden dat het niet teruggaat, want slechts
uiterst matige belangstelling ondervinden wij bij het jongere
geslacht voor het doel van het Verbond.
AlIls/erdalll bericht dat het ledental ongeveer hetzelfde bleef.
Deze afdeeling werd in het begin van het Verbondsjaar door
het Nieuws v/d Dag in de gelegenheid gesteId een propaganda
gescluiftje te verspreiden, waardoor het ledental eenigszins
steeg, waartegenover het verlies van verschilIende leden staat
die der afdeeling door den dood, bedanken of vertrek naar
elders ontvielen.
Zonden wellicht voor het komende seizoen de andere in
Amsterdam verschijnende groote bladen hetzelfde willen doen
als het Niel1\vs van den Dag dit jaar deed?
De leden ontvingen eene uitnoodiging tot bijwoning van
«de Sphinx» en van «de groote Passie» (door de leerlingen
der school gespeeld).
De Haagsche afdeeling deelt mede:
Het verbondsjaar begon onder sIechte voorteekenen; waarschijnlijk dOOf de sluiting van den schouwburg en de daardoor
ontstane vrees van «oiet genoeg waar VOOf zijn geld te krijgen,,,
i. c. niet veel voorstellingen voor zijn contributie, waren tamelijk
veel opzeggingen van lidmaatschap inbekomen, daarbij liet onze
ijverige propagandiste van verleden jaar, die ook nu weer haar
medewerking had toegezegd, ons te elfder ure in den steek,
zoodat het aanwerven van nieuwe Ieden nu uitsluitend door
het verspreiden van circulaires geschiedde. Dit had gelukkig
een tamelijk bevredigend resultaat, want het ledental werd ten
slotte nog iets hooger dan verleden jaar.
En de leden zullen zich ook niet beklaagd hebben over
hetgeen hun is aangeboden. In de zaal Diligentia hadden

twee soin!es plaats: op de eene traden op Mevr. Anna WensmaKlaassen en Mr. A. Kamp, de eerste met in hoofdzaak ernstig
werk, de tweede met luimige voordrachten, beiden hadden veel
succes; de andere was bestemd voor een voorstelling der leerlingen van de TooneeIschooI, die met de opvoering van een
blijspel en een klucht den leden de overtuiging gaven, dat er
talent schuilt onder de aanstaande artisten en dat er goed
gestudeerd was.
Dank zij de welwillendheid van den heer Royaards en van
de directie van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,
kon deze voorstelling plaats hebben op een geschikt tooneel
en in een fraai dekor.
In ons bestuur was de Voorzitter, de heer J. H. H. Vogel,
aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar. Wij mo esten
hem, die o. a. bij het jubileum van Mevr. Mann, zoo uitstekend
namens de Afdeeling het woord voerde en die, op onze vergaderingen steeds blijk gaf van onverzwakte belangstelling in
het Tooneelverbond en het tooneel, dus missen en deden dat
met leedwezen. Het bestuurslid Jhr. Mr. H. Smissaert, wiens
naarn in het verbond en in de afdeeling van oudsher bekend
is, narn de functie van Voorzitter over, terwijl als nieuw bestuurslid werd gekozen Mr. E. Hijmans, op tooneelgebied
inderdaad geen vreemde.
N og op initiatief van den ouden voorzitter werd door het
bestuttr een adres aan den Gemeenteraad ingediend, waarin
werd aanbevolen, om den ouden Schouwburg, verbeterd en
verbouwd, als intiem theater te heropenen en een nieuwen,
grooteren te bouwen voor opera en tooneelvoorstellingen met
veel personeel. Een beslissing is, op dit oogenblik, meer dan
een jaar na het sluiten van den schouwburg; in deze kwestie
nog niet genomen 1
In V/rech/ is de toestand van het Verbond niet rooskleurig.
Redenen van zuiver plaatselijken aard belemmeren het Afdeelingsbestuttr te doen wat het gaarne zou willen doen, en naast
het bioscopisme dat aldaar evenals elders welig tiert, spreekt
de muziek een ernstig woordje rnee. De beoefening der toonkunst toch vindt in Utrecht meer voorstanders dan het tooneel,
en behoudens bij zeer enkele voorstellingen, kunnen de
speIende gezelschappen nimmer op volle - zelfs niet op bezette zalen rekenen.
Ook dit jaar traden de Ieerlingen der tooneelschool voor
leden en hunne genoodigden op; als altijd werd deze voorstelling zeer op prijs gesteId.
De afdeeling Tief zag haar ledental van 11 tot 14 klimmen;
het plan om eene voorstelling te geven heeft zij moeten uitstellen wegens het plaats vinden van te veel andere publieke
vermakelijkheden. Zij hoopt echter in het begin van het
kom end seizoen aan dat plan uitvoering te geven.

STAAT VAN HEl' NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND
EERE-LEDEN.
MevI'. M J. A. Waller-Schill, Mr. J. N. van Hall, Dr. C. J.
Vinkesteyn, Mr. A. Fentener van VIissingen.
HOOFDBESTUUR :
Marc. Emants, 's Gravenhage, Voorzitler
MI'. J. van Schevichaven, Amsterdalll, Penningmeesler
L. Jacobson, Rotterdam .
J. Milders, Rotterdam.
J. C. v d. Tol, 'sGravenhage. .
Mr. A. W. F. H. Sanger, Groningen
Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, Haarlem
H. van Kempen, Amsterdam .
J. H. Mignoll, Secrelaris, Utrecht, I Oosterstraat

Jaar van

aftreden.

19 1 3
19 1 5
19 1 3
19 1 4

19[5
19 1 3

19 1 4

19 f 4
19 J 5

COMMISSIEN UrT HET HOOFDBESTUUR.
LEDEN DER COMMISSIE VAN BEHEER EN TOEZICHT OP
DE TOONEELSCHOOL:
MI'. J. van Schevichaven.
MI'. A. W. F. H. Sänger.
Jh. A. W. G. van Riemsdijk.
H. van Kempen.
Ingev. art. 21 der Statuten nemen 4 leden van het Hoofdbestuttr zitting in deze commissie.
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COMMISSIE VOOR DE REDACTIE VAN "HEl' TOONEEL":

Marc. Emants.
J. C. v. d. Tol.
COMMISSIE VOOR HEl' TIJDSCHRIFT, BELAST MET HEl' TOEZICHT
CP HEl' NIET·REDACTIONEEL GEDEELTE:

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

VAN

HEl'

FONDS

TOT INSTANDHOUDING VAN HEl'

GRAF VAN MEVR. KLEINE-GARTMAN.:

Mr. J. van Schevichaven.
COMMTSSIEN VAN BIJSTAND.
Art. 6 van het reglement van de Tooneelschool.
COMMISSIE VAN BEHEER EN TOEZICHT OP DE TOONEELSCHOOL:

Mr. J. van Schevichaven, Voorzitter.
Jac. Rinse, Secrelaris.
G. R. Deelman.
Dr. C. J. Vinkesteyn.
Mr. A. W. F. H. Sänger.
Jhr. A. W. G. van Riemsdijk.
H. van Kempen.
Art. 8 van genoemd reglement.
Mevr. E. Gompertz.Jitta.
" J. M. Everts·Pierson.
(Vacalure).
UIRECTEUR DER TOONEELSCHOOL:

S. J. Bouberg Wilson, Marnixstraat ISO, Amsterdam.
REDACTEUR VAN "HEl' TOONEEL":
211,

Amsterdam.
Aantal leden ± 375.
Besluur:
Mr. P. W. de Koning, Voorzitter; Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, Ondervoorziller; S J. W. van Huuren, Pemzingmusler; J.
Funke; Mr. P. van Sonsbeek; H. Wertheim ; A. Reijding; MI'.
H. Ä. van Nierop, J. W. te Winkel, Secrelaris, Keizersgracht 48.
'8

Gravenhage.

Aantal leden 295.
Besluur:
Jhr. Mr. H. Smissaert, Voorziller; J. Meihuizen, Pennillgmeesler;
Mr. G. C. J. Varenkamp; J. Haus; Mr. E. Hymans; J. C. van
den Tol, Secrelaris, Bankastraat 139.
Gedelegeerde:
Dr. J. Meihuizen.

Utrecht.

COMITE VAN DAMES-PATRONESSEN:

Mr. Dr. C. A. Vaillant, Heerengracht

75

Amsterdam.

Aantal leden 67.
Besluur:
Prof. Dr. W. Vogelsang, Voorziller; Mr. J. G. Brouwer
Nijhoff, Pemzingmeesler; G. R. Deelman; Mr. H. 1. Jordens;
G. J. F. van VIijberghe de ~oningh; J. H. Mignon, Secrelaris,
I e Oosterstraat.
Gedelegeerde:
Mr. Dr. H. Th. Verhoef.

Tlel.
Aantal leden 14.
Besluur:
MI'. H. van Bessern, Voorzitter; Jhr. P. A. Reuchlin, Secrelaris·
Penllingmeesler, Stationsstraat K 67.

UITGEVERS VAN "HEl' TOONEEL":

Firma Roeloffzen-Hübner en van Santen, Rokin 29, Amsterdam.
LEER AREN AAN DE TOONEELSCHOOL:

Mevr. B. HoItrop-Van Gelder, .1 leeraren in speI en voorJan C. de Vos,. . . . . . . ~
dracht.
Mevr. Titia van Looy-Van Gelder leerares in voordracht.
Mej. Branco van Dantzig
" i n stemvorming,
uitspraak en zang.
leeraar in grimeeren.
J. P. Musch . •
G. W. Knap.
"
in costuumkunde en
teekenen.
Jac. Leefson .
"
in houding en dansen
J. de Boer
"
in mimische en plastische oefeningen en
schermen.
S. J. Bouberg Wilson.
"
in dramat. letterk.,
N ederlandsch en lezen.
leerares in Fransche taal
Mej. J. Poppelhouwer
en letterkunde.
P. C. A. Steinbock .
leeraar in Hoogd. taal en
letterkunde.
Mevr. E. C. v. de Wall Pernt~-I leerares in costuumnaaien.
Van Vooren ~

AFDEELINGEN.

Rotterdam.
Aantal leden 450.
Besluur:
A. Robertson W Az., Voorzitter,' Mr. Joh. Havelaar, Pen·
ningmeesler,· J. Milders; Chs. van der Heyden; H. G. J. de
Monchij; A. Kolif, Secrelaris, Westerstraat 49.
Gedelegeerde:
A. Kolff.

REPERTOIRE EN M UTA TIEN DER VERSCHILLENDE TOONEELGEZELSCHAPPEN IN HET TOONEELJAAR 1912-1913.

Koniriklijke Vereeniging "Het Ned. Tooneel".
(Vervolg op het speelplan in No. 9, vorige jaargang.)
NIEUWE STUKKEN.

I. (22-4' 12). Oe Oelukkige Hand, Blijspel in 3 bedrijven van Hugo Lubliner, vertaald door Dr. l. de long.
Regie: L. H. Chrispijn.
Martha: Mevr. Chr. Pool man, Emma Schunemann:
Mevr. L. van Korlaar-van Dam, Lotte: Mej. Ernma Morel,
Edith Romhach: Mevr. G. de Vos-Poolman, Felix Eichler:
de Hr. C. Schulze, Von Wachherg: de Hr. Louis Gimberg,
Rohert: de Hr. Maurice Meunier, enz.
Il. (8-5-12). Oe Opvlamming (La Flambee), Drama in
3 bedrijven van Henry Kistemaeckers, vertaald door
Mr. M. G. L. v. Loghem. Regie: W. P. de Leur.
Monique: Mevr. C. van Dommelen, Yvonne: Mevr. Rika
Hopper, Therese: Mevr. G. de Vos-Poolrnan, Kolonel Feit:
de Hr. Ko van Dijk, Marcel Beaucourt : de Hr. Louis
Gimberg, de Mauret: de Hr. C. Schulze, Monseigneur:
de Hr. lan c. de Vos, Gloga!l: de Hr. Marcel Myin,
Stettin: de Hr. Maurice Meunier, enz.
ITI. (25-5-12). Oe Klucht der Waarheid, (Leander im
Frack), Drie bedrijven van Wilhe1m W olters, vertaald
door Frans Hulleman. Regie: L. H. Chrispijn.
Ellen: Mevr. G. de Vos-Poolman, Wera: Mej. Emma
Morel, Lotte: Mevr. Schwab-\Velman, Kate: Mej. Lina
Klaasen, Eduard Melms: de Hr. Louis Gimberg, Dr. von
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Haubold: de Hr. Jan C. de Vos, Dr. Rentsch: de Hr. Marcel
Myin, Von HintzdorJl: de Hr. C. Schulze, Dr. Frans
Hei/ne: de Hr. Maurice Meunier, Langewiese : de Hr. Hein
Harms, Dr. Seeman : de Hr. J. \V. Hunsche, enz.
IV. (20-8'12). Het Vrouwke (Frauerl), Blijspel in drie
bedrijven van Leo Walther Stein. Regie: W. P. de Leur.
SNphanie: Mevr. G. Lobo Braakensiek, Daisy; Mevr.
C. van Dommelen, Franciska: Mevr. W. Schwab-Welman,
Von Wög-erer: de Hr. C. Schulze, Stez'nburr;: de Hr.
Louis Gimberg, Emil: de Hr. Maurice Meunier, Dr. Willi
l<ölbl: de Hr. W. Hunsche, Ralph: de Hr. J. \Vensma
enz.
V. (24.8-12). Rutherford en Zoon, Tooneelspel in
drie bedrijven van Githa Sowerby, vertaald door J. Kuyl.
man. Regie L. H. Chrispijn.
Vrouw Henden'on: Mevr. Theo Mann-Bouwmeester,
Jane: Mevr. Rika Hopper, Ann: Mevr. van Korlaar·van
Dam, lJ,farie: Mej, Emma Morel, lIfartin: de Hr. L H.
Chrispijn, Rutherford: de Hr. K. van Dijk, Johan: de Hr.
Jac. Reule, Richard: de Heer F. Fernantzen, enz.
VI. (12· 10 12). Oe Idealist, Een Zedenspel in 5 bedrijven
door C. en M. Scharten·Antink. Regie: L. H. Chrispijn.
Mathilde: Mevr. Rika Hopper, Truus: Mevr. G. LoboBraakensiek, JuJlrouw Lrebeek,: Mevr. van Korlaar-van
Dam, Cornelia: Mevr. C. van Dommelen, Albert: de Hr.
J. Reule, Maarten: Louis de Vries, Wt'llem Voorthuis:
de Hr. D. Lobo enz.
VII. (23-10-12). Ferdinand Huyk, Tooneelspel in vijf
bedrijven, be werkt naar den roman van Jacob van Lennep,
door Anna van Gogh-Kaulbach. Regie: W. P. de Leur.
Tooneelinrichting en kleeding naar de teekeningen van
David Bles.
Ferdinand: de Hr. C. v. Kerckhoven Jr., Huyck: de
Hr. v. Schoonhoven, Blaeck: de Hr. Jan C. de Vos,
LodewiJk: de Hr. M. Meunier, Talavera: de Hr. Ko van
Dijk, Helding: de Hr. C. Schulze, Mevr. Huyck: Mevr.
Holtrop-van Gelder, Suzanne: Mevr. de Vos-Poolman,
Tante Letje : Mevr. Chr. Poolman, Tante van Bempden:
Mevr. Schwab-Welman, Henriette: Mej. Emma Morel,
Amelia: Mevr. Blokzijl-Jurgens, enz.
vm. (6-12-12). Oe Gemakkelijkste Weg, Tooneelspel
in vier bedrijven van Eugene Walter, vertaald door
Ed. Coenraads. Regie: L. H. Chrispijn.
Laura: Mevr. C. van Dommelen, E.lfie: Mevr. Chrispijn-v.
Meeteren, Annie: Mevr. G. Lobo-Braakensiek, Brockton:
de Hr. Gimberg, Maddt'son: de Hr. L. H. Chrispijn,
Weston : de Hr. J. van Dommelen.
IX. (12-12-12). Oe Toren van Nesle, Drama in 5
bedrijven (9 tafereelen) van Alex Dumas en Frederic
Gaillardet. Regie: W. P. de Leur.
ffifargaretha: Mevr. Mann-Bouwmeester, Blfridan: de
Hr. Louis de Vries, Galtltier: de Hz'. J. Reule, Philippe:
de Hr. van Kerckhoven Jr., enz.
X. (25' 1-13). Gabriel Sehilling's Vlueht, Drama in
.') bedrijven van Gerhart Hauptmann, vertaald door Ed.
Coenraads. Regie: L. H. Chrispijn.
Eveline: Mevr. Holtrop-van Gelder, Lucie: Mevr. Rika
Hopper, Hanna Elias: Mevr. G. de Vos-Poolman,
Majakin: Mevr. G. Lobo-Braakensiek, Gabriel: de Hr.
Louis de Vries, Mäurer: de Hr. L. H Chrispijn, Rasmussen : de Hr. lan C. de Vos.
Xr. (6-2-13). Oe Gelukkigste Tijd, Blijspel in drie
bedrijven van Raoul Auernheimer. Regie: W. P. de Leur.
Amelie: Mevr. Chr. Poolman, Lilly: Mej. Emma Morel,
A rabella : Mej. B. \V olffers, JenniJ: Mevr. SchwabWelman, Adelheid: Mevr. van Korlaar-v. Dam, Hochstaedte1': de Hr. C. Schulze, Arthur: de Hr. v. Kerckhoven Jr., Robert: de Hr. J. Reule, Willem: de Hr. J. W.
Hunsche, enz.
XII. (9-3- 13). Oe Tsarin, T ooneelspel in drie bedrijven

van Melchior Lengyel en Ludwig Biro, vertaald door
01'. ]. de Jong. Regie: L. H. Chrispijn.
De Tsarin: Mevr. Theo Mann-Bouwmeester, Annie:
Mej. Emma Morel, De Kanselier: de Hr. Jan C. de Vos,
De Gezant: de Hr. L. Gimberg, Alexel',' de hr. v. Kerckhoven Jr., enz.
XIII. (9-4-13). Cupido te Vondeling, (Der lächelnde
Knabe) Blijspel in drie bedrijven van Max Dreijer, vertaald door J. C. v. d. Tol. Regie: 'AT. P. de Leur.
Sabine: Mevr. G. de Vos Poolman, Brigitta: Mej.
Emma Morel, Krisje Kluckuhn: Mevr. v. Korlaar-van
Dam, 7ustus Jasper : de Hr. Louis de Vries, Gert Gerdes :
de Hr. D. Lobo, Jl,fax Benkardt: de Hr. Ko van Dijk,
IJrodersen: de Hr. Jan C. de Vos, Tobias: de Hr. Maurice
Meunier, Kluckuhn: de Hr. Hein Harms, Philibert: de
Hr. Jan v. Dommelen.
XIV. (16'4-13). Oe Sterksten, Tooneelspel in 4 bedrijven
van Herman C. J. Roelvink. Regie: L. H. Chrispijn.
lIIaria Duval: Mevr. Mann-Bouwmeester, Julie: Mevr.
Chr. Poolman, Eugenie: Mevr. Schwab-Welman) Leonie:
Mevr. Lobo-Braakensiek, Hermine : Mevr. Hopper, van
Ronsbergen: de Hr. Schulze, Dr. Duval: de Hr. Louis
Gimberg( Duco: de Hr. J. Reule, Gerbert: de Hr. van
Kerckhoven Jr., enz.
OPNIEUW INGESTUDEERDE STUKKEN,

met gedeeltelijk veranderde rolverdeeling.

I. (3.8-12). Oe Officieele Vrouw, Tooneelspel in vijf
bedrijven, naar den roman van Richard H. Savage, door
Hans Olden, vertaald door D. H. Joosten. Regie: W. P.
de Leur.
Nieuwe rollen: Arthur Lenox: de Hr. Louis Gimberg, enz.
TI. (68 12). Ultimo, Blijspel in vijf beelrijven, naar G.
von Moser. Regie: W. P. de Leur.
Nieuwe rollen: Carolt'ne: Mevr. Holtrop-van Gelder,
lIfarie: Mevr. Chrispijn-van Meeteren, Anton: de Hr. Jan
C. ele Vos, George: de Hr. L. H. Chrispijn, de Lange:
de Hr. H, Harms, Van Gulik: de Hr. Hunsche, enz.
m. (7-9-12). Margot de Bloemenverkoopster, Drama
in 5 bedrijven van A. Bourgeois en F. Dugue. Regie:
W. P. ele Leur.
Nieu'lIJe rollen,' De Koningin: Mevr. HoItrop-van Geleier,
Marie: l\fevr. Blokzijl-Jurgens, Gloriette: :\1ej. \\~olffers,
Jacques: ele Hr. Louis de Vries, Hendrik IV: de Hr.
Ko van Dijk, Henriot: de Hr. Reule, enz.
IV. (16-9-12). Twee gelukkige dagen, Klucht in vier
bedrijven door Franz von Schönthau en Gustav Kadelburg.
vertaald door Joh. Haus. Regie: L. H. Chrispijn.
Nieuwe rollen: Hu~o: de Hr. :'Ir aurice l\1 eunier, Lüttchen:
de Hr. l.ouis Gimberg, Joseplz Freisinger: de Hr. L. H.
Chrispijn, Morawetz : de Hr. H. Harms, enz.
V. (4-10 12). Een Bo~te, Tooneelspel in 3 bedrijven
door Suze La Chapelle.Roobol. Regie: \\!. P. de Leur.
Nieuwe rollen: A nna: Mevr. Schwab-Welman, Jacob:
de Hr. Louis de Vries, Frans: de Hr. Marcel Myiu, enz.
VI. (4 1-13). Een wereId waarin men zieh verveeIt,
Blijspel in elrie bedrijven, van Eelouard Pailleron, vertaald
door Dr. J. ele Jong. Regie: W. P. de Leur.
Nieuwe rollrn: Lucy: Mej. vVolffers, Bellac: ele Hr.
D. Lobo, Rog-er: de Hr. v. Kerckhoven Jr., De Saint
Reault: ele Hr. H. Harms, enz.
VII. (5-1-13) Voerman Hensehel, Tooneelspel in vijf
beelrijven. van Gerhart Hauptmann, vertaald door Taco
H. de Beer. Regie: L. H. Chrispijn.
Nieu71'e rollen: Henschel: ele Hr. Louis de Vries, Wermelskirch: de Hr. C. Schulze, George: de Hr. M. Meunier enz.
VIIr. (18-2- 13). Madame Sans=Gene, Tooneelspel in 3
bedrijven en een voorspel, van Victorien Sarclou en Emile
Moreau, Vertaald door A. Ising Jr. Regie W. P. de Leur.
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Nieuwe rollen: Napoleon: de Hr. Louis de Vries, Savarij:
de Hr. van Kerckhoven Jr., enz.
IX. (8-3-13). De Familie Fourchambault, Tooneelspel
in 5 bedrijven, van Emile Augier, vertaald door Dr J.
de ]ong. Regie: W. P, de Leur.
Nieuwe rollen: Bernard: de H r. Louis de Vries, Leopold: de Hr. ]. Reule, Rastiboulois: de Hr. D. Lobo,
Alevr. Bernard: Mevr. Holtrop-van Gelder, Blanche: Mevr.
Blokzijl-]urgens, Marie: Mevr. Rika Hopper.
In het speelseizoen 191 I· 19T2 werden vertoond:

Freuleken 45 maal, Sara Burgerhart 37 maal, De
Demi~M()nde 30 maal, Samuel Pickwick 26 maal, De
Volkstribuun 23 maal, Cyrano de Bergerac 13 maal,
Haar groote dag 12maal, Het huwelijk van Figaro,
De Opvlamming en Papa ieder 11 maal, enz.
JUBILEA.

Mevr. G. de Vos-Poolman (25 jarig) op 19 Februari 1913
als Käthe in Oud=Heidelberg.
Verder herdachten de hh. Wertwijn en A. Hooft hunne
langjarige verbintenis aan het tooneel als souffleur en
costumier.
Honderdste opvoering van Sara Burgerhart op 25
September 1912.
Honderdste opvoering van Oud~Heidelberg op 10
November 1912.
De veranderingen in het gezelschap der Kon. Vereeniging kunnen nog niet worden opgegeven, daar alle verbintenissen nog niet afgesloten zijn.

DE N.V. «TOONEELVEREENIGING,.
Oe N.V. «Tooneelvereeniging», directeur Herman Heijermans, opgericht 10 Juli en goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 15 Augustus 1912, bespeelde in het seizoen
1912-1913 te Amsterdam elken avond t'wee schouwburgen,
namelijk den «Hollandschen Schouwburg» en het «Grand
Theatre».
Sedert de oprichting tot en met 12 April 1913 gaf het
gezelschap ongeveer 590 voorstellingen, verdeeld over
A msterdam en de provincie, terwijl daarenboven verscheidene opvoeringen plaats hadden m Brussel, Gent,
Antwerpen en Ostende.
Het Tableau de la Troupe bestond op 1 Maart 1913
uit de volgende dames en heeren, personeei, enz.:
Regisseurs: Herman Heijermans, Eduard Verkade, L. B.
J. Moor en E. Erfmann.
Artiesten: Dames: Julia Cuypers, E. de Boer-van Rijk,
Ph. v. Kerckhoven-Jonkers, Enny Vrede, Mien ErfmanSasbach, Else van Duyn, Marie Faassen, Henriette van
Kuyk, Truus Post, Betsy de Vries·van Berkel, Mientje
Kling, Mien Vermeulen, Math. Kiehl, Johanna Tourniaire,
Ellen Wiarda, Tine van der Werf, C. Rentmeester, Hesje
van Rijk, Annie Nagtegaal, Ida Swarts, Willy van Rheenen,
Margaretha Gijswijt.
Heeren: Louis Bouwmeester, Eduard Verkade, L. B. J.
Moor, E. Erfmann, Constant van Kerckhoven, Willem van
der Veer, ]. Ph. Kelly, D. Lagernan, Frits Bouwmeester,
Adolf Bouwmeester, Joh. Brandenburg Jr., G. Pilger, Jan
Buderman, Maurits de Vries, Jaap van der PoIl, Anton
Verheyen, Petro Beukman, Louis van Gasteren, Johan
Timrott, G. J. van Staalduynen, Piet Bron, ]aques van
Hoven, Coen Hissink, ]ohan Schmidt, H. K. Teune, C.
Specht, Hans Brüning, Jan Degens, Carel Rijken, Herman
Kloppers, G. A. W. Hermus, Alex Faassen, W. Grelinger,
E. Timrott, Jan Grader.
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Administratie: Paul Bille, Hoofd-Administrateur, J. H.
Muurling, A. C. de Kock, J. ßlaaser, E. C. Lagemann,
B. H. Jansen A.zn., Mevr. Degens·Hendriks, Mej. C. C.
Veenman.
Technisch personeel: ]. Hermans, D. Fuchs, P. Geerts,
J. Albers, C. Nagtegaal, J. Cheval, C. Ritman, G. Verdikt,
Frits Bardelmeyer.
Costumiers: A. Serne & Zn., Tooneelkapper: D. Michels,
Decorateur: W. Knaup. Teekenaar: Albert Hahn, OrkestDirigent: Sam Praeger.
Schouwburg-Personeel: 24 personen.
Tot op den qden April voerde de N.V. «Tooneelveref'niging» de navolgende geheel meuw ingestudeerde
stukken op:
Freule Yulie, August Strindberg.
(22 opvoeringen).
De dwaas en de Dood, Hugo von HoffmannsthaI. (Eenacter).
Esther's Verloving, Henri Nathansen. (18 opvoeringen).
Die in Duz"ster leven, Emil Rosenow. (26
»
).
MoreeIe Kracht, Felix Saiten.
(Eenacter).
Ghetto, Herman Heijermans.
(45 opvoeringen).
De Lijfgarde, Franz Molnar.
(40)>).
De Gpgaande Zon, Herman Heijermans. (18
»
).
Gp Hoop van Zegen, Herman Heijermans. (29
»
).
Allerzielen, Herman Heijermans.
(56
»
).
Te WajJen, Bernard Shaw.
(36»).
Alle Negen! Belot en Villetard.
(6
»
).
Een Huwelfjkonder Lodew. X V. Alex. Dumas (2
»
).
De lv/eid, Herman Heijermans.
(26)>).
De Sphinx, Jhr. A. W. G. v Riemsdijk. (42
»
).
Het Zevende Gebod, Herman Heijermans. (22
»
).
De Schoonzoon van Mijnheer Poirier,
Augier en Sandeau. (29
»
).
De Kiesver. v. Stellendijk, Lodew. Mulder. (25
»
).
Nz'na, Arthur W. Pinero.
(62»).
Vreemde Yacht, Herman Heijermans. (15
»
).
Schakels, Herman Heijermans.
(21»).
Groote Vlucht, Herman Heijermans.
(19
»
).
Mevr. Warren's Beroep, Bernard Shaw. (11
»
).
Hamlet, W. Shakespeare.
(9)>).
Silvia Sylombra, ]hr. A. W. G. v. Riemsdijk. (6
»
).
Fffne Beschuiten, ]. v. Maurik.
(6
»
).
Het Levende Lijk, Leo Tolsto!. (Premiere 1 J April).
In onmiddellijke studie zijn o. a.: De Wevers, G. Hauptmann, Tu:ee maat twee z"s viJ/, G. Wied.
MUTATIEN.
Op 15 April j. I. waren de onderhandelingen met de
dames- en heeren-artiesten voor het komend seizoen 19131914 reeds geopend. In welke schouwburg(en) de N.V.
«Tooneelvereeniging» te Amsterdam in dit seizoen zal
speien, is nog onbeslist. Er kan echter reeds worden
medegedeeld, dat de directie in handen van den heer
Herman Heijermans en de artistieke leiding in die van
de heeren Heijermans en Verkade zal bIijven berusten,
en dat reeds o. m. contracten werden afgesloten met de
navolgende dames en heeren:
Dames: Esther de Boer-van Rijk, Julia Cuypers, Enny
Vrede, Pine Belder, Henriette van Kuyk, Sophie Hf'rmse,
Hetty Beck, Lize HameI, Marie Faassen, Johanna Tourniaire, Ranucci-Beckman, Gusta van Gelder, Beppy van
Westerhoven, Margaretha Gijswijt.
Heeren: Eduard Verkade, Willem van der Veer, Constant. van Kerkhoven, Louis van Gasteren, Mari van
Warmelo, Adolf Bouwmeester, Frits Bouwmeester, G.
Pilger, Coen Hissink, Johan Schmidt, Johan BrandenburgJr.,
Johan Timrott, Jan Buderman, C. J. van Staalduynen,
Hans Brüning, Herman Kloppers, Jan Degens.
De onderhandelingen met de verdere dames en heeren
zijn nog in vollen gang.
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NAAML. VENN. «HET ROTTERDAMSCH
TOONEELGEZELSC H AP».
P. D.

VAN

EIJSDEN, Directcur.

Door oe N. V. "Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap",
P. D. van Eysden. Directeur, werden in het speelseizoen
1912- 19 I 3 de na volgende tooneelwerken ter vertooning
gebracht:
200'11, Windbuil, klucht van Kraatz en Hoffmann.
Primerose, tooneelspel van De Caillavet en De Flers.
Flora Tosca, drama van Victorien Sardou.
De Domkop, blijspel van Ludwig Fuldau.
De Daniche.f!s, tooneelspel van Peter Newsky.
Paddenstoelen, toon eelspel van Willem Schürman,
nieuwe bewerking.
In Rok . .. satiriek blijspel van Gabriel Dregely.
it1'n Ouwe Heer, blijspel van F. en V. Arnold met
De Bruiloft van Kloris en Roosje.
114innespel en Afscheidssouper, beiden van Arthur
Schllitzler.
Zf/n Evenmens, Haagse klucht van Marcellus Emants.
!Je Fakkels, tooneelspel van H enri Bataille.
2 X 2 = 5, satiriek speI van Gustav Wied (reprise).
Don Quz'chot op de Bruiloft van Kamacho, blijspel van
Pieter Langendijk, (met deze voorstelling herdacht de Heer
Henri Morrlen zijn 2s-jarige tooneelloopbaan).
Voor het einde van dit seizoen zijn er nog eenige
premiere's te verwachten, waaronder die van «Bjerg-Eyvind
en zijne Vrouw», het belangwekkende drama van den
IJslandschen dichter Johann Sigurjänsson.
Omtrent mutaties buiten de reeds in de dagbladen vermeIde, kan op dit oogenblik niets naders bericht worden .
PLANT AGE-SCHOUWBURG (Fransehe Laan).
Directie: CuLNOT & POONS (voorheen Stoel & Spree).
Repertoire.
Tom Pitt, de Konin/[ der Zakkenrollers, spectacle-stuk.
De Geboclzelde, drama.
!Joornroosje, sprookje.
EIandel in blanke Slavinnen, drama.
De kleine Lord, toon eelspel.
Tu.ee Weezen, drama.
De dochter van den bannelim;, drama.
Paljas, drama.
De Bedelares, drama.

De dame van Maxim, klucht.
De dochter van Sherlock Holmes, detective-drama.
De Gelaarsde Kat, sprookje.
De t'wee Straatjongens, drama.
il4arie Antoindte, g€sch. drama.
De Priester, drama.
Het /[ebed der Schipbreukelill/[en, drama.
'Jack Sheppard, drama.
De Kroef{zangeres, drama.
De Koning zonder Koninkrijk, geschiedk. drama.
De Voddenraper van Pari;'s, drama.
Marino Marinelli, drama.
'Jane Shore, drama.
De schrik van Londen, detective drama.
H alfbloed. comedie-operette.
De Fabrieksmeid, transformatie-schets.
De Gebroken Spiegel, klucht.
Rolla, het onbekende meesterstuk drama.
Liifde heelt alles, operette.
H un Thuis, transformatie-schets.
De meid in het spei, klucht.
Bij dit gezelschap werden in het afgeloopen speeljaar
geen jubilea gevierd en had weinig of geen verandering
plaats.
NOORD-ZUID-HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP VAN DEN HEER M. SPREE.
Repertoire.
premiere I September 19 I 2.
"Blanke Slavinnen"
naar het Fransch «La
ruim 60 vertooningen .
Traite des Blanches»
van Bones Charancle.
be werkt door M. Spree.
Mottige 'Janus
»
»»
)
Jan Smees
Het Teeken des Kruz'ses premiere 7 Dec. 1912.
50· voorst. 27 Jan 1913.
100· voorst. i/d Haag gegevel1.
eerste voorst. H. T. d. K.
te Rotterdam.
Dit gezelschap bespeelde eenigen tijd het Circus
Oscar Carre te Amsterdam, den schouwburg te Rotterdam
en gaf in October en November afwisselend voorstellingen
in de provincie. Juui a.s. begint het opnieuw eent ournee,
hoe lang deze zal duren is nog niet bekend.
M. E. R.

---'\\
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De A10"cmeene Vergadering van Het Nederlandsch Too24 Mei 1913 des ochtends
te 11 uren worden gehouden in het Hotel Pays-Bas te
Utrecht, Janskerkhof 10.
Verder wordt medegedeeld, dat Mevr. Everts-Pierson
zieh niet meer beschikbaar zal stellen voor dame·patronesse der Tooneelschool.
Aan het Hoofdbestuur en afgevaardigden zal het
dejeuner worden aangeboden. Des namiddags gemeenschappelijke maaltijd in den huize "Molenaar"; voor deelneming gelieve men zieh te wenden tot den secretaris der
afdeeling Utrecht. Nadere bijzonderheden zullen ter algemeene vergadering worden medegedeeld.
N.B. In het vorig nummer zijn een paar fouten ingedopen:
1 0 • is als leeraar aan de Tooneelschool niet meer verbonden de Heer J. Leefson, doch is deze opgevolgd door
den Heer Maurice Polak.
2~. werd als voorzitter der afdeeling Tiel ten onrechte
genoemd Mr. H. van Bessern; men leze H. van Wessem.

neelverb~nd zal op Zaterdag

Het Bestuur der Afd. Amsterdam verzoekt ons, als aanvulling op het in het vorige nummer opgenomen jaarverslag, mede te deelen dat door het Bestuur in het afgeloopen
jaar pogingen zijn aangewend om de vertooning van
Nederlandsche stukken in den vreemde te bevorderen ;
een en an der in verband met de toetreding tot de Berner
Conventie.
In overleg met het Bureau voor Auteursrecht der Vereeniging van Letterkundigen, werd door het Afdeelingsbestuur een vergadering uitgeschreven, waar door de talrijk
opgekomen tooneelschrijvers eene commis sie werd benoemd,
in opdracht hebbende: de voorbereiding eener Engelsehe
uitgave van erkend goede en succesvolle tooneelstukken.
Als vertegenwoordiger van het Bestuur der afdeeling werd
tot lid dezer Commissie gekozen de Heer A. Reyding.
Ook verzoekt men ons mede te deelen dat bij de voorstellingen, die dit jaar aan de leden werden gegeven, ook
op 2 Mei door de K. V. Het Nederlandsch Tooneel een
voorstelling werd aangeboden van « De Sterkstem door
H. J. C. Roelvink.

leder Iid van bet Tooneelverbond brenge dit jaar een
nieuw Iid aan!
AMSTERDAMSCHE KRONlEK.
(Het levende Lijk; Cupido te Vondeling; De Sterksten.)

Twee ondernemende Amsterdamsche tooneel-directeuren
hebben een wedloop gehouden om het nagelaten werk
van Toistol, le Cadavre VZ'Vllnt, voor het voetlicht te
brengen. Donderdag 10 April ging het stuk bij Heyermans,
Zaterdag 12 April bij Royaards.
1n het November nummer van 1911 van «Het Tooneel»
heb ik het werk reeds besproken en daarbij twijfel uitgesproken of het voor opvoering geschikt zou blijken.
De proef, eerst in het buitenland. daarna nu door twee
gezelschappen in uns vaderland genomen, schijnt mij toe
de bevestiging te brengen van wat ik twee jaar geleden
schreef: het werk is in elk geval de poging waard, maar
het wels lagen wordt door scenische gebreken in gevaar
gebracht. Want het eigenaardige van het stuk is wel
dit, dat het niettegenstaande zijn grooten omvang feitelijk
toch nog te kort is, te schematisch. De philosooph Tolstol
is een zwak tooneelschrijver geweest: hij miste volkomen
de voor elken dramaturg zoo hoog noodige eigenschap:
de kunst der voorbereiding. Hij belichaamt een denkbe eid, een groot denkbeeld, in een tooneelfiguur; hij
groepeert daarom andere figuren, bestemd om de hoofdpersoon scherper te belichten, en alle toegerust met de
eigenaardige eigen schappen die aan hun wezens reden
van bestaan geven.
Maar hij doet dat alles zonder er zieh rekenschap van
te geven dat de toeschouwer in de schouwburgzaal het
wordingsproces niet heeft meegemaakt met den schepper
van het werk, en dat het de weliswaar ondankbare en
harde, maar uit den aard der zaak onafwijsbare taak van
den tooneelschrijver is, rekening te houden met den rechtmatigen eisch van het publiek om te worden op de hoogtc
gesteid yan de bedoelingen van den auteur, te worden voorbereid om te begrijpen wat het te zien en te hooren krijgt.
En nergens meer klemt dit dan bij dit werk, waar elke
figuur valt buiten het kader dat wij gewoon zijn waartenemen.
Fedor Protassof is een zeer complexe figuur: van geboorte een aristocraat, in den grond een edele, rechtschapen natuur, wars van alle gemeenheid en huichelarij,
een echte Toistolaansche opstandeling tegen den leugen
der maatschappij, den leugen der kerk; maar hij is in
den sleur van het alledaagsche bestaan gedegenereerd,
hij is een dronkaard geworden die vrouw en kind verlaat
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om in zigeuner-kroegen te brassen en zieh door deernen
te laten kussen. En toch is in die epave humaine de edelt'
kern niet verloren gegaan: hij staat te hoog om zijn echtgenoote te verdenken van vulgaire ontrouw met een huisvriend; hij beseft dat hij haar onwaardig is geworden en
dat het zijn plicht is te zorgen, dat zijn ellendig bestaan
ophoudt een belemmering te zijn voor het geluk van zijn
deerniswaardige vrouw met den vriend. Eerst komt bij
hem het voor de hand liggend denkbeeld op aan zelfmoord ;
maar de liefde van Mascha, het natuurkind, wekt weder
zijn drang naar zelfbehoud. Dan simuleert hij den zelfmoord en verdwijnt uit den levenskring der zijnen, liever
dan de door hem verfoeide ritueele eisehen eener echtscheiding in te willigen. Doch als ten slotte zijn bedrog
aan het licht komt, als Staat en Kerk in naam der beleedigde conventioneele moraal zieh te wreken dreigen
niet alleen op hem, maar ook op zijn schuldelooze vrouw
en vriend, dan deinst hij ook voor het laatste middel niet
terug: een welgemikt revolverschot bevrijdt hen allen.
Elisabeth Ivanovna, Fedia' echtgenoote, heeft slechts
enkele korte tooneelen. Toch is het geen onbeteekenende
hguur; de schrijver heeft met enkele kleine, doch zeer
kenschetsende trekjes aangeduid, hoe hij ook deze op een
hoog standpunt plaatste. Zoo in het eerste bedrijf, als er
sprake is van de betaling van den dokter die haar kind
heeft gered: de moeder vindt het een vernedering voor
den man die dat wonder heeft verricht, hem roebels in
het aangezicht te werpen! En als zij verneemt dat er
tusschen Fedia en Mascha een verstandhouding bestaat,
is de indruk dezer mededeeling op haar deze: Goddank,
nu ben ik vrij, want hij heeft een andere vrouw om voor
hem te zorgen. Is dit een aIledaagsche vrouw?
En is hij een aIIedaagsche man, die Victor Karenin, die
Elisabeth altijd liefgehad heeft, maar vol eerbied haar
naderen blijft tot dat zij vrij is!
En Mascha het natuurkind? De heetbloedige zigeunerin,
fleur de ruisseau, maar wier liefde tot Fedia de schrijver
vrij heeft gewild van allen lagen hartstocht.
Zoo hedt Toistoi een gansehe groep figuren geschapen,
alle onderscheiden van de Durchschnitts-menschen waarmede wij vertrouwd zijn, en hij heeft ze geteekend of beter
gezegd aangeduid met zeer enkele trekjes.
Voegt men daarbij. dat enkele tooneelen, voornamelijk
in het voorIaatste bedrijf, zoo kort, met enkele replieken,
zijn geschreven dat men klaarblijkelijk te doen heeft met
een scenario dat de schrijver uitgewerkt zou hebben indien
de dood hem niet bad verrast, dan wordt het duidelijk,
dat de opvoering van Tolstol's stuk meer dan gewone
moeilijkheden opleverde, en dat het een groote durf was
van de beide heeren, Heijermans en Royaards, dit tooneelstuk te mon teeren.

oordeel van bevoegde dagblad·critici, die deze creatie van
den Heer Louis Bouwmeester hemelhoog hebben verheven.
Naar mijne meening heeft hij de partij van Fedor eenvoudig vermoord.
Ik heb hierboven met enkele woorden uiteengezet wie
Protassof in het stuk is: een man van hart en geest, een
geboren aristocraat, maar tevens een gedegeneerde; ik
vatte het samen in het woord: een epave humaz'ne, in
zijn habitueelen staat van dronkenschap ondergegaan in
minderwaardig gezelschap, «une loque», nu en dan (in
het voorIaatste bedrijf) met diepen weemoed teruglevend
in het verledene; aan het slot in een opflikkering van
zijn oude moreeie kracht zich opheffend uit den poel der
ellende waarin hij is ondergegaan, en zijn requisitor tegen
maatschappij en kerk den vertegenwoordiger der menschelijke justitie in het ge zieht slingerende, eer hij den vinger
legt aan den trekker van de revolver die hem de bevrijding
brengen zal, hem, zijn vrouw en zijn vriend.
Kan men in ernst beweren dat de heer Bouwmeester
deze zeer complexe figuur tot haar recht heeft laten komen?
Was er iets van den aristocraat overgebleven in die inburgerlijke verschijning die wij bij het begin van het tweede
tafereel daar op den divan zagen liggen?
Was er werkelijk diepe emotie in Fedia's bekentenis
in het voorlaatste tafereel, of was dat niet veeleer een
fraaie voordracht, waarvan het succes voor een goed deel
op rekening mocht worden gesteld van een keurig Iichteffect, proeve van intelligente regie?
Was eindelijk het slottooneel juist gedacht en juist
weergegeven? Kreeg men daar den indruk dat daar stond
een gedegenereerde, die in een paroxisme van spanning
voor een oogenblik 7ijn zenuwen beheerschte, zich opwerkte tot eell revolte, zieh voelde de meester van de
situatie?
Of was die onverklaarbare rustige rust, die Ueberlegen·
heit, waarmede Fedor daar den rechter de les leest, niet
veeIeer de scene a faz're, door den tooneelspeler g-ewild
en bedoeld?
Ik voor mij heb van dat alles niets kunnen waarnemen ;
voor mij heeft de heer Bouwmeester een volkomen willekeurige creatie gegeven, die met de werkelijk bedoelde
figuur van Fedia Protassof niets uitstaande had.
Van de personen die zieh om Fedor g-roepeeren mogen
met waardeering genoemd worden Mej. van Kuyk, een
hartstochtelijke Mascha, en bovenal de Heer Teune die
van den echt-Russischen dronkaard een heel echt type
had gemaakt, en ook de Heer van der Veer, een uiterst
correcte Karenin.
Mevr. Erfmann was kleurIoos als Lisa, en het speciale
talent van Mevr. de Boer-van Rijk leende zich absoluut
niet voor de uitbeelding van Lisa's moeder Anna Pavlovna.

Een oude Romeillsche rechtsregel zegt: «duo quum idem
faciunt non est idem»: als twee menschen hetzelfde doen
is het daarom nog niet hetzelfde, en dit adagium werd ook
hier weder bewaarheid.
De Heer Heijermans heeft in de eerste plaats er naar
gestreefd, het omvangrijke stuk in te krimpen tot de afmetingen van een normaal tooneelstuk, dat in drie uren
tijds wordt ~fgespeeld. Hij heeft daartoe het snoeimes ter
hand genomen en daarmede duchtig in het stuk huisgehouden, niet - het moet erkend worden - zonder schade
voor het geheel.
De figuren zijn nog meer verdoezeld dan zij in het
origineel reeds waren, en de taak der vertolkers is er te
zwaarder op geworden. Dit moge tot verontschuldiging
strekken voor het niet te loochenen feit, dat verschillenden
onder hen beneden hun taak zijn gebleven.
In de eerste plaats de hoofdpersoon, Fedor Protassof.
Niet zonder verbazing heb ik kenni" genomen van het

Als twee hetzeifde doen, is het niet hetzelfde; welk
eeu geheel andere voorstelling heeft de Royaards ons
gegeven van Het LC1Jende Lijk!
Vooreerst, op gevaar af van te lang en te vermoeiend
te worden, het gansehe stuk zooals het door Tolstoi is
geschreven. Zonder eenige coupure. lnderdaad was het
stuk wat lang, en ik kan mij voorstellen dat meer dan
een toeschouwer, gekomen alleen om het kijkspel te zien,
wat ongeduldig is geworden. Maar in elk geval heeft ue
Heer Royaards het stuk in zijn geheel gehouden en
daardoor begrijpelijk gemaakt wat in de voorstelling van
den Heer Heijermans onverstaanbaar was gebleven; zoo
b. v. de motieven voor Fedor's zelfmoord-plan, die aan
't licht kwamen in het tooneel van Protassof met Prins
Abreskow,. dat in den Hollandschen Schouwburg werd
gemist. En in 't algemeen, al hebben ze door de onvermijdelijke decor-verwisselingen de voorstelling gerekt doen
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worden, de tooneelen bij Royaards waann de familie
Karenin optreedt heb ben althans aan de figuur van
Elisabeth I vanovna eenig relief gegeven, al blijft deze
ook een der zwakst geteekende, zoodat Mevr. Royaards
met den besten wil er niet veel vC!.n kon maken.
Maar welk een gloed, welk een volkomen afgewerkte
schildering gaf het tweede tafereel, de Zigeuner-Bude.
Naar ik vernam heeft de heer Royaards die geheel
gecopieerd maar het model van Reinhardt; in elk geval
is hier een staaltje gegeven van regie- en mise en scenekunst als zelden in ons land is vertoond, z66 in alle details
afgewerkt en z66 volmaakt, dat dit tafereel op zichzelf
reeds een gang naar den Paleis-Schouwburg waard iso
Wat intussehen deze voorstelling bijzonder onderscheidde
van die in den Artis ·Schouwburg was de vertolking der
partij van Fedor Protassof, hier de heer W. Royaards
in persoon, die weder het ongelooflijke volbracht door
vertaier; directeur, regisseur en acteur te cumuleeren;
voorwaar, de heer Royaards is een wonderman! En juist
die cumulatie moet oorzaak zijn geweest, dat hij zieh in
de figuur van Fedor geheel heeft ingeleefd. Wij zien hem
voor 't cerst in het tweede tafereel, de zigeuner-kroeg:
een vroeg-oude fetard, de houding eenigszins gebogen,
de stern zwak en onvast, de bewegingen kort, haastig,
vooral de handen voortdurend in onrust; avond-toilet, erg
gefripeerd; een verloopen kerel, en toch every inch een
aristocraat. Z66 had Royaards de figuur begrepen, z66
speelde hij haar tot aan het slot. Eerst in de krof'g,
daarna in het tooneel met prins Abreskow (hoe wist hij
daar door de rustelooze beweging der handen het motief
aantegeven: (, weg met alle bezwaren en hindernissen: ik
alleen heb schuld, ik vind alles goed, maar laat mij nu
met rust, met rust! »); later in zijn biecht tegenover den
schilder dat bespiegeiende, geistesabwesende, metterdaad
een levend doode; ten slotte in het tooneel met den
rechter va.n inlltructie. Zeer terecht heeft hij ook in dit
tooneel de figuur van den z'wakkeling volgehouden, heeft
hij niet gedaan als Bouwmeester die in deze scene opeens
een onverklaarbare kracht-figuur vertoonde. Kort, moeilijk
ademhalend, met O!1Zekeren blik stoot hij daar zijn verwenschingen uit tegen den rechter, loopt hij op de tafel
toe, deinst dan weer terug als instinctmatig bevreesd
voor de macht van dat staatsgeweld dat hem met schrik
vervult. Wie Royaards in die scene van seconde tot seconde
met aandacht heeft gevolgd, zal met bewondering zijn
vervuld over het talent om z66 juist de Fedia-figuur weertegeven, zooals ik hierboven getracht heb haar te ontleden.
Fedor Protassof is de rol in het stuk, de andere groepeeren er zich om heen, doch hebben geen van alle een
markante beteekenis. Met een enkel woord zij daarom
slechts vermeid, dat Mevr. Royaards, Mevr. Pine Belder,
de Heeren Schwab, Musch en van Warmelo zeer voldoende
waren, onvoldoende pchter Mej. Demmink, die heel weinig
had van een warmbloedige zigeunerin, de Heer Balfoort,
stijf en zonder overtuiging, en Mevr. Spoor-Carelsen,
weinig voornaam als Russin van de groote wereid.

Het Nederlandsch Tooneel heeft wellllg succes gehad
met Cupido te Vondeling, een vertaling van Der Lächelnde
Knabe van Max Dreyer; het stuk is dan ook werkelijk
te flauw, en het fiasco in Duitschland had de mislukking
ook in ons land moeten doen voorzien.
Meer succes had het nieuwe stuk van den heer Roelvink,
de Sterksten, dat met een enkel woord nog in deze te
lange kroniek behoort te worden vermeId.
Het gegeven van Bataille's Femme Nue heeft den
schrijver voor den geest gestaan, doch hij heeft blijkens
het resurne in het programma van den Stadschouwburg
meer gewild. Niet het ge val van het eenvoudige meisje,

dat verlaten wordt door den man als hij eenmaal tot roem
en eer is gekomen. Maar een scherp conflict tusschen de
uiterlijk sterken, de egoisten, die me~doogenloos alles en
allen opofferen aan de bevrediging van hun passie, en de
schijnbaar zwakken, de atruisten, die sterk zijn door hun
moreelen moed om het eigen ik aan het geluk van anderen
op te offeren. Om dit zeer zware thema uit te werken is
meer dramatisch talent en meer routine noodig dan waarover de Heer Roelvink tot dusver bezit; bovendien gaat
het stuk mank aan het euvel dat ook bij de Femme Nue
(evenals bij Kistemaekers' Rivale en d'Annunzio's Gioconda)
in 't oog gevallen is, en dat vooral bij de vertooning het
meeste treft: de uit den aard der zaak matte, «pleutre»
figuur van den man om wien twee vrouwen strijden; die
een «pleutre» moet zijn, omdat hij anders die vrouwen
niet zou laten strijden, maar die daardoor toch altijd
scenisch zwak blijft.
Maar al is het dan den Heer Roelvink niet gelukt het
hoogste te grijpen, hij heeft toch in de Sterksten goed
tooneel weten te geven, een stuk weten te schrijven dat
op menig moment pakt, en dat als salon stuk, buitengewoon
fraai gemonteerd, een aangenamen indruk heeft achtergelat~n
Van de Gordel van Hypolita, langs Freuleken, loopt
naar de Sterksten een ascendente lijn ; moge zij in dezelfde
richting voortloopen!
C. A. V.

ROTTERDAMSCHE BRIEVEN.
JlIbileum

Ilenri Monien _ -

Don QlIichot. -

Eereu\·ond Mevrouw

Tarlalld, Bjerg Eyvind en zijn Vl"OllW.

Toen Henri Morrien, aan het slot van zijn jubileumvoorstelling, nadat hij door den Directeur en collega's was
toegesproken, uit den kring van kransen en bloemen stapte,
zei hij dat het publiek, soms zoo lastig en critisch aangelegd, op andere keeren weer zoo veel goed kon maken.
Juist gesproken woorden, want cle schouwburg was op alle
rangen dicht bezet, zelfs de orchestruimte moest worden
benut om alle huldebetuigers te kunnen bergen. Men zal
mij een getrouw verslag van de feestelijkheid willen besparen, de dagbladen hebben w\)ordelijk overgebracht wat
er al zoo gespeecht iso De jubihris kon er tevreden mee
zijn, uit alles bleek dat hij de volle sympathie heeft van
het publiek en dat ook zijn collcga's hem gaarne als een
goed kameraad mogen lijden.
Als aandenken werd hem een prachtig schrijlbureau
aangeboden, terwijl de Heer ,-an Eysden, met een, van
veel waardeering getuigende toespraak, hem een krans
aanbüod namens zichzelf en nog een namens een commissie
uit het publiek. Aan dezen laatsten krans was een couvert
gehecht, welks inhoud Henri Morrien bewijzen zal hoe zeer
het publiek zijn talent op prijs weet te stellen. Onder ef'n
grüot aantal anderen, werd Morrien bij monde van den
Heer Tartaud ook een krans aangeboden uit naam van
de afd. Rotterdam van het Toüneelverbond, daarna nam
Morrien zeH het woord om allen in een keurige toespraak
voor de hem gebrachte hulde te bedanken .
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In een vorig nummer meldde ik reeds welk stuk Morrien
voar zijn feestavond gekozen had. Don Quichot is een
mooie rol van hem en al lag, over 't geheei, in zijn uitbeelding van dezen verheven dwaas iets mats, toch zal
ik hem steeds blijven bewonderen van zlJn treffende
plastiek.
De verschijning van Don Quichot op zijn trouwen
Rossinant, den verweerdcn mageren kop spiedend op den
peezigen, langen en uitgemergelden hals, wekte al dadelijk
een stille ontroering en toen hij afsteeg en met groote
onwezenlijke passen rondliep in dit vergroezelde harnas,
de hand steeds aan 't gevest van zijn geroesten degen,
den bruinen mantel wapperend vanaf zijn smalle, hoekige
schouders, toen was hij een ridder van de droevige
figuur, die mij lang in 't geheugen zal blijven. Het uiterlijk
van dezen doolenden ridder heeft Morrien wel prachtig
begrepen! In zijn spei had ik meer ziel, meer begeestering
verwacht, dat leed onder een zekere matheid, hetgeen ik
echter gaarne op rekening van den feestavond wil schuiven.
En dan mag worden gezegd dat Morrien met Don Quichot
iets heel knaps en moois heeft bereikt.
Nico de Jong had een wel zeer moeilijke taak, hem toch
was de rol van den schildknaap Sanche Panche gegeven.
Zooveel als de te vroeg gestorven Frits Bouwmeester voor
deze figuur mee had, zooveel heeft Nico de Jong tegen,
De Sanche Panche is, dat in aanmerking genomen, van
hem een kranig stuk werk geweest, vol fantazie en grappigen boert. Gerard Vrolik was een heel goede Kamacho,
en Vervoorn gevoelig en juist in toon als de minnaar BaziElls,
ofschoon hij in het tooneeltje met den dolk, meer fantazie
en kleur had kllnnen brenp-en. Kostelijk, vol verve en van
verbluffende vlugheid was Henri Pool man als Vetlasoupe
en geestig speelde Cor. v. d. Lugt Meester Jochems.
Van den Spaanschen dans kwam weinig terecht en ook
Mevr. de Jong-Wertwijn, die bij andere boerenbruiloften
zoo aardig kan zingen, voldeed slechts matig.
Het tooneel verbeeldt een bosch, bij een darp in Mancha.
Er was op het groote tooneel slechts een boom en niet
eens t'en mooie, de rest was een groote, kaie plankenvloer met een achterdoek. Het had vrij wat stemmingsvoller kunnen wezen wanneer Don Quichot voor zijn
plastische standen een behoorlijken achtergrond had kunnen
vinden.
Mevrouw Alida Tartaud-Klein heeft voor haar eereavond een mooie, belangwekkende keuze gedaan. En al
is dt' vertoolling van Bjerg Eyvind en zijne vrouw, een
liefdesdrama van den IJslandschen dichter Johann Sigurjönsson, niet van bt'gin tot eind een artistieke daad geweest, het laat!>te bedrijf, dat de ontknooping brengt van
een grootschen, geweldigen kamp tusschen man en vrouw,
heeft machtig aangegrepen en, dank zij vooral het voartreffelijke spei van het echt paar Tartaud, diep ontroerd.
Bjerg Eyvind is het werk van een dichter, het is de
licfdestragedie van twee menschen-kinderen, die, zoo lang
zij nog vreugde en geluk vinden in elkanders bezit, alles
voar elkaar opofferen, zich de bitterste eIlende en ontberingen getroosten, doch als de natuurkrachten op zijn
hevigst zijn losgebarsten en zij, van God en de menschen
verlaten, verkleumd van kou en bijna waanzinnig van
honger, tegenover elkander staan, de rekening van die
alles trotseerende licfde vereffenen om tot de slotsom te
komen dat die niet anders geweest is dan physieke begeerte en hun zielen, in de ure van de vreeselijke beproeving, zich van elkaar scheiden als vreemden.
De inhoud van dit drama over vier bedrijven verdeeld,
is sober, maar van groote dramatische kracht. Het eerste
speelt zich af op de hoeve van Halla, een welgestelde
weduwe, die een van haar arbt'iders, Kari, tot eersten
knecht heeft verheven. Dit geeft stof tot praatjes over

de genegenheid die Halla voor Kari koestert. Haar zwager
en burgemeester van het district, die speculeert op de
weduwe en niet het minst ook op haar hoeve, zijn de
praatjes over een verhouding tusschen Halla en Kari ter
oore gekomen en om zich van Kari te ontdoen, maakt
hij gebruik van het door toeval vernomen feit dat Kari
vroeger een diefstal heeft gepleegd, veroordeeld werd tot
tuchthuisstraf en ontvluchtte en, daardoor vogelvrij, jaren
in de bergen heeft geleefd. Halla gelooft niets van Björns
beschuldiging, doch wanneer zij er Kari naar vraagt,
bekend hij Bjerg Eyvind te wezen die uit armoede eens
een schaap stal. Kari wil nu de hoeve van Halla verlaten, om weer, evenals vroeger, in de bergen een toevlucht te zoeken, maar deze, die hem haar liefde bekent,
weigert hem te laten gaan.
Het plan rijpt in haar samen md hem te vluchten, het
leven in de bergen, door Kari, teneinde niet haar medelijdt'n op te wekken, rooskleurig voorgesteld, schrikt' haar
niet af, haar liefde is tot alles bereid. Als Björn met
den Schout verschijnt om Kari te doen gevangennemen,
ontkent hij zich ooit aan eenig misdrijf te hebben schuldig
gemaakt. Daardoor kan de Schout ~em niet dadelijk
laten f'evangennemen en wordt Kari onder de bewaking
van Holla geplaatst. Van dat uitstel maken beiden gebruik nog denzelfden avond te vluchten. Halla is hier
de HOUW die zich geheel geeft, die alles offert aan den
man dien zij lief heeft.
In het derde bedrijf wonen zij reeds zeven jaar in een
hut, . opgebouwd van lavablokken. Bij hen heeft zich de
landlooper Arnim gevoegd, die vroeger ook wel op de
hoeve van Halla kwam. Arnim, de verschopte eenzaamling, heeft in di~ eenzaamheid voor Halla een groote,
verklaarbare liefde in zich voelen groeien, hij kan, als
Halla zijn liefde niet beantwoorden wil, niet langer bij
haar vertoeven. Zij wijst zijn liefde af en Arnim vertrekt,
maar op zijn weg heeft hij Björn en zijn helpers ontdekt,
die Kari zoeken. Als hij terugkomt om beiden te waarschuwen is het te laat. Björn heeft hun schuilplaats gevonden. Halla en Kari vinden nog den tijd te vluchten,
maar voor zij gaan werpt Halla haar kind, dat zij niet in
handen van den gehaten Björn wil achterlaten in een klooL
Nog altijd, ondanks de inblazingen van Arnim, c1at
Kari haar niet meer bemint en zij niet meer voor hem is
dan een hulp en gezelschap in zijn eenzaamheid, is Halla
de offerende vrouw, wier geloof in de liefde sterk en
onaantastbaar blijft. In het vi erde bedrijf hebben beiden,
sedert jaren, een andere schuilplaats gevonden. Verzwakt
van honger en kou vertoeven Halla en Kari in een donkere
hut, buiten woedt een sneeuwstorm al dagen lang en
terwijl de natuur zieh ontketent, verwijten de twee armzalige, verlaten menschen, die elkaar hebben liefgehad,
elkaars eilende en zoeken zij, ten slotte, moe van het
strijden en met de vreeselijke waarheid in hun hart dat
hun zielen vreemd aan elkaar zijn gebleven, ieder apart
den dood in den sneeuwstorm.
Deze tragedie, die langzaam, maar onverbiddelijk twee
menschen naar den dood voert, is het blootleggen van
het zuivere liefdesbegrip, vertegenwoordigd in de figuur
van Halla. Kari is de physiek sterke man, die zoolang
Halla hem met haar lichaam bevredigt, gelukkig en
tevreden is met zijn lot, doch zoodra dat lichaam geen
factor meer IS en zij van ziel tot ziel tegenover elkander
komen te staan, bedacht is op eigen instinctmatig lijfsbehoud.
Niet steed., was er in de vertooning de sfeer en stemming die heel dit drama beheerschen. De dichter vlocht
in den dialoog verbeeldingen ontleend aan den Noorschen
sagentijd. Halla bvb. voorvoelt alles wat gaat gebeuren,
zij ziet het in haar droomen en ook Arngrim, een melaatsche, zegt dichterlijke en psychologische diepzinnigheden
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die den noodlottigen gang van het drama vooruitloopen.
Met al deze stemmingwekkende, als zwoele, zware onweerslucht verkende motieven, werd in het spei bijna
geen rekening gehouden, waardoor het stuk, zwaar van
romantiek, de römantiek immers van het land waarin dit
drama ontstond, te klaar en te nuchter werd en wij er
doorheen zagen in plaats van er tegen. Mevrouw Tartaud
(Halla) mocht in de lwee eerste bedrijven al een weinig
te voornaam en te gedistingueerd zijn geweest, meer
geleken hebben op een salon-boerin, dan op de beheerster
eener hoeve die op gelijken voet met haar arbeiders verkeert, in de bedrijven tusschen de bergen was haar spei
'laak vol diepte en kleur, hoewel er meer warm te van
liefde had uit moeten stralen. Aangrijpen en onze spannende aandacht vast geboeid houden vermocht zij eerst
111 het laatste bedrijf, daar was eindelijk de stemming,
de sfeer, tot op het laatste moment. In den heer Tartaud,
eveneens. in dat laatste bedrijf, plotseling geheel op
dreef, had zij een tegenspeler van niet gering uitbeeldingsvermogen. Zijn 'lan honger krijschen was prachtig, de Heer
Tartaud gaf daar mooi, breed speI te zien. In de voorgaande bedrijven was dit onzeker, soms, zooals aan het
slot van 11, he el zwak. Het grootste bezwaar zeker heb
ik in de drie eerste bedrijven, tegen zijn absoluut liefdeloos
speI, een man die een vrouw bemint, fluistert, vleit, laat
zijn stem dalen en rijzen en doet nog tallooze andere
dingen, (men denke eens aan wat Willem Royaards in
het Levende Lijk bereiken kan met zijn stem), in het
geluid van den Heer Tartaud was geen nuance te bespeuren.
Nico de Jong (Arnim) had van den naar Halla's liefde dorstenden landlooper meer kunnen maken. Zijn gesprek met Halla
in het derde bedrijf wordt hem ingegeven door de passie,
de hevige begeerte naar liefde en hoe armzalig gewoon
en prozaisch klonk zijn, immers van begeerte brandende
vraag, «mag ik je een zoen op je mond geven?» Hier
hadden we iets van dien laaienden liefdebrand moeten
merken. lIeel goed Gerard Vrolik als Björn en van den
~elaatschen Arngrim had L. Vervoorn een weinig weer·
zlmvekkend type gemaakt, ho ewe I zijn speI zeer valt te
loven. De regie echter had dezen melaatschen als gewoon,
gezond sterveling aan de handeling laten deelnemen, dat
is een fOllt, in het melaatsch zijn, waardoor Arngrim door
de menschen al~ een ziekte geschuwd wordt, zit juist de
verklaring waarom deze ongelukkige zoo diepzinnige dingen
zegt. Zooals hij nu door den regisseur bij de handelende
figuren was ingedeeld, had hij evengoed niet melaatsch
kunnen wezen. Heel goed was Mevr. CoelinO'h-Vorderman
in een bijkomstige rol, zij had in 't begin van I den
juisten stemmingstoon te pakken. Dat was wel de groote
fout van de vertooning: gemis aan stemming, waardoor
heel veel schoons in den dialoog in de eerste drie bedrijven
niet tot zijn recht is gekomen. Van het vierde echter heeft
het echt paar Tartaud een diepen indruk weten achter te laten.
Door een stampvolle zaal is Mevrouw Tartaud een welverdiende hulde gebracht, een hulde waarin ook haar man
gedeeld heeft. Daarna viel het gordijn dicht en toen het
weer uiteenging was in een ommezien het tooneel als
bezaaid met de prachtigste bloemstukken, waartusschen
de hier zoo gevierde actrice, ontroerd door die overstelpende bloemenschat, buigend te danken stond.
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FRANSCHE DRAMATURGIE.
Alexandre Dumas Vader.
Aanvaardt men nu eenmaal Michelet's opvatting dan
spruiten alle eigenaardige gevolgen daaruit voort. Men
noeme met den heer Guillemot (L'Evolution de l' Art dramatique) Dumas «une laborieuse machine a production
litteraire» , niets verhindert, integendeel alles dwingt, hem

dan ook tot die reuzenmachines te rekenen, die een vijfen-twintig jarig dramatisch tijdperk in de beschaafde
wereId door hun stllwkracht hebben voortbewogen. Alles
is bij dien man buitengewoon: zijn productie, zijn winsten,
zijn giften, zijn processen en zijn successen. En eigenlijk
is het strafwaardig-kleinzielig zllik een raskerel naar de
rococo-maatstaf zijner dramatische salon-tijdgenooten te
meten.
Dat is eeuw-in eeuw-uit van rasproducten gezegd, en
telkenmale moet men het in zijn eigen leeftijd herhaien ;
telkenmale komt een critische dwerg die een dramatischen
reus - ik beperk mij tot Frankrijk -- het bloed uit de
nagels perst. Het doet mij genoegen op dit punt den
schrijver van DEvolution te vertoonen in zijne beste
oogenblikken. Hij is kleinzielig ja, maar als vergoeding doet
hij ons lachen. Dat gebeurt niet veel. Hij heeft zelfs een
bijdrage geleverd tot de litteratuur der voorberichten (waarin
Dumas fils evenals Beaumarchais sterk was), bij welke
Rabelais' kernspreuk «Le rire c'est le propre de l'homme»
tot haar recht komt. Ziehier het geval: Een voorbericht
bij Madame de Chambly geeft o. a. deze woorden van
Dumas te lezen: «Ik worstelde drie, vier jaar lang om een
een behoorlijke ontknooping van mijn stuk te krijgen. Zij
scheen mij onmogelijk tot op een van die gezegende
dagen, waarin de Voorzienigheid ons voor onze menschelijke scheppingen een straal schijnt toe te zen den van zijn
eigen licht, ik gaandeweg de ontknooping uit het gegeven
zelf zag oprijzen als een bloem die voor het oog omhoog
schiet ... »
Het is bekend, zegt de hr. Guillemot, dat Dumas verschillende medewerkers voor verschilIende zijner stukken
heeft gehad, bovendien beweert men dat hij er openbdarde,
waarvan hij geen regel had geschreven, maar dat hij in

i11adame de Chambly, selfs onsen Lieven Heer tot medewerker haft g('had, dat is toch een van die schilderacldige
onderstellingen, die l/Ien niet bfi veel andere auteurs
aantreft.
Ik heb in vorige schetsen opgemerkt dat de auteur van
DEvolution tot de school van de Maistre, Vinet en ele
Pont Martin zou kunnen behooren, die in zaken van godsdienst en zedeleer zelfs geen onschuldige scherts verstaan.
Dat standpunt acht ik wel zoo beclenkelijk, wanneer de
critici in hoedanigheid van dramatisch, dan wanneer
zij in die van zederechter optreden. Hoe het echter
bij een vroom criticus als de Guillemot verwondering kan
wekken clat een nalf rasproduct als Dumas, in zijne kinderlijke llitingen een dramatische vondst, gelijk een gouddeI ver die op een rijken ader stuit, aan elen invloed van
Onzen Lieven Heer toeschrijft, is mij niet duidelijk. Mij
dacht dat wanneer de wereid der dingen naar supranaturalistisch{' opvatting in cle Goclheicllecft; zij hare immanentie
nooit verloochent.
leis anders is - en werkelijk iets wat de vis comica
raakt - hoe Dumas zijne kinderlijke dankbaarheid jegens
sommige zijner hoofdvertolkers weet uit te spreken. Het
betreft datzelfcle Mad. de Chambly waarov{'r cle auteur in
verband met de hoofdvertooners schrijft:
« De heer Scheyen mevrouw Desmonts zijn alle twee
verrukkelijk geweest. Zij passen in het stuk zoo volkomen
bij elkaar, dat ik ze niet wil scheiden in de dankbetlligingen, die ik tot hen richt en de lof, die ik hun breng.
Ik ZOll hun eigenlijk nog een wensch willen kenbaar mak{'n:
dat het gewaande huwelijk dat zij in Madame de Chambly
sluiten een wezenlijke verbintenis werd en dat zij dan
veel kindertjes zouden krijgen op het oudrenpaar gelijkend».
Meneer Guillemot vindt die Paillas-scherts van den jongen
Dumas 0) zoo verkeerd, en tot niet geringe voldoening
vall zijne lezers - althans van sommige preutsche zielen
a la Tartuffe - plaatst hij terstond Dumas pere in »l'ecole
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du deboutonne» en noemt hem daarvan «le plus audacieux
representanb>. De school van de gewaagde losheid in
dramatische critiek heeft in Frankrijk wel andere naaktheden vertoond dan deze Cupido-figuren.
Maar in 't algemeen kan hij de overdrijvingen van Dumas
wel verk'aren uit de totaal verkeerde richting van het
Romantisme, al vindt hij zijne voorberichten of leerstellingen
over Dramatische Kunst zeer amusant.
Nog een ding kan hij echter in Dumas niet billijken : zijn
liefde tot Shakespeare. Toen ik, zegt Dumas, Engelsche
acteurs Shakespeare had zien speien, zonk de geheeie dra·
matische wereid die ik kende, Sophocles, Aristophanes,
Plautus, Lope de Vega, Moliere, Corneille, een oogenblik
omlaag en verrees Shakespeare aan het firmament als Zon.
«Ik begreep toen eerst dat in de tooneelwereld, alles
afhing van Shakespeare, zooals in de werkelijke wereid
alles afhangt "an de Zon .... Ik begreep daarbij dat hij
de man was, die na Ünzen Lieven Heer het mee:-;t had
geschapen .»
Dat zijn onschuldige machtwoorden van naIve scheppers,
die in navolging van hunnen Schepper menschen formeeren
naar hun beeld, natuurproducten, zooals zij zelven uit den
schoot eener gezegende natuur voortgekomen.
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geeft men hem de instudeering van een klein stuk enz. Indien de verwachtingen niet teleurgesteld worden, laat
men hem doorgaan is dit echter wel 't geval, dan
moet de candidaat zijne regie·pogingen staken en probeert
men hetzelfde met cen tweeden.
Is de poging wel gelukt, heeft de leerling·regisseur
me: goed gevolg het tot de zelfstandige instudeering van
een grooter stuk gebracht, dan begint men van voren af aan
met een nieuwen leerling (die weer op zijn beurt den
eersten behulpzaam moet zijnj tot dat men voor elk genre
bekwame vakregisseurs heeft.
Zoo zal het den artistieken leider gelukken, langzamerhand zelfs jongere krachten voor den regie-dienst te
krijgen. Hoeveel lichter zal zijn taak worden, als hij bijvoorbeeld den een de voorbereiding van dit, den ander
die van dat stuk in handen geeft.
üp deze wijze krijgt cle artistieke leider door de «regieschool» clit groote voordeel: dat hij niet meer met overvloedigen arbeit! wordt belast en zoodoende de eigenlijke
geestelijke hoofdleider van het theater kan worden. Hij
heeft dan volop tijd om de zaken, zoowel van een artistiek-
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REGIE-SCHOLEN.
Gat ik in mijn vorig opstel het oordeel van Adolphe
L' Arronge over regisseurs, wat hier volgt is hetgeen
Hermann Jacobi, lid van het Groothertogelijk- en Natio·
naal theater te Mannheim, heeft geschleven over regieschoIen.
«Er moeten regie-scholen opgericht worden!», zegt hij,
«en dat kan ook zeer gemakkelijk! f)c regie school heeft
niet als de tooneelschool belangrijke fondsen en speciaal
bij haar passende werkkrachten noodig. Oe middelen voor
haar bestaan liggen volop voor de hand, het materiaal
heeft elk bestaand tooneel in zieh. de fondsen zijn uitsluitend van geestelijken aard. De piaats, waar men zich
kan oefenen, is in ieder vast theater.
De regzesclzool kan uiteraard dadelf;k uit zulk een
vast theater z.'oortkomen, 'Zcanneer Ilet bestuur 0/ de
directie het maar 'Zoil. - Ja, mijn plan moest algemeen
doorgevoerd en een verplichting worden. Zonder tegenwerping zouden de directies het goedkeuren, lang7.amerhand, bij meer aandringen, ook de leden. Daarbij heb ik
vooral de niet te groote en kleinere theaters op het oog.
omdat die aan een regie-school het meeste zullen hebben ;
een regie-school zal in staat zijn den theaters, waar minder
materieeIe middelen aanwezig zijn, dezelfde voordeelen te
verschaffen als die, welke een gesubsidieerd theater geniet.
Oe eeste regisseur - 't doet er niet toe welken titel
hij heeft de artistieke leider van een theater, dus
hij, die voor de instudeering van de stukken verantwoordelijk is, moet zorgen, dat zijn taak vergemakkelijkt
en 't hem vooral mogelijk gemaakt wordt goede voorstellingen te kunnen geven, waardoor hij in werkelijkheid
de geestelijke leider van het geheel wordt. Hij zorge
\'oor flinke regisseurs. En wel op de volgende wijze:
Ünder het personeel van elk vast theater bevinden zieh
toch zeker personen die door den artistieken leider tot de
zoo zeer belangrijke positie van regisseur opgeleid kunnen worden. Hij moet met een beginnen.
De toekomstige regisseur wordt vooreerst belast met
een soort hoogere inspicientendienst (natuurlijk blijft hij
acteur); hij moet oordeel leeren geven over costumes
en over nieuwe stukken. \)aarna krijgt hij nu en dan
de zorg ,"oor een deel der monteering - het toezicht op
eell reeds ingestudeerd stuk volgens het regieboek, later
de leiding eener repetitie. Als eerste zelfstandige arbeid
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als van een finantieel oogpunt uit, beter te overzien; hij
zal gemakkelijk als bemiddelaar k1ll1l1en optreden en een
kalmeerenden invloed uitoefenen, die zal bijdragen tot de
algemeene tevredenheid; de artiesten zeH zullen door d€ze
collegiale regie-voering veel makkelijker te behandelen en
te leiden zijn.
Welk eene voordeelige posltIe zij bekleeden, die
bekwaamheid in de regiekunst bezitten, ligt voor de hand;
zij worden tot een ernstiger, meer wetensehappelijk streven
gedwongen, hun eerzucht naar hoogere dingen dan naar
alledaagsch sucees wordt opgewekt, zij zullen zieh steeds
verder moeten ontwikkelen, wanneer zij aan de eisehen,
die men hun stelt, willen voldoen. Heeft de een of de
ander nu bijzondere regie-gaven dan kan hij door met
vroeg studeeren te beginnen, volop enaring opdoen en
zal, wanneer zijn talent en zijn liefde voor de regiekunst die voor cle uitbeeldende kunst overtreffen. het gewenschte eind-resultaat van de «regie-school» : een bekwame,
door en door ontwikkelde hoofd-regisseur worden. Dan is
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hij bevoegd - of zoo hij op dergelijk wijze ergens anders
wil werken - aan het hoofd van een tooneel te staan en
op zijn beurt volgelingen op te leiden.
Dit is in het kort gezegd de manier om geschikte
hoofdleiders en regisseurs te krijgen. Is er eenmaal een
schaar van goed onderIegde mannen voorhanden (die zieh
steeds opnieuw uit het aanwezige personeel recruteert)
dan kan het theater de zaak gerust aan hen overIaten.
Zij zullen door onafgebroken samenwerking vele toestanden
verbeteren, die dringend verbetering noodig hebben . Dan

Foto van

KOENK

&

DUTTINGH A USRN .

HERMANN SCHWAll.

zal iedere ware kunstenaar ervan overtuigd zijn, dat hij
zieh bij een goedgeordend geheel heeft aangesloten. De
meer uitvoerige werkzaamheid der regie zal elken artiest
op zich zelf bijzonder ten goede komen, wanneer zij hem
zijn taak werkelijk helpt verlichten.
Wanneer «regie-scholen» overal werden ingevoerd dan
zouden we bereiken, dat het theaterbestuur, resp. leiders,
tijd overhielden om tot die hervormingen te besluiten , waartoe
het thans door den overvloed van werk niet kan komen.
Dan zou er misschien in de grootste gebreken voorzien
kunnen worden. Er zou b.v. eindelijk meer eenstemmigheid
komen in het verzorgen van de uitspraak, in de opvatting
der klassieken, in gelijke mis-en-scene. in de uitspraak van
namen uit vreemde talen (Shakespeare's drama's) enz. enz.
Ik acht l'elJie-scholen van meer belang dan tooneelscholen,
en beveel ze den heeren theatersbestuurders dan ook dringend aan . De talentvolle en geniale tooneelleiders zullen
blij zijn, als zij met zulke eenvoudige middelen hun doel
zullen kunnen bereiken en alleen zij, die meenen, dat zij
alleen meer macht zouden hebben, terwijl alles daaronder
beslist heeft te lijden, zullen het niet met mij eens ·zijn.»
M . E. R.

BRIEVEN UIT BRUSSEL.
Het Land in Gevaar. -

Le Bonheur d'etre riehe.

Het gebeurt vaak te Amsterdam, tijdens eene Zaterdagavondvoorstelling in «Carre» , dat het oor van den rustigen
bezoeker op minder liefelijke wijze wordt gestreeld, door
snerpende kreten of schelle fluitsignalen, welke van af de

opperste rangen de zaal in worden gestuurd. Het is een
aanhoudend geroep, gesis en gefluit, dat somtijds met cen
niet onvermakelijk relletje eindigt. De Amsterdammers zijn
in den loop der jaren gewend geraakt aan deze onschuldige
incidenten, die nu eenmaal tot de Zaterdagavondstemming
in Carre te behooren schijnen. Ja, het zou allicht bevreemdend zijn, indien geen enkele schrille klank uit «hooger
regionen » de vertooning begeleiden kwam.
In den Vlaamschen Schouwburg te Brussel openbaart
zich de volksgeest op gansch andere wijze. Er heerseht
meestentijds een genoegelijk, goedmoedig familieleven.
Mannen en vrouwen - de laatsten zijn voor het meerendeel zonder hoed of mantel het huis uitgeloopen - zitten
er met hunne kinderen in dichte rijen opeengepakt, of
hangen in de meest buitensporige houdingen over de
balustrade; vele brave huisvaders hebben er wegens de
broeiende atmosfeer hun boordje tijdelijk afgelegd.
Niet zoodra heeft de voorstelling eenen aanvang g enomen, of aller aandacht is onverdeeld op het tooneel
gevestigd. En de stil te in de zaal wordt slechts dan ver
broken wanneer een aI te geestdriftig toehoorder niet bij
machte is zijne spontane gevoelens te bedwingen en zich
mengt in de debatten, welke achter het voetlicht worden
gevoerd.
Het repertoire van den Vlaamschen Schouwburg is van
een bonte verscheidenheid Dramas uit de ouele doo~.
zooals «Dronke Lot .>, «Sei/eIe (Of «blznde» 1) Jl.lie» eil
(' Rogier de Gesel/andvlekte» , wisselen af met kluchtige
zangspelen als «Aangebrande Hutspot» , «De reis om de
Wereld door twee Brusselsclte Jongens» , e.a.
Het zou evenweI onbilIijk zijnniet te vermelden, c1at
er ook meermalen stukken van beter gehalte worden vertonnd. Het zijn echter alleen de Red erijkerskamers - in
BeIgie nog immer zeer populair - die zulks aandurvell.
VerschilIende dileltantengezelschappen gaven dan ook dit
seizoen opvoeringen van Shaw's «Candzda» en Beyerlein's
« Taptoe». Bovendien worden de maandelijksche bezoekell
van de « Tooneelvereeniging» uit Amsterdam door de
Hollanders steeds op hoogen prijs gestcld, getuige de
groote opkomst bij elke voorstelling.
Premieres echter, welke door het eigenlijke gezelschap
van den Vlaamschem Schouwburg worden gegeven . zijn
er schaarsch; reden te meer dus om met belangstelling
de eerste opvoering tegemoet te zien van « H et Land zn
Gevaar» , vaderIandschlievend drama in drie bedrijven vall
Leonce du Catillon.
De aanstaande hervormingen in het belgische leger,
hebben dezen Vlaming verIeid tot het schrijven van dit
patriotische tooneelstuk, waarin hij niet alleen de eilende
schildert, die een mogelijke oorlog in BeIgie met zich
voeren kan, zoo het land niet in staat is zich te verdedigen,
doch tevens de roem bezingt, welke de strijd medebrengt,
indien het leger slechls aan zijn doel beantwoordt. In
lange, knallende tirades, die bij de Kamerdebatten hare
uitwerking zeerzeker niet zouden missen, spoort de schrijver
het Belgische volk aan naar de wapens te grijpen en zich
weerbaar te maken.
Eene bespreking van de tendenz van dit krijgshaftige
stuk zou echter op het terrein der politiek voeren en dus
hier minder op hare plaats zijn .
De intrige, waar om heen het grove drama is gesnoerd.
is van eene onbegrensde naiviteit. In het eerste bedrijf
getiteld «Droom en \Verkelijkheid>, maken wij kennis
met een rijk-geworden reeder, die eene villa buiten Antwerpen bewoont. De man is dermate bekrompen van
verstand, dat hij, terwijl de kanonnen op drie kilometer
van zijn huis te bulderen staan, niet gelooven wil dat er
oorIog iso Wanneer zijn zoon, zijn schoonzoon en zijn
huisknecht hem komen verteilen, dat vreemde troepen de
grenzen zijn overgetrokken, twijfelt hij nog. Eerst als de
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generale staf het terrein om zijne woning komt inspecteere n en men hem gevangen nec mt, omdat hij zijn huis
niet goedschiks openstelt, wordt de toestand hem duidelijk.
Deze figuur is blijkbaar bedoeld als de verpersoonlijking
van het oude, reactionnaire Belgie.
Het tweede bedrijf draagt den veelzeggende n ondertitel
«Plicht voor ab. Hier zijn we in de herberg van Jan
Meijers, die is opgeroepen om zijn militaire plichten te
vervullen. Hij heeft echter weinig lust om zijne vrouw e n
kinderen te verlaten. Een vreemde marskramer, die de
gelagkamer bezoekt, stookt de aanwezige soldaten op, de
wapens neer te werpen en den dienst te weigeren. Hij
wordt echter intijds als een spionontmaskerd. Op het
smeeken van Trezeke, Meijers' vrouw, besluit deze ten
slotte zijn uniform aan te schieten en zijn makkers te
volgel1. Plicht voor al! Na een hardroerend afscheid
daalt langzaam het scherm, terwijl de kinderen van Meijers
in geknielde houding voor vaders behouden thuiskomst
bidden ....
«De inval in het dorp» vormt het slothedrijf. De villa
\'an den reeder wordt door de burgerwacht manmoedig
verdedigd. De kogels fluiten over het toonee l en de
kruitdamp doet enkele toeschouwers in de zaal hinderlijk
niezen. \\regens de bedroevende staat, waarin het leger
verkeert, het kader blijkt tegen zijne taak niet opgewassen -- is het den vijand gelukt verder door te drin gell.
De toestand is hachelijk. Nu echter grijpt ook de zoon
van den reeder naar het geweer en houdt, alvorens den
haan te spannen, een patriotische speech. Na eenige
minuten van angst, waarin zelfs de oude heer zich niet
bedwinge n kau en op goed geluk het raa m uitschiet, is
den vijand tijdelijk bedwonge n, dank zij vooral aan
Meijers, die zijn makkers als ginds uitnemende diensten
heeft bewezen.
Het succes van .Het Land in Gevaan was van twijfelachtig gehalte. \Verd elke gezwollen tirade luide toegejuieht, zoo kon evenwel de tegenwoordigheid van den Minister
van Oorlog niet beletten , dat eenige tragische momenten
hunne uitwerking geheel misten. Toen namelijk het
scherm bij het derde bedrijf opging en de vermaarde
(' garde eivique», die in Brussel nog altoos het voorwerp
van ieders spot uitmaakt, zich in de villa dapper tegen
het vijandelijke vuur weerde, ging er in de zaal een onbedaarlijk gelach op.
Bij het slot speelde het orkest de «Braban~onne» en
het publiek juiehte den sehrijver t?e. En .bij de vestiair.e
sprak iedereen over borlog; ee11lge offieleren deden Ult
louter vaderlandsliefde hunne sabels vervaarlijk rinkelen ...
Het feit, dat een dergelijk chauvinistisch tendenzstuk
wordt geschreven, valt zeerzeker te betreuren; dat echter

het gouvernement de opvoering ervan aanmoedigt,
inderdaad onverantwoordelijk.

De voorstellingen der «matinees litteraires ,) in het
Th eatre du Pare, waren deze maand aan Hendrik Cons·
cience gewijd.
Aanvankelijk verwonderde men zieh over deze keus,
daar de beroemde Vlaming, met uitzondering van den
tekst voor Miry's populaire opera «De Dichter en zi;'n
Droombeeld» , nimmer voor het theater heeft gesehreven.
Doch de directie van den Parksehouwburg had zieh de
medewerking verze kerd van den bekenden letterkundige
Herman Teirlinek, die voor deze gelegenheid Conscienee's
verhaal «Het Geluk 1'an ri;'k te zi;n» als tooneelstuk in
de fransehe taal had bewerkt.
Het is niet de eerste maal, dat eene roman of novelle
van Conseience voor het theater wordt omgewerkt. «De
Loteling,) is herhaaldelijk als blijspel voor het voetlicht
versehenen en Alexandre Dumas pe re hersehiep zelfs
«De arme Edelman ,) in een tooneelstuk, dat destijds te
Parijs met groot sueees is opgevoerd.
Dit feit deed eenige franseh-schrijvende critici te Brussel
scham per opmerken, dat Conscienec zijne beroemdheid
voornamelijk aan Frankrijk he e ft te danken. Alhoewel
deze bewering sterk partijdig is,' bevat zij evenwel eene
kern van waarheid. Indien Conseienee's werken nim mer
waren vertaald geworJen, zoo had sleehts de vlaamschsprekende bevolking alleen van hunne sehoonheid kunnen
genieten; dank zij de overbrenging in de fransehe taal ,
ig het heden aan gansch Be lgie vergund Conseience als
nationaal sehrijver te waardeeren.
«Het Geluk van ri; k te zi;n » is het sobere, ongekunstelde volksverhaaltje van de sehoorsteenvegersfamilie Smet,
die onverwaehts rijk geworden, hare weelde niet kan verdragen. Zij wordt door allerlei rampspoeden vervolgd en
het geluk keert sleehts dan in de nederige woning weder,
wanneer dieven het geld hebben geroofd en ieder, evenals
vroeger, voor het dagelijkseh brood werken moet.
De Heer Teirlinck heeft er voornamelijk naar gestreefd
den eenvoudigen vlaamsehen geest, waardoor dit verhaal
zieh kenmerkt, in zijn tooneelstuk te behouden. Voor
zoover dit in de fransehe taal mogelijk is, is het hem
volkomen gelukt en is zijn werk met grooten bijval bekroond.
In een voorlezing, die de opvoering van «Le Bonheur
d' iltre ricllC» vooraf ging, deed de Heer Teirlinck zieh als
een aangenaam eontereneier kennen. Geestdriftig sprak
hij over Conscience's leven en werken en eindigde met
de vermakelijke woordspeling: «Conseience a reveille la
eonscienee flamande.»
LEOPOLD ALETRINO.
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tuiging van de behoefte, die het verbond heeft aan eeFl
nieuwen voorzitter, die nieuwe denkbeelden zal trachten te
verwezenlijken. I-I et ligt dan ook geenszins in mij n voornemen na mijn aftreden het Tooneelverbond den rug toe
te keeren. Integendeel! Ik hoop mijn belangstelling in
ons verbond te kunnen behouden; ik hoop nog menige
vergadering te kunnen bezoeken. Wie weet of ik 't een
nieuwen voorzitter niet nog eens lastig maak. Mocht dit
laatste het geval worden, dan verzoek ik bij voorbaat dien
nieuwen voorzitter te bedenken, dat ik de belangen van
het verbünd en die alleen op het oog zal hebben. Dit
verbond heb ik altijd lief gehad. Als ik me niet vergis,
ben ik vrijwel van de oprichting af er lid van geweest
en al de wo orden van afkeuring, minachting en smaad,
die ik er tegen moest hooren of lezen, hebben mij nooit
doen wankelen in mijn overtuiging, dat het verbond veel
goeds heeft gewrocht en veel goeds zal kunnen wrochten.
N og veel meer heeft het ongetwijfeld willen doen en niet
zonder recht kan men tot het verbond het verwijt richten,
dat het van artikel 2 der statuten eigenlijk alleen de
punten a en d tot voorwerpen van aanhoudende zorg
heeft gemaakt ! Maar .... aan wie de schuld?
Heeft het verbond niet herhaaldelijk pogingen gedaan
om ook de overige punten van zijn program te verwezenlijken, heeft het geen lezingen doen houden, geen modelvoorstellingen trachten in te richten, geen leescomite in
het leven geroepen, niet zijn best gedaan een grooter
verbond te stichten voor Noord- en Zuid-NederIand? En
zijn die pogingen niet geregeld mislukt door de onverschilligheid van het groote publiek, de tegenwerking van
enkele personen, het gebrek aan steunende belangstelling
van de autoriteiten? Ja zelfs met gebrek aan achting in
de wereid der kunstenaars heeft het verbond steeds te
kampen gehad. En des ondanks durf ik beweren, dat het
veel hoogere peil, wa3rop zich onze hedendaagsche tooneelspeelkunst bevindt, in vergelijking met het peil van die
kunst een veertig jaar geleden, voor een groot deel aan
het Tooneelverbond is te danken. Dat wij een schaar
van uitmuntende tooneelspelers moesten zien heengaan en
niet al de ledige plaatsen door even vootreffelijke kunstenaars zagen innemen, moge waar zijn; maar bewijst niets
tegen het aIgemeene peil, waarop ik doelde en bewijst
evenmin iets tegen onze school, die - 't is al zoo v<lak
gezegd wel talenten tot ontwikkeling kan brengen,
maar onmogelijk die talenten kan scheppen.
Den ik dus steeds nog aan het Tooneelverbond gehecht,

Verslag van de 43 ste algemeene Jaarvergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond, gehouden op Zaterdag 24 Mei I913
in hotel "Pays Bas" te Utrecht.
Aanwezig zijn de heeren: Mare. Emants, J. Milders,
'J. H. Mignon, J. C. van den Tol, 7hr. A. W. G. van
Riemsd'(jk, L. Jaeobson, hoofdbestuursleden; A. Robertson,
A. Kolt! en C. van der He[jde, afgevaardigden van de
afdeeling Rotterdam; mr. P. W. de Koning, J. W. te
Winkel en P. van Sonsbet:ek, afgevaardigden van de afdeeling Amsterdam ; J. ll{eihuizen en mr. G. C. J. Varenkamp, afgevaardigden van de afdeeling 's Gravenhage; G.
J. F. van Vr[jberghe de Coningh, afgevaardigde van de
afdeeling Utrecht; C. A. Koek, afgevaardigde van de afdeeling Groningen; van de leden: professor W. Vogelsang en dr. C. 7. Vinkesteifn.
De Voorzitter, de heer Mare. Emants deelt aan de
vergadering mede, dat de allereerste werkzaamheid van
deze samenkomst zal bestaan in het zieh laten photografeeren voor de geIlll,lstreerde pers. Nadat een opname is
genomen opent de Voorzitter de vergadering met de
volgende rede:
Afgevaardigden, Bestuurderen, Leden V3n het Nederlandsch Tooneelverbond.
Meer dan eenmaal heb ik, als 't mijn beurt van aftreden was, gehoor gegeven aan uw even vriendelijk als
vleiend verlangen om de voorzittershamer nog niet neer
te leggen. De laatste maal, dat ik toegaf, gebeurde dit
op aandringen van den heer Fentener van VIissingen, een
naam van zulk een goede klank in ons verbond, dat ik
mij nu ook wel beroepen mag op zijn vorige woorden,
die misschien niet precies luidden: «ik kan er wel in
komen, dat de voorzitter nu eindelijk zijn plaats voor een
ander ruimen wil», maar die toch zeker de strekking hadden zijn tot mij gericht verzoek om aan te blijven tot
een termijn van drie jaren te beperken. En nu ook deze
laatste termijn is verstreken wil ik bij de woorden van
den heer van VIissingen alleen nog de toelichting voegen,
of liever gezegd herhaIen, dat mijn vast besluit om thans
heen te gaan niet berust op het gevoel van -- kort uitgedrukt - er genoeg van te hebben, maar op mijn over-
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die gehechtheid berust hoofdzakelijk op al hetgeen ons
verbond gedaan heeft om in ons land een tooneelschool
te stichten, in stand te houden en zooveel mogelijk te
verbeteren.
Er zijn menschen, die met geestdrift de oprichting van
een nieuwe zaak -- zij 't een verbond, een vereeniging
of een stichting - kunnen begroeten, maar wier geestdrift
aanstonds verflauwt en uitdooft, zoodra zij zien, dat die
nieuwe zaak hun idealen niet oogenblikkelijk en volkomen
tot werkelijkheid maakt. Dan wenden zij zieh onverschillig
af en brengen hun geestdrift naar elders over, waar een
andere nieuwe zaak tot stand moet of kan worden gebracht.
Zulke menschen zijn zeer nuttig, daar zij ttlkens de stoot
geven tot het ontstaan van werkelijk goede inrichtingen.
Maar een dergelijk nuttig mensch ben ik nu eenmaal
niet. Eer laat ik me op sleeptouw nemen, dan dat ik
zelf sleep. Ben ik echter voor een denkbeeld gewonnen,
dan is 't me heel moeilijk mijn ingenomenheid te laten
verflauwen, mijn belangstelling weer te verplaatsen. Wel
probeer ik 't soms. \Vant als ik heel vaak iets hoor af·
keuren of schouderophalend zie bejegenen, dat mij voorkumt goed en deugdelijk te zijn, dan rijst natuurlijk de
vraag in mij op: heb ik 't wel bij het rechte eind? Dwalen
is immers menschelijk. Maar hoe 't dan komt weet ik
niet; bijna nooit kan ik mijn oude ingenomenheid overwinnen, mijn belangstelling laten varen. Telkens komt
mijn nadenken tot de slotsom: ik had toch gelijk. Zoo is
't met mijn levensopvatting, met mijn kunstopvattingen
gegaan; zoo is 't ook gegaan met mijn oordeel over de
tooneelschool. Dat is nu misschien heel dom, bekrompen,
waanwijs; maar ik ben altijd zoo geweest; 't is me nooit
gelukt mij zeH te veranderen en ik zal er nu maar in
berusten zoo te blijven. Al de aanmerkingen, die ik op
onze tooneelschool heb hooren maken, al de voorstellen,
waarmee ik kennis heb gemaakt en die ten doel hadden
voor onze tooneelspelers die school door andere vormingsmethoden te vervangen.... ze hebben op mij alleen de
uitwerking gehad, dat mijn overtuging van het nut dier
school al dieper en dieper in mij wortel heeft geschoten.
Ik heb hoofdbestuurders zien heengaan, die zeiden: «ik
denk tegenwoordig heel anders dan vroeger over onze
school. Het zou goed zijn die school geheel af te schaffen
en beurzen te stichten, waarvan de jongelui een paar
jaren konden leven en zieh zelfstandig ontwikkelen onder
de leiding van een kunstenaar, die zij zeH zieh tot voorbeeld en leermeester zouden kiezen."
Tot antwoord hoorde ik in mij de vraag: en het on der·
richt in stemvorming, in dansen, in een of meer talen,
moet dat ook van dien eenen kunstenaar komen?
Anderen, die eveneens de school wilden opheffen, om·
dat de leerlingen te academisch werden en te veel kopieen
van hun meesters, huldigden de meening, dat de eenig
goede leerschool is.... de praktijk. Zij waren er dus
voor, elken aspirant terstond bij een gezelschap in te lijven
en door privaatlessen in zijn stemvorming, in zijn gebrek
aan taalkennis te voorzien, zoo noodig zijn lichaam lenig
te maken, zijn houding te verbeteren. Maar ik dacht:
zullen die leerlingen ooit eenige waarde hechten aan
privaatlessen, die wij zelf zoo danig als bijzaken behandelen en zullen hun onderscheiden leeraars, die nooit
samenkomen in een school, ooit in hun onderwijs de toch
zoo hoog noodige eenheid kunnen brengen, de richting
naar een doel?
Ten slotte kwam ik dus altijd weer terug tot de school,
die wij hebben, ::!e school, die mijn inziens voor ons
tooneel een zegen is, die wij nimmer moeten laten varen.
Is die school dan volmaakt? 0, neen; maar dat heb
ik ook nooit beweerd. We hebben zelfs ons jongste
reorganisatie-plan nog altijd niet volkomen kunnen in·
voeren, omdat 't ons aan geld ontbreekt en . . .. misschien

ook wel aan den geschikten persoon. Maar al werd de
school nimmer beter dan ze thans is, toch wil ik vaar
mijn heengaan de bede tot u richten: houdt die school
met alle macht en alle kracht in stand. Luister zeker
naar de argumenten van andersdenkenden, maar laat er
u vooral niet door overrompelen. Tegenwerking .... och,
neen, zoover komt 't zelden in OllS laksch landje ....
gebrek aan medewerking, ja, daarmee zal het verbond wel
altijd blijven sukkelen. Moge ook dat uw kracht niet
doen verslappen, uw belangstelling niet doen verflauwen !
Voor politiek en godsdienst, soms ook voor muziek maken'
wij ons wel warm; maar het tooneel en al wat daar aan
vast zit, schijnt eer onze minachting dan onze belangstelling waardig te zijn. De dramatische kunst is voor
ons volk nu eenmaal de asschepoester der kunsten, die
al blij mag zijn als te haren opzichte de algemeene on·
verschilligheid niet overslaat tot baldadige verachting en
als men in plaats van haar te ondersteunen, haar niet
betalen laat voor het recht om te mogen bestaan. Vooral
van onze autoriteiten heeft die asschepoetser weinig steun
en wel stiekeme aanslagen op haar vrijheid te ver\'.'achten.
Maar wat mij betreurenswaardige kortzichtigheid dunkt
in die houding van onze autoriteiten, kan mijn overtuiging
niet doen wankelen, dat het bezit van een behoorlijke
tooneelschool voor ons tooneel en dus voor ons volk van
groot gewicht iso Al denk ik er niet aan mijn opvolger
aan banden te willen leggen en al bedoel ik niet u deze
woorden aan te hieden als een bindend testament, toch
waag ik 't u dringend aan te bevelen nooit uw belangsteIling in de school te laten verslappen en uw beste
krachten daaraan te wijden.
Een andere vraag is, of het Tooneelverbond zieh voortaan steeds tot het in stand houden van die school zal
moeten bepalen. Op deze vraag wil ik zeker geen beslissend ja antwoorden. Wel vrees ik, dat 'ollze beperkte
geldmiddelen ons altijd zullen be letten "oor andere doel·
einden veel te doen; maar de mogelijkheid, dat mijn op·
volger middelen zal weten te vinden om met weinig geld
veel tot stand te brengen, mag ik zeker niet uitgesloten
achten. Vindingrijkheid kan soms wonderen doen. En
dadelijk wil ik herinneren aan het gewichtige vraagstuk:
wat kan er verricht worden ten behoeve van de leerlingen,
die pas onze school hebben verlaten, om hem op een taak
te wijzen, waaraan zijn vindingrijkheid zieh onmiddelIijk
wijden kan. Dat er meer dergelijke taken zijn, behoef ik
voor hen, die getrouw onze jaarvergaderingen bezoeken,
wel niet nader uiteen te zetten.
Ten slotte breng ik u allen mijn oprechten en hartelijken dank voor de groote weiwillendheid mij steeds betoond, waardoor de debatten op onze bijeenkomsten -een enkel minder aangenaam incident daargelaten - zieh
steeds hebben gekenmerkt door hun goede toon en ouze
omgang altijd een vriendschappelijke is gebleven. Moge
hetzelfde voor mijn opvolger weggelegd ziju eu moge het
u gelukken een opvolger voor mij te vinden, die het
verbond tot grooteren bio ei zal weten te brengen dan mij
gegeven was in de vele - ik zal maar niet teilen: hoevele - jaren, dat ik het voorrecht had uw algemeen
voorzitter te mogen zijn! (Applaus).
Prof. Vogelsang vraagt verlof een enkel woord tot de
vergadering te spreken, alvorens de agenda in behandeling genomen wordt. Hij roept den leden van het Tooneelverbond namens de afdeeling Utrecht het welkom toe;
al wil spreker geenszins vooruitloopen op het debat en
daarop natuurlijk niet den minsten invloed oefenen, acht
hij zieh niettemin verplieht de vergadering te waarschuwen
voor de quaestie van den beschikbaren tijd. De leden
zullen n. 1. hedenmiddag gelegenheid hebben, de nieuwe
Rijks-Munt te bezichtigen, waar men omstreeks 2 uUr
wordt verwacht. Later op den middag is dat bezoek aan
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de Munt voor de directie eenigszins lastig en daarom is
afgesproken, dat men zou zorgen ongeveer te twee uur
aanwezig te zijn. Met het oog daarop wil spreker de
vergadering in overweging geven de debatten niet al te
zeer te rekken, want anders wordt het bezoeken van de
Munt bemoeilijkt. Verder nog dit: na de beziehtiging
van de Munt zal men welkom zijn in de Societeit-Tivoli,
waar men dus, zoo noodig, de discussies over het ter
vergadering gesprokene, zal kunnen voortzetten. Ten slotte
de mededeeling, dat het diner te kwart over zes zal plaats
hebben.
Oe Voorzz"tter stelt alsnu de agenda aan de orde.
Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd het jaarverslag van het Tooneelverbond, zooals
dit i5 gepubliceerd in het orgaan; eveneens wordt zonder
eenige bespreking goedgekeurd' de begrooting der ontvangsten van de Tooneelschool 1913/1914, waarna de
voorzitter de begrooting der uitgaven van de Tooneelschool in bespreking brengt.
Oe heer A. Rohertson, afgevaardigde van de afdeeling
Rotterdam heeft iets in het midden te brengen, dat vermoedelijk het beste te zeggen is bij de uitgaven van de
Tooneelschool. Vandaar dat spreker thans het woord
heeft gevraagd, om een enkele opmerking te maken. Die
opmerking betreft in de eerste plaats de uitvoering van
de leerlingen der Tooneelschool, gegeven in den Rotterdamschen schouwburg. Voor zoover spreker bekend is,
wordt tot dergelijke voorstellingen alleen toegang gegeven
op vertoon van speciale uitnoodigingskaarten. Ten hoogste
verwonderd was men, toen enkele dagen later, in de
Telegraaf van 30 Maart, een kritiek verscheen van deze
voorstelling, een kritiek die zeer onaangenaam gesteid was,
wat nu minder te verwonderen was, waar men weet dat
Barbarossa in de Telegraaf altijd onaangenaam schl-ijft.
Maar deze kritiek was daarenboven zeer ongepast; het is
nu eenmaal geen gewoonte, dat van opvoeringen door de
leerlingen der Tooneelschool gegeven, kritiek geschreven
wordt en het had ook thans niet behooren te geschieden.
Spreker geeft daarom in overweging, om, wanneer de
pers zich van deze kritiek niet onthouden wil, geen toegangskaarten meer voor de pers beschikbaar te stellen.
Spreker wil er volstrekt niet voor pleiten om de kritiek
het zwijgen op te leggen, kritiek is in vele gevallen heel
goed, maar niet, wanneer zij wordt uitgebracht, zooals
dat hier het geval is geweest. In de tweede plaats vestigt spreker er de aandacht op van het hoofdbestuur, dat
in de Rotterdamsche bladen een bericht gestaan heeft,
dat de leerlingen van de Tooneelschool een uitvoering
hebben gegeven voor een bioscopische opname. Indien
dit ge schied is, zou de afdeeling Rotterdam hierover leedwezen willen uitspreken, omdat zij dergelijke voorstel·
lingen niet acht in het belang te zijn van het Tooneel·
speI.
De heer 'Jhr. A. W. G. van Riemsdifk kan op deze
laatste opmerking antwoorden, dat het den leerlingen van
de Tooneelschool reeds is verboden in dergelijke inrichtin gen op te treden. Het bestuur heeft dienaangaande
maatregelen genomen, om een herhaling te voorkomen.
Professor Vo~elsang. Na het gebeurde?
Oe heer van Rz·emsdifk. Ongeveer tegelijkertijd.
Oe heer Rohertson. Het was, meen ik, een opname voor
de tentoonstelling «Oe Vrouw».
Oe heer van Rz'emsdifk. Oat bericht in de bladen verrastte 66k het bestuur. Maar, zooals ik U reeds zeide, er
zijn maatregelen genomen, waardoor een herhaling onmogelijk zal zijn. Ik kan hier thans in het openbaar geen
nadere mededeelingen van doen. Wat betreft de kritiek,
in de Telegraaf gegeven op een voorstelling van de leerlingen der Tooneelschool, ik denk dat de directie van de
school de pers welwillend had uitgenoodigd, maar het is
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zeker beter, dat dit na het gebeurde, niet meer zal geschieden. Ik voel persoonlijk zeer veel voor het door den
heer Robertson gesprokene.
De Voorzz'tter deelt mede, dat deze quaestie door het
bestuur nog eens zal worden onderzocht en vraagt, of de
heer Robertson met die toezegging genoegen kan nemen.
De heer Rohertson verklaart zich tevreden,gesteld.
Zonder verdere debatten wordt ook de begrooting der
uitgaven van de Tooneelschool goedgekeurd.
Eveneens wordt de algemeene begrooting van het Tooneelverbond zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
De Voorzt"tter brengt in herinnering, dat in de pauze
de verkiezing van drie bestuursleden moet plaats hebben,
ter voorziening in de vacatures - Emants en Jacobson,
die bei den bedankt hebben, terwijl de heer Mr. A. W. F. H.
Sänger aan de beurt van aftreden is, doch herkozen kan
worden. Spreker noodigt de heeren Koch en te Winkel
uit tijdens de pauze het stembureau te willen vormen.
Toen bekend werd, dat de heer Jacobson zich niet meer
voor een herbenoeming beschikbaar stelde, is alle moeite
aangewend, om den heer Jacobsoll voor het bestuur te
behouden, maar het mocht niet gelukken, hem van zijn
besluit tot aftreden terug te brengen. Spreker durft dan
ook thans geen nieuwe pogingen meer te doen. Alvorens
evenwel de heer Jacobson heengaat uit het bestuur, is het
een plicht van het geheele Verbond tot den aftredende
een woord van afscheid te richten. Oe heer Jacobson was
als een trekvogel, die uit verre streken tot ons kwam, of
ons verliet, om naar verre streken te gaan. Oesondanks
toonde hij voor het Verbond altoos groote belangstelling,
een belangstelling die zieh bij hem niet enkel uitte in
woorden, maar 66k in daden. Wij betreuren allen zeer het
aftredcn van den heer Jacobson en betuigen hem namens
het Verbond ons leedwezen, dat hij gemeend heeft zijn
lidmaatschap in het bestuur te moeten nederleggen. (Applaus.)
Aan de orde komt alsnu:
40. Verkiezing van een lid van de Commissie van Beheer
en Toezicht op de Tooneelschool, wegens periodiek aftreden
van den heer Jac. Rinse (terstond herkiesbaar). Ingevolge
art. 6 van het reglement van de Tooneelschool worden
door het hoofdbestuur aanbevolen de Heeren:
1.
Jac. Rinse.
2.
Mr. Or. H. Th. Verhoef.
De Voorzz"tter. In dit punt van den beschrijvingsbrief is
een fout geslopen. Er staat nl. in, dat periodiek moest
aftreden de heer Jac. Rinse, dat is echter fout, en moet
wezen: de heer Dr. C. J. Vinkesteijn. Ook deze verkiezing
zal in de pauze plaats hebben.
S°. Verslag van de Commissie van het Pensioenfonds.
De Voorzittcr. De heer van Schevichaven was niet in
de gelegenheid dit verslag uit te brengen, maar onze
Secretaris, de heer Minjon, is in staat gesteld ons enkele
mededeelingen hieromtrent te doen.
De heer Mz·njon. Het pensioenfonds heeft nog geen
jaarvergadering gehouden en dus was het eenigszins lastig
nu reeds een jaarverslag te geven. Ik kan de vergadering
echter mededeelen dot de heer Horn als lid en Secretaris
van de commissie voor het pensioenfonds ontslag heeft
genomen, wat het bestuur van het fonds ten zeerste spijt.
Al zal in den kring van dit bestuur dit ontslag nog wel
nader besproken worden, intussehen mogen ook zekerin deze
vergadering met waardeering de groote verdiensten van
den heer Horn genoemd worden, die men noode zal willen
missen. Voorts is gebleken dat de medewerking van directies
van tooneelvereenigingen en van acteurs zeer gering is te
achten, zoodat het bestuur het nemen van ingrijpende
maatregelen denkt voor te stellen. Voor het overige vallen
er op het oogenblik geen mededeelingen betreffende het
fonds te doen.
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6°. Aanwijziging van de afcleeling aan welke rekenillg
en vcrantwoording zal worden gedaan.
De Voorzitter brengt in herinnerillg, dat deze controle
op de f-inantien gewoonlijk te beurt valt aan de afdeeling,
in wier midden men vergadert. Waar het thaIJs Utrecht
is, zal dat onderzoek wel door de Utrechtsche afddeeling
ter hand worden genomen.
Zoneler hoofdelijke stemming wordt elaartoe besloten.
7°· Bepaling van ele plaats waar ele 44e Jaarvergaelering
zal worden gehouelen.
De heer C. A. Kock, afgevaardigde van Groningen
noodigt het Tooneelverbond uit, ele volgenele vergadering
in Gruningen te komen houden.
De Voorzitter zegt deze uitnoodiging gaarne aan te
nemen.
Zonder hoofdelijke· stemming wordt besloten in 1914
te Groningen bijeen te komen in jaarvergadering.
8°. Behandeling van het voorstel der Afdeeling 's Gravenhage strekkende tot toelating van toehoorelers en toehoorsters voor enkele vakken tot de Tooneelschoo!.
Praeadvies van het Hoofelbestuur.
Naar aanlciding van het ingewonnen advies eier C. v. B.
en T. meent het H. B. de aanneming van het voorstel
te moeten ontraden, omdat 1°. het toelaten van z.g. «toehoorders» tot ele lessen in voordracht en spei - waarmede zonder twijfel wordt bedoeld dat ook aan hen gelegenheid wordt gegeven zich practisch te oefenen nadeel zal zijn voor de gewone leerlingen, voor wie reeels
nu, blijkens de bij herhaling door de betreffende leeraren
geuite klachten, zich als gevolg van den beperkten tijd,
gebrek aan werk eloet gevoelen; 2°. dat het gemis van
uniformiteit, gevolg van de toelating van verschillende
categorien "an leerlingen, uit een paeelogogisch oogpunt,
als schadelijk voor de schooltucht en den goeden gang
van het onderwijs af keuring verdient.
De Voorzitter deelt meele dat in het prae-advies van
het hoofdbestuur een kleine rectificatie elient te worden
aangebracht. Er is in elat prae-advies n.1. sprake van
«practische oefening der toehoorders». Waar gebleken is,
dat elit niet bedoeld werd door de afdeeling 's Gravenhage,
schrapt het hoofdbestuur de betrekkelijke woorden in zijn
prae-advies, dat overigens onveranderd wordt gehandhaafd.
De heer mr. P. van Sonsbeek, afgevaardigde van de
Amsterdamsche afdeeling kan wel medegaan met het praeadvies van het hoofdbestuur. Echter hoopt deze spreker,
dat wanneer de reorganisatie van de Tooneelschool aan
de orde zal zijn, dit voorstel - 's Gravenhage nog eens
overwogen zal kunnen worden. Thans .lai hij op eleze
quaestie niet nader ingaan, waar de uitvoering van het
bewuste voorstel practisch onmogelijk is gebleken.
De Voorzitter. Maakt U daar een motie van, die bindend
is voor het bestuur?
De heer van Sonsbeek. Dat niet; ik geef het bestuur
alleen in overweging, aan dit voorstel nog eens te denken,
als de reorganisatie van de school in behandeling zal zijn.
De heer mr. G. C. '}. Varenkamp, afgevaardigde van
de afdeeling 's Gravenhage, heeft in het prae-advies den
zin gelezen : ~waarmede zonder twijfel wordt bedoeld dat
ook aan de toehoorders gelegenheid wordt gegeven zich
pracrisch te oefenen». De heer Walch heeft destijds reeds
gezegd, dat dit niet de bedoeling van de I-1aagsche afdeeling
was en deze zinsnede kan dus ook uit het prae-advies van
het hoofdbestuur verdwijnen. Het geven van gelegenheid
tot practische oefening aan toehoorders, is nooit de idee
van het voorstel- s Gravenhage geweest.
Oe Voorzitter. Ik heb zoo straks reeds gezegd, dat het
hoofdbestuur dezen zin in het prae-advies schrapte. U
heeft dit klaarblijkelijk niet gehoord.
De heer mr. Val'enkamp. Pardon, dat was mij ontgaan.

Terwijl U sprak, zat ik juist het prae-advies van het hoofdbestuur te lezen.
Het afwijzende prae· advies van het hoofdbestuur wordt
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
De Voorzztter vraagt aan de vergadering, of zij goed
kan vinden, dat de uitloting, welke heden had moeten
plaats vinden, zal geschieden door het hoofdbestuur.
Deze goedkcuring wordt zonder eliscussie of stemming
verleend.
De Voorzitter. Ik stel thans voor, eerst pu nt 10 van
de agenda af te doen, dan kan de voordracht van mr.
de Koning tot het laatste bewaard worden.
10°. Verkiezing van eene dames- patronesse.
Het Hoofdbestuur adviseert hiertoe niet over te gaan
naar aanleiding van het rapport der C, v. B. en T. der
T ooneelschool te dezer zake. De Commissie voornoemd
alsmede die uit Hoofdbestuur te samen voorbereidende
eene herziening van de regelen nopens het bestuur der
Tooneelschool deelt namelijk mede dat de wijzigingen,
welke ter sprake kwamen, van vrij diepgaanden aard zijn,
zoo dat zij tengevolge nog niet met haar taak gereed
kwam en derhalve voorstelt de behandeling van dit onderwerp tot de volgende jaarvergadering uit te stellen en
inmiddels alsnog aan te houden de voorziening in de
vacature Mevrouw Simons-Mees in het college van damespatronessen.
De Voorzitter zegt het te betreuren, dat de reorganisatie-plannen, in het prae-advies bedoeld, nog niet gereed
zijn gekomen. Het is evenwel beter nog even op die
plannen te "eloen wachten, dan bij de vergadering te komen
met een onrijp voorste!. En waar die reorganisatie thans
nog niet haar beslag heeft gekregen, is het aanbevelenswaardig ook dit punt der agenda voorloopig uit te stellen.
Kan de vergadering zieh daarmede vereenigen?
De heer mr. van Sonsbeek, afgevaardigde van de afdeeling Amsterdam zet uiteen, dat Amsterdam zeer gesteid
is op dames-patronessen en wel een weinig bevreesd is,
dat van andere zijde, waar men niet met het voorstel sympathiseeren kan, invloed in dien geest zal worden uitgeoefend. Spreker wenscht er daarom met klem op aan te.
dringen, dat het voorstel in quaestie ter gelegener tijd
opnieuw in behandeling zal worden genomen, opdat uitstel niet zal uitloopen op afste!.
De Voorzitter. U maakt daar 66k geen motie van?
De heer mr. van Sonsbeek. Neen, ik beveel het voorstel alleen warm ter nadere overweging aan.
De Voorzitter. Ik kan U omtrent de reorganisatieplannen op het oogenblik nog niets zeggen, omdat ik er
ook niets van weet. Maar dlt kan ik U echter wel zeggen: mocht het college van de dames-patronessen onverhoopt verdwijnen, daarmede nog niet gezegd is, dat ook
de dames zullen verdwijnen uit het bestuur van de school.
Zonder verdere discussie wordt het afwijzende praeadvies van het hoofdbestuur goedgekeurd.
De heer dr. C. '}. Vinkesteffn vraagt en verkrijgt het
woord, om nog iets te berde te brengen, alvorens de
voordracht van mr. de Koning aan de orde komt. In de
rede, waarmede de Voorzitter van het Verbond deze vergadering heden opende, heeft hij in het kort gememoreerd,
wat hij tijdens zijn bestuurslidmaatschap alzoo heeft beleefd. En in sprekers gedachten kwamen toen eveneens
allerlei herinneringen boven. "Ook ik ben, als ik het zoo
eens zeggen mag, een van de vergrijsde leden van het
Verbond, in zooverre als er op onzen leeftijd nog van
grijze haren sprake wezen kan. Toen ik indertijd uit het
hoofdbestuur trad, had ik een diensttijd achter den rug,
die, als ik het wel heb, slechts een jaar korter was dan
de Uwe, mijnheer de Voorzitter. En toen ik dit alles
dezen morgen overdacht, kwam ik tot de conclusie, dat
het buitengewoon jammer zou zijn wanneer U dit jaar het
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hoofdbestuur zoudt verlaten Gij hebt daarin thans 24 jaar
zitting gehad, het volgende jaar zal het 25 jaren geleden
zijn, clat ge Uw intrecle cleedt in dit bestuur. Ons Too·
neelverbond viert maar heel weinig jubilea, ze komen in
onzen kring haast nooit voar en ze zijn ook wel eens
weggedoezelcl. Maar een jubileum als nu het uwe belooft
te wor en hebben wij nog nooit gevierd, en daarom zou
het ans zoo'n ontzettend groot pleizier doen, wanneer U
er zich toe liet overhalen, nog een jaar onze Voorzitter
te blijven. Ik weet wel, Uwe bescheidenheid verbiedt U,
eerbewijzen in ontvangst te nemen, maar laten wij U
daarom vandaag maar vast een klein eerbewijs mogen
geven, dat U, daar ben ik zeker van, niet zult kunnen
weigeren te aanvaarden en welk eerbewijs hierin bestaat,
dat het geheeie Verbond U komt vragen: \Vii nog een
jaar Uw bestuursfunctie in ons midden blijven vervullen.
\Vij \Tagen 1..:" dat voor slechts een jaar. Uw hedenoch .
tend gehouden speech behoeft geen reden te zijn tot weigeren; wij hebben wel eens meer dergelijke redevoeringen
van U gehoord! En ik ben er zeker van, de tolk te zijn
van de geheeie vergadering, ja, van het geheeie Verbond,
wanneer ik U nogmaals met den meest mogelijken aandrang verzoek: te willen aanblijven. Het is U bekend,
dat het Tooneelverbond in de moeilijke omstandigheid
verkeert, voor U geen waardig opvolger te kunnen
vinden op dit oogenblik.
Geef daarom aan onzen dringenden roepstem gehoor
en blijf nog een jaar in ons bestuur. Vermoedelijk zal
de heer Jacobson, die eveneens van plan was af te treden,
U voor dat eene jaar nog wel gezelschap willen houden.»
(luid applaus).
De heer Jacobson. Mijnheer de voorzitter, mag ik
dadelijk even het woord hebben ? Ik zou clit willen zeggen: Toen ik hier naar toe kwam, stond mijn besluit, om
af te treden, vast. En het bleef vast staan, tot op dit
oogenblik. Maar nu de heer Vinkensteijn gesproken heeft,
nu ben ik, het zij hier eerlijk bekend, aan het wankelen
gebracht. Ik ben bereid nog een jaar in het bestuur te
blijven, opdat men U het volgend jaar te Groningen eens
heerlijk in het zonnetje zal kunnen zetten, wat ge verdiencl hebt. Voor mij zelve zou ik het jammer vinden,
indien ik, cloor nu af te treden, van dat feest geen getuige
ZOll kunnen zijn als Uw mede-bestuurder.
Ik ben dus
volgaarne bereicl nog e: n jaar 111 het bestuur te
blijven.
Oe Voorzltter. Men schijnt hier een soort samenzwering gespannen te hebben ; had ik dit kunnen voorzien, ik ZOll den heer \. in kesteij n het woord niet gegeven
hebben. Een samenzweerder als hij blijkt te zijn, is bepaald gevaarlijk te achten, dat is mij op dit oogenhlik
duidelijk geworden. Want ik bezwijk, na den druk die
door hem op mij is uitgeoefend; maar ik voeg er onmiddellijk aan toe, ik bczwijk slechts voor een jaar. Nog een
jaar zal ik U voorzüter blijvf:n, maar dan ga ik onherroepelijk heen. Want ik ben er diep van overtuigd, dat
het Verbond behoefte heeft aan nieuwe krachten. Er
is hier en daar naar aanleiding van mijn besluit tot aftreden, gezegd: « Oaar zit iets achter». Wel neen, er zit
volstrekt niets achter. Er zit alleen dit achter misschien
dat het mijn vaste opinie is, dat er eens nieuwe, jong~
krachten moeten komen. En daarom besloot ik heen te
gaan, en daarom alleen. Maar ik herhaal, dat ik me voor
een jaar nog eens gewonnen geef, maar stellig ook niet
langer dan voor een jaar (langdurig applaus).
Het woord wordt thans verleend aan Mr. P. W. de
Koning, voorzitter der afdeeling Amsterdam, voor het
houden eener voordracht over het onderwerp: «lets' over
kritiek in het algemeen en over tooneelkritiek in het bijzonder.» Mr. de Koning zegt het navolgende:

Mijne heeren, zeer geacllte toe/worders!
Door uw secretaris uitgenoodigd, om op deze vergadering het een en ander over tooneelkritiek te zeggen, heb
ik dat niet willen 'veigeren, daar ik meende, dat ik inderdaad over dit onderwerp het ee:n en ander te zeggen had,
dat van meer clan persoonlijk belang iso Ik heb dus de
behandeling zoo zakelijk mogelijk gehouden. Het zou
toch niet wem:chel jk zijn geweest, indien eenig persoonlijk
element het zakehJke vertroebelen zou. Daardoor zullen
namen en bepaalde feiten ontbreken. Het blijve voor
ieder vrij voor zichzelf uit te maken of datgene wat ik
hier spreken zal, voor hem van eenig belang is, of niet.
Nu de zaak zelve.
Er heerscht tegenwoordig, en, indien ik mij niet bedrieg,
op toenemende wijze twijfel of de manier waarop reeds
sinds ettelijke jaren en ook nu nog, hier te lande kritiek
wordt uitgeoefend, juist iso En indien ik reeds van den
aanvang af de grieven mag noemen die ik hoor uiten, en
waarvan ik voor mij geloof, dat zij terecht worden geuit,
dan zou ik willen zeggen: de kritiek is ruw, zij acht zich
gerechtigd menschen en dingen niet alleen te beoordeelen
maar ook af te maken: zij streeft er niet naar opbouwend te werk te gaan.
En nu dus in de eerste plaats die ruwheid, die süms
of vaak, in onze kritieken wordt aangetroffen, en waardoor het mij toeschijnt, dat onze kritiek ruwer is dan die
der ons omringende landen. Een ruwheid, die, ik voeg
het er bij, door de publieke opinie schijnt gewettigd te
worden. \Vant zij lokt haast geen protest uit, noch van
hen, die er zich nooit aan schuldig maken, noch van hen,
die er onder te lijden hebben, maar privatim des te harder
klagen, noch van de menschen die er geheel buiten staan.
lJie ruwheid nu, vind ik soms in de keuze der woorden
maar meestal uit zij zich daarin, dat de criticus den
indruk maakt, volkomen onverschillig te zijn geweest
voor de vraag of hij den gekritiseerde al of niet kwetste,
al of niet persoonlijk pijn deed. Een enkele maal zelfs
lVoot. De rede van ~lr. 1'. W. de Koning is door de vergadering van
het Tooneelverbond met buitengewone belangstelling gevolgd, en ook in
mimeren kring schijnt zij zeer de aandacht te hebben getrokken. In het
dagblad de Telegl'aaj heeft de tooneelcriticus die onder den naam Barbarossa schrij ft aanstonds gemeend tegenspraak te moeten doen. De toon
waarop dit is geschied is echter van dien aard, dat het artikel van
Barbarossa een wagenvracht koren op den molen van Mr. de Koning
heeft gebracht; het is immers een merkwaardig staaltje van bedenkelijke
kritiek.
Barbarossa verdedigt de Nederlandsche dagblad·kritiek tegen het verwijt
van mwheid en gemis aan bezonkenheid, hij vindt echter goed aan dat
betoog toetevoegen een verdachtmaking van Mr. de Konings' drijfveeren
en bedoelingen.
Ik heb mij afgevraagd of het wel 01' den weg lag van den redacteur
van het orgaan van het Tooneelverboud, een lans te breken voor den
voorzitter der Amsterdamsche afdeeling van dat ver bond ; doch ik heb
gemeend te moeten gehoor geven aan den aandrang van derden die
gehe el buiten het verbond staan doch over Barbarossa's artikel verontwaardigd waren en mij aanspoorden, een woord van protest te doen
hooren.
De Telegraaf-recensent ridiculiseert het gesta<lig optreden van den Heer
de Koning als voorzitter van jubileum-commissies en ontzegt hem zelfs
het recht tot oordeelen omdat, zooals hij beweert, Mr. de Koning allun
bij zoo'n jubileum-voorstelling den schouwburg bezoekt en dan nog ur
wel zit te soezen of wel zieh achter de coulissen bevindt.
Het laatste alternatief is niet alleen feitelijk in zijn beide onderdeelen
volmaakt onjuist, het is tevens een persoonlijke beleediging; aan den
beleedigde blijft de beslissing of hij herstel zal verlangeu dan wel de
minderwaardige verdachtmaking negeeren i omtrent het optreden van den
Heer de Koning als voorzitter van feestcommissies mag een derde wel
verklaren dat niets hem minder billijk voorkomt dan hiervan een verwijt
te maken. Indien Barbarossa den aard van die werkzaamheid kende,
indien hij wist hoe bezwaarlijk, hoe tijdroovend, hoe ondankbaar die
bezigheid is, hoe uiterst moeilijk het is iemand te vinden die er zich voor
wil geven, en hoe de heer de Koning die taak met volle toewijding
vervult, dan ZOll zij n oordeel anders uitvallen. Het artikel van Barbarossa
wekt den schijn, dat de schrijver zieh door de rede van Mr. de Koning
bijzonder getroffen heeft gevoeld. Qui se sent morveux se monche !
VAILLANT.
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ziet men opmerkingen over het uiterlijk, die iemand in
een gesprek nooit zou maken, omdat zij niet tot den
goeden toon behooren, en waarvan men zieh verbaasd
afvraagt, met welk nut, omdat de patient opnieuw geboren zou moeten worden om deze fouten te verbeteren.
In een woord dus, ik bedoel hier bezwaren tegen den
vorm der kritiek, niet haar inhoud. Die komt later.
Nu stel ik voorop, dat ik begrijp dat men niet altijd
even zachtzinnig is en ook niet altijd even zachtzinnig
zijn kan. Maar er zijn grenzen. Het is toch niet noodig
dat er zoo geschreven wordt, dat men zieh, na een kritiek
over een stuk of een voorstelling gele zen te hebben onweerstaanbaar met enkele hier geboden wijzigingen de
beroemdste clous uit den Koopman van Venetie herinnert,
en zieh afvraagt: Heeft ook een tooneelspeler of een auteur
dan geen oogen, heeft hij geen handen? Als gij hen
steekt bloeden zij niet, als gij hen kietelt, lachen zij niet
en als gij hen vergiftigt sterven zij dan niet?" En wat
daar meer staat. Want hoewel het in ons land een bewijs van rondheid schijnt te zijn, de dingen zoo vierkant
mogelijk te zeggen, houd ik een door niets getemperde
blaam voor iets, dat haast nooit verdiend en daarbii zeker
nimmer nuttig iso
En nu weet ik wel dat men zegt: «Als iemand daar
niet tegen kan, dan moet hij geen tooneelstukken schrijven
of geen tooneelspeler worden, maar ik heb mijnerzijds
dan toch altijd den indruk gekregen, dat men zoo sprekend
niet dat het zwaarste laat wegen, wat in werkelijkheid
het zwaarste iso Het is heel nuttig voor iemand die een
stuk speelt. of schrijft dat hij ook een zeer harde huid
heelt en een ieder die hd eene doet wensch ik het andere
toe. Maar voor goed speIen en goed schrijven zelf is
eeu harde huid niet noodig. Men schrijft immers geen
stukken met zijn huid, maar wel met zijn talent en zijn
gevoel. Die beide moet men bezitten om een goed speier
of een goed schrijver te zijn. En als men nu toestanden
schept, zoo, dat de fijngevoeligen, ot desnoods zelfs de
ijdelen, gaan vreezen te schrijven of vreezen te speIen,
of schrijven !1let angst of speien met angst, dan benadeelt
men daardoor ons Nt>derlandsch Tooneel, want men weert
of bemoeilijkt een categorie van menschen. waaronder
hoogst verdienstelijke kunnen zijn en men geeft een prae
om redenen die niets met de zaak zelve te maken hebben
en dat aan kunstenaars die misschien als zoodanig minderwaardig zijn. Want het is noodig dat men talent heeft,
het is niet noodig dat men het feit, dat men in het publiek
gehoond wordt eenvoudig aan zijn schoenen lapt.
En nu zegt men alweer: «Het doet er niet toe, ze
schrijven en zij speien toch». Maar daarop antwoord ik
weer, dat men daar absoluut en absoluut niets van :weet.
«Velen» speien en schrijven toch. Toegcgeven. Maar wie
ook gespeeld en geschreven zouden hebben, als de dingen
anders waren dan ze zijn, dat weet geen sterveling.
Wat wij echter wel weten is dit: dat voor de keuze
van en het voortgaan in een beroep de dagelijksche
vreugde. en waardeering zonder twijfel van overwegenden
invloed zijn en moeten zijn en het bijzonder verwonderlijk
zou wezen als het in deze eene materie nu eens niet influenceeren zou.
Er zijn tal van menschen die er doodsbang voor zijn
in het openbaar met hun eigenaardigheden besproken te
worden. Ik heb daar treffende staaltjes van beleefd.
Sommigen. volstrekt niet behebt met een ziekelijk gebrek
aan zedelijken moed zouden precies even graag een levende
pad verorberen als door een even geestige als bekwame
pen zich op niet verschoonende wijze in 't openbaar besproken te zien. Het cavaler les couleuvres» is eeu aparte
kunst die sommigen nooit leeren.
Maar ook al ware het plicht dapperder te zijn, er is
meer, ook buiten alle redenen van sentimentaliteit om.

Gelooft iemand nu dat er beter gespeeld zal worden wauneer de acteur voor de ruwheid der kritiek moet vreezen.
Of siechter, wanneer hij zeker is zoo besproken te worden,
als ieder fatsoenlijk man wenscht besproken te worden?
Gelooft men dat een kritiek die het lelfvertrouwen ondermijnt, werkelijk baat? En als hun huid eenmaal gelooid
is, zijn zij dan beter geworden? Beter schrijvers, beter
tooneelspelers? Aangenomen dan nu, dat iedere huid zich
laat looien. Of zullen zij van hun spontaniteit en van
hun oorspronkelijkheid hebben ingeboet?
En nog een bezwaar heb ik tegen die ruwheid van de
kritiek en lang niet het minste. Het brengt de tooneelspeelkunst en den stand der tooneelspelers in discrediet.
De maatschappij gelooft nu eenmaal niet in het nut en
de waarde van menschen, waarover zij zich zesmaal in de
week vroolijk kan maken, en die gedwongen zijn alles en
nog wat, straffeloos van zieh te laten zeggen. En juist
die kringen, waaruit het onze steeds wederkeerende wensch
is dat de tooneelspelers ook eens mochten komen, zien,
en lang niet het minste hierdoor in het toetreden tot dien
stand eene vrijwillige of onvrijwillige degradatie. Zalig
zijn clan de kinema's, de filmen en de kientoppen, en het
respect waarmee ze behandeld worden en het zachtoordeelend pupliek dat er heen stroomt.
En wat het publiek zelf betreft, ik acht het genoegen
dat het in deze soort van afstraffingen vindt, zoo'n beet je
gelijk te staan met dat van de Lindengrachters, die oproer maakten omdat men het palingtrekken verbood. Een
genot dat zijn diepsten grond vindt in leedvermaak kan
toch onmogelijk erg hoog staan.
Het tweede punt dat ik behandelen wil is de te scherp
afkeurende kritiek: het afmaken.
I )itmaal bedoel ik dus niet den vorm maar den inhoud
der kritiek. Niet de wijze waarop, maar de bedoeling die
heeft voorgezeten. Het opzet om te dooden, niet den
man natuurlijk, maar zijn kunst. En bier geldt. zooals
begrijpelijk is, dikwijls hetzelfde wat ik zooeven zeide. en
zelfs in nog hoogere mate. maar ik zal mijn hoorders niet
vermoeien door het te herhaIen.
En om nu mijn standpunt duidelijk te maken, wil ik
beginnen te verklaren, dat ik fanatiek in aanmoediging
geloof, en dat ik meen dat ontmoedigen het laatste is wat
men doen mag. wanneer men met iets of iemand het goede wil.
En tevens wensch ik nu reeds voorop te stellen. dat ik
volstrekt niet verlang, dat men alles verzwijgen zaI. Verre
van dien. Maar de ziel van de dingen, de hoop en het
vertrouwen moet men onaangetast laten. Binne~ driemaal
nauwere grenzen dan nu getrokken worden, kan men
werkelijk nog eerlijk genoeg zijn.
Iemand, die zeer op de hoogte is van Engelsche tooneeltoestanden, heeft mij verteld, dat men zich in Engeland
aan een actie tot schadevergoeding biootstelt, wall neer
men iemand door zijne letterkundige kritiek in zijn bedrijf
benadeelt, of in zijn beroep onmogelijk maakt. Dit klinkt
misschien vreemd voor diegenen, die dit voor het eerst
hooren, maar voor een Engelschman klinken onze toestanden
van volstrekte ongebondenheid, van volmaakte onverantwoordelijkheid precies even vreemd. De vraag zou dus
onder de oogen moeten gezien. wiens rechtsgevoel het
juiste iso
Maar zelfs al ware een civiele procedure ongegrond,
dan nog zou men het moreele beginsel moeten toetsen,
waarvan het proces de laatste consequentie zou zijn, en
moeten vragen wat wenschelijk, menschelijk en nuttig iso
De vraagis dus: heeft iemand, door een beroep op
het belang der kunst, het recht een an der als schrijver of
tooneelspeler af te maken, Ik hoop dat ik duidelijk genoeg difinieer. Ik verlang niet dat men goed zal keuren
wat men afkeurt of verzwijgen wat men meent. Ik heb
het alleen over de poging tot literairen manslag.
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Ik zal mij nu in deze materie bepalen tot de kritiek
over de stukken. Wat den tooneelspeler betreft, komt
wat ik nu noemde zelden voor, of valt wederom onder
het vroeger behandelde.
Wanneer men ten stuk kritiseerend niet schrijft met
het doel te verkrijgen, dat die schrijver later een beter
stuk schrijven zal, maar met het doel dat hij zal ophouden
met schrijven, of g.;:en directies meer vindt die hem speIen
of geen uitgevers die hem uitgeven of geen publiek, dat
naar hem gaat zien, wanneer men een schrijver aantast,
niet alleen in zijn werk maar ook in zijn talent en zijn
reputatie, doet men m. i. iets wat tegen den persoon
ongeoorloofd en tegenover de kunst verderfelijk iso
En nu moet ik hier wederom een onderscheid maken
tusschen de stukken van eerstbeginnende en die van
oudere auteurs.
\Vat de eersten betreft lijkt mij zoo'n absolute afmakerij
even dom 21s onedelmoedig.
Zij lijkt mij dom, omdat de geschiedenis der letterkunde
ons op iedere bladzijde leert, dat een siecht begin in geen
enkel opzicht het recht geeft het geheeie streven te veroordeelen. Het aantal goede schrijvers. dat siecht begonnen is, is legio en telkens legt er weer een in zijn
schrijversloopbaan een voor hen even grooten afstand af
als die het Pescha van den Lucifer, den Aran en Titus
van den Hamlet scheidt. Wanneer nu een werk een uitgever of een tooneeldirectie gevonden heeft is het zeker
al geen kinder-gebazel. En wanneer dan de kritiek begint
met den schrijver te ontmoedigen, uitgevers eu directies
tegen te maken, het publiek te praejugeeren, terwijl die·
zeHde kritiek, zelfs niet de allerbekwaamste, zelfs geen
schijn van zekerheid heeft wat het later worden zal of
geworden zou zijn, handelt zij onverantwoordelijk.
Want hoevelen zijn het niet die het bij gebrek aan
eenige waardeering bij een stuk of een poging gelaten
hebben ? En Racine, die in zijn volle glorie, na een scherp
beoordeeld stuk, zeven jaren zweeg. En Keats die zijn
beste werk liet liggen. Want dat staat vast, ook al staat
Shelleys bekende bewering, dat het zijn dood zou hebben
veroorzaakt, minder vast dan dit. Waarom toch zou, wat
altijd van kracht is, in dezen geen kracht hebben en wie
zal bewijzen, dat 't stekje, dat men heeft uitgerukt, later
geen boom zou zijn geworden?
En die kritiek lijkt mij onedelmoedig omc:lat die be·
ginneling geen school, geen partij en geen krant heeft,
geen menschen die hem verdedigen zullen en geen plaats
waar hij zieh verdedigen kan, omdat hij geen eigen publiek heeft waarop hij een beroep kan doen en dikwijls
op deze wijze onherroepelijk geoordeeld wordt en is, en
dan nog niet het minste, omdat, bij rle N ederlandsche,
zeer aparte, en in bijna alle andere be~chaafde landen
reeds verlaten opvattingen omtrent anti-kritiek, hij per·
soonlijk ook vrij wel weerloos staat.
Ik zal op die vraag omtrent de tegenkritiek hier niet
te diep in gaan om den hoorder niet af te leiden. Ook
niet op die, of zij niet dikwijls een psychische noodzakelijkheid is voor den aangevallene om door te werken. Dit
slechts wil ik even zeggen. Zoo er eenig natuurrecht
bestaat, dan is het zeker wel dat, om zieh te verdedigen
en wil dat recht geen bespotting worden, dan behoort men
zieh te kunnen verdedigen ter plaatse waar men is aangevallen. Dat recht wordt in sommige buitenlandsche wetgevingen, b.v. in Frankrijk, uitdrukkeIijk gewaarborgd.
In zeer vele landen leeft het in de rechtsovertuiging.
Hier te lande, wanneer men op kunstgronden een
tegen-kritiek schrijft, blameert men zieh tot bij zijn beste
vrienden.
. De beginnende schrijver staat dus zonder eenige hulp
en heeft alles tegen zieh. Wat een tegenpartij voor een
dapper man! Het is dus om a1 die redenen, dat ik het
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afmaken van het werk van een eerstbeginnende dom en
onedelmoedig vind.
Nu wat de oudere auteurs betreft.
Het is hier niet meer in de eerste plaats het belang
van de kunst zelve waarop ik mij beroepen wil. Dat belang
treedt in dezen iets op den achtergrond. Natuurlijk, altijd
zu lIen er menschen zijn die, ook in dezen, wanneer zij
vinden, dat zij niet genoeg gewaardeerd worden, met dat
voor hen on dankbare werk ophouden. ook al zijn zij er
bij uitnemendheid voor geschikt. Zelfs geniale menschen
hebben wel eens den besten tijd van hun leven gezwegen,
b. v. Rossini, b. V. Guido Gezelle. Maar dat zijn uitzonderingen. Eenige sympathieke voeling met het publiek
schijnt iedere kunstenaar nu eenmaal absoluut noodig te
hebben, de een veel, de ander weinig. Wat Rossini b v.
te weinig vond, had een ander misschien al vrij veel gevonden. Maar iets is en blijft noodig en dat ietsje vindt
men meestal wel als men reeds aan zijn derde of vierde
werk is en eenmaal reeds tot het publiek is doorgedrongen.
Maar wat in elk geval toch nog overblijft is dit, dat
men den voor goed of voor tijdelijk afgemaakte een groot
leed berokkent en ten tweede een groot hnancieel nadeel
toebrengt en ten derde zijn kunst er zeker niet beter op
maakt en ten vierde, dat al deze persoonlijke nadeelen
door geen enkel voordeel, voor de kunst zehre, welk dan
ook, worden opgewogen.
Dat het een zeer groot leed kan zijn, dat behoef ik
hier niet te betoogen, ook al klagen de slachtoffers niet
graag in het openbaar. Maar 't leed van anderen is licht
te dragen en daar spreken wij dus niet verder over. Dat
het financieel een groot nadeel voor de betrokkenen kan
zijn, dat is ook doodgemakkelijk te begrijpen. Het zijn
niet uitsluitend rijkaards die schrijven. Die kleine verdienste was soms hard noodig. Dat de kunst zelve op
zoo'n afmakerij niet beter wordt is ook duidelijk, ten
minste voor diegenen die 't met mij eens zijn, dat ontmoedigen de siechst denkbare opvoeding iso Daarenboven
een kunstenaar moet niet bang voor kritiek zijn, anders
verliest hij zijn frischheid en onbevangenheid en den zoo
verdienstelijken moed om nieuwe paden te zoeken en nieuwe
velden te betreden. Maar het laatste zal ik wederom
moeten betoogen, n.l.: dat noch de kunst in 't algemeen,
noch ook de maatschappij in eenig opzicht gebaat zijn
met kritieken, die niet willen verbeteren maar willen vernietigen.
In de eerste plaats en voor alles daarom omdat ook
de kritiek zich allerschromelijkst kan vergissen. Ik durf
dit zeggen omdat de kritiek nooit iets anders schijnt gedaan te hebben. Altijd en eeuwig, zoolang er gekritiseerd
is, heeft de jongere kritiek gevonden dat de oudere zieh
in tallooze gevallen vergist had en schromelijk vergist ook
en het is niet aan te nemen, dat dit nu, in het jaar
onzes Heeren 1913 veranderd zou zijn.
Trouwens, dwalen is menschelijk. Waarom zouden de
critici nu de eenigen zijn die zich niet vergissen. Maar
hoe dan bij die feil bare menschen de doodstraf in veilige
handen zou zijn, kan ik maar niet begrijpen.
In de tweede plaats: de kritiek kan wel aan enkelen
leeren wat mooi is, zij kan schiften en opvoeden, maar
aan het groote publiek leeren wat leelijk is, dat kan zij
nooit. AI die menschen·offers in dezen zijn volkomen
onnut en deze ketterijen zouden zelfs niet door een heusehen brandstapel met heusehe inquisiteurs kunnen worden
uitgeroeid, want zij zijn even taai van leven als de siechte
smaak zelf iso Wij hebben een aardig voorbeeld uit den
allerlaatsten tijd. Als de tooneelkritiek een strijd gestreden heeft dan is het die tegen de draken geweest. En
ziet de draken hebben het afgelegd. Zij zijn zoo zeIdzaam ge\vorden op onze groote tooneelen als de eland
of de wisent in Europa iso Dit had de kritiek nu toch
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aan het publiek geleerd. Zoo meende zij en wij meenden
het- met haar. Tenminste, dat dachten wij zoo omstreeks
1908 .
En daar kwam' de kientop.
Ik zal van de cinema's geen kwaad spreken, om niet
doof ele wolven versionden te worden. Maar wat bleek?
Dat waar men zich was gaan schamen in den schouwburg
een glas drakenbloed te nuttigen men nu de essens daar,'an in de cinema's bij okshoofden naar binnen sloeg.
En ele moraal? Men had het groote pub liek dus niet
verbeterd, want zijn smaak was precies dezelfde gebleven,
alleen de schouwburgen hadden er on der geleden, want
velen waren weggebleven, in de hoop op later en betere
tijden, die clan ook voor hen gekomen zijn.
En als de heeren den strijd tegen de cinema's nog eens
willen aanbinden, dan raad ik ze aan een goeden schouwburg, met goede acteurs, waar niets als draken gegeven
worden en het publiek voorloopig elkaar niet zien kan.
En dan; Hebben die menschen met hun anderen of
siechteren smaak geen recht op h u n kunst? Welk staats-,
of landsbelang wordt toch bedreigd als Jan flauwe verhaaltjes leest, Piet oleograficn bewondert en Klaas alleen
toegankelijk is voor straatdeuntjes? Wie of wat wordt
er toch geschaad, wanneer dat die menschen bevredigt?
\Velk recht hebben wij hun genot te vergallen ? Geen
enkel. 't Is niets voor ons. Best. Maar voor hen? Alles.
Eil daarom' is het dit wat de kritiek doen moet: het goede
bevorderen en maken dat dit zoo goed mogelijk zij: het
sIechte willen dooden of onmogelijk maken is een zuivere
Don Quichotterie. En zooals ik reeds zeide een gevaarlijke en onverstandige.
\Vant zij zal telkens weer naast het werkelijk siechte,
datgene treffen ,,"at niet getroffen moest worden, om de
doodeen voudige reden dat de criticus precies zulk een
feilbaar mensch is als de auteur zelf en er in deze zaak
geen enkele zekerheid ter wereld bestaat dat men door
zijn beteren beooreleelel of veroordeeld wordt.
Trouwens, zelfs al ware de kritiek onfeilbaar, de kunst
zelve heeft er geen belang bij, dat er geen sIechte kunstwerken ontstaan, zij heeft er alleen belang bij dat er
goede ontstaan. Kan een literatuur tien meesterwerken
aanwijzen dan blijft zij rijk en belangrijk ook al staan
er duizenden prullen naast. En was er geen enkel sIecht
boek in een taal geschreven en telde zij slechts vijf meesterwerken, dan zou zij toch precies cle helft armer en de
helft minder belangrijk zijn. Alleen het goede telt. De
rest doet er niet toe, baat niet en schaadt niet. Het oud
Chineesch worelt er niets mooier eloor, wanneer men een
paar serviezen goedkoop namaak in elkaar heeft getrapt.
Alleen heeft men dan een paar misschien arme menschen
nog iets armer gemaakt.
Dit is dus hetgeen wat ik betoogde wanneer ik nu mijne
beschouwingen in deze samenvat: De criticus heeft noch
als mensch, noch uit een oogpunt van kunst het recht te
trachten een anderen kunstenaar of een andere kunstrichting dan cle zijne is, af te maken.
En nu zal men mij vragen: Waar is de grens tusschen
een eerlijke kritiek op wat men sIecht vindt en datgene
waartegen gij te velde trekt? Eu dan zal ik moeten erkennen
dat ik die juiste grens niet weet aan te wijzen.
Maar in negen van cle tien gevallen weet ook die 't
vraagt heel goed wat een ongunstige kritiek is en wat een
afmakerij. De eenige absolute onderscheiding ligt in den
criticus zelL Is hij op weg gegaan om iemand desnoods
hardhandig te helpen of om iemand dood te slaan? In
het eerste geval staat hij in dienst van de kunst, in het
tweede geval leeft hij van haar, zooals indertijd de ridders
in hun veilige kasteelen soms van den handel leefden.
Alleen dit onderscheid: waren het toen de vreemdelingen
die het zwaarste moesten boeten, nu zijn het juist de

inboorlingen, terwijl al wat andere tongen spreekt het
oneindig beter heeft.
En nu nog de derde grief tegen de kritiek, dat zij zoo
dikwijls verzuimt op te boU\'\·en.
Geen wonder: goedkeuren en afkeuren is heel gemakkelijk, maar iets beters aan de hand doen is zeer moeilijk.
Ik neem het der kritiek dan ook niet kwalijk dat zij het
zoo dikwijls niet doet, ik neem haar kwalijk dat zij het
zoo zelden probeert.
Want ik geloof dat het zoo nuttig zou zijn voor de
kritiek zelve. Hoe dikwijls lezen wij tegenwoordig niet
een kritiek, waaruit ons niets anders duidelijk is geworden,
dan het humeur, waarin de criticus op een bepaald oogen·
blik van zijn leven verkeerde.
Hoogst belangrijk, zonder twijfel, maar toch niet wat
wij vroegen.
Hoe is nu het ge val ? Een schrijver loopt ettelijke
maanden met zijn onderwerp rond en na alles te over en
over overwogen te hebben, na veel geld, veel kosten en
veel illusies, meent hij iets goeds te zeggen te hebbell.
Nu komt oe criticus. Deze ziet dat er een premiere is,
ga at naar de komedie en na afloop der voorstelling schrijft
hij zijne kritiek, liefst voor 't ochtendblad van den volgenden
ochtend. Hij weet dan onmiddellijk al die dingen die
fout zijn; waar de ander maandenlang over heeft rondgepiekerd, dat wordt hem, met het opdraaien van het ,"oetlicht, door de onmiddellijke genade der kritiek geopenbaard.
Hij weet dus hoe 't wel moet zijn en ... zegt het niet.
Integendeel. Wij krijgen soms de zuiverste lyriek te lezen,
alles indrukken en gemoedsstemmingen. Js het heusch
niet als regel wenschelijk, dat het ochtendblad alleen een
klein verslagje zou bevatten, en dat de eigenlijke kritiek
een paar dagen wachtte, tot ze wat bezonken was?
lk ondersteun gaarne nog eens dit idee van anderen.
Het is hier te lande 't laatste verdedigd door iemand die
bijzonder deskundig in dezen mag geacht worden en die
in verloop van jaren in beide kampen gestreden heeft.
Drie grieven behandelde ik dus, die echter allen weer
op een gemeenschappelijken bodem gegroeid zijn, n.1.
dezen, dat de kritiek in plaats van wetenschappelijk en
objectief te willen zijn, in de eerste plaats zelve kunst wil
zijn en subjectief. Daardoor dient zij haar eigen belang
en treedt zij als gelijkberechtigde kunst op. M. i. ten
on rechte. De kritiek behoort ondergeschikt te zijn aan
wat zij beoordeelt en zich naar het belang daarvan te
richten, evenzoo goed als het belang van partijen gaat
boven dat van den rechter en het belang van den zieke
boven dat van den geneesheer.
Lyrische kritiek is alleen bestaanbaar \\"anneer men
vooraf den lezer gewaarschuwd heeft, dat de juistheid van
het uitgesproken oordeel eerst in de tweede plaats in aanmerking kwam. Alleen onder dat, en dan zeer duidelijk
uitgesproken voorbehoud, zou eene kritiek die aan stemmingen onderhevig is en in de eerste plaats eigen schoonheid of belang bedoelt, bestaanbaar zijn, maar dan rijst
de vraag of het dan nog wel kritiek iso
Want, mijne heeren, en dit blijft de korte zin van alles
wat ik hier mocht zeggen; er is geen apart recht van
den criticus, er is geen aparte moraal voor hem. Wat
men als mensch niet zou doen, mag men als criticus ook
niet. Niet noodeloos leed doen, niet benadeelen, opbouwend werken, dit mogen wij eischen in ieder beroep
en van iedereen. En in die landen, waar die eischen door
het publiek zelf aan de kritiek worden gesteid, daar is de
kunst er heusch niet minder om.
Als men uit Holland b. V. in Parijs komt en er de
recensies leest, dan is men verstomd van al dien lof en van
al die terughoudendheid, waarmee eenige blaam worclt geuit. En wij voelen on5 geneigd van kameraderie te spreken.
Zoo die bestond zou het verkeerd zijn, and if it was
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a grievous fault, maar de zeden zijn daar nu eenmaal
anders en zachter. Ik voor mij geloof dan ook meer dat
het de historisch zoo geworden geest van een volk met
oudere beschaving iso En aan de oprechtheid doet h~t
er niet zoo veel toe: want doordat men daar zoo zacht
spreekt, hoort men er de zachtste aanmerkingen ook. En
volgt ze waarschijnlijk eerder.
WeInu, is er nu iemand die beweren wil, dat daar te
Parijs, of te Brussel of te Rome, slechter komedie wordt
gespeeld, dat men daar slechtere stukken sehrijft, dat de
schouwburgen er minder bezocht worden of de kunstenaars
er minder in eere zijn? Is de kritiek daar onoprechter,
omdat zij gellOegen vindt in keurig geuite lof, precies
cvenveel als hier in de meest wrange ~cherpte soms?
Leeft het volk er minder mee met alles wat tooneelkunst
betreft? Is de invloed op de massa er kleiner?
Wie zal het beweren?
Wij worden tegenwoordig zoo dikwijls op Fransche
voortreffelfjkheid gewezen. Welnu, ik zal 't niet laken. 't Is
vaak goed naar anderen te zien. Maar zoo er iets ter
wereId lijnrecht ingaat tegen den Fransch~n geest en het
Fransche gemoed, tegen hun urbaniteit en hun humaniteit, dan is het de manier waarop hier in Holland soms
kritiek geschreven wordt.
Welnu, wanneer dat zoo is, dat in Frankrijk de too·
neelkunst zeker niet lager staat, dan kan die andere
manier toch ook. Dan zijn geesel en brandmerk niet
noodig. Dan kan de kunst toch bloeien zonder ruwheid,
ergernis en leed. Hier heeft nu de Noordewind mogen
blazen, zoo fel en zoo hard als hij kon en hij heeft ons
de lente niet gebracht.
Als wij 't nu eens met den Zuidenwind probeerden ?
En nu tot slot nog een vraag: Wat er aan de gewraakte misstanden te doen zou zijn? Ik geloof, naast
een betere opleiding, in de eerste plaats een leerstoel
voor de kritiek, slechts een ding: Het publiek te winnen.
Het publiek tot de o'lertuiging te brengen dat het genoegen, oat het in ridiculiseeren en afmaken smaakt nog
veel minderwaardiger is dan het zien 'lan draken of wat
dies meer zij. Dat er geen slechter smaak bestaat, dan
deze.
Het rijmpje:
"Wut gij niet will, dut u geschiedt,
Verheuge u in een nnder niet",

het bij te brengen.
En dit kan vooral daardoor geschieden, dat diegenen
die gekwetst zijn, doen blijken dat zij zich gekwetst gevoelen. Zoolang een zekere valsche schaamte dat verhindert, zal het sprookje niet uit hebben, dat alleen de
tooneelcriticus geen pijn doet als hij kwetst.
Werkelijk, onze hard werkende tooneelspelers, onze
eerlijk willende auteurs verdienen een beter lot dan dat
van den clown in het circus: geslagen te worden zonder
te mogen toonen dat het hun pijn doet. (applaus.)
De Voorzitter stelt de gelegenheid open met den inleider
van gedachten te wisselen.
Prof. Vo~elsang is het eens met mr. de Koning dat
kritiek niet moet dooden en in zoover kan spreker met
den inleider volkomen medegaan. Echter het kwaad der
kritiek, zooals het door mr. de Koning is gesehetst, zit te
diep, dan dat het maar zoo ras zou zijn uit te roeien. Een
andere soort van kritiek, kritiek zooals mr. de Koning die
begeert, is niet mogelijk, zoolang het peil van de dagbladpers zich niet verheft. De journalist, die ten on zent over
tooneel schrijft heeft niet de opleiding gehad, zooals de
journalisten elders, in het buitenland, die hebben genoten.
Oe Nederlandsche criticus heeft te weinig vergelijken gelecrd. Wat is kritiek? Kritiek is vergelijken, het maken
van vergelijkingen. En de journalist die kritiek schrijft, moet
dus kunnen vergeIijken; moet geleerd hebben dat te doen.
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Een betere opleiding van de cntIcl ten on zent is zonder
twijfel aan te bevelen; in het buitenland is de criticus
wellicht meer in staat tot vergelijken dan hier. Intusschen
breekt spreker een lans voor de N ederlandsehe kritiek;
het is volkomen juist, dat de Parijsche bladen kolommen
geven, vol lof over de Fransche acteurs. in een stijl die
wellicht niet door de Nederlandsche kritiek wordt bereikt.
Maar - - - - die Parijsche kritiek is niet vrij meer,
is menigmaal omgekor.ht tot het verkondigen van veel
schoons. Oat omkoopingssysteem bestaat in Parijs op een
schaal, waar men in ons land geen begrip van heeft. Met
sommen gelds wordt daar het oordeel van den criticus
gekocht; dat i s zoo, dat is met allerlei voorbeelden aan
te toonen. De criticus wordt aan den acteur voorgesteld
met het doel door dezen te worden omgekocht. Z66 werkt
de kritiek in Parijs en dat is dus wel iets anders dan de
werkwijze van de Hollandsche kritiek. En nu zou spreker
toch sterk betwijfelen of mr. de Koning een fluweelenmaar met geld zachtmoedig gestemde kritiek zou prefereeren
boven de, laten we zeggen, wat ruwe Hollandsche kritiek,
maar kritiek die in ieder geval vrij staat en niet is omgekocht. Bij een kritiek die vrij staat, weert men de omkoopbaarheid. En voor een zoodanige kritiek is toch 66k wel
wat te zeggen. Acht - zoo vraagt deze spreker verder -mr. de Koning het door hem geopperde idee van een
leerstoel voor de kritiek, voor nadere uitwerking vatbaar
en zoo ja, hoe stelt hij zich dien leerstm'l dan voor?
Mr. de Koning zegt allereerst dank voor dit aangename
debat naar aanleiding zijner beschouwingen en wil gaarne
zijn standpunt nader toelichten. Het door hem geopperde
denkbeeld van een leerstoel voor de kritiek is alleszins
voor verwezenlijking vatbaar; hij had zich deze zaak als
volgt gedacht: Zoo'n leerstoel zal twee dingen moeten
doceeren : eerstens de geschiedenis van de kritiek en
tweedens de methode der kritiek. Alleen reeds het onderricht in de geschiedenis der kritiek zal groote verbetering
kunnen brengen, doordat het zal kunnen uitef>nzetten, hoe
in den loop der tijden allerlei tegengestelde opinies omtrent
kunst zijn verkondigd, hoe de opvatting van den eenen
tijd indruischt tegen de opvatting van een anderen tijd,
hoe thans hemelhoog wordt verheven wat men in een voorgaande periode abominabel noemde in tooneelkunst, in
muziek, in schilderkunst. Wat vroeger werd opgerold en
naar zolder gebracht, wordt nu weder ontrold en in het
glorieuze daglicht gesteid.
Wanneer hem die tegenstellingen historisch worden belicht, zal den criticus de moed worden ontnomen om maar
a bout portant een vernietigend oordeel neer te schrijven ;
er zal zelfkennis in hem worden opgekweekt en hij zal
leeren inzien dat een scherpe kritiek vaak voortvloeit uit
de omstandigheid, dat hem het juiste inzicht in de verhouding tusschen mensch en mensch en tusschen mensch
en maatschappij ontbreekt.
Oaarom heeft de historie van de kritiek hier zoo groote
waarde voor de ontwikkeling van den criticus. En in de
tweede plaats: de methode der kritiek, het bijbrengen van
de wetenschap, dat ieder kunstwerk wil beoordeeld wezen
naar zieh zelf. Dat wil zeggen: dat de criticus zich, indien hij goed werk doet, zal hebben af te vragen wat de
bedoeling is geweest van den artiest, toen hij zijn schepping
producecrde en daarna zal hebben na te gaan of die bedoeling al dan niet tot uildrukking is gekomen. Oe criticus
zal hebben te vragen: Wilde deze artiest naar Haarlern
gaan dan wel naar Utrecht? Wenschte hij na~r Utrecht
te gaan dan zal hij den Dom hebben moeten zien - en
bege erde hij te Haarlern te wezen, dan zal hij het Frans
Halsmuseum hebben dienen te bezoeken. Maar iemand
die perse in l1trecht wenschte te zijn, moet men niet
verwijten dat hij de bloembollen rondom Haarlern niet is
gaan kijken.
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Een ander voorbeeld; het is er mee als met den leerling,
die een thema maakt en in de war is met z'n grammatica,
en daardoor in zijn werk aldoor dezelfde fout herhaalt,
omdat hij meent dat het eerst gebezigde woord het goede
woord is geweest. I n die thema komen op deze manier
misschien tien fouten voor, maar in den grond van de
zaak is het eigenlijk maar eene fout, die zich in dien
foutieven vorm telkenmale herhaalt. Zoo is het eveneens
met den artiest, menigmaal; de kritiek meent vele fouten
in diens werk te zien, maar eigenlijk is het slechts de
eene fout in den opzet. die zieh nu in het geheeie stuk
telkens opnieuw wederom openbaart. Doch rle criticus
zegt: zeer vele fouten - en het werk is veroordeeld en
met het werk de mensch die het maakte. Wij moeten
als criticus weten: Wat wilde deze auteur, deze schrijver,
deze mu'licus. Dat is een eisch van de methode der
kritiek, clat is de philosofie van de kritiek, die ons voert
tot systematisch opbouwen en ons afkeerig maakt van
maar luk-raak zeggen: goed of sIecht. Wil de criticus het
mes hantecren, best, maar dan zij hij ook volkomen op
de hoogte van het organisme, waarin hij snijdt. Dat eischt
men van den medicus, dat eische men ook van hem, wiens
kritiek vaak niet veel minder brengt dan den dood. Spreker
hecft voor zieh ook liever ruwe, maar vrijstaande kritiek,
dan zachte, doch omkoopbare kritiek; maar er zal tc Parijs
toch 66k nog wel kritiek zijn, die met is omgekocht en
dan is het niet te ontkennen, dat die niet omgekochte
kritiek niet zoo meedoogenloos hard veroordeelt als de
kritiek ten on zent. Onze Hollandsche kritiek dooelt beel
veel schoons; ons land is maar klein en men vinrlt daarom
a! heel spoedig maar een speciale uiting in kunst, muziek
of tooneel etc. de eenig goede, waarbij dan verketterd
wordt het schoone van eene andere richting. EIders, waar
de grenzen een ruimeren grond omsluiten, is het bestaan
van meerdere richtingen in kunst mogelijk, zooals het bij
ons te lande onmogelijk is.Ook in I\ederland moest men
bedenken dat toch ook wel een roos bloeien kan naast
een lelie. Oaarom: historie en methode. En de journalist,
die aldus onderlegd. zijn taak begint, zal kritiek schrijven
naar waarheid, vrij, onomkoopbaar, maar nochtans met
omzichtigheid, opdat niet het aanstonds onbegrepen schoone
met een slag der kritiek worde vernietigd en opgeruimd.
In dien zin zal een leerstoel voor kritiek ons onschatbare
diensten kunnen bewijzen. (applaus.)
Oe Voorzitter brengt mr. de Koning warmen dank
voor diens rede en debat beantwoording, beide rijk aan
inhoud, maar wat nog meer zegt, en tot grootere bewondering wekt, zoo gematigd in toon, wat moeilijk was te
bereiken bij dit onderwerp. Had spreker hierover zijn
gedachten moeten uiten. er waren wellicht andere klanken
gehoord. Aan mr. de Koning wordt ten slotte verzocht
zijn voordracht in druk te willen geven, opdat het succes
van zijn woord des te grooter zal kunnen zijn. (Applaus).
Nadat is medegedeeld, dat in h,et hoofdbestuur herkozen zijn de heeren Mare. Emants, L. ]acobson, en mr. A.
W. F. H. Sänger en in de commissie van Beheer en
Toezicht op de Tooneelschool de heer C. ]. Vinkesteijn,
wordt de vergadering gesloten.
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Alvorens de lessen aan de School in haar geheel werden
hervat, werd ook deze cursus, op Maandag 19 Augustus, geopend
met het onderwijs in Voorelracht en SpeI aan ele leerlingen, elie
reeds het vorig jaar de Inrichting bezochten. Het waren: Lise
Ha1llel, Coba Kinsbergm, Jet Riecker en Lize Ligthart in

klasse III (eie hoogste); Jall C. de Vos jr~, Laurells Ezer1ll all ,
K01ll1lzcr Kleijll en Hartog Bier1llall in kl. II; benevens Reinout
'l'all der Hilst jr. in kl. 1. 11Iarie van Biene en i1Iarie Plantenberg, die den CUTSUS in kl. I nog eens zouden overmaken,
kwamen niet terug: rle eersLe was geengageerel bij het Frascatiensemble, de ander zei haar tooneelplannen vaarwel.
Van ele vijf in Juni geeliplomeerden vonden vier een engagement: Guusje VatZ Gelder en .Jfaurits Parser bij «Het Tooneel»
(Dir. W. Roijaards), Piere Mijin bij het Frascati-ensemble en
Care! Rijkm bij de Nederl. Tooneelvereeniging; de vijfele, Atie
Bergsrna, ging naar Berlijn om aldaar verder te studeeren.
Het toelatingsexamen voor elen nieuwen cursus werd op 29 en
30 Augustus afgenomen. 22 Candidaten waren opgeroepen, 20
kwamen op. Van deze werden (voorloopig) toegelaten: Wilb
Schmidt, Famzy Konij1z, Netty de Vries, ilfarcel van Gestel, Frits
vall Dijk en Jan Kiveron.
De volledige lessen vingen aan op Maandag 2 September, met
15 leerlingen.
De proeven ter al of niet definitieve aanneming eier voorloopig
toegelaten leerlingen werden afgelegel op 21 December. Ten
gevolge elaarvan werden bestendigd: Wilb Schmidt en Frits
z'an Dijk; werel het provisorium van Famty Konij1z, lllclty de
Vries en Van Geste! verlengd, en moest Kiveron om elen sIechten
staat zijner stemmidelelen ele School verlaten.
Sedert zijn ook nog vertrokken: Nd'.), de Vries, half Maart
(vrijwillig), Ezerma1Z (wegens het sluiten van een tusschentijelsch
engagement bij de Hollandia-Bioscoopmaatschappij), eineIe April
en VatZ Dijk, 1 Mei, wegens veranderde bestemming.
Er zijn elus thans, I lVIei, elf leerlingen aanwezig.
Wat het Leeraren personeel betreft: in de plaats van den heer
Jac. Leifson, die om gezonelheielsredenen zijn ontslag had verzocht, werel voor her Dansonderwijs aangesteld de heer Maul ice
Polak; terwijl Mej. Bra1Zco van Dantzig en de heer G. W. Knap,
die midden van den vorigen cursus ter vervanging van Mej.
Dusault en den heer Van de Wall Perne voorloopig waren aangesteleI, nu elefinitief werelen benoemel.
Bij wijze van proef werel met ingang van dezen cursus aan de
leerlingen der hoogste klasse voor het eerst onderwijs in Rhythmische Gymnastiek gegeven, en werel hiermede belast lVI w. A.
Sluis':""'Slikker, leerlinge van den heer Dalcroze. De welwillenelheid van een der Hoofdbestuursleden, tevens lid van de Commissie van B. en T. maakte de proefneming mogelij k. Deze is
zoo goed bevallen, dat het in het voornemen van het Bestuur
der School ligt Mw. Sluis te bestendigen.
De heer De Boer was door een ernstige ongestelelheiel geel.
elrie maanden verhinelerel zijn lessen waar te nemen. Op 2 April
heeft hij ze hervat.
Op Zonelag 22 December werel in elen Staelsschouwburg de
eerste «Commissie-matinee» gegeven. Het programma bevatte:
het I ste en het 2 dc bedrijf van Auernheimer's «De Groote Passie»
(studiewerk van elen heer De Vos) en «De Man der Toekomst»,
van Shaw (ingestueleerd eloor Mw. Holtrop). - De Raad van
Beheer hael den Schouwburg welwillenel voor eleze proeven van
Voordracht en Spei ter beschikking gesteid.
De tweeele «Commissie-matinee» werd gehouden op 29 Maart.
Toen werd, in den Hollandsehen Schouwburg, mede belangeloos voor het doel afgestaan door elen heer J. Sequeira, vertoond: «De Genadeslag» van Top Naeff. I e bedrijf. «Atie's Huwelijb, van Mw. Simons-Mees, I e bedrijf. «Het Goudvischje»,
van Van Nouhuijs, 1 e beelrijf, en voorgedragen Musset's «Meinacht», in de vertaling van Jacques van Looy. De n"" 1 en 3
waren eloor elen heer De Vos, 2 en 4 eloor lVI w. Holtrop ingestudeerd.
Voorts traden de leerlingen op voor de leden van het Tooneelverbond, te 's Gravenhage op 26 Februari, met cDe Groote
Passie» en «Het Oliekruikje»; te Amsterdam op 2 Maart
(matinee), met «De Groote Passie» en te Utrecht op 18 April,
met «Aleid» van Multatuli, «De Meinacht» en «De Man der
Toekomst».
Bovenelien werden voorstellingen van «De Groote Passie»
gegeven in «Ons Huis», in« Volksvoordrachten» en in «Handwerkers-Vrienelenkring«, respect. op 5, 7 en 26 Januari.
Gefigureerd is door ele mannelijke leerlingen bij het Neelerl.
Tooneel in «Oud Heielelberg» en in «Kloris en Roosje», beneyens in «Hamlet», onder de regie van den heer Verkade.
Ook werkten enkele leerlingen mede in kleinere rollen bij
tooneelgezelschappen en hielden verscheidene in verschilleneIe
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kringen voordrachten. - Jan C. de Vos Jr. trad te Amhem,
den 4, 5 en 6 April, op in Beethoven's «Prometheus.»
De boekerij werd ook dit jaar door enkele geschenken verrijkt:
de heer L. Simons ging voort van alle werken, die in zijn Tooneelbibliotheek verschijnen, een present-exemplaar aan de School
af te staan, ditmaal 13; - de heer AI. J. 0110 te Haarlern zond
45 werken, en.de heer Roelvillk een overdruk van zijn «Freuleken.»
Bovendien kregen we van een onbekende een graot portret van
Ko van Lennep, in lijst, en werd door mevrauwen E. G01llpertzJilla, Th. Dm/z, lV. Keijser en * * PillCOffS de costuumkast
uitgebreid.
De Directeur der Tooneelschool,
S. J. BOUBERG WILSON.
Lijst van

Gediplameerde Leerlingen der Schaal,
nag aan het Taaneel verbanden zijn.

die

Mevr. Anna Sablairolles, - de Hr. Comelis Schultze, - de
Hr. Arie van den Heuvel, (Belgie), -- Mw. Mina Schwab--Wel·
man, - de Hr. Hermann Schwab, - Mevr. Betty HoltropVan Gelder, - de Hr. Adriaan van der Horst (Belgie), de Hr.
George Verenet, - Mevr. Alida Tartaud-Klein, - de Hr.
Hendrik Teune, - Mw. Rika Hopper, - de Hr. Ko van Dijk,l\Iej. Emma Morel, - de Hr. Gerard Vrolik, - de Hr. Cor
van der Lugt Melsert, - de Hr. Davy Jessurun Lobo, - de Hr.
Johan Brandenburg, - Mw. l\Iarie Meunier-Nagtegaal, - de
Hr. Jacques Reule, -- de Hr. Paul de Groot, - de Hr. Elias
van Praag, - Mej. Marie Holtrop, -- de Hr. Louis van Gasteren, - l\Ievr. Sophie Hermse, - de Hr. Jean Stapelveid, Mw. Annie Blokzijl- Jurgens, - Mej. Jet je Demmink, - de
Hr. Johan Timrott, .-- de Hr. Ko Balfoort, - de Hr. Stan van
Kerckhoven, - de Hr. Jaap van der Poll, -- de Hr. Charles
Mögle, - Mej. Guusje van Gelder, - de Hr. Carel Rijken,de Hr. Pierre Mijin, - de Hr. l\Iaurits Parser.

KUNST IS REGEERINGSZAAK.
Onder dit motto bestreed ik in het eerste nummer van
dezen jaargang de ollverschilligheid der overheid is 01lS
land voor elke kunstuiting, haar onthouding van elken
steun aan de nationale kunst.
De omstandigheden hebben er toe geleid dat in dit
laatste nummer van den jaargang een verwijzing naar het
in September 1912 neergeschrevene weder actueel geworden iso
De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft duor staking
van stemmen verworpen het voorstel om subsidie te
verleenen aan het Amsterdamsche Concertgebouw.
Het feit is m.i. betreuringswaardig; doch wat daarbij
het meest opvalt, is de houding van drie leden onzer Volks·
vertegenwoordiging, de drie Haagsehe Kamerleden, die
tegen het voorstel hebben gestemd omdat zij niet wenschten mede tegaan met wat in hunne oogen was eene bevoorrechting van een Amsterdamsche kunstinstelling boven
het Haagsehe Residentie-orkest.
Kleinzielige politiek, die aan een ander misgunt wat
men voor zichzelf voor 't oogenblik niet kan verkrijgen !
Kortzichtige politiek, die niet begrepen heeft, dat het
hier gold een eerste bres te schieten in het bolwerk der
non·interventie op kunst-gebied, een precedent te scheppen waarop later wellicht te eigenbate een beroep ware
te doen geweest.
Arm Nederland, dat Uw kunst ziet stikken in hetmoeras
van kleinzieligheid en kortzichtigheid!

C. A. V.

BRIEVEN UIT BR USSEL.
drama en 3 ectie
de Maurice Maeterlinck.

Marie~Magdeleine,

Het laatste tooneelwerk van Maurice Maeterlinck,
«Marie·JI,fagdeleine» , is tijdens den winter van 1909 te
Leipzig voor het eerst opvoerd; in 1910 werden de vertooningen dool' de censuur verboden en sinds dien speelde
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Georgette Leblanc het slechts eenige malen te New-York
en te Nizza. Eerst in de afgeloopen maand heeft Brussel
met dit bijbelsche drama kunnen kennis maken en is het
gedurendo drie avonden in het Theitre de la Monnaie
vertoond.
Voor de religieuze kunst is de figuur van Maria
Magdalena in den gang der tijden steeds een kostbare
en onuitputtelijke bron geweest van dramatische gegevens.
Door het waas van mysterie, dat haar door alle eeuwen
heen heeft omhuld, leende zij zieh bij voorkeur tot de
meest verscheide ne kunstopvattingen. Zij vormde als het
ware het zinnebeeldig en fantastisch element van den
godsdienst. En heden nog ontroert en bezielt zij tallooze
dichters, beeldhouwers en ~childers, zonder een meer bepaalde gedaante te hebben aangenomen.
Maeterlinck's «J}!arie-lIIagdeleille. is de tragedie van
Golgotha, bezien van romeinsch standpunt. De tribuun
Ludus Verus bemint de schoone courtisane Maria MagdeIena, die door het volk wordt yeracht om haar zondig
leven. Wanneer beiden zieh bevinden in den hof van den
grijzen filosoof Silanus en luisteren naar diens wijze
lee ring, vernemen zij dat een onbekende Galileer door
Silanus' buurman, Simon de Melaatsche, wordt gehuisvest.
Men vertelt van dezen Galilel'r, dat hij gedurig omgeven
is van zieken en gebrekkigen, tot wien hij woorden spreekt
van troost en steun. Ook zou hij lammen en blinden genezen en zou zijn invloed on der de menigte aanzienlijk zijn.
En juist verheft zieh in de.n aangrenzenden boomgaard
de klare, lichte stem van den Nazerener, die de roerlooze
schare de blijde boodschap brengt. Maria-Magdelena is
getroffen door de bezielende klank, die zacht opklinkt in
den stillen morgen en zij wil naderbij treden om den
vreemden prediker te aanschouwen. H et dweepzieke volk
echter joelt en schimpt en wil de boeleerster verjagen.
Doch Jezus spreekt op zachten toon: «Hij, die zonder
zonde is, werpe haar den eersten steen» .... Nu heeft
Maria-Magdelena een beschermer gevonden; voortaan
zal zij slechts den meester toebehooren.
Toch aarzelt Maria·.Magdelena tusschen hare liefde voor
den jeugdigen tribuun en hare vereering voor den meester.
D,~ch wanneer Lazarus, die door Jezus uit den dood is
opgewekt, langzaam naderschrijdt en zegt dat zijn Heer
haar wacht, volgt zij hem terstond, in spijt van Lucius'
woede. Uit wraak doet deze den prediker gevangen nemen.
Het uur der terechtstelling is genailerd; de discipelen
wachten het af in vreeze en droefenis. Maria-Magdelena
had nu, door Lucius' lusten te bevredigen, Jezus kunnen
redden. In hare geestesvervoering acht zij echter den dood
van Jezus niet. Bezield door diens woorden, roept zij
uit: «Perisse Jesus lui-m~me, plutöt que son oeuvre purificatrice, personnifi~e en moi»! ....
.'lIen kan bezwaarlijk meenen dat het drama van Maeterlinck het probleem van Maria-Magdelena's bekeering
belangrijk verduidelijkt. Oe beweegredenen, welke daartoe
leiden, blijven ten eenemale onbekend. De innerlijkheid
van het drama gaat dan ook te loor in den overvloed
van uiterlijk gebeuren. Oe episode echter waarin Apius
de herrijzenis van Lazarus, evenals de verschijning van
Lazarus zeH, gehuld in het witte doodslaken, is van een
aangrij pend realisme en behoort zeer zeker tot de schoonste
tooneelen uit dit moderne mysteriespel.
Het gansehe drama is dusdanig uitgewerkt, dat de
Nazerener ofschoon physiek onzichtbaar, de handeling beheerseht en elk der figuren door hem worcit geleid. En
alhoewel de persoon van Maria· Magdelena psychologisch
zwak is geteekend, zoo kwam bij de vertooning - dank
zij het voortreffelijke speI van Mme. Georgette Leblanc het innig.menschelijke van deze aangrijpende figuur geheel
tot zijn recht.
LEOPOLD ALETRINO.

HET TOONEEL.
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INGEZONDEN.

Het .Hoofdbestuur opperde het vermoeden, dat de Directeur hIer de schuldige zou zijn, en verkoudde, dat het
Ik lees in de verslagen, welke de dagbladen van de tegen de herhaling van een dergelijkedaad zou waken.
Aigemeene Vergadering van het Tooneelverbond, dezer I
Bedoelde uitnoodiging - zoo ze is geschied - is niet
dagen te Utrecht gehouden, gegeyen hebben. dat er aan- , door mi~ gedaan. Ik k~n n~tuurlijk niet uitnoodigen voor
merking is gemaakt op het feit. dat in (, Oe Telegraaf» voorstelhngen, welke nIet dIrect van de school uitgaan.
een critiek is versehenen van een voorstelling der Too.
Ik voeg hieraan toe , dat ik aan de pers· slechts toeneelschool, door ,de Amsterdamsche Afdeeling van het g~nskaarten verstrek voor de jaarlijksche overgangs- en
Verbond op 29 Maart j.l. aan haar leden aangeboden . Dat emdexamens, steeds met het verzoek geencritiek te leveren.
dit mogelijk was, werd geweten aan de omstandigheid, I
S. J. BOUBERG WILSON.
dat de pers voor deze 'voorstelling was uitgenoodigd.
I

fififnheer de Redacteur.
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