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yerschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGflEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam. 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4, -. Franco per pos}.;£ 4.25 . 

Brie,:en en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA~;'lid van het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL MEYERPJ.E[N 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van tbonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAI. 84. 

11 PCTOBER 1890. xxe J AARGANG. 

INHOUD: 
Officieel Gedeelte: Een kort Woord aan de leden van het Ned. Too

neel Verbond. - Mededeelingen aan de leden .. - Prijsvragen. -- Uit 
onze afdeelingen. 

Niet Officieel Gedeelte: Jean Valjean: Uit de Maastad. - Een 
uitstapje en een waagstuk. - Prijsvraag uitgeschreven door d~ Rotter
damsche Tooneelisten.·- Wie heeft gelijk? 

Officieel Gedeelte. 

EEN KORT WOORD AAN DE LEDEN 
VAN RET 

Nederlandsch Tooneelverbond. 

Qws desiderz'o szl pudor aut modus 
Tam cari capihs? *) 

zoo weeklaagde Horatius bij het verscheiden van zijn vriend 
Varus, zoo weeklagen ook wij, leden van het Hoofdbestuur, 
nu de hI. L. Simons Mzn. van ons is heengegaan, heen
gegaan wel te verstaan als redacteur van ons tijdschrift. 

Openlijk zeggen wij hem hier dank voor wat hij in de 
vier jaren van zijn red acteurschap voor ons vCl'bond heeft 
gedaan. Tijd noch moeite hceft hij ooit ontzien. Hij heeft 
daardoor velen aan zich verplicht. 

Wei wisten we, toen hij zijn taak neerlei, dat we hem 
zeer zouden missen, maar dat dat gcmis z.')() grout zou 
wezen is ons pas nu gebleken, nu zijn plaats onvervulcl i~ 
gebleven en zijn werk niettemin moet worclen gedaan. 

Wat toch is de stand van zaken? 
Op pag. 122 en 123 van den vorigen jaargang van Ht! 

Too71cel staat te lezen clat de Voorzitter op de laatste Al
gemeene Vergadering clienaangaande meedeelde: 

»clat de heer L. Simons iVIzl1., tot hcclen de belangeloozc 

*) » Waarom zouden we ons schamcn of ooit ophouden te treureJ) 
over het verlies van zulk een man?" 

~edacteur van het verbondsorgaan Het Too1uel die b~
trekking niet meer kan waarnemen. 

»clat hij (cle Voorzitter) e1it besluit eerbiedigencle en be· 
treurende tot zijn leedwezen geen plaatsvervanger heeft 
voor te stellen. 

»dat wei enkelen zich als plaatsvervangers hebben aan
gemeld, lllaar clat het Hoofdbestuur zoo gaarne het blacl 
wilde reorganiseeren en uitbreiden. 

»dat het Hoofdbestuur zich veel moeite in cleze heeft ge
geven maar nog nie t met een bepaalcl plan voor den dag 
kan komen en elus daartoe van de vergaclering uitstel 
vraagt tot I September." 

Met dit voorstel vereenigde zich cle vergadering. 
En IlU, in de eerste week van October, is het H oofdbe

i stuur HOg niet veel venier gevorclerd dan een halfjaar ge
'leden. "Vel heeft het niet stil gezeten, wei heeft het on

clerhancle lingen aangeknuopt om de zaak tot een goecl 
einde te brengen, maar de onclerhandelingen zijn nog han
gende, en hoe gaarne wij ook zouclen willen, nu reeds een 
tipje oplichten van den sluier, die de plannen bedekt, mogen 
wiJ niet. 

Inmiddcls is echter d e ter mijn aangebroken, waarop de on
verbiddelijke wet ons dwingt het eerste nommer van clen 
nieuwen jaargang te duen verschijncn, en da t zonder reo 
dacteur! v\Tilden cbs de leden van het Hoofclb estuur niet 
als wetsverkrachters vervolgd worden, dall moesten zij zelf 
de handen uit de mouwen steken. En clat hebben ze dan 
ook gedaan. 

Tot tijd en wijle de plannen hun beslag zullen hebben 
, gekregen, belast het hoofdbestuur zich m et de reclactie van 

het verbondsurgaan; en al is meer in het bizoncler aan 
onzen secretaris, Dr. C. 1. "inkesteyn, de samenstelling van 
het offi cieele gec1eelte, en aan d en onclergeteekende dc zorg 
voor het niet ufficieele gedeelte opgedragen, toch neemt 
he t Hoofdbestuur gezamenlijk de verantwourding van de 
redactie 0[1 zich. 



Het zal wei niet noodig ziJn te zeggen dat de taak, 
daardoor op onze schouders gelegd, een alles behalve 
lichte is. Wij doen dus een beroep op allen, die hun mede
werking vroeger reeds verleend of voor later beloofd hebben; 
wij verzoeken hen dringend ook ons te willen bijstaan. 
Wanneer reeds een man als Simons, zoo al niet vergrijsd, 
dan toch vereelt in het yak van redacteur, af en toe geen 
raad wist waar hij voldoende stof voor zijn afteverifl'." kon 
krijgen, hoe zal het dan ons gaan, die op dit oogenblik 
een voor ons ongewonen arbeld hehben moeten onder
nemen? Want waarlijk, was Goit een captaNo benevolent/ae op· 
recht gemeend, dan is het deze, die ik thans uit naam van 
het Hoofdbestuur tot u richt: wil in uw oordeel over wat 
wij u ter lezing zullen aanbieden nict te streng zijn ; onze 
krachten zullen te kort schieten, dat weten we; maar troost 
u met de gedachte, dat het slechts een tijdperk is van 
overgang, en dat dat tijdperk, we hopen het ten minste 
van harte, maar heel kort zal duren. 

N u nog een enkele opmerking. Het Hoofdbestuur heeft 
besloten niet zelf de voorstellingen, door de verschillende 
gezelschappen te Amsterdam gegeven, te bespreken. De 
critiek dus, die daarover in de volgendc nommers zal worden 
uitgebracht, worde niet beschouwd .als het oordeel van een 
of meer der Hoofdbestuurders, maar als dat van iemand, 
die, buiten het Hoofdbestuur staande, bereid is bevonden 
zich met de taak van verslaggever te belasten. 

Met het bovenstaande als geleibrief, ga dus deze eerste
ling, gebakerd door de gezamenlijke Hoofdbestuurderen, de 
wereld in. En het zal niet bij dat cene schepseltje blijven. 
Moge de komst van de volgende door de leden van het 
N ederlandsch Tooneelverbond niet worden begroet met 
onverschilligheid! 

M. B. MENDES DA COSTA. 
A'dam 5 October '90. 

--------
In zijne vergadering van 4 October j.l. constitueerde het 

nieuwe Hoofdbestuur zich op de volgende wijze: 
Prof. Dr. A. G. VAN HAMEL, VooTzitter. 
Jhr. HENRY TINDAL, Onder- Voorzdter. 
Dr. C. I. VINKESTEYN, Secretan's. 
JEAN BROWNE, Penm·ngmeester. 
MARCELLUS EM ANTS. 
DAN. DE LANGE. 
M. B. MENDES DA COSTA. 
L. J. PLEMP VAN DUIVELAND. 
J. A. HOEUFF. 

Volgens Art. 15 der gewijzigde statu ten werden de H. H.: 
Prof. Dr. A. G. Van Hamel, M. B. Mendes da Costa, 
Jean Browne en Dr. C. I. Vinkesteyn aangewezen tot leden 
der Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool. 

Ingekomen was o. a. het bericht, dat tot dusverre 4 ant
woorden op de prijsvragen waren ontvangen. 

Voor de besluiten, op deze vergadering genornen betref
fende de uitgave van het Tijdschrift, wordt verwezen naar 
het in dit nummer voorkomende stuk van den Heer M. B. 
Mendes da Costa. 

De Algemeene Secre/alls 
C. I. VINKESTEYN. 

Aan de Ledm van he! Nederlandsch Toolleelverbo1Zd. 

L.s. 
Het Hoofdbestuur brengt ter kennisse der Leden, dat de 

gewijzigde statu ten bij Koninklijk besluit van 25 September 
1890 zijn goedgekeurd. 

De Algememe Secretans 
C. I. VINKESTEYN. 

Aan H.H. Afdeehngs-Serretanssell. 
L.s. 

Namens het Hoofdbestuur heb ik de eer U te verzoe
ken mij v66r 18 October a. s. te zenden eene opgave, 
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bevattende de samenstelling van het Bestuur, den naam 
van den gedelegeerde bij de vergaderingen der Commissie 
van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool en het getal 
der leden Uwer Afdeeling. De veranderingen, die in Uw 
leciental hebben plaats gehad, worden v66r bovengenoem
den datum ingewacht bij den Drukker-Uitgever van het 
Tijdschrift, den Heer Th. A. Van Zeggelen (M. J. P. Van 
Santen), Achterburgwal 84, Amsterdam. Tevens zult Gij 
mij zeer verplichten met mij geregeld bericht te doen toe
komen omtrent vergaderingen en andere belangrijke gebeur
tenissen, die in Uwe Afdeeling plaats hebben, ten einde 
hiervan in het »Officieele Gedeelte" van het Tijdschrift 
kennis te doen geven. 

Amsterdam, 
(Heerengracht 305) 

6 Oct. 1890. 

De Algemeene Serre/an's 
C. I. VINKESTEYN. 

P R 1J S V RAG EN, 
uitgeschreven door 

het Hoofdbestuur van het Nederl. Tooneelverbond. 

PR OSPECTUS. 
Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond, 

daartoe gemachtigd door de Algemeene Vergadering den 
gen Mei 1890 te Amsterdam gehouden, wenscht ter bevor
de ring der nationale tooneelletterkunde twee prijsvragen 
uit te schrijven. Hoewel erkennende, dat, uit een streng 
artistiek oogpunt beschouwd, dergelijke wedstrijden wellicht 
weinig aanbeveling verciienen, wil het door dezen maat
regel op nieuw wijzen op een tak onzer letterkunde, waar
aan door onze beste schrijvers nog altijd niet genoeg aan
dacht wordt geschonken. Overtuigd dat vele Nederlandsche 
letterkundigen en tooneelspelers in staat zouden zijn ons 
repertoire met goede stukken te verrijken, hoopt het door 
deze prijsvragen hen tot een vruchtbare krachtsinspanning 
te kunnen prikkel en. 

Niet onvermeld wil het HoofdbesJuur nog laten, dat het 
zich veel voorstelt van de samenwerking van schrijvers 
met tooneelspelers, aangezien het meermalen is voorgeko
men, dat stukken van werkelijke verdiensten ontsierd, soms 
zelfs onopvoerbaar waren door fouten, welke de vakman, 
de acteur, gemakkelijk had kunnen verwijderen, terwijl 
laatstgenoemde allicht het effect van den arbeid des schrij
vers door zijn technische kennis aanmerkelijk zal kunnen 
verhoogen. 

Zonder daarmede het oordeel te willen uitspreken, dat 
andere takken der dramatische letterkunde geen steun zou
den behoeven of waardig zijn, heeft het Hoofdbestuur ge
meend voorshands zijn aandacht te moeten bepalen bij de 
twee soorten van tooneelwerken, die hieronder nader wor
den aangeduid. Slaagt deze prijsvraag, dan zou de wen
schelijkheid eener herhaling voor andere dramatische pro
ducten ernstig in overweging kunnen worden genomen. 

In de eerste plaats acht het Hoofdbestuur het wensche
lijk, dat ons repertoire worde aangevuld met degelijke 
tooneel- en blijspelen, nationale toestanden zooveel moge
lijk op nationale wijze behandelende. Kunnen wij helaas 
op weinig goede oorspronkelijke stukken bogen, het Hoofd
bestuur wil trachten het "in Nederland Nederlandsch" te 
bevorderen en vraagt geen kluchten in Duitschen of zoo
genaamde intrige-stukken in Franschen trant. M. a. w. 
de oorspronkelijkheid moet niet aileen bestaan in de om
standigheid, dat de stukken niet vertaald zijn, maar de 
deelnemers aan deze prijsvraag moeten trachten zich in 
hun denkbeelden en in de uitwerking daarvan Nederlanders 
te toonen. 

Verder moeten de stukken hedendaagsche toestanden 
behandelen en spelen in den beschaafden stand; zooge
naamde volksstukken worden dus uitgesloten, evenals die, 
spelende in fantastische landen of tijden. 

Het Hoofdbestuur vertrouwt, dat - in verband met het 



voorafgaande - de volgende definitie zijn bedoelillgen 
duidelijk zal aantoonen; het roept mitsdien allen, die daar
toe lust en bekwaamheid gevoelen, op tot het schrijven van: 

Een oorspronkelijk tooneel- of blijspel (geen klucht) 
behandelende hedendaagsche N ederlandsche toestanden 
uit den beschaafden stand. 

Proza of poezie. 
Het stuk moet meer dan twee bedrijven tell en; er 

mogen geen caricaturen in voorkomen. 
Het stuk zal verder getoetst worden aan de volgende 

eischen, in volgorde gesteld, naarmate deze hoedanigheden 
van invloed zuBen zijn op de bekroning: 

1°. zuivere karakterteekening, 
2°. onderhoudende intrige, 
3°. vloeiende dialoog, geschikt voor het tooneel, 
4°. opvoerbaarheid. 

Uitgeloofd worden: 

. een eerste pdjs van /300.-

een tweede prijs van f 150.

welke echter niet behoeven te worden toegekend. 
De bekroonde stukken blijven eigendom der schrijvers, 

doch worden voor den tijd van een jaar kosteloos ter 
exploitatie aan het Hoofdbestuur afgestaan, tenzij de auteur 
den vollen eigendom van zijn werk wenscht te behouden. 

N aast deze prijsvraag schrijft het Hoofdbestuur een 
tweede uit voor een zoogenaamd lever de rideau. Het 
acht deze stukjes een uitmuntende oefening voor onze 
schrijvers - niet het minst om de verplichte zelfbeperking 
.- en wat de opvoering betreft, een zeer goede leerschool 
voor aankomende artisten, met name actrices, welke daarin 
dikwijls het meest op den voorgrond treden. Ten einde 
het eigenaardig cachet te bewaren, heeft het gemeend de 
grenzen iets scherper te moeten afbakenen dan bij de 
eerste prijsvraag, daarentegen het behandelen van Neder
landsche toestanden do en vervallen. 

Het Hoofdbestuur vraagt: . 
Een oorspronkelijk blijspel in een bedrijf, kunnende 

dienen als lever de rideau. 
Proza of poezie. 
2, 3 of 4 personen. 
Het stukje mag geen klucht zijn en er mogen even

min charges als caricaturen in voorkomen, terwijl bij 
de beoordeeling meer op den dialoog dan op karakter
teekening of intrige zal worden gelet. 
Het stukje mag bij opvoering niet langer duren dan 

een half uur. 
Uitgeloofd wordt : 

een pdjs van / 100.-
welke echter niet behoeft te worden toegekend. 

Het bekroonde stuk blijft eigendom van den schrijver 
of der schrijvers, doch wordt voor den tijd van een jaar 
kosteloos ter exploitatie aan het Hoofdbestuur afgestaan, 
tenzij de auteur den vollen eigendom van zijn werk wenscht 
te behouden. 

Ten slotte vestigt het Hoofdbestuur de aandacht op de 
volgende bepalingen voor beide prijsvragen: 

Iedereen kan zooveel stukken inzenden als hem goeddunkt. 
De stukken mogen niet door opvoering of druk bekend 

zijn gemaakt. . 
Samenwerking van twee of meer person en is geoorloofd. 
De beoordeeling wordt opgedragen aan een jury van 

zeven personen, bestaande uit de Heeren: 
Prof. A. G. VAN HAMEL I 
MARCELLUS EMANTS \ Hoofdbestuurders. 
Dr. G. KALFF. 
F. VAN DER GOES. 
H. L. BERCKENHOFF. 
C. PH. J. CLOUS. 
JAN C. DE VOS. 
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Genoemde jury zal, met inachtneming der gestelde eischen, 
haar werkzaamheden regelen als voigt: 

Elk stuk wordt gelezen door drie leden, geen leden van 
het Hoofdbestuur; keuren deze drie of twee van hen het 
stuk goed, dan wordt het ook gelezen door de vier.overigen, 
waarna de geheele jury uitspraak doet bij meerderheid van 
stemm en. Is daarentegen het oordeel der drie of van twee 
van hen ongunstig, dan wordt het stuk voor goed afgekeurd. 

Met nadruk wijst het Hoofdbestuur er nog op, dat de 
jury de bevoegdheid bezit de prijzen of een der prijzen 
niet toe te kennen. Een bekroond tooneelstuk moet waarde 
hebben, niet aileen de verdienste, dat het 't minst slechte 
was. 

De in levering der duidelijk geschreven stukken - door 
een andere hand dan die der mededingers - moet geschieden 
onder een motto, met bijvoeging van een verzegeld briefje, 
behelzende naam en woonplaats van den schrijver of der 
schrijvers, vrachtvrij v66r of op 3 I December 1890 bij den 
Secretaris van het N. T. V. aan de Tooneelschool, Marnix
straat 150. 

De uitslag zal worden bekend gemaakt op de aanstaande 
Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Tooneel
verbond. 

Het Hoofdbestuur van he! Nederlandsch Tooneelverbond, 
A. G. V AN HAMEL, Voorzitter. 
D. H. JOOSTEN, Secretart's. 

UIT ONZE AFDEELINGEN. . 
Afiddelburf{. - Bij gelegenheid der opvoering van Multatuli's 

Vorstenschool te Middelburg, op Donderdag 2 Oct. 1890, 
werd aan mej. Alida Klein "eene kleine attentie bewezen, 
die uitging van de afdeeling Middelburg van he! Nederlandsch 
Tooneelverbond. Het bestuur dier afdeeling meende aan deze 
verdienstelijke leerlinge der To.oneelschool - stichting van 
het Verbond -- een blijk van bemoedigende waardeering 
te mogen geven, nu wij aan haar bewonderenswaardig 
optreden danken dat wij Vorstenschool hier zagen opvoeren. 
Zonder haar toch had, nu mevrouw Beersmans ziek is, 
die voorstelling moeten achterwege blijven. 

Maar bovendien: waar een ontluikend talent de eerste 
schreden zet op het moeilijk pad der kunst en de faam 
reeds verkondigde dat dit geschiedt op eene wijze, die 
voor de toekomst veel belooft, daar is onzes inziens voor 
zulk een blijk van waardeering bij een dergelijk eerste 
pogen aile reden, omdat het een spoorslag zijn kan voort 
te gaan op dien weg; en de herinnering daaraan na jaren 
levendig kan houden de gedachte aan de groote verwach
tingen, die eenmaal met grond werden gekoesterd. 

En vooral is zulk een attentie gewettigd van het bestuur 
eener afdeeling van het Tooneelverbond, dat elke goede 
vrucht der Tooneelschool, tevens als vrucht van eigen 
streven, met ingenomenheid begroet." 

(Mt'ddelb. Courant.) 

[Wegens plaatsgebrek zal het programma vat1-
het onderwi/s aan de Tooneelschool in het volgend 
nummer worden geplaatst.] 

Niet Officieel Gedeelte. 

UIT DE MAASST AD. 
Met een beklemd gemoed zetten wij ons neder om ons 

eerste opstel in het nieuwe seizoen aan het papier toe te 
vertrouwen, want onze taak dreigt een lang niet benij
denswaardige te worden, indien zij het al ooit geweest is. 

Hoewel wij steeds den eersten persoon meervoud ge
bruiken, de arme Wl/ heeft maar een hoofd, een lichaam, 
een hand (om te schrijven, weI te verstaan) en thans vragen 



drie schouwburgen de aandacht. Er worden gouden bergen 
beloofd; de voors tellingen in den eenen schouwburg zullen 
al belangwekkender zijn dan die in den anderen; er worden 
wedrennen georganiseerd, de Familie Kegge zal in twee 
theaters gaan; de weken zullen te kort wezen om alles te 
bewonderen ! 

Wat zal de arme wij do en ? Wei, evenals de scheeps
dokter, die ten einde raad, voor zijn medicijnkast ging staan, 
met een »God zegene den greep!" een fiesch nam, en den 
matroos, die niet wilde beter worden, een deel van den 
inhoud toediende. Of de kerel herstelde vertelt de ge
schiedenis niet! Wij zullen de schouwburgen bij afwisseling 
bezoeken en hetgeen ons de moeite waard toeschijnt, be
spreken of vermelden. Uit den aard der zaak zullen de 
overzichten minder volledig zijn, doch daaraan valt niets te 
veranderen, zoolang zich niet een mede-arbeider aanmeldt 
voor het uitgestrekte terrein Aert van N esstraat -Cooisinge\. 

Van deze gelegenheid willen wij tevens gebruik maken 
om nogmaals te verklaren, dat wij allen gezelscbappen en 
allen vertooners evem:eer genegen zijn. De strijd tusschen 
hen zal fel worden en men kent de fabel van den ijzeren 
en den aarden pot. Mocht er een der potjes onder de 
botsingen bezwijken, het zou ons oprecht leed doen, welken 
van de drie het ongeluk ook overkwam. Wij hopen daarom 
dat zij aile van ijzer zuBen blijken te zijn; de kunst zal 
er wei bij varen. Op welwillendheid onzerzijds kan men 
rekenen, maar dit zal ons ni-.:t beletten onbewimpeld onze 
meening te zeggen. Zoolang wij de pen voeren, zullen 
wij steeds de onpartijdigheid betrachten en onderstelt deze 
of gene nevengedachten, het verwijt valle in zijn volle 
zwaarte op hem of haar terug. Eigenlijk moet zulk een 
verklaring overbodig heeter.; na hetgeen wij nu en dan 
eens opvingen, dacht zij het o~s niet. 

De Heeren Le Gras & Haspels haalden, voor zij iets 
nieuws brachten, enkele goede paanljes van stal; Galeotto en 
de Eer gaven den Heer Tartaud gelegenheid te bewijzen 
welke goede kracht dit gezelschap in hem heeft herwonnen. 

In Vorstenschool wachtte ons een aangename verrassing. 
De welwillende lezer zal zich herinneren, dat ons oordeel 
over het spel van Mevr. Jonkers als Hanna in het vorige 
seizoen minder gunstig luidde (1gde jaargang, pag. I08). 
Welnu, thans mochten wij met genoegen constateeren, dat 
zij de partij vervulde geheel in overeenstemming met de 
wenken, welke wij toen ten beste gaven. De noodige 
climax ontbrak niet, maar zij bleef eenvoudig en waar. 
Geen overdreven stemuitzetting of theatrale gebaren ver
stoorden de bekoring; thans bracht Mevr. J onker~ het pu
bliek in verrukking door den overtuigenden eenvoud harer 
Hanna. Wij hebben haar luide toegejuicht, toen zij tot 
driemaal toe de hulde der toeschouwers in ontvangst had 
te nemen. 

Wegens de ongesteldheid van Mevr. Beersmans, waarvan 
wij met diep leedwezen en met de beste wenschen voor 
sPJedig herstel gewag maken, werd de rol der Koningin op 
enkele plaatsen vervuld door ..... Mej. Alida Klein. 
In deze afievering zal men een weIwillend, doch niet over 
het paard tiIIend opstel vinden over haar eerste optreden, 
van de hand des Heeren Simons, waarvan wij de lezing 
vrienden en tegenstanders der School ten zeerste aanbe
velen. De »Portefeuille" van 27 September meldt nog: 
»De rol van Koningin Louise in Vorstenschoot werd te 
»'s Bosch de vorige week opgenomen door Mej. Alida Klein, 
"oud-Ieerlinge der Touneelschool, die er een beslist succes 
»mede behaalde. De opvoeringen van Vorstenschool zullen 
»dezen winter door het land kunnen worden voortgezet." 
W elk een voldoening voor Mej. Klein en haar leermees
ters ! Rotterdam zal toch ook in de gelegenheid worden 
gesteld te zien hoe de veelbelovende oud·leerlinge der 
School zich van haar zware taak kwijt? 

Toupinet Zaliger heeft ons hartelijk doen lacben, soms 
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bijna doen blozen. De klucht is hoogst amusant, maar 
wei wat rauw, of schoon er bij de opvoering lofiijk over de 
schuine gezegden werd heengegleden. Te betreuren is het 
tevens, dat de meeste schrijvers van dergelijke stukken geen 
maat weten te houden; zij geven bijna altoos te vee!. Zoo 
ook nu weer; het eerste bedrijf van Toupz'ne! Zaliger is 
ongetwijfeld het beste, het tweede wordt aangevuld met 
allerhande clownsgrappen en het laatste bevat enkele goed 
geschreven tooneelen, maar vermag de aandacht nauwlijks te 
boeien; de toeschouwer heeft genoeg en kent de ontknooping. 

In de hoofdrol (Duperron) ontwikkelt de Heer Tartaud 
een zeIdzame beweeglijkheid; wij dachten hem niet in staat 
zulk een partij zoo . goed te vervullen, enkele onzuivere 
klanken, vooral wanneer hij plotseling opvliegt, moeten 
vermeden worden. Mej. Vink was een recht bevallige 

I Valentine en mocht, naar vrienden ons verzekerden, Fran. 
schen kunstzusters op zijde streven. De Heer Le Gras 
gaf een goeden notaris, doch de Heer de Vries had beter 
kunnen zijn; het was niet slecht, maar hij kan beter. Over 
den Heer Mijin (Valery) hopen wij een volgend maal te 
berichten, zijn optreden zij slechts pro memorie vermeld. 

Zaterdag 5 dezer werd de Tivoli-schouwburg, directie 
De Vos en Van Korlaar ingewijd; het gebouw is in 82 
werkdagen voltooid! De zaal maakt een gezelligen indruk 
en, naar men beweert, kan van af aile zitplaatsen goed 
gezien en gehoord worden; het tooneel is ruim en de de
cora ties, voor zoover wij er thans over kunnen oordeelen, 
zijn zeer voldoende. Met een invitatie.voorstelling, aange
boden aan enkele autoriteiten en aan de couponhouders, 
werd de campagne begonnen. Wij waren verhinderd de 
geheele soiree bij te wonen en misten daardoor de toe
spraak van den Heer Jan C. de Vos, evenals de eerste 
helft van Shakespeare's Vee! leven om nz·ets. Bepaald ver
slag van dit blijspel geven, kunnen wij derhalve niet; er 
scheen flink gestudeerd te zijn, kostuums en schermen 
waren fraai. Afgaande op s~emmen uit het publiek en op 
hetgeen wij zelf zagen, meenen wij te mogen onderstellen, 
dat men beter gedaan had het stuk fiink te besnoeien. 
De pittige taal werd bewonderd en toegejuicht, doch ver
schillende bij.tooneelen Ieiden de aandacht te veel af. Van 
de vertooners wenschen wij in de eerste plaats te noemen 
de Heeren van den Heuvel (Claudio) en Erfmann (Broeder 
Frans), beiden spraken hoogst verdienstelijk. De Heer 
Willem van Zuijlen was biz onder vermakelijk als Brummel, 
of hij niet overdreef, wagen wij niet te beslissen bij onze 
onvoldoende kennis van het blijspel en de Engelsche tra
ditie, trouwens de scenes der gerechtsdienaars vallen onder 
die, welke wij bekort zouden willen zien. De dames Roe
lofsen en Poolman zijn voor ons bijna nieuwe verschij
ningen, wij willen hen eerst in enkele andere rollen zien, 
voor wij aan- of opmerkingen neerschrijven, het nieuwe 
bedriegt zoo vaak. 

Met de grap Het Studente-Leven (1686) werd de feest
avond besloten; het oud-Hollandsch kluchtspel was ten 
tooneele gebracht met hulp der Heerer. J. H. W. Unger, 
archivaris, en J. van der Kellen. Hebben de dames toen 
gebloosd? Wij weten het niet, wij zaten baignoire. 

De heeren De Vos en Van Korlaar hebben groote 
plannen; wij wenschen hun kracht en opgewektheid toe 
ze uit te voeren. Moge hun schouwburg voor Rotterdam 
een waar Tivoli worden; mogen zij den kunsttempel, waar
over zij de directie met zooveel ambitie aanvaard hebben, 
rein houden, tot een kweekplaats van waarachtige kunst 
maken; en ten slotte een Tooneelverbond-verzoek: mogen 
zij zooveeldoenlijk de belangen in het oog houden van 
de oud-Ieerlingen der School aan hun gezelschap verbonden. 

Hecht men aan de titels der stukken? Eenige curieuze 
zweven ons voor den geest: Van Zuijlen opende met Een 
Gnl, het Ned. Tooneel Afd. Rotterdam met Lasterlongen; 
laat het pogen der nieuwe directie niet blijken te zijn Vee! 



leven om nz'ets, het werken harer artisten geen Studente-Leven. 
Trouwens, wij hebben betere gedachten van den Tivoli
Schouwburg. 

Van het gezelschap van den Heer Alex. Faassen zagen wij 
Margaretha Gauthz'er. Dumas' drama heeft zijn aantrekkelijk
heid nog niet verloren; in een schouwburg als deze moet 
even weI de verbeeJding zeer dikwijls te hulp worden ge
roepen om de vertooning genietbaar te maken. La Dame 
aux CameHas van aile weelde ontdaan, wordt eenigszins 
een paskwil; men zou zich willen afvragen, waar al de 
sommen blijven, waarover zoo kwistig wordt gesproken; 
zoo eenvoudig levende zou men een. aardig duitje moeten 
overleggen. In een draak hindert dat minder; ongerijmd
heden zijn daar schering en ins lag ; bij een stuk als Mar
garetha Gauthier dreigt de povere mise-en-scene vaak totaal 
den indruk te verstoren. 
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De taak der spelers wordt er ook aanmerkelijk door 
verzwaard; zij moeten zooveel do en vergeten. Dit in aan
merking nemende en tevens, dat de bijrollen slapjes bezet 
waren, mag aan Mevr. Marie Verstraete een woord van 
lof niet onthouden worden voor de wijze, waarop zij de 
titelrol vervulde. Vooral in het tweede gedeelte van het 
stuk, van af het bezoek van den ouden Duval, had zij 
zeer goede oogenblikken; in het begin hadden wij haar 
liefde voor Armand duidelijker aangetoond willen zien. 
Ook werd een gewichtig onderdeel veronachtzaamd, nl. het 
voortwoekeren der tering; na het moment in het eerste . 
bedrijf, hoorden wij bijna geen kuch, zagen wij weinig 
afmatting, totdat Margaretha in het vierde bedrijf overdre
yen bleek ten tooneele verscheen; de catastrophe was niet 
voorbereid en miste daardoor de noodige uitwerking. Dik· 
wijls wist Mevr. Verstraete echter den juisten toon te tref 
fen, -haar stem is aangenaam gebleven, haar spel eenvoudig; 
kortom in een passender omgeving zou deze Margaretha 
geen kwaad figuur maken. . 

De Heer Moor is weI wat op leeftijd om den dolver· 
liefden, ietwat groenen Armand voor te stell en; ook wordt 
losser, hartstochtelijker spel gevraagd. Dit gezelschap heeft 
dringend behoefte aan een jeune premier; voorloopig zal 
de ~eer Moor zich nog wel eens moeten opofferen. De 
oude Duval werd door den Heer Alex. Faassen correct en 
niet zonder gevoel vertolkt. Van Mevr. Van Beem-Kapper 
beloven wij ons veel in een luchtige, vroolijke rol; als 
Prudence was zij al te uitgelaten. Dumas eischt ander 
spel dan de auteur van Van Meppel's avonturen. 

6 October 1890. JEAN VALJEAN. 

"EEN UITSTAPJE EN EEN WAAGSTUK," 
[Onder bovenstaanden titel verhaalt onze vroegere redacteur 

in de »Opr. Haar!' Court." van 22 Sept. het optreden van 
de onlangs gediplomeerde leerlinge onzer school Mej. ALIDA 

KLEIN, in de rol van Louise (Vorstenschool). Rekenend 
op de belangstelling onzer lezers voor een onzer oud
leerlingen, ontleenen wij aan zijn artikel het volgende:] 

• 
Amsterdam, 18 September. 

Als ik ooit gedacht had naar de Bossche kermis te zul
len gaan om er de Vorstenschool tezienvertoonen .... ! 

Maar als men een tooneelliefhebber is en belang stelt in 
jonge artiesten .... ! 

* * 
* Ik weet niet of mijn lezers zijn ingelicht van het zeker 

ook door hen zeer betreurde feit van de ernstige onge
steldheid, waaronder onze groote kunstenares, CATHARINA 

BEERSMANS, lijdende is. Ook wanneer alles naar wensch 
gaat, zal zij gedurende eenige maanden niet kunnen op
treden. 

Intusschen, - het gezelschap waarvan zij mede-directrice 
is, had zich verbonden om gedurende de kermis te 's-Her-

togenbosch - die deze week plaats had - eene reeks van 
voorstellingen te geven. In die serie mocht »Vorstenschool," 
het groote succes van het laatste seizoen, niet ontbreken. 
Maar hoe dit te spelen zonder hun Louise? - De directie 
schreef dus naar Den Bosch, dat en waarom ze niet kon 

. doen, wat men van haar verlangde, hoe 't haar zelf ook 
speet: »Vorstenschool" is - laten de oude censores, die 
het stuk onvertoonbaar en ontooneelmatig noemden, 't niet 
vernemen! -- »Vorstenschool" is een »trekstuk" geworden r 

Ook in Den Bosch dacht men er zoo over. En er kwam 
een antwoord terug, waarbij op het vertoonen van MULTA

TULI'S drama werd aangehouden! AI speet het den heeren, 
om de aanleiding, dub bel dat zij mevrouw BEERSMANS 

zouden moe ten missen - dan moest maar een van de 
andere dames het doen! 

De heeren hadden makkelijk praten! Men was juist acht 
dagen van de kermis af! In dien tijd zulk een verplette
rende rol, waarvan de inhoud en dictie tot in bijzonder
heden ernstige stu die vergen, te doen overnemen! En al 
is een gezelschap ook goed samengesteld, men heeft, na 
een mevrouw BEERSMANS, niet maar nog eene andere 
actrice om de Louise te spelen. Bovendien, wie waagt zich 
aan zulk een vervanging? 

Toen de directie zich eenmaal die laatste vraag gesteld 
had, was ook het antwoord gevonden. Dergelijke waag
stukken doet aileen de jeugd. Niet aileen omdat ze alles 
mag durven, maar ook omdat ze het moet. De eenige 
kans voor een jong acteur of act rice, die bij een groot 
gezelschap eerste artiesten voor zich heeft staan, om ook 
eens te laten zien wat hij (of zij) kan, is zich op een voor
post te wagen, die een oudere tijdelijk verlaten heeft. Zoo 
was mevrouw BEERSMANS zelf er indertijd gekomen! Een 
jonge actrice dus! En was niet, welbeschouwd, de rol 
der Koningin die voor een jeune premz'ere? Ook al hadden 
de meeste vertolksters, en zeer in het bijzonder de laatste 
bij de jongste vertooning, van Louise een indrukwekkende, 
geposeerde verschijning gemaakt, zooals de auteur zich haar 
moet gedacht hebben is zij een nog jonge, bijna een harts
tochtelijke jonge vrouw van drie en twintig, wellicht vijf en 
twintig jaar. Men had mevrouw BEERS MANS in de rol be· 
wonderd, hoewel haar gestaJte en stem te vol rijp waren; 
waarom zou men niet een Louise accepteeren, die in niets 
meer te kort schoot dan in haar jeugd? 

En nu had de directie sints I September een jonge 
actrice aan haar gezeJschap verb on den ; of juister nog: een 
aankomende actrice, een jong meisje van 17 jaar, dat nog 
nooit met een echt gezelschap had meegespeeld en haar 
eerst debuut nog moest doen. Maar mej. ALIDA KLEIN, 

- want zij is het van wie ik spreek - had den cursus 
van de Tooneelschool doorloopen en was in Juli l.I. eervol 
en met een 2 en prijs voor blijspel en treurspel ontslagen. 
Zij had met den regisseur van het gezelschap, den heer 
I.E GRAS, in zijn hoedanigheid van leeraar aan die inrich
ting, de V orstenschool ernstig gelezen en bestudeerd, beur
telings als Louise het eerste en als Hanna het vierde bedrijf 
bij examens en uitvoeringen gezegd en kende het stuk en 
de rol bijna geheel. N og meer: ondanks haar zeventien 
jaren - aldus was bij dat optreden gebJeken. - maakte 
zij van het tooneel den indruk eener slanke, volwassen 
jonge vrouw, met een sprekend en lief gezicht (een voor
treffelijk »tooneel" gezicht I), een statige en tegelijk be val
lige houdmg en manieren, een aangenaam geluid, klankrijk 
en melodieus; en bij al deze uiterlijke gaven der natuur 
waren haar er nog twee innerlijke geschonken, die het 
meest van al beteekenden: echt sentiment en helder ver
stand. - Niet voor niets hadden de directeuren haar dan 
ook geengageerd, en al waren zij er in principe niet voor, 
de jongelui dfldelijk met moeielijke roHen op den voorgrond 
te schuiven, de nood drong! 

Eenmaal op dit denkbeeld gekomen, vingen de heeren 
aan de zaak te overwegen: zij zijn juist niet gewoon over 



ijs van een nacht te gaan. Het werd bekeken en bepraat, 
het advies van mevrouw BEERSMANS zelf ingewonnen en 
eindelijk: »J a! Men moest 't er dan maar op wagen!" 

T oen de beslissing gevallen was, werd er juist gespeeld 
en mej. KLEIN zat, onbewust van wat haar boven het hoofd 
hing, rustig in den schouwburg toe te kijken .... 
Ze kreeg een oproeping om in de pauze even op 't kantoor 

te komen. 
»Hoor eens meisje," - de heer LE GRAS yond het 't best, 

dadelijk met de de'ur in huis te vallen - »hier heb ik een 
rol voor je, om de volgende week Woensdag in Den Bosch 
te spelen: de Louise in »V orstenschool !" 

»He! he! he!" - was alles wat mej. KLEIN uitbracht, 
met een hartelijk, prettig lachen om deze voor-den-gek
houderij. En ze keek naar meneer LE GRAS met een ge· 
zicht van: »Hou u me nou niet voor het lapje." 

Maar het gezicht van meneer LE GRAS stond heel serieus 
en dat van zijn mededirecteuren eveneens. 

»U meent dat dat toch niet, ernstig?" - Ze zei het met 
een twijfelenden blik, en begrijpend dat het werkelijk ernst 
was, begon ze vreemder te kijken, met een invallen van 
de wangen, een starren trek om den monel en heel groote 
oogen: de angst sloeg haar om het hart! 

N u volgden de explicaties, met een opbeuring en een 
aanmoediging. Ze kon er alles bij winnen en niets bij ver
liezen. Als ze het er redelijk afbracht, zou men al heel 
tevreden zijn. Ook zou ze hulp krijgen van den heer 
LE GRAS, die iederen dag met haar studeeren zou. Als ze 
nu maar zelf haar best deed! En wat de kleeding betreft, 
mevrouw BEERSMANS stelde haar garderobe ter beschikking 
van haar jeugdige remplayante! 

De eerste indruk van ons actricetje met haar voor vriend
schapsbewijzen heel gevoelig hartje was, dat »dit erg lief 
is van mevrouw, vindt u niet?" - de tweede, dat het 
toch weI heerlijk was, zoo eell grooten rol te mogen spelen ! 
En de derde, een van angst, hoe ze 't er af zou brengen, 
met artiesten die allen de rol zoo heel mooi gezien hadden, 
zij zelf ook, pas onlangs in Amsterdam, »goddelijk zooals 
mevrouw BEERSMANS 't laatste tooneel speelde! . He! Om 
't z66 te kunnen doen!" - En nu werd ze daar ineens 
v66rgezet! 

Den volgenden dag aan het leeren, 't studeeren, 't ver
maken van de mooie japonnen van mevrouw BEERSMANS! 
Haar hoedje gaf zij ook en dien prachtigen armband: Erg 
lief! Maar om W oensdag zeker te zijn van de rol - na 
niet meer dan drie ensemble-repetities !- Gelukkig dat al de 
colI ega's zoo vriendelijk warea en meehielpen! Maar W oens
dag al! - N u werden er ook brieven geschreven naar oude, 
goede vrienden in Amsterdam, allereerst naar den pater 
t'ntelledualis van de zeventienjarige, den directeur der 
Tooneebchool, brieven van spanning, met uitroepen er in: 
»0, 0, u kunt m'n angst niet nagaan!" en dergelijke, maar 
ook met een wensch om de voorstelling te komen bijwo
nen. Voor zoo'n heel vreemd publiek te moeten spelen! 
't Zou zoo prettig zijn te weten, dat er ten minste eenige 
goede, oude bekenden in de zaal waren. Dat gaf 200'n 
heerlijk gevoel van rust: die ten minste zouden met haar 
meeleven en al speelde zij dan maar aileen voor hen .... ! 

En zoo is het gekomen, dat gisteren middag de genoemde 
pater intellectualis en ik sam en om zes uur in den trein 
gingen zitten om de »V orstenschool" in Den Bosch te zien 
vertoonen, en getuigen te zijn van het waagstuk, hoe onze 
jonge, zeventienjarige actrice de rol van Louise zou spelen! 

* * * Al dadelijk, toen we tegen kwart voor acht het gebouw 
der Liedertafel »Oefening en Uitspanning" binnenkwamen, 
werden we gerustgesteld! 

Bij het loket zagen we het trouwhartig gezicht van onzen 
leuken ouden vriend PIET AGTERSOON, den souffieur van 
het gezelschap. Hij had het heel druk bij de controle, 
maar to en hij' ons herkend had, nam hij zich den tijd 
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om ons te zeggen: 't Gaat prachtig! Ze doet 't magnifiek! 
U zult tevreden zijn!" - We begrepen elkander dadelijk, 
waar we 't hoofd vol van hadden. En de verzekering van 
on zen vriend PIET, die immers de vertolking van mevrouw 
BEERSM A.NS precies ken de en dus eer er toe moest komen 
voor onze jonge vriendin min gunstige vergelijkingen te 
maken, gaf ons goeden moed op den uitslag. 

De zaal van het gebouw, voor deze gelegenheid tot het 
geven van tooneelvertooningen in orde gebracht, vulde zich 
langzamerhand geheel. Het wegblijven van mevr. BEERSMANS 
had blijkbaar de aantrekking van het stuk niet verminderd. 
Voor de directie een leer en voor de debutanten een troost. 
Het groote publiek komt eers! voor het stuk, dim voor de 
vertolkers. Geen financieele overwegingen behoeven dus 
het nemen van verdere proeven met jonge krachtcn te 
beletten .... 

Maar ik heb geen tijd om dergelijke bepeinzingen te 
maken. Tusschen de schuifgordijnen komt het gezicht der 
debutante zoekend uitkijken en we wisselen een groet van 
verstandhouding .... " 

(Nu voIgt een beschouwing over de wijze waarop onze 
jonge act rice de rol speelde. Hoe zij, aanvankelijk sterk 
onder den indruk van haar angst, zich nauwelijks verstaan
baar wist te maken, doch, weldra zich herstellend, macht 
kreeg over de toehoorders. Haar spel en dictie worden 
geroemd om de beschaafdheid en distinctie, om de echtheid 
van het gevoel, het ingetogene en natuurlijke ; de zwakheid, 
die in enkele tooneelen uitkwam, verleidde haar niet om 
meer te willen doen dan zij al vermocht; en hoewel de 
moeielijke laatste acte door haar bi] verre niet zoo indruk
wekkend gedaan kon worden als door mevr. BEERSMANS, 
slaagde zij er in, door iets eigens te geven, het publiek 
van het begin tot het eind geketend te houden. 

Na nog op enkele zwakke en mooie rnomenten gewezen, 
en haar standen geprezen te hebben, gaat de schr. voort: 

* * * En dus? ... Want ik moet eindigen - en .. men" vergt 
nu eenmaal van een verslaggever als van een congresver
handelaar, dat hij zijn betoog in eenige conclusies zal 
samenvatten .... 

En dus is mej. Alida Klein op eenmaal met de kap ge
promoveerd tot een tweede mevr. X (wie lust heeft zet' 
hier een naam in de plaats)? 

Weest, wat ik u bidden mag, niet voorbarig. Onze jonge 
act rice is, gelukkig, geen tweede mevr. X, maar zichzelf. 
Dat is te zeggen: een zeventienjarige aankomende tooneel
speelster, die van de natuur heel veel innerlijke en uiterlijke 
gaven heeft gekregen: een mooi instrument en een artistiek 
vermogen om het te bespelen - een jong meisje, dat 
gelukkig ook genoeg eigen oordeel, zelfkennis en intuitie 
bezit om te gevoelen hoever zij bij het vervullen van haar 
moeilijke taak is ten achter gebleven en hoe juist die ver
kregen mooie gaven haar onder de verplichting leggen ze te 
ontwikkelen. Maar die ook met preuves z66 gelukkig is geweest, 
dat we aan het eind van de vertooning, toen de toejuichingen 
van het publiek weggeklonken waren, niet konden nalaten 
haar nog eens met hartelijken handdruk te feliciteeren met 
dit eerste succes - en al haar coil ega's, door haar lieftallige 
bescheidenheid gewonnen, hetzelfde hebben gedaan .... 

Doch de conclusies, de conclusies! 
Nu, als ge 't dan volstrekt wilt, ziehier! 
Ik concludeer: 
Dat 't voor de leerlingen van onze school heel nut'tig is, 

goed te leeren begrijpen, te leeren verzen zeggen, practisch 
te werken; en vooral, zoo het kan, roll en te studeeren uit 
het repertoire van hun aanstaand gezelschap; 

dat 't voor een beginnend tooneelartist toch nog de 
moeite waard blijkt die school te bezoeken; 

dat jonge artisten bij groote gezelschappen soms ook al 
veel do en kunnen, wanneer men 't maar met hen durft wagen ; 



dat het voor een actrice nog altijd een biz onder gel uk 
blijkt een mooie stem te hebben, er lief uit te zien en 
sympathiek te wezen; 
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en dat de taak van een criticus nog niet absoluut on
aangenaam is, zoo lang hij er af en toe eens uit kan i 

trek ken om getuige te zijn van het welslagen van derge
lijke waagstukken, die de moedige jeugd van onze artisten 
gelukkig nog aandurft! Ik heb gisteren avond ten minste 
weer eens heel bijzonder genoten, en daarom heb ik niet 
kunnen nalaten een lang artikel te schrijven (»dat kan hij 
zelden nalaten", mompelt allicht een ongeduldig lezer,) over 
een gebeurtenis, die stellig en zeker veel »verstandige" 
mensch en nauwelijks de moeite van het vermelden waard 
zouden achten. Ik ben nu eenmaal zooals ik ben, en ik I 

stel u daarom voor als slotconclusie aan te nemen: 
,>dat een overwinning als van gisteren avond weer eens 

blijden moed geeft op de toekomst." 
Aangenomen met algemeene stemmen behalve .... 
N u ja, die tell en niet mee! 

P R IJ S V R A A G, 
uitgeschreven door de »Vereenigde Rotterdamsche 

Tooneelisten". 

De Naamlooze Vennootschap Vereenigde Rotterdamsche 
Tooneelislett, Directie: LE GRAS en HASPELS te Rotterdam 
100ft een prijs yan Duizend Gulden uit voor een 

Tooneel- of Blijspel. 
Om in aanmerking te kunnen komen voor den prijs, 

die op advies van eene Jury zal toegekend worden, moet 
het stuk, behalve aan de algemeene eischen van artistieke 
waarde en geschiktheid ter opvoering, voldoen aan de 
volgende voorwaarden: het moet N ederlandsche toestanden 
behandelen, voldoende zijn om een speelavond te vullen, 
terwijl de bezetting der rollen moet vallen binnen de krach
ten van het personeel der Vennootschap. 

De mededingende stukken moe ten geschreven zijn met 
eene duidelijke, gemakkelijk lees bare hand, niet die van 
den auteur. Bovendien moet elk stuk geteekend zijn met 
eene kenspreuk. Deze kenspreuk moet ook voorkomen op 
de behoorlijk verzegelde en veloppe, die bij het handschrift 
moet gevoegd worden en waarin de auteur zijn naam en 
woonplaats mededeelt. 

De Jury bestaat uit drie leden, wier namen later zullen 
worden bekend gemaakt. 

De stukken moeten v66r den Isten December 1890 inge
zonden worden aan het adres van LE GRAS en HASPELS, 
Schouwburg Aert-van-Nesstraat, Rotterdam. 

Het te bekronen stuk wordt het eigendom der Vennoot
schap voornoemd of harer rechtverkrijgenden. 

INGEZONDEN. 

WIE HEEFT GELIJK? 
WelEd. Heer Redacteur! 

In mijne onzekerheid wien ik gelooven moet, richt ik mij 
om voorlichting tot u. 

In onze kunstminnende stad kan men dezer dagen 
niemand ontmoeten of men hoort het eeuwige refrein: »ben 
je a.l bij Possart geweest?" Geen wonder dus dat mijne 
dochters, - mijne vrouw en ik houden eigenlijk meer van 
thuis zitten, - ons dol maken om ook eens naar dien 
grooten kunstenaar op te gaan. En toen ik Vrijdagavond 
nog weifelde over wat ik doen zou, kwam de jongste met 
een triomfeerend gelaat mij het artikel wijzen, dat de bekende 
tooneelcriticus J. H. RoSSING over den Othello heeft ge
schreven in het Nieuws van den Dag. 

Ik laat, om u de zaak gemakkelijk te maken, hier dat 
gedeelte er van volgen, waarin meer bepaaldelijk over 
Possart zelf wordt gesproken. 

»Na en voor EMIL DRACH dankbare erkenning voor de 
uitnemende creatie, de onberispelijke creatie van ERNST 
POSSART als JAGO! Dat IS de Jago, zooals Shakespeare dien 
zich gedacht moet hebben, zooals Shakespeare uitdrukkelijk 
aangeeft. Meesterlijk en natuurlijk gaf Possart in zeggen, en 
vooral in de moeielijke overgangen, de woorden weer: »Steek 
geld in ie tascht" Voortreftelijk waren de tooneelen tusschen 
hem en den lichtgeloovigen jonkman, tusscnen hem en 
allen, met wie hij in aanraking kwam. Maar een buitenge
woon, een zeldzaam genot bereidde POSSART in het sam en
spel met EMIL DRACH daar, waar hij hem het gif der 
jaloezie in het oor druppelt. Daar was beider spel groot 
en grootsch, in het bijzonder dat van Possart; hij ging 
allen en alles te "boven. Dat schijnen van niet te willen 
zeggen, dat in zich zelf zacht spreken, dat doen met de 
vingers, dat ve~goelijken om te zekerder te treffen, en nog 
zoo vele andere voortreffelijke elementen vormden een 
wonderlijk, niet genoeg te prijzen spel. In dit tooneel vierde 
de tooneelspeelkunst hoogtij. Hoe hoog de creatie van 
POSSART als Jago staat, begrijpt men eerst recht, als men 
haar vergelijkt met zijne vertolking van een anderen schurk 
MEPHISTO. Beiden schurk, en hoe geheel verschillend door 
Possart nageschapen, tot in de kleinste bijzonderheden! 
Zoo dikwijls Ote/lo gespeeld zal worden, zal het jl!ist 
gezien zijn, den volgenden avond Faust te spelen, om het 
eenig en groot genot der vergelijking. 

»Het zal moeielijk zijn uit te maken, wat grooter is van 
POSSART: Mephislo of Jago. Behalve het spel toont de 
uiterlijke verschijning, het costuum, de kleur van costuum, 
de bewapening, de bijna roestende halskraag en helm, enz., 
in Possart den op alles lettenden kunstenaar aan." 

Ik stond verstomd na het lezen van zooveel lof, en 
verblijdde mijne dochters met de meedeeling dat wij a. s. 
Dinsdagavond allemaal naar de tweede voorstelling van 
den Othello zouden gaan. 

Maar wat gebeurt er? Zaterdag op het Leesmuseum 
neem ik als ouderwetsche Hollander de Oprechte Haar
lemsche Courant in handen, en daar valt mijn oog op de 
critiek van den vorigen redacteur van Hel Tooneel, den 
hr. L. SIMONS MZN., luidende als voIgt: 

»Het ligt niet in mijn voornemen, uw lezers lastig te 
vallen met veel en omvangrijke beschouwingen naar aan
leiding van POSSART'S herhaald »Gastspiel" hier ter stede. 
Allereerst niet, omdat ik vroeger. zoowel zijn voornaamste 
creaties in het bijzonder besproken heb, als mijn indruk 
van zijn kunst in het algemeen gezegd. Wie zich deze 
mocht herinneren, weet, dat ik daarbij wei allen lof aan 
zijn virtuositeit heb geschonken, waarop deze recht heeft, 
maar mijn ingenomenheid met zijn kunstuiting ook gestadig 
diminuendo is gegaan, als een gevolg van de gekunsteld
heid, de onnatuur, het valsche effectbejag, dat zich bij 
iedere nieuwe beschouwing meer en meer aan mij open
baarde. Telkens als ik hem terugzag, vooral in bekende 
rollen, kon ik moeielijker deelnemen aan de toejuichingen, 
die velen hem nog altijd blijven gevell . En nu ik van 
avond zijn Jago weer gezien heb, kan ik het nog minder. 
Ja ik ben geneigd iets van hem te zeggen, dat, ik weet 
het, bij weinigen instemming, bij de meesten afkeuring zal 
vinden, ik voorzie een soort van verontwaardigingsuitval, 
als nu dezer dagen over den heer HENRY TINDAL is los
gebarsten - en ik vraag mezelf af, wat nut er in steekt, 
te verklaren dat hij me - van avond - aan ..... een 
clown deed denken, die het publiek met grappige gezichten 
en dwaze stemovergangen aan het lachen helpt; en ook 
aan een marktschreeuwer, die met een geweldige stemuit-
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Geachte Heer VoorzlcMig, 

er zijn zekere langoorige, grijze viervoeters, die, naar 

zetting zijn toehoorders overbluft..... Ik heb me toen 
ik hem na het moordtooneel in de laatste akte tw~emaal 
bUlgend zag terugkomen, afgevraagd, M die man een k u n s t e· 
n a a r is, die na een tooneel, waarin hij geen zweem van iets 
artistleks, louter ).Effect-hascherei" had gegeven, ditilrvoor I 

den dank van het publiek in ontvangst kwam nemen. Een 
echt kunstenaar, die niet op het applaus speelt, zou dit 
to~meel niet aileen nooit Z{H) gedaan hebben, hij zou, was 
hI] tot zulk een luidruchtigheid gekomen, stellig en zeker 
er geen dank en Imide voor hebben willen accepteeren. 

't spreekwoord luidt, zich nooit tweemaal aan denzelfden 
steen Siooten. Zou u dan nu minder slim willen wezen 
dan die dieren? En zoo niet waarom klopt u dan na de 

I d . d' , , on ervlll mg, door uvan. uw autoriteiten opgedaan, bij mij 

»En nu heb ik het barre, waarvoor ik eerst aarzelde, 
wch gezegd. Welnu, zooveel te beter. Misschien, dat het 
iets helpt, dat het weer eenigen de oogen open maakt. 
Want zullen wij niet geheel ten achter rraan raken dan 
moet die blinde vereering voor een knap virtuoos en ~ffect
bejagend comediant eindelijk eens een einde nemen! ~ 
Het publiek, dat hem nu en dan eens ziet, leert hem uit 
den aard der zaak niet z66 in de ka<!'rt kijken en wordt 
\an zijn mooidoenerij zoo licht de dupe. Vooral wanneer 
het 't vertoonde stuk weinig kent, norr in den schouwburg 
met een boekje moet zitten, dus nie~ weet wat het recht 
heeft te verwachten, lacht als de acteur het aan het lachen 
brengt en niet voelt, dat hij niet moet doen lachen ..... 
Wij zijn bij ons te lande nu de oude onzinnige decJamatie 
~ntkomen; wij mogen ze, als overblijfsel uit een vroeger 
tIJdperk, van vreemde tooneelspelers niet dulden, tenzij 
andere, zeer groote, echt artistieke hoedanigheden haar 
doen vergeten. 

aan? I~ maak .n<l:mehJk Ult uw schrijven op dat u mij ook 
als zoo n autontelt beschouwt. Of speelt u zelf misschien 
een MEFISTo-rol, en wil u mij erin laten loopen? 

Alles wel bedacht, moest ik eigenlijk maar niet antwoor
den op uw vraag. Daar het nu e<::hter de eerste keer is 
dat ik als redacteur van dit tijdschrift fungeer, en ik graag 
m:t de led~n van het Tooneelverbond goede vrienden wi! 
bhJYen, zal. Ik u heel kort mijn gevoelen zeggen. 

Fossart IS een van de meest ontwikkelde acteurs die ik 
heb zien spelen, ontwikkeld in den volsten zm ~an het 
woord. Hij is een denkend kunstenaar die zich van alles 
tot i~. de kleins.~e onderdeelen rekensch~p geeft. Hij heeft, 
als hi] spe~lt, z~].n heele lichaam, al zijn spieren, zijn stem 
volkomen m zlJn macht. Hij doet niets zonder voorbe
dachten rade, zonder het vooruit te hebben bestudeerd en 
o~erwogen .. Maar .... en hier komt het hinkende paard; 
hi] he~ft .met als devles gekozen »/' art pour l' art"; hij wil 
to. e g e J u I C h t worden, en aan de bereiking van dat doel offert 
hi] alles op. Verbeeld u niet, dat Foss art niet weet dat 
het trekken van leelijke gezichten, het slaken van rauwe 
~rete~, he.~ bovenmatig uitzetten van zijn stem onaesthe
tI~.ch IS; hlJ weet dat even. goed of nog beter dan ik; maar 
hi] weet ook dat het pubhek, het hollandsche publiek al· 
th~ns, voor ~et grootste gedeelte door dergelijke enormi
tel ten wordt mgepakt, en ... van het publiek moet of wil 
hij het hebben. Hoe harder ons publiek hem toejuicht, 
des te harder zal Fossart gaan schreeuwen; en die Wech· 
selwirkung tusschen toeschouwers en acteur duurt nu al 
ettelijke jaren. Vandaar de schijnbare achteruitgang' van
daar dat verscheiden menschen, evenals de Hr. Simons, 
Fossart langzamerhand minder mooi zijn gaan vinden. 

Zie zoo, nu weet u hoe ik over hem denk. U raad ik 
a~n er wei heen te gaan. Gerust. U zal uw geld en uw tijd 
lllet beklagen. Of u het ten slotte met Rossing of met 
Simons eens zal zijn doet er niet veel toe. Vindt u het 
mooi, zooveel te beter voor u, en mocht u soms niet met 
Rossing en het overige publiek meejuichen en kransen schen
ken, dan gaat u naar huis met het zalige gevoel, dat u niet, 
zooals de anderen, u heeft laten beet nemen; plaats dan u zelf 
desnoods op een voetstuk, omdat u in uw oogen hooger 
staat dan die anderen; dat hindert niemand en is op zijn 
wei eens aardig ook. 

[/w Diens/v. Dr. 
M. B. MENDES DA COSTA. 

A'dam 7-IO-'90. 

»Of er dan. in ~OSSART'S vertolking van Jago niets goeds 
was? .- Stelhg wei - vooral daar, waar hij zocht natuur
!ijk te we~e,n, .,:"aar hij niet naar een onmiddelijk effect 
pagde. Zoo zlJn vergoehJken van Cassio's dronkaards
bedrijf in de tweede akte, waar hij zich houdt als de ver
legen man, die zijn vriend ongaarne beschuldigt; in zijn 
opmonterende toespraak tot Cassio zelf, vooral in de schijn
b,:-~r ongezocht.~, ongaarne uitgebrachte, quasi-oprechte 
w.IJze, waarop hlJ (derde akte) zijne vermoedens tot Othello 
Ultsprak. .- Dat was op de grens van de natuur. Maar 
hij begon al in het derde bedrijf dit natuurlijke te beder
yen door het zwaar geteekende van zijn geheime zelfvol
doening achter Othello's rug; hij was er telkens van afrre
weken, zoodra hij een alleenspraak moest houden. Dan 
werden woorden met een narukken uitgehaald, dan wer
den .zijn~. plan?en ni~t bepeinsd, niet natuurlijk, als van 
ze~f, m zlJn brem ontwlkkel~ - neen hij had zijne bravour
ana gereed gehouden om die het publiek in het gezicht te 
werpen. En juist na de pogingen om natuurlijk te wezen, 
kwam de onnatuur van dit gedeclameer te sterker uit. 
Ook was zijn humor niet bitter, niet scherp genoeg. -
Jago haat den Moor weJflkelijk, hij minacht hem zoowel als 
Cassio, hij gelooft aan Emilia's ontrouw en bijt haar dien 
toe. - Die stroeve, onbuigbare, wrokkende mensch moet 
een indruk. maken als van hard. staal - het grof, ruw 
soldatencymsme van een man, die de menschen kent in ADVERTENTIEN. 
hun zwakheden en door niets zich laat weerhouden om --------- --------

zijn doel te bereiken, moet op ons werken als een knar- NEELMEIJER'S I{ ~. t I it sende schroef, die bij elken slag meer de borst beknelt. a InD n 
;: z~~ge:e~nse~fe~:e~~~s;e~a~o~~~~~ ~ij~d~~i~~~~~itm::~ U 
geheel te ontwikkelen, dat SHAKESPEARE geaccepteerd zou 
hebben." 

Daar zit ik nu met mijn autoriteiten! 
. Door hu~ s~huld ligt ons plan in duigen; want voorloo

pig gaan WIJ met naar Fossart, ten minste niet tot ik weet 
wi.~ van beide kunstkenners gelijk heelt. Zeg gij mij dat, 
mlJnheer de redacteur! Gij zult er den dank door ver
werven van 

Amsterdam, 5 October 1890. 

Uw Dienslw. Dienaar, 
VOORZICHTIG. 

is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 
hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

N ederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 

WerelUtentoonstelIing Parijs 1889 - lilveren Meoaille! 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam. 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift gratis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 
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INHOUD: 
0fiici.eGl G.deelte: Programma van het ffl!derwijs aan de Too_I

school. - Uit onze Afdeelingen. 
Niet Officieel Gedeelte: Uit de Amstelstad. - Uit de Maasstad. -

Uit het Buitenland. - Necrologie. - Eene Soubrette. 

Officieel Gedeelte. 
·------ ------- --- --1 

PROGRAMMA VAN lIET ONDERWIJS 
TE GEVE., AAN DE 

TOONEELSCHOOL 

gedurende den Cursus 1890-1891. 

COMMISSIE VAN BEHEER EN TOEZICHT. 
De HH. Prof. A. G. VAN HAMEL, Voorzz'tler. 

» B. J. SToKvrs, 01lder- Voordtter. 
Dr. C. 1. VINKESTEYN, Secretaris. 

M. B. MENDES DA COSTA. 
JEA}'! BROWNE. 
A. C. WERTHEIM. 

Prof. G. A. V AN HAMEL. 
Freule E. J. BICKER. 
Mevr. E. GOMPERTZ-]ITTA. 

NB. De HH. Wertheim en G. A. van Hamel hebben 
zitting als gedelegeerdell van de 11aatschappij »Tot 
Nut v. h. Algemeen", Freule Bicker en Mevr. Gom
pertz als id. van het Comite der Dames-Patronessen, 
waartoe bovendien behoort Mevr. L. C. Boissevain
Toe Laer, terwijl de vierde plaats daarin alsnog Oll
bezet is. 

Directeur: de Heer S. J. BOUBERG WILSON. 

A. VAKSCHOOL. 
Onderwijs wordt gegeven door: 

Mw. J. CRR. STOETZ. . (71/2 U. p. w.) in Spelop he! Tooneel. 
den Hr. A. J. LE GRAS (2 » »)>> Id. en Kunst van 

Grimeerell. 
Mej. M. SPEET . (3 » »)>> Zang. Techniek dero 

den Hr. S. J. BOUBERG WILSON 
(15 .. 

den Hr. A. REYDING (r 1/2 » 

den Hr. TH. C. SIMONS (21/2 » 

den Hr. W. J. C. DE BLF;COURT 
(3 » 

den Hr. J. M. G. E WITT (r » 

den Hr. L. SIMONS Mz. (3 " 

Mej. S. F. SPENGLER 

Mw. M. J. L. GALLAS -SMITS 
\31/ 2 » 

den Hr. H. F. VOGIN (I » 

Mej. N. STEMMERIK. . (11/2 » 

Mw. E. HOLTROP-V. GELDER 
(I » 

» )>> 

,) ) » 

" .) » 

» ) » 

» )>> 
» )>> 

» )>> 

» ) » 

» )>> 

» ) » 

» ) » 

Ade11lhaling, Uitspr. 
en Stelllvormillg. 

Lezen, Voordracht 
en Geschied. v. h. 
Tooneel en de Too
neelletterkullde. 
Costuumkunde. 
Costumeerkunde, 
Hoogere Mimiek m 
Teekenen. 

Schermen, enz. en 
Plastische en Mz'-
7llische Oefeningen. 
Dansen en t'dem. 
Nederl. Sttilleer en 
Letterkutlde. 

Frallsche Uitspraak 
en Lelterkunde. 

Hoogd. Uz'tspraak 
en Letterkunde. 

Engelsche Uztspraak 
tn Taal. 
Costuumnaazen. 

Uitspraak en Slem
vornling, uilsluitend 
aan hospitanten. 



Overzicht van het getal Lesuren 
in de week. 

Vakken: 

Spel op het Tooneel 

Id. en Kunst van Grimeeren 
Zang, Teehniek der Ademhaling, Uit-

Klassen: 
I. II. III. 

1t/2 ~ 
~ 

2 2 

spraak en Stemvorming 3 3 3 ..::---- ~------Lezen en Voordraeht. . ~ 6 4 4 
Gesehied. v. h. Tooneel en de Too-

neelletterkunde . 

Costuumkunde. 
Costumeerkunde en Hoogere Mimiek 
Teekenen 

5 4 4 

Sehermen, enz. len Plastisehe en Mimi

Dansen 5 sehe Oefeningen . 

N ederlandsehe Stijlleer en Letterkunde. 

~3 ___ --,3 3 

2 

Fransehe ~ Uitspraak . 

Letterkunde. 

Hoogduitsehe Uitspraak en Letterkunde 21/ 2 

Engelsehe Uitspraak en Taal 

Costuumnaaien (de meisjes) . 11/ 2 

~ 

I 1 

~ 

I I 

10 

KI. II, III beoefenen rnoei lijker verhalend en oratorisch 
proza, monologen en dialogen uit tooneelwerken, in 
proza en poezie, en diehtstukken uit de classieke, de 
romantische en de moderne school. 

IV. Geschiedenis van het Tooneel en de 
Tooneelletterkunde. 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het tooneel 
en de dramatische letterkunde bij de voornaamste volken 
en in de opvolgende tijden, wordt, tot een juist begrip 
daarvan, een overzic!".t gegeven van de mythologie en 
van de belangrijkste tijdvakken van histone en literatuur, 
met bijzondere behandeling van die person en, denkbeel
den, toestanden en gebeurtenissen, welke voor de kennis 
c1er dramatische letterkunde en hare geschiedenis van 
het meeste gewicht zijn. Dit onderwijs gaat gepaard 
met cursorische leetuur van tooneelwerken en hunne 
d66rgaande bespreking en verklaring. 

Kl. I krijgt een algellleen overzicht van de geschiedenis 
van het tooneel en de tooneelletterkunde; in 

KI. II en III worden afzonderlijke tijdvakken en auteurs 
meer uitvoerig behandeld, terwijl aan het slot van iederen 
cursus de techniek (wezen en inrichting) van het drama 
in zijne verschillende soorten wordt besproken. 

V. Costuumkunde. 

Uitspraak en Stemvorming (hospitanten) _________ 1 

Ais voordracht wordt den leerlingen een beknopt, maar zoo 
volledig mogelijk overzieht gegeven van de gesehiedenis der 
kleederdrachten, toegelieht door platen, teekeningen en, soms 
ook, door werkelijke costumes en andere voorwerpen. 
De leerlingen houden aanteekening van het gesprokene 
en teekenen de ter verduidelijking op het bord gemaakte 
schetsen na. - Aan het einde van iederen cursus wordt 
het een en ander meegedeeld van de kleurenleer, in 
verband met de eompositie van costumes. 

29 t / 2 33 1/ 2' 

Omschrijving van het Onderwijs. 

I. Spel en Grimeeren. 
KI. I. V 66roefeningen op het tooneel: binnenkomen, 

loopen, staan, zitten, knielen, groeten, vertrekken, enz., 
in versehillenJe karakters, ornstandigheden en stijlen; 
uitdrukking van gemoedstoestanden. Alles door instu
deering van kleine, eenvoudige tooneelstukjes en mo
nologen. 

KI. II. Verdere toepassing en voortzetting van het ge
leerde in 't eerste jaar. Studie van blij- en tooneel
spelen, of fragmenten daarvan, uit verschillende tijdperken 
der literatuur en van versehillende v(Jken, ook ter be
aefening van stijlkunde in spel. -- Beginselen der gri
meerkunde. 

KI. III. U itbreiding van het reeds gegeven onderwijs door 
de stu die ook van drama's en treurspelen (classieke en 
romantisehe). Instudeering van enkele belangrijke rollen 
in haar geheel. Spel in costuum en met grime. Samenspel. 

II. Zang, Uitspraak en Stemvorming. 
Door dit onderwijs, aan de drie klassen gezamenlijk ge

geven, tracht men de fouten in spraak en uitspraak te 
verbeteren, de stem te ontwikkelen, de ademhaling bij 
zeggen en zingen te regelen en het gehoor te oefenen, 
zoowel bij 't spreken en lezen, als ook door middel van 
den zang. Zingen wordt echter niet aileen als »middel" 
aangeleerd, maar ook als afzonderlijke kunst beoefend. 

II I. Lezen en V oordracht. 
Bij dit onderricht wordt eene geleidelijke opklimming in 

acht genomen van eenvoudige tot moetlijker oefeningen. 
Het gelezene wordt steeds geheel of gedeeltelijk uit het 
hoofd geleerd, en opgezegd of voorgedragen. Voor een 
goed begrip wordt de stof altijd vooraf besproken en 
verklaard. 

KI. I begint met beschrijvend, en vervolgt met verhalend 
proza; daarna komen gemaklijke gedichten uit on zen tijd 
aan de beurt, en eindelijk samenspraken. 

Kl. TI en III, Ie jaar. Inleiding. Geschiedenis van het 
costuum op het tooneel. Historische kleederdrachten in 
de Oudheid en de Middeleeuwen. 

Kl. II en III, 2e jaar. Costumes van de Renaissance en 
den Nieuwen tijd. 

VI. Costumeerkunde en Hoogere Mimiek. 
Aileen de hoogste twee klassen ontvangen hierin onderwijs, 

en weI, wat betreft de mimiek, theoretisch door teekeningen 
te maken van 't gelaat, met het oog op de uitdrukking 
van hartstochten en gemoedstoestanden, en practisch dOOl 
't gelaat en de lichaail1sdeelen te oefenen, standen en 
houdingen te doen aannemen, groepeeringen te vormen, 
alles naar aanleiding van in te studeeren dramatische 
teksten. Waar dit noodig is, geschieden de stuuien in 
costuum, hoofdzakelijk in de c1assieke kleederdracht en 
die van de XVIIde eeuw, waarin de leerlingen zich 
gemaklijk moeten kunnen bewegen. 

VII. Teekenen, 
als afzonderliik vak van onderwijs aileen in kl. I beoefend, 

wil, naast vaardigmaking van oog en hand, oe aankweeking 
van den schoonheidszin, en moet bovendien zooveel 
kennis van het gelaat geven als onontbeerlijk is voor het 
volgen der lessen in mimiek en grimeeren. De leerlingen 
werken naar voorbeelden, pleistermodellen en de natuur. 

VIII. Schermen, enz. Dansen, Plastische en 
Mimische Oefeningen. 

Deze vakken worden gegeven met de hoofdstrekking de 
leerlingen eene vlugge, ongedwongen houding en losheid 
en sierlijkheid in de hewegingen te doen verkrijgen. Hoofd, 
romp, armen en beenen worden aile afzonderlijk behan
deld; gemeenschappelijke mimische oefeningen gehouden 
en plastische standen gevormd (tableaux vivants); het 



hanteeren van wapenen geleerd; mod erne. ~n historische 
dansen, ook kleine pantomimen uitgevoerd. Doorgaans 
ontvangen de meisjes en jongens dit ollderwijs gezamenlijk. 

IX. Nederlandsche Stijlleer en Letterkunde. 
Kl. I. Oefeningen in Stijl: Spreken, stell en en schriftelijke 

vertalingen uit het Fransch en Hoogduitsch. Letter
kunde: bespreking der verschillende soorten en vormen. 
Beoefening der Nederlandsche letteren van de Middel
eeuwen en de XVIIde Eeuw, in verband met de alge
meene Iiteratuur. 

KI. II, III. Voortzetting van 't bovengenoemde. Bijzon
dere behandeling van de XVIIIde en XIXde Eeuw. 

X. Fransche en Hoogduitsche Uitspraak 
en Letterkunde. 

Veel werk wordt gemaakt van overluid lezen, ten einde 
eene zoo zuivere uitspraak mogelijk dezer beide tal en te 
bereiken; ook wordt proza en poezie uit het hoofd geleerd 
en aangehouden, om woorden, vormen en zinswendingen 
zich vast in 't geheugen te doen prenten. Aile lectuur 
wordt eerst besproken, en mondeling vertaald. De 
keus der dramatische werken, welke vooral in de hoogste 
twee klassen worden gelezen, geschiedt in overeenstem
ming met en naar aanleiding van de lessen, sub. IV 
genoemd. VI'aar dit wenschelijk is, worden ook histo
risch-Ietterkundige toelichtingen verstrekt. 

XI. Engelsche taal. 
Kl. II, III. Het onderwijs hierin blijft slechts elementair. 

Kennis der letterkunde is niet vereischt; aileen wordt 
tot taak gesteld eenvoudig proza te verstaan en, meer 
in 't bijzonder, voor eene juiste uitspraak gezorgd. 

XII. Costuumnaaien. 
De melS]eS van de drie klassen zijn voor deze lessen ver· 

eenigd, bij welke er vooral op gelet wordt, de noodige 
vaardigheid te doen verkrijgen in het knippen van pa
tronen en het maken en veranderen van eenvoudige 
costumes uit allerJei tijdperken en van verschillende 
nationaliteiten. 

B. VOORBEREIDENDE SCHOOL. 

Adjunct-Directrice: Mevr. M. J. L. GALLAS-SMITS. 

Onderwijs wordt gegeven door: 

Mw.E.HoLTRoP-VAN GELDER (4 uurp. w.) in Ullspraak, Stem
vorming en Lezen. 

den Hr. TR. C. SIMONS . . (1 » » ») » Teekenen. 
» » W. J. C. DE BLECOURT <3 » " »*) » Schermen, enz. en 

Plast. en kIim. 
Oefeningen. 

» »J. M. G. E. WITT (I » » ») » Dansen en Plus/. 
en A1im. Defen. 

Mw. M.J. L. GALLAS-SMITS (22» » » ) » Nederl.,Fransche 
en HOaRd. laal, 
Geschz';d., Nul· 
lige en fraaie 
Handwerken. 

den Hr. A. D. HAGEDOORN (2 » » »)>> Aardnjjkskunde. 
» » Dr. N. P. KAPTE1]N (11/2» » ») » Rekenen. 

*) Deze lessen zijn gecombineerd met die der Vakschool. 
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Overzicht van het getal Lesuren in de week.· 

Vakken: 

Uitspraak en Stemvorming. 

Lezen. 

Teekenen 

Klassen: 
I. II. 
~ 

I I 
~ 

3 3 
~ 

1 I 
~ 

Schermen, enz. t 
Dansen ~ 

en Plastische en Mimische 3 3 

N ederlandsche taal 
Fransche taal 
Hoogduitsche taal 

Geschiedenis 
Aardrijkskunde. 

Rekenen. 

oefeningen 

Nuttige en fraaie handwerken (de meisjes) . 

~ 

I I 
~ 

41/2 41/2 
5 4 

3 ---4 4 

---11/2 11/2 

I1{;IIf2 
261/ 2 281/ 2 

Omschrijving van het Onderwijs. 
I. Uitspraak en Stemvorming. 

Wegneming van dialectspraak en, zoo noodig, ook van 
organische gebreken. - Ontwikkeling van de stem. -
Gehooroefening door spreken en lezen. 

II. Lezen. 
1'er voorbereiding van de lessen in yoordracht, wordt het 

leesonderricht gegeven als toe passing van de oefeningen 
in uitspraak en om een natuurlijken leestoon te do en 
verkrijgen. Voor een goed begrip der leesstof wordt 
steeds gezorgd, en het gelezene geregeld, geheel of gt
deeltelijk, uit het hoofd geleerd en opgezegd. Met proza 
wordt begonnen, in geleidelijke opklimming van eenvou
dige tot moeilijker pro even ; poezie komt vooral eerst in 
in 't tweede jaar aan de beurt. 

III. Teekenen. 
Oefening van oog en hand, naast aankweeking van den 

schoonheidszin, vormen het hoofddoel van het elemen
tair onderricht in dit vak, dat naar voorbeelden, pleister
modellen en voorwerpen uit de natuur wordt aangeleerd. 

IV. Schermen, enz., Dansen, Plastische en 
Mimische Oefeningen. 

de omschrijving hierboven, sub VIII Vakschool. 

V. Nederlandsche Taal. 
Bet onderricht in de taal beoogt uitsluitend een practisch 

doe!. Van de "Spraakkunst" wordt slechts geleerd wat 
noodig is voor het zuiver schrijven en 't begrijpen der 
moedertaal. Veel zorg wordt besteed aan het tot be
wustzijn brengen van de beteekenis der woorden. Beide 
klassen zijn gecombineerd. 

VI. Fransche Taal. 
Zooveel mogelijk in overeenstemming met de wijze waarop 

de moedertaal wordt aangeleerd, tracht men de leer· 
lingen zich het Fransch te doen eigen maken door, 
naar een systematisch ingericht handboek, woorden en 
zinnen van buiten tc laten leeren en daaraan lees· en 
schriftelijke vertaaloefeningen te verbinden. Lectuur en 
mondelinge overzetting van eenvoudige prozastukken 
en gedichten. 

VII. Hoogduitsche taal. 
Eerst nadat de noodige vorderingen in het Fransch zijn 

gemaakt, wordt met het aanleeren van Dnitsch begon. 
nen. De taalregels en vormen worden, zoove.r n66dig, 



met behulp eener grammatica onderwezen, waarbij meer 
in 't bijz(Jnder op de punten van overeenkomst en ver
schil met het N ederlandsch wordt gewezen; terwijl door 
lectuur de woordenkennis aangebracht wordt, en mon
delinge vertalingen het begrip van 't gelezene moe ten 
bevorderen. 

VIII. Geschiedenis. 
In een 2-jarigen cursus wordt het geheele veld der Alge

meene en Vaderlandsche geschiedenis doorloopen, waar
van echter slechts de belangrijkste tijdvakken, geheurte
nissen en personen in schetsen en verhalen worden 
behandeld. 

IX. Aardrijkskunde. 
Dit onderwijs wordt gegeven, meer in 't bijzonder met het 

doel den gezichtskring der leerlingen uit te breiden, door 
hen met de merkwaardigste landen en volken in en bui
ten Europa, hun zeden, gewoonten, instellingen, kleeder
drachten, enz. bekend te maken. Een leerboek wordt 
niet in handen gegeven, daarentegen veel gebruik ge
maakt van platen en teekeningen. 

X. Rekenen. 
Rekenen is op 't programma gebracht, ten einde rie gees

tesontwikkeling der leerlingen op minder eenzijdige wijze 
te bevorderen, dan geschieden zou, wanneer uitsluitend 
literaire vakken onderwezen werden. Het is dus niet 
zoozeer om het rekenen zelf te doen, al worden de 
practische behoeften niet uit het oog verloren. 

XI. Nuttige en fraaie handwerken. 
Hierdoor ontvangen de meisjes onderricht in al datgene 

wat ze noodig hebben om de lessen in Costuumnaaien 
aan de Vclkschool met vrucht te kunnen volgen. 

NB. De rooster voor de verdeeling der verschillende lesuren, 
aan de Vakschool zoowel als aan de V oorbereidende 
inrichting, is afzonderlijk gedrukt en bij den Directeur 
verkrijgbaar. 

LEERBOEKEN. 
Deze e. a. hulpmiddelen bij het onderwijs, ontvangen 

leerlingen kosteloos ten gebruike. 

De eigenaardige inrichting van het onderwijs aan de Vak
school maakt de opgaaf van het volledig stel te gebruiken 
leerboeken onmogelijk. Ook is van tevoren niet te vermelden, 
wat zal gelezen, en welke tooneelwerken zullen ingestudeerd 
worden. Desverlangd kan bij de verschijning van ieder 
nummer van het Tijdschrift worden opgegeven, wat in studie 
is en wat wordt of is gelezen. Toch kunnen hier de titels 
van enkele boeken, waarvan gebruik wordt gemaakt, wei 
worden genoemd: 

A. M. ELDAR, Spreken en zingen. 
J. B. MEERKERK, Een vijftigtal stukken uit onze beste 

schrijvers. 
A. KRETSCHMER, Die Trachten der Volker. 
C. Ki"iHLER, idem. 
W. QUINCKE, Katechismus der Costlimkunde. 
A. VON HEYDEN, Die Tracht der KuIturv()lker Europa's, 
Dr. J. TEN BRINK, Kleine Geschiedenis der N ederlandsche 

Letteren. 
J. N. VALKHOFF, The English Reader. 
F. M. COWAN & A. B. MAATJES, Theor.-pract. Spraak

kunst der Engelsche taal. 
CR. LAMB'S Tales from Shakespeare. 

Aan de V oorbereidende School wordt o. a. gebruik ge
maakt van: 

T. TERWEY, 
rd., 

Korte Spraakkunst der N ederlandsche taal. 
Oefeningen bij idem. 
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A. S. SCHOEVERS, Choix de Lecture. 
Id., De Fransche taal, Spreek-, Lees- en 

Vertaaloefeningen. 
C. E. POSER, Deutsches Elementarbuch. 
NUIVER & REINDERS, Algemeene Geschiedenis in Schetsen 

en Beelden. 
J. A. DE BRUIJNE, Vaderlandsche Geschiedenis. 

De Dz'l'ecteul' del' Tooneelschool 
S. J. BOUBERG WILSON. 

Wijzigingen in het Person eel en het 
Onderwijs der Tooneelschool. 

In het Onderwijzend Personeel der Tooneelschool is met 
den aanvang van den nieuwen cursus nog al wijziging ge
komen. Mej. AAFKE KUYPERS heeft haar ontslag gekre
gen als Leerares in Uitspraak en Stemvorming, terwijl haar 
onderwijs deels bl~jft opgedragen aan Mw. HOLTROP-VAN 
GELDER, deels, maar met wijziging in den vorm, is toever
trouwd aan Mej. MARIA SPEET, die met de lessen in den 
Zang werd belast. - »Techniek van het Drama" is als 
afzonderlijk yak vervallen en ingelijfd bij het onderwijs in 
de Geschiedenis van het Tooneel en de Tooneelletterkunde; 
in verband waarmede de Hr. ROSSING afscheid nam van 
de school. Dit deed ook Mej. TITIA VAN GELDER, die 
gedurende eenige jaren belangeloos hare krachten wijdde 
aan de Voordracht in Fransch. Zij werd niet vervangen, 
maar door de benoeming van Mej. S. F. SPENGLER tot 
Leerares in Fransche Letterkunde en Uitspraak in de 
behoefte voorzien. De Hr. A. J. VAN DRAGT verliet mede 
onze inrichting, waaraan hij gedurende de laatste jaren 
als Leeraar in N ederlandsche Letterkunde belangeloos 
werkzaam was: de Hr. L. SIMONS Mz., vroeger ook Lee
raar in N ederlandsch aan de Voorbereidende School, is 
nu voor N eder!. StijIleer en Letterkunde uitsluitend aan 
de Vakschool, eveneens belangeloos, verbonden. Ook de 
DIRECTEUR geeft voortaan aileen aan de Vakschool les; 
nieuw heeft hij daar te geven: Lezen en Voordracht, 
waaraan nu Mw. STOETZ en de Hr. LE GRAS hunne zorgen 
niet langer behoeven te wijden. In de plaats van Mej. 
F. P. v AN OVERZEE, die haar ontslag verzocht, werd de 
Hr. H. F. VOGlN als Leeraar in Engelsch aangesteld: 

Daar de school op dit oogenblik geene internes heeft, 
werd Mw. RENNEFELD-LoWENSTAM als inwonende Direc
trice met verder behouden, en is de bewoning van het 
gebouw aangeboden aan M w. GALLAS-SMITS, die als 
Adjunct-Directrice van de Voorbereidende School is opge
treden, belast met het meeste onderwijs aldaar. Het Lees
onderricht is er toevertrouwd aan Mw. HOLTROP-VAN 
GELDER. 

De Toelatings- en Herexamens der Tooneelschool. 
De eerste werden afgenomen op Zaterdag 30 Augustus, 

in tegenwoordigheid van de HH. Prof. A. G. van Hamel, 
Prof. Stokvis, Prof. G. A. van Hamel, Dr. Vinkesteyn, 
Jean Browne en Freule Bicker. Geexamineerd werd door 
Mw. Gallas in Fransch en Hoogdllitsch voor de Vakschool, 
de HH. Hagedoorn en Kapteijn in Aardrijkskunde en Re
kenen voor de Voorbereidende School, den Hr. L. Simons 
in N ederlandsch en den Directeur in Geschiedenis, Lezen 
en Voordracht, beide voor Vakschool en Voorb. School. 

Veertien candidaten hadden zich aangemeld, van welke 
drie tevoren afschreven en drie niet opkwamen. Afgewe
zen werden vier, toegelaten: HENDRIK TEUNE tot de 
laagste klasse der Vakschool, W. F. SIEP als hospitant, 
CORNELIA MATER en MARINUS SPREE tot de laagste klasse 
der V oorbereidende School, terwijl een der afgewezenen, 
ter voorbereiding van een nader examen, verlof kreeg en
kele lessen voorloopig reeds te volgen. 

Op 6 September werden de herexamens afgenomen. 



JOHANNA WERTWIJN en MELIA TARTAtJD slaagden, MINA 
BRAAKENSIEK en CATH. RENTMEESTER gedeeltelijk ook, de 
vijfde leer!ing niet. Deze heeft sedert de School verlaten. 

De indee!ing der leerlingen is thans volgendermate: 
Ie Kl. Vakschool: CAROL. V. DOMMELEN,JOHANNA WERT

WIJN, MELIA T ARTAUD, CATH. RENTMEESTER en HEN· 
DRIK TEUNE. 

2e Kl. rd.: FRANS BOERSMA. 
3e Kl. rd.: MARTHA COERDES, terwijl als hospitanten zijn 

ingeschreven: Mej. M. SPEET en de HH. L. LANDRY en 
W. F. SIEP. 

Ie Kl. Voorbereid. School: LION SOLSER, GUSTA MULDER, 
MARINUS SPREE, CORNELIA MATER en NELLY WERTWIJN. 

2e KI. rd.: MINA BRAAKENSIEK, MINA SASBACH en WIL
LEM BAUER. 

De Directeur, 
S. J. BOUBERG WILSON. 

UIT ONZE AFDEELINGEN. 
Leiden. - Naar men ons bericht, zal de eerste jaarlijksche 

uitvoering van de Studenten-afdeeling van het Nederlandsch 
Tooneelverbond medio November plaats hebben. 

'8 Gravenhage. - Door het bestuur der Haagsche Afdee
ling zijn onderhandelingen aangeknoopt met dc HH. JAN 
C. DE VOS & W. V AN KORLAAR, directeuren van den Tivoli
schouwburg te Rotterdam, om bij de zes voorstellingen, 
die bovengenoemde Directie te 's Gravenhage zal geven, 
aan de leden der Afdeeling eenige voorrechten te verschaffen. 

N iet Officieel Gedeelte. 

UIT DE AMSTELST AD. 
lIton. ~cr. ,,~ct JIlcbcrlanb~cb ~oanccl". 

Graaf Essex, 
treurspel van LAUBE, melrischvertaald door DEELMAN. 
Er komt in dit stuk eene koningin, eene gravin, eene 

lady j er zijn menschen, die e1kander met graa/~ lord of sz'r 
aanspreken; er zijn ridders, pages, soldaten, - al te gader 
uitgedost in mooie japonnen en wapenrokken; er zijn volks
menigten achter de schermen, die schreeuwen; er wordt 
gescboten, klok geluid, getrommeld j kortom, het is een 
historisch stuk. 

Historische stukken zijn talrijk, goede historische stukken 
zeldzaam. Zooals wij v~~r een' deel onzen tijd maken, zijn 
wij er ook gedeeltelijk produkten van. Wanneer het nu reeds 
zoo moeilijk is, menschen te scheppen, hoeveel bezwaarlijker 
moet die arbeid niet worden, waar zij zich een zeker 
mil i e u ziet aangewezen, waar bovendien gegevens zijn en 
dus van een na- en omscheppen sprake is. 

Ik kan niet zeggen, dat de Graaf Essex van het stuk -
over den historischen zwijg ik - mij de moeite der kennis
making overwaard voorkomt. 

Hoe is het? Waartoe komt de man uit Ierland, tegen het 
uitdrukkelijk bevel zijncr meesteres, terug? Om zich van 
blaam te zuiveren en zijne vijanden aan te klagen? - Hij 
zegt het. - Om tegen zijne koningin saam te zweren? 
Wij gelooven het. - Om te beminnen en bemind te 
worden? - Wij zien het. 

Drie redenen waar eene had kunnen volstaan. Zijn 
opstand schijnt ons eerst iets gewilds ; daarna is die, gegeven 
zijn trots, iets noodzakelijks. Wanneer hij als overwonneling 
voor zijne vorstin staat en de hand der verzoening hem 
zal geboden worden, vliegt zij, die in bet geheim zijne 
vrouw geworden is, aan zijne borst. Waarom toont hij zich 
dan niet fier op die liefde? N iettegenstaande zijne mooie 
praatjes is de hovelingeri- en gunstelingenrok hem ter 
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halverwege aaf.! het lijf gebleven_ Eerst als hij gaat sterven 
en, om de reme !iefde tusschen zich en zijne vrouw zelfs 
door geene heugenis te bevlekken, leven en vrijheid weigert 
is hij een held. ' 

Koningin Elisabeth heeft mijn hart. Ziet gij die vrouw, 
heerschende eerst, beminnende en liefdes herinnering koeste
rende, daarna omringd door vijanden van haren gunsteling 
en hem daarom te eer de hand boven het hoofd houdende; 
beducht voor zijn trots en zijne eerzucht en hem daarom 
aan zijn lot overlatende? En zelfs waar zij zich versmaad 
weet voor eene andere, schenkt zij hem gelegenheid zijn lot 
te ontkomen, moge zij ook ten deele getroffen zijn door 
schrik over wat zij heeft aangericht. 

Gravin Rutland is beminnelijk eenvoudig, geen gansje. 
Als Graaf Southampton haar zegt, dat _ zij de menschen 
niet kent, antwoordt zij, dat zij hen lief heeft. Zij vereert 
Elisabeth als de verstandige, de goede, de groote: zij be
mint Essex onuit.,prekelijk. Hoe schrijnt haar het hart bij 
het sarcasme harer vorstin, hoe weigert zij haar te gelooven, 
als deze allerlei slechts van zich zelve en anderen zegt! 

Na de vermelding, dat het decor er geen was, dat de volks
menigte achter de schermen beter gedisciplineerd had kun
nen zijn, dat we groen maanlicht te zien kregen, kaJl de 
vertooning als geheel geloofd worden. 

De Hr. v. SCHOONHOVEN (Essex) kan wat met zijne 
stem do en ; dat toonde hij in de laatste scene. Er was 
hier en daar mooi geluid in. Daarom had men van hem 
wat meer afwisseling in toon mogen verwachten, in de 
lange toespraak tot de koningin (3e bedrijf) bijvoorbeeld. 
Maar dadelijk daarop, toen hij der koningin den oorlog 
aanzei, was zijn spel zeer te roemen. 

Mevr. DE VRlES speelde met waardigheid de ral van 
Koningin Elisabeth. Dat zij tamelijk veel wijsheid uit te 
kramen had (wie heeft het niet in dit stuk en hoeveel 
spreuken staan er niet in?) was hare schuld niet; het 
strekt haar tot eer, er zich zoo goed van gekweten te 
hebben. Het sarcasme jegens Gravin Rutland ging haar 
goed af; misschien ware het, meer ingehouden, vlijmender 
geweest. 

In fraaie tegenstelling met haar, in voorkomen en spel, 
was Mevr. HOLTROP als Gravin Rutland. Uit de wijze, 
waarop zij de krankzinnigheidsscene speelde, mag men 
intusschen met grond besluiten, dat voor rollen als deze 
haar bijzondere aanleg niet zeer geschikt is. 

Van de overige vertooners muntte de Hr. ROOIJAARDS 
(James Ralph) uit door zijn af-spel. Zijn gebaar was in 
overeenstemming met zijn voorkomen; zijn spreken, in 
het tooneeltje, waar hij der koningin een beetje de les leest, 
bescheiden vrijmoedig en fraai van toon. Deze tooneel
speier wist maat te houden, wat van den Hr. v. DOMMELEN 
(Jonathan) b. v. niet gezegd kan worden. Deze heer 
schijnt in den om trek van het oog gansch bijzondere spie
ren te bezitten niet aileen, maar ook niet te kunnen na
laten, ze te pas en te onpas te gebruiken. 

Waar de Hr. DE JONG (Walter Raleigh) verslag van het 
gevecht deed, had hij te worstelen met een ongelukkig
vertaald gedeelte. 

Overigens was de vertaling tamelijk goed, maar had 
natuurlijk niet kunnen gezuiverd worden van eigennamen, 
wat anders, te oordeelen naar de wijze, waarop zij uitge
sproken werden, den meesten spelers zeker zeer aangenaam 
moest geweest zijn! De vertooning had er bij gewonnen, 
indien de Engelsche woorden geklonken hadden als Engelsch. 

12 October 1890. A. 

De hier ter stede gevestigde Rederijkerskama.r Joost v. d. 
Vande! heeft het voornemen om te beginnen met Novem
ber a. s., onder leiding van den heer Bouberg Wilson, 
Directeur der Tooneelschool alhier, eenen cursus in voor
dracht te openen, omvattende oefeningen in Spraak en 
Uitspraak en ter ontwikkeling van de stem. 



Aangaande dezen cursus, welke slechts toegankeJijk is 
voor (heeren en dames) leden van het Genootschap of voor 
hen, die alsnog als zoodanig toetreden, zijn nadere inlich
tingen te verkrijgen bij het bestuurslid, den heer v. Wage· 
ningen, Singel 140. 

UIT DE MAASST AD. 
Een der benijdenswaardigste privileges, waaronder schil

ders, dichters, schrijver:l arbeiden, is vnorzeker de algeheele 
vrijheid, hUll gelaten in de keuze der te behandelen onder
werpen. Reeds Schiller riep zijn kunstbroeders toe: 

»Der freisten Mutter freihe Soehne, 
Sehwingt eueh mit festern Angesicht 
Zurn Strahlensitz der hoeehsten Schoene!" 
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en waarIijk zal niemand durven beweren, dat, met name de 
tooneelschrijvers, van dit verIof niet kwistig hebben gebruik 
gemaakt; veeleer zou men dezen kunnen verwijten, dat zij 
de daaropvolgende waarschuwing: 

»Urn andre Kronen buhlet nieht!" 

in den wind sloegen en de vrijheid misbruikten tot een 
jagen op verboden terrein. Moeten dan de Iwddebeiers 
tegen de stroopers proces-verbaal opmaken? Moeten wij 
het vergrijp vermelden, zelfs al hebben wij ons goed ge
amuseerd ? Wij meenen van ja. 

Velen hebben reeds geprotesteerd tegen het omwerken 
van romans tot tooneelstukken; wij zullen de oude argu
men ten laten rusten. N atuurlijk verdient een geheel oor
spronkelijk werk de voorkeur, doch de tooneelspelen uit 
de romans van Georges Ohnet o. a. zijn daar om te be
wijzen, dat door derge!ijke omwerking zeer goed opvoer
bare tooneelstukken kunnen worden geleverd. Wij kunnen 
ons dan ook best voorstellen, dat een han dig technic us den 
lust niet kan weerstaan, een roman met boeiende hande
ling of fraaie karakterteekening Gp het tooneel te brengen; 
doch wij kunnen niet begrijpen, wat den Heer WILLEM 
VAN ZUYLEN bewoog dit met de novelle, . beter gezegd 
met de verzameling schetsen De Famzlz'e Kegge te beproe
yen. Aile handeling ontbreekt; met opzet bijna is zij ver
waarloosd; Hildebrand had ze niet noodig, anders had hij 
stellig een betere bedacht. 

Dan is er nog een kapitaal bezwaar, nl. dat de 
schrijver in de novelle handelend en tevens als ver
teller optreedt, en de Heer van Zuylen waarschijnlijk geen 
kans heeft gezien dit in zijn tooneelspel te vermijden. In de 
N. R. Ct. werd deze opmerking zoo juist en eigenaardig 
uiteengezet dat wij de geheele passage hier laten volgen: 

»Tot de verdiensten eener goede Oostindische kokkin, aan 
welke deze vertooning ons weder heeft doen denken, be
hoort dat zij eene kip op ten minste zes·en.twintig manieren 
weet klaar te maken. Mocht der Familie Kegge het lot 
beschoren zijn, dat zij nog een- en andermaal door tooneel
schrijvers ter vivisectie wordt uitverkoren, dan zouden wij 
hen in overweging geven zich van den ondragelijken Hil
debrand, als tooneelfiguur, geheel los te maken. Wij her
halen wat wij bij een vorige gelegenheid zeiden: in de 
Camera hindert hij ons weinig, dank zij de pen van Beets. 
Maar op het tooneel is hij eene ergernis, en in de handen 
van een acteur als CHRISPljN, die de hoekige kanten van 
den stijven klaas nog hoekiger maakt, eene nachtmerrie. 
Het is niet eens eene razsonneurs-rol; deze vindt men in de 
Fransche stukken, waar ze te pas worden gebracht, toege
rust met een overvloed van schitterende tirades, nC! eens 
paradoxaal, dan weder pikant, of doordringend fijn, maar 
altijd geestig. Hildebrand's zedespi'euken zijn Of waarheden 
als koeien, Of impertinenties; doorgaande zijn ze pedant, 
pretentieus en misplaatst. Laat men van den ledepop 

toch een man maken; een vroolijken student, -- liefst geen 
aanstaanden dominee - een kranig officier, of een knappen 
ingenieur, die verliefd raakt op Henriet, op Saartje of op 
Suzette en dus dee! neemt aan de handeling uit belang en 
met hartstocht, niet uit bemoeizucht of voor tijdverdrijf. 
Dan heeft men mete en eene portuur voor Van der Hoogen, 
waaruit de strijd en de bevredigende ontknooping kan voort
vloeien." 

Overigens moet erkend worden, dat de bewerker zijn 
arbeid met groote handigheid heeft voltooid; hij was zijn 
stof meester, liet minder belangrijke episodes onvertoond, 
(0. a. Het HoJje) , stoffeerde enkele magere tooneelen met 
gebeurtenissen en gezegden uit andere, laschte het verhaal 
van Barend's en Hildebrand's gesprek met de Grootmoeder 
ongezocht in het tweede bedrijf, combineerde den plakavond 
met de aanranding van Suzette door Van der Hoogen en 
wist aan het laatste bedrijf zelfs een glimp van tooneelma
tige ontknooping te geven. Het geheel liet zich zeer goed 
zien en viel recht in den smaak, al was het dan ook geen 
tooneelstuk in de ware beteekenis van het woord. Het 
waren eerder levende beelden naar een algemeen bekend 
en geliefd verhaal. 

In de opvoering viel veel te prijzen. De auteur speelde 
natuurlijk voor Kegge en was onbetaalbaar, toen hij vertelde 
dat De Groot »'m om hadals een roover", waar hij bij hoog 
en laag »blummen" moest hebben, ,,'t kan me niet schelen 
wat het kost", en niet het minst wanneer hij zijn hart eens 
luchtte over Van der Hoogen. Erg Indisch vonden wij 
dezen Kegge echter niet; hij deed ons meer denken aan 
een man uit de provinciestad, voor wien een uitstapje naar 
Amsterdam al een heele reis is. Trouweni, behalve bij 
Mevrouw Kegge, hebben wij van dat Indische cachet niets 
kunnen bespeuren; anderen scl1ijnen gelukkiger geweest te 
zijn dan wij. Daardoor leek het bijna alsof Mevrouw Kegge 
bij een gewone Hollandsche familie te logeeren was; maar 
dit mag ons niet beletten M evr. v AN WESTER HOVEN voor 
haar vertolking hulde te brengen. Zij had weinig te doen, 
doch het slaperige praten, dat heen en weer schuiven op 
de sofa was zoo getrouw aan de werkelijkheid, dat wij be
treuren, dat haar rol niet omvangrijker kon wezen. 

Als HennE/tte deed Mevr. v AN KORLAAR braaf haar 
best; eenige meerdere distinctie zou evenwel niet schaden. 
Mevr. MULDER-RoELOFSEN was een lieftallige, eenvoudige 
Suzette; met verwondering merkten wij echter op, dat zij 
wederom zoo droomerig sprak; Nora en Svava ontleenden 
daaraan een groote bekoring; bij Suzette dunkt ons die 
toon eenigszins misplaatst. 

Van der Hoogen en Barend waren bij de heeren v AN 
DEN HEUVEL en VAN BlENE in uitmuntende handen. 
Mevr. KLEIJ was goed als de Grootmoeder en de vervelende 
wi van Htldebrand werd door den heer CHRISPIJN vol· 
doende doch begrijpelijkerwijs niet met bizonderen animo 
vervuld. 

Last not least een bravo! voor de meisjes jJ,fietje, Keetje , 
Pietje, Toosje, Grief/e en Bartje, die door hun opgewekt 
spel den plakavond tot een der meest typische scenes, zoo 
niet tot het glanspunt der geheele voorstelling maakten. 

De heer van Zuylen blijkt ook als auteur de kunst te 
verstaan de lui in te palmen; wij ten minste, begonnen hem 
als strooper te calangeeren en moeten eindigen met bijna 
alles te prijzen! Toch wenschen wij hem cen welgemeen
den raad te geven: wanneer hij weder voor het tooneel 
schrijft - en wij hopen, dat het nog menigmaal zal ge
beuren -- laat hij dan iets van eigen vinding geven, zich 
niet binden aan een novelle of schets, maar toonen te be
hooren tot »der freisten Mutter freie Soehne". 

CHARLOTTE BIRCH-PFEIFFER'S Dorp en Stad is erg 
ouderwetsch en weI een beetje taai. De verkondigde waar
heden zijn hoogst alledaagsch en de schrijfster heeft de 
draden, waarmede de tooneelpoppen in bewegil1g worden 



gebracht, niet onzichtbaar weten te maken. Enkele too
neelen zijn echter lief geschreven en een groote verdieilste 
mag. het heeten, ~at h:t stuk rijst, iets wat bij dergelijke 
sentImenteele geschledemssen zelden of nooit het geval is; 
meestal heeft de schrijver nog zooveel bijpersonen te ver
zoenen of te doen trouwen, dat er geen einde aan komt. 

Er behoort een groote dosis talent toe dit ver
ouderde stuk zooveel doenlijk nieuw leven in te blazen 
door d~ hoofdrol Lorle goed te spelen; doch na haar op
treden III De Krekel begrepen wij, dat Mevr. JONKERS ook 
thans zou toonen over welke middelen zij beschikt. Zij 
heeft die verwachting niet beschaamd; integendeel, 7.ij gat 
een Lorle, die we wellicht wat opgewekter zouden wen
schen, maar overigens zonder overdrijving, innig en waar. 
Haar ver~aal aan den vorst over diens intocht in het dorp 
was allerhefst en het geheele laatste bedrijf werd voortref
felijk gespeeld. Ook op de kleinigheden lette Mevr. Jon. 
kers zeer goed; het uittrekken van een handschoen onder 
het spreken, het schoppen tegen den onwilligen sleep, de 
onhandige buigingen, de wiegelende gang, al die details, 
waardoor den toeschouwer moet getoond worden, hoe wei
nig het dorpskind zich in de stad op haar plaats gevoelt, 
werden aangegeven juist en zonder overdrijving. 

Mej. VINK (Ida) en de Heer T ARTAUD (Reinhard) ston
den Mevr. Jonkers krachtig ter zijde en verdienen mede 
een woord van lof; laatstgenoemde vooral voor zijn be
schaafd spel, wanneer hij in het laatste bedrijf een 'beetje 
aangeschoten thuis komt. De Vorst werd door den Heer 
v AN EI]SDEN correct voorgesteld en de Heer LE GRAS 
was een £linke Lzndewaard. 

Ook een woord over den heer v AN KERCKHOVEN 
(Arthur); wellicht had hij wat meer militair en iets minder 
komisch Runnen zijn om het aannemelijker te maken, dat 
Ida er toe kan besluiten hem haar hand te schenken . doch 
wij mogen niet nalaten met waardeering te vermeld~n, dat 
deze speIer steeds zijn best doet en tracht een type te 
leveren. Niet altijd is hij even gelukkig, dat spreekt van 
zelf; maar hij werkt en zoekt en vormt daardoor een wel
k?m contrast met hen, die slechts van zich afspelen en 
wier aantal steeds grooter dreigt te worden, daar zij zich 
beschermd achten door het mooie woord: natuurlijk spel. 

Een gunstig uiterlijk, een voldoende stem, een paar vaste 
gebaren en standen, een beetje routine, daarmede denkt 
menigeen zich een artist, terwijl hij in waarheid beter zou 
doen kruidenier te worden of een voorbeeld te nemen aan 
mannen als van Kerckhoven: want er schuilen soms talen
ten onder die luie heertjes. 

15 OCTOBER 1890. JEAN VALJEAN. 

* * * 
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Zonder in het mznsle de bewedngen van onzen Keachten 
medeil1erker omlrent de waarde van uit romans gelrokken 
drama's Ie wzllen tegenspreken voel ik me toch verplicht hem 
en zi}n lezers erop Ie wijzen, dat het door hem gekozen voorbeeld 
minder juisl is. Ohne/'s romans immers zy'n geen romans, 
maar tooneelstttkken z'n een roman-vorm gegoten " en omdat deze 
ntl niet zoo maar zonder meer In dien vorm zouden passen, 
wordl de ledige rUI'mte aangevuld met kwasi-artlstz"eke besch,y'
vingen van voor toevalHge ontmoetingen zeer geschz"kte boschjes 
if van door edelaardige werkluz' gebrachte serenades, van hel 
laboratorium fens monomanen goudzoekers of van de colledie 
eens onnoozelen entomoloogs, van waalers mel zeldzame mono
grammen 0/ van handschoenen van peau de Suede. Wie, even
als ik eenmaal de dwaasheid had te doen, Ult zulke romans 
tooneelstukken trekt, handelt met anders dan hy, die, verlan· 
gende naar een stukje kip, dqt gaat dlstilleeren uzt een vol-au
vent. Hfj deed beter dired 1laar den poeHer (z'n casu naar 
Ohnet) Ie gaan en dim am he! verlangde Ie vragen in natura. 
Ohnet heift zy'n tooneelstukken klaar eer hi} ze omwerkl tot 
romans. M. B. MENDES DA COSTA. 

De Heer MARl TERNOOI] APEL K.FZN. heeft zich ver
bonden aan het gezelschap der Heeren DE Vos en VAN 
KORLAAR te Rotterdam. 

UlT HET BUITENLAND. 
Maandagavond, den 6en dezer, heeft in het Odton te 

Parijs de eerste vertooning plaats gehad van Fleur d'Avrzl, 
comedie in een bedrijf en in verzen van VICAIRE en 
TRUFFIER. 

Sarcey en Lemal'tre en ook de andere critici zijn von 
bewondering voor het allerliefste stukje. 

De inhoud is met enkele woorden weer te geven. 
Een adellijk officier komt op zeer gevorderden leeftijd 

voor het eerst weder in het dorp, waar hij jaren geleden 
een liaison heeft gehad met een boerenmeisje. De liaison 
duurde echter ten gevolge van aJlerlei omstandigheden 
maar heel kort; in tusschen zijn, zonder dat de officier het 
weet, de gevolgen ervan niet uitgebleven. 

In de dorpsherberg nu geraakt onze officier in gesprek 
met een minuend paartje, dat zich beklaagt omdat de vader 
van den jongen man zich tegen hun huwlijk verzet; het 
meisje heeft namelijk geen bruidschat. De herbergierster, 
grootmoeder van het meisje, komt binnen en herkent den 
officier als haar vroegeren minnaar. Deze is verrukt dat hij 
zijn £leur d' Avril heeft terug gevonden, belooft zijn klein
dochter een bruidschat en lout est pour Ie mzeux dans Ie 
mezlleur des mondes. 

CALMETTES, die den ouden officier speelt, en Mme LAU
RENT, de grootmoeder, worden algemeen zeer ~eprezen. 

In het Gymnase wordt vertoond een comedie in drie 
bedrijven van N A]AC en FERRIER l' Art dt tramper les femmes. 

De schrijvers willen in dit stuk laten zien dat men zijn 
vrouw maklijker bedriegt dan zijn maitresse, maar ze hebben 
zich hun taak al heel Iicht gemaakt door aan den don-Juan
achtigen advokaat Loriquois een jong vroul'ltje te geven van 
het slag dat wij gans;es, de Franschen une petile bkasse noemell. 
De maitresse daarentegen is een vrouw van ondervinding, 
een couturiere a la mode, die zich niet met een kluitje in 
het riet laat sturen. Niets natuurlijker dus dan dat Loriquois, 
als zijn maitresse er niet was geweest, ongestoord had 
kunnen gaan soupeeren met zijn nieuwe vriendin, een bra
ziliaansche heusche dame. 

Ret glanspunt van het stuk is het tweede bedrijf, dat 
speelt in het atelier van de modemaakster. Daar komt een 
van die tooneeltjes in voor, zooals aileen Franschen kunnen 
uitdenken. De vrouw van Loriquois is bij de maitresse van 
haar man een bestelling komen doen en heeft haar mof la
ten liggen. Dat merkt Loriquois op het oogenblik dat 
zijn maitresse blijkbaar achterdocht koestert en hem wi! 
tegenhouden van, zooals hij voorgeeft, op reis te gaan. Als 
nu Loriquois een oogenblik aileen is, grijpt hij 't eerste 't 
beste stuk papier, krabbelt er met potlood iets op en stopt 
het in de mof. Colinette, de maitresse, komt terug. Lori
quois doet als of hij nu pas ' de mof ziet, steekt er kwasi 
bij toeval zijn hand in, haalt er het papier uit, leest het en 
laat het Colinette zien. Er staat een onduidelijk onder
teekende liefdesverklaring op, gericht aan de vrouw van 
Loriquois. Deze doet alsof hij zich wil wreken en den 
minnaar rekenschap vragen. Colinette vindt dat niet meer 
dan natuurlijk en geeft hem permissie om heen te gaan. 
Reeds heeft Loriquois zijn overjas aan, hij knoopt den 
laatsten knoop dicht, maar op dat moment keert Colinette 
het bewuste papiertje om en ziet daarop .. " den stempel 
van haar magazijn! Tableau! 

Ret publiek amuseert zich dol bij dezen fmc en ook het 
slot van dit bedrijf valt zeer in den smaak; maar de rest 
van het stuk is mat, evenals het begin. V oor zooverre het 
dus succes had, is dat grootendeels te danken aan het 
voortre£lijk spel van NOBLET, als Loriquois, en van Mile 

UGALDE, als Colinette, en aan de Iieve gezichtjes, IIlooie 
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figuurtjes en keurige toiletjes van de dames, o. a. van de 
modemaakstertjes in het magazijn van de maitresse. 
De derde nouveaut6 van dezelfde week is 1I1arie Stuart, 

een historisch drama van CRESSONNOIS en S.-\.MSON, in .') 
bedrijven of 8 tafereelen. Het wordt gegeven in het 
Tlu3dtre hi"storique, het vroegere Tll ed!re du Cheiteau Ii' Eau. 
Daar heeft een vereeniging van artisten haar tenten opge
slagen met het doel o m geschiedkundige tooneelstukken te 
vertoonen en clie weer in de mode te brengen. 

lI£arie Stuart is een aaneenschakeling van met veel too
neelkennis geschreven tafereelen, maar die tafereelen hebben 
onderling weinig of geen verband. Ook is de taal voor 
onze dagen veel te gezwollen. Vlanneer het stuk publiek 
mocht blijven trekken dan zal dat toe te schrijven zijn aan 
het verdienstlijk spel der artisten, ook van degenen, die 
slechts zeer kleine rollen vervullen, en niet het minst aan 
de schijnbaar bloedige slotscene. De ontooofding van Maria 
Stuart heeft namelijk op het tooneel plaats. N ad at ze haar 
haag heeft afgedaan, knielt ze neer voor het blok legt haar 
hals daarop, de beul heft de bijl op, de act rice drukt op 
een veer wodat haar hals dieper in het blok zakt, de 
bijl komt neer op het blok en de beul vertoont aan de 
rillende toeschouwers het kunstig nagebootste hoofd van 
de actrice, dat hij van achter het blok heeft opgeraapt. 
Welzalig de man (regisseur ?), die dat kunstje heeft uitge
vonden! Hij is. voor een tooneeldirectie goud waard. 

Met vee I succes is in het Tlledtre Clunv gegeven Les pttz'tes 
Voisines , co medie in 3 bedrijven van RAYMOND en DE GAS
TYNE. Naar het ons voorkumt zal het evenwe! nooit dan 
zeer gew~jzigd (dus verknoeid) naar hier kunnen over
waaien, aangezien onderwerp en uitvoering beide nogal 
gewaagd zijn. De Figaro noemt het een »spectacle insense". 
Een ander blad geeft dat toe, maar voegt er bij: »U n eclat 
de rire ne s'a:1alyse pas". . 

l' Ogre, drama in 5 bedrijven van JULES DE MARTHOLD 
mag gerust onder het genus draken gerangschikt worden. 
Het stuk komt neer op een gerechtelijke dwaling, en er 
komen diefstallen van diamanten, moorden, zelfmoorden en 
krankzinnigen in voor. De titel »de Wildeman" is ontleend 
aan Klein Duimpje, welk sprookje in het stuk een groote 
rol speelt. , 

In de laatst verloopen week werden twee nieuwe stukken 
te Parijs vertoond, die beide veel succes hadden, maar, 
daar zij typisch fransch zijn, naar aile waar8chijnlijkheid weI 
niet op ollze tooneelen wilen worden overgeplant. 

Het eerste is Le depute Leveau, comedie in 4 bedrijven 
van den bekenden critic us JULES LEMAITRE, en wordt ge
speeld in het TMdtre du Vaudeville. 

Het is een zeer geestige satyre op de Boulangistische 
kuiperijen, en terwijl men in den beginne bevreesd was 
dat de wufte Parijzenaars in hun hart nog te veel op had
den met Ie brave general om zijn partij op het tooneel ge
hekeld te zien, is het buiten verwachting zeer gunstig op-
genomen. . 

Te recht heef~ dan ouk de sChrijver er geen van de 
persoonlijkheden ingebracht, die bij het Boulangisme een rol 
hebben gespeeld, maar, zooals Auguste Vitu in den FI:S;'aro 
zegt, »M. Jules Lemaltre . '" nous montre seulement les effets I 

reflexes des evenements politiques de ces deux dernieres 
annees sur Ie bonheur de deux families, I'une de bourgeoisie 
republicaine et radicale, I'autre de noblesse reactionnaire 
et royaliste". 

Het andere stuk, Les Femmes des Amis, comedie in 3 bedrij
ven van BLUM & TOCHE, vertoond in het Tlledtre dlt Palm's 
Royal, is, zooals de titel duidelijk genoeg aanwijst, een 
hekeling van de menages a trois. 

Er worden in ten tooneele gebracht drie gehuwde neven, 
die in hetzelfde huis verschillende verdicpingen be
won en, en natuurlijk alle drie door hun respectieve vrouwen 
en huiswienden worden bedrogen, terwijl de concierge van 
het Imis hun lotgenoot is, daar ook diens vrouw al jaren 

lang een liaison heeft met zijn vriend, een bediende van 
een der drie neven. 

Alleraardigst is de wijze, waarop een van de dames en 
haar minnaar, die elkaar al lang niet meer liefhebben maar 
daar niet voor durven uitkomen, ten slotte toch met elkaar 
breken, en uiterst handig hebben de schrijvers ervoor ge
zorgd dat dien minnaar, die nu zelf gaat trouwen, geen 
bonheur sans melange te wachten staat; immers zijn aan
staande heeft al te kennen gegeven wien ze als derde in 
hun menage zal opnemen. 

In het eind der vorige maand debuteerde als de koningin 
in Ru)' BIas (Colllhlz'e Fral1(aise) madlle MORENO. Deze 
jonge dame behaalde den eersten prijs aan het conserva
toire en was een leerlinge van den beroemden acteur Worms. 
Aanvankelijk door Mounet-Sully, met wien zij speeld'e, 
te vee! ge'impressioneerd, wist zij allengs zelfstandiger op te 
treden en nam het publiek door haar schoone stem en 
zuivere, heldere uitspraak voor zich in, zo')dat zij ten slotte 
een volkomen succes behaalde. Men belooft zich veel van 
cen volgend optreden. 

DUlId:NY, een bekend acteur van het Odeon, laatstelijk 
opgetreden in La maitresse legitz'lIle van DA VYL (dat reeds 
in 1874 voor het eerst werd vertoond) zal deze maand 
Frankrijk verlaten om zich naar Rusland te begeven. Men 
betreurt zij. i heengaan zeer. 

De Nederlandsc!Je Scllouwburg te Antwerpen open de den 
18en September zijn deuren met Cllar/otte Corday (niet te 
verwarren met het gelijknamige stuk van PONSARD, inder
tijd door de Kon . Ver. lui Nederlandscll Tooneel gespeeld). 
Het is een zoogenaamd »Iyrisch drama" in 8 tafereelen, 
ontleend aan een duitsche novelle van K. FRENZEL door 
E. VAN DER VEN. De muziek met bijbehoorende ouverture 
en entre-actes is gecomponeerd door PETER BENOIT; de 
liederen zijn vervaardigd door E. HIEL. 

De eerste voorstelling was een succes, maar voornaamlijk 
voar het muzikale gedeelte. De twee hoofdrollen, Cllarlotte 
en lI£arat, werden vrij voldoende vertolkt door Mej. JULIA 
CUYPERS en door den bij ons welbekenden hr. FRITS 
BOUWMEESTER. Laatstgenoemde schijnt echter weer wat 
ruim te hebben gebruik gemaakt van zijn geliefkoosd 
oogenrollen. 

Te Landen 
hand vall de 
about my art. 
ontvangen. 

heeft een boekje het licht gezien van de 
actrice ELLEN T ERRY, getiteld Few words 
H et is door de pers met zeer welwillend 

Een nieuw weekblad onder den titel Ons Tooneel wordt 
te Antwerpen Ultgegeven. De redactie bestaat uit de heeren 
L. KRINKELS, EMM. DE BOM en GUST VERMEULEN. In 
het » T¥oord/e vooraf' lezen we dat het beoogde doe! is: 
de verhcffing van het Nederlandsell Tooneel te Antwerpen. 
Dat ze dat doe! moge bereiken helpen wij de redactie 
gaarne wenschen. 

Amstel- en Sleuteistad, Oct. '90. M. + P. 

NECROLOGIE. 
Het gezelschap van de h.h. Gebroeders A. van Lier, 

te Amsterdam, heeft een groot verlies geleden door het 
overlijden van een zijner ijverigste leden, den hr. ANDRE. 

Reeds sedert geruimen tijd door een borstkwaal aange
tast, bleef hij Ilicttemin zijn kunst beoefenen met hart en 
ziel, en wie hem overdag had on tmoet gebukt onder zijn 
lijden en met het bekende verraderlijke blosje op de kaken, 
kon ter nauwernood gelooven dat diezelfde man in staat 
was's avonds zoo opgewekt tespelen. 

Wei trad hij in den regel niet op dell voorgrond, maar 
zijn roll en, al waren ze dan ook zoogenaamde tweede 
rollen, werden steeds met de meeste nauwgezetheid vervuld. 
Door zijn gunstig uiterlijk en beschaafde manierell was hij 



bij uitstek geschikt om mannen uit de groote wereld voor 
te stellen. leder, die hem heeft gezien als Godler in de 
Prinses van Bagdad, als baron de Call1bn' in Frou-Frou, 
als g raaj de Giray in Mil1;:;;aretha Gau/liier, zal dat moeten 
beamen. Maar ook als komiek was :;ij lang niet onver
dienstelijk; men denke slechts aan zijn Alfred in Eigett
zinm:[[liez'd en aan de ontelbare mal en, dat hij ons in De 
klokken van Comeville heeft doen lachen, in de dagen voor 
1882, toen hij nog bij de h.h. Prot en zoon was geen
gageerd. 

Niet gemaklijk zal 
die vroeg verIaten . 
van ons heengegaan. 

zijn plaats worden vervuld. Rij heeft 
Op zes-en-dertigjarigen leeftijd is hij 

Het parijsche publiek heeft een van zijn lievelingen 
verIoren. 

JEANNE SA MARY de soubrette van het TItMtre Fral/rais 
is den 18 September door den typhus weggerukt, 33 jaar 
oud, in den vollen bloei van haar talent. 

Of schoon getrouwd, en gelukkig getrouwd, met den hr. 
Lagarde, en moeder van twee kinderen, bleef zij het 
tooneel getrouw, en den I September, dus zeventien dagen 
vaar haar doDd, trad zij voor het laatst op. 

Wij voelen ons niet in staat haar gaven ook maar eenigs
zins naar waarheid te beschrijven. Wie haar hebben ge
zien en gehoord, weten hoe ze door haar stem, door haar 
bevalligheid stormenderhand aller harten veroverde en, wat 
meer zegt, na de verovering wist te behouden; haar lachen, 
het lachen van "Ia neuse" Samary is onvergetelijk; deed 
het vaak de gansche zaal meeschateren, het wekte ook 
vaak een traan. En wie nooit het voorrecht genoten heeft 
van haar te bewonderen, dien kan zelfs de best geschreven 
lofrede geen denkbeeld geven van het vedies, dat haar 
dood het huis van Moliere heeft berokkend. 

Aileen willen we nog meed eel en hoe het toe val haar een 
van haar beste roll en heeft bezorgd. 

De Figaro verhaalt namelijk het volgende. 
Oorspronkelijk aileen uitmuntend in "Ie rire" komt zij 

op een goeden dag in tranen bad end op de repetitie van 
I' EtilJcelie. Pailleron ziet haar , staat verbaasd en stelt zic!"l 
voor van die gave ook voor het tooneel partij te trekken. 
De rol van SuzanlJe in Ie ;1/ollde 01t I'on s'enlluie wordt 
haar door hem gegeven en ze speelde die zoo schitterend , 
dat zelfs de souffleur door aandoening overstelpt een oogen
blik zijn werk moest staken. 

Ook in ons land telde zij vele bewonderaars ; bij dezen 
zal het aandenken aan haar even min veri oren gaan als bij 
haar landgenooten. 

EENE SOUBRETTE. 
((h'ergenolllert ttl'! de Oprecltle Haariemsclie Courant 

van 29 Sept. 1890.) 

Er is een lach minder in de wereld. een lieve, gulie lach, 
natuurlijk, ongedwongen en toch geadeld door studie en 
beschaving; de lach van een temperament. maar van het 
temperament eener artiste; een lach die u zoo vroolijk 
tegenklonk achter de dubbele rij parelwitte tan den, gelijk 
het lied van een zangvogeltje achter de blinkende tralies, 
en dan naar u toerolde over de rozeroode lippen heen, 
als welwillende, opwekkende muziek, met luchtige staccato's 
en frissche roulades, soms ook week en verteederend, alsof 
een traan hem had bevochtigd; een lach die aile muize
nissen uit uw hoofd verbande, die u deed gelooven in een 
wereld vol dwaasheden, maar zonder zorgen, vol dolle 

duivelljes, maar zonder booze demonen, een we reId waar 
aile Tartuffes ontmaskerrl, aile Trissotins vernederd, aile 
ingebeelde zieken genezen worden. 

Ret is de lach van Jeanne Samary. 
Helaas l het Ruis van Moliere draagt rouw over een drie

en-dertig jarige tooneelspeelster, sinds geruimen tijd reeds 
»societaire" van het gezelschap. Een verraderlijke typhus 
rukte haar in weinige dagen weg nit de vroolijke wcreld 
van fictie en verkleeding, waarin zij bloeide als een roos, 
waarin zij blonk als een ster. Ook een man die haar lief· 
had, oak kinderen die zij tceder verzorgde, treuren om 
haren dood. Maar talloos zijn de velen die treuren enkel 
en aileen omdat haar lach niet meer over het tooneel zal 
klinken. 

Ret luchthartige en geestige Frankrijk, welks lachlust 
nooit schijnt uitgeput, dat spotten kan met het deftigste en 
zich vermaken kan met het akeliL;ste -- heeft gevoeld dat 
het met Jean ne Samary eene zeer bijzondere vroolijkheid 
heeft vedoren. Dit was geen lach »fin de siecle" , pijnlijk 
en gerafJineerd. Ret was de lach der 17 e eeuw in al zijn 
rondheid, in al zijn dartelheid, in al zijn ongegeneerdheid, 
de lach van Dorine, die den goedigen gek Orgon in zijn 
gezicht uitlacht, omdat hij zich laat bedotten door Tartuffe ; 
de hch van T oinette, die met al de geleerdheid van doctor 
Purgon en zijne familie vrij uit den spot drijft; de lach 
van Zerbinette, die de guitestreken van Scapin tot onschul
dige grappen schijnt te maken; de lach van aile Lisette's 
en Martines uit het oude repertoire, onbeschaamd soms, 
maar zoo gezond, dat zelfs wie de dupe wordt van de 
grap, moet meelachen om de dwaasheid. 

Zeker, Moliere is groot genoeg om niet afhankelijk 
te wezen van een enkelen vertolker. Maar toch verbeeld ik 
mij dat de weemoedige sluier die zoo menigmaal zwaar 
nederhangt over de geestige tooneelen door dezen »pnnce 
des rieurs" in het leven geroepen, doffer dan ooit zal 
schijnen nu deze Dorine, deze Toinette, deze Madelon er 
niet meer is om met den adem van haren lach dien nevel 
te verj agen. 

Ik heb andere tooneelspeelsters zien optreden in de 
rollen die zij gewoonlijk vervulde. Maar, neen, het was 
hetzelfde niet. Niemand wist zooals zij in Le malade z'lllagi
lIaire den idioten Thomas Diafoirus op zijn kinderstoel 
te zetten of, door pruik en toga onkenbaar gemaakt, den 
anncn Argan te doen rill en \ oor de bedreigingen der 
faculteit. Niemand wist de provinciale precieuse, de dochter 
van den burgerlijken Gorgibus, zoo in den vollen luister 
van haar sentimentaliteit en ha re letterkundige droomerijen 
te laten optreden als zij. En toen Pailleron, die bemerkt 
had welk een rijk en veelzijdig talent dit nichtje van Au
gustine en Madeleine Brohan van de natuur had meege
kregen, die lieve rol van Suzanne in Le monde OU I'on 
s' ennuz'e en die on vergelijkelijk schoone rol van het jonge 
meisje in l' Elillcelle voor haar had geschreven, toen bleek 
het »qu'elle n'avait pas seulement Ie rire, mais aUSSI les 
larmes". In I'ElI'ncelle heb ik haar het laatst zien optreden Zij 
was wat zwaar geworden vonr het fysi ek van die rol ; het toiletje 
dat ik haar bij de creatie had zien chagen was door een 
minder schilderachtig kostuum vervangen, dat thans beter 
paste bij hare vormen; de petite filleule zag er minder 
jong uit dan vroeger. Maar zoodra die guile lach van het 
kind over het tooneel klonk, afgewisseld door dat grappig 
nagebootst hondengeblaf en door het gekraak der hazel
noten tusschen de smakelijk witte tanden - toen was het 
geheel nog de Antoinette van vroeger, die zoo hartelijk 
lacht wanneer zij met de declaratie van den ouden notaris 
den gek steekt, en die het diepe leed van haar hartje zoo 
goed weet te verbergen en de tranen van haar stem zoo 
aandoenlijk lief weet te smoren, wanneer zij ten slotte, om 
haar lieve »marraine" gelukkig te zien, deze den knappen 
luitenant overlaat en zich voordoet alsof ze dien notaris 
wei hebben wil. 
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Die 1'01 van Antoinette is, gelijk men weet, ook zeer 
geliefd bij sommige N ederlandsche tooneelspeelsters en geldt 
zelfs voor een lijfstukje van de aankomende leerlingen del' 
Tooneelschool. 

lk heb die rol daar meer dan eens zien spelen; maar 
eerst toen heb ik goed begrepcn hoe kunstig het was om 
te kunnen lachen zooals Jeanne Samary. Een zenuwachtig, 
half hysterisch geschater werd dikwijls voor den dag ge
bracht; de hand en werden soms in de zijden gezet en het 
bovenlijf werd heen en weer gedraaid; men kreeg wei den 
indruk van een kind dat door het dolle heen was, maar 
niet ,::tien van een meisje dat een voudig lacht omdat haar 
gezonde, jonge natuur geen andere manier van spreken kent. 

Jeanne Samary had ook achter de schermen dat guile, 
vroolijke en dat teerhartige, waardoor haar talent zich onder
scheidde. Ik herinner mij de opvoering van een stuk dat 
voor den jongen schrijver een :oechec" dreigde te worden, 
en ook werkelijk geworden is. Bij elk bedrijf werd het 
publiek koeler en weerbarstiger; bij elk bedrijf werd er 
meer gehoest en gcschuifeld. Achter de schermen doolde 
de schrijver rond in zijn rok en zijn witte das, de spelers 
van zijn stuk complimenteerende en in de hartelijke opbeu
rende woorden van enkele vrienden de kracht puttend om 
zich tegen de dreigende nederlaag te wapenen. Bet langst 
hield Jeanne Samary, die met haren echtgenoot, den heer 
Lagarde, in de coulissen rondliep, den strijd vol van het 
tooneel tegen de zaal. Zij had in het stuk niet te spelen, 
maar zij gaf wen ken aan een paar medespelers, drukte 
den schrijver voortdurend de hand of drukte soms 
flinkweg haar roode lipjes op zijn wangen, balde haar 
vuistjes tegen het publiek, wanneer er gehoest en geschui
feld werd, en sprak ten slotte nog van een »tres joli suc
ces", toen niemand, behalve de schrijver aan dat succes 
meer durfde gelooven. 

Jeanne Samary was een dier Fransche actrices (er zijn 
er weinige buiten de gesubsidieerde theaters, en zelfs in deze 
zijn ze zeldzaam), die het er op gewaagd hebben een be~ 
hoorlijk huwelijk te sluiten voor den ambtenaar van den 
Bltrgerlijken Stand. Zij had haar »petit menage honnete". 
Baar echtgenoot, een zoon van goeden huize, behoorde 
tot de Parijsche handelswereld en was noch een »artiste", 
noch een »boheme". Wie haar zag moest toegeven, dat het 
hlolwelijk haar talent niet verminderd en aan haar succes 
niet geschaad had. Van vele andcren kan ditzelfde niet 
gezegd worden. V ooral wanneer zij met een kunstbroeder 
zich verbinden, loopen tooneelspeelsters dikwijls gevaar 
voor de kunst veri oren te gaan. De associatie in huis 
werkt de associatie op de planken wei eens tegen. De 
drukten in het huishouden zijn over het geheel niet gunstig 
voor de artistieke vorming. Zelfs een zoo lieve en begaafde 
actrice als Blanche Baretta is, zegt men, niet meer dezelfde 
sinds zij madame Worms is geworden en op het affiche 
madame Baretta-Worms heet (niet Worms-Baretta, want 
te Parijs hebben de actrices niet de dwaze gewoonte om, 
als zij trouwen, haar oorspronkelijken tooneelnaam prijs te 
geven). Meestal gelukt de echtelijke associatie van twee 
artisten nog het best, wanneer zij aan twee verschillende 
theaters werkzaam zijn en elkaar dus niet telkens kunnen 
controleeren. Maar zelfs dan is het genoegen van den 
echtgenoot niet altijd onvermengd, wanneer hij zijne vrouw 
in een harer verliefde rollen gaat bewonderen en haar 

hoort zuchten en kirren in de arm en van een ander. Too
neelkussen kunnen ook wei eens jaloersch maken. En 
treft de tooneelspeelster een echtgenoot die in talent verre 
beneden haar staat, een echten »cabotin" van de tiende 
s~ort, - dan is het dikwijls met haar levensgeluk nog 
spoediger gedaan dan met haar talent! Naast het zeer 
nette huishoudentje van Worms en Baretta en het »joli 
petit menage Truffier·Mole", zijn er vrijwat minder gelukkige 
voorbeelden te noemen; en het lot eener jonge, rijkbegaafde 
tooneelspeelster, die eens door Fran<;ois Coppee als eell 
ster van de eerste grootte aan den tooneelhemel ontdekt 
werd, is aileen daarom zoo treurig, zoo zonder toekomst 
geworden, omdat zij zich met een acteurtje even slecht van 
inborst als onbeduidend van talent heeft verbonden. 

Francisque Sarcey heeft nog zoo p;root ongelijk niet, wan
neer hij, als men hem verhaalt van actrices die zulke voor· 
beeldige huismoeders zijn, half hoofdschuddcnd zegt: , »je 
ne leur demande pas <;a". 

Maar Jeanne 6amary is werkelijk even gelukkig geweest 
in haar huis als op het tooneel. Zij heeft haar man en 
haar kinderen even vroolijk gemaakt als het publiek. Baar 
talent was groot genoeg en frisch genoeg om in het huwelijk 
niet onder te gaan. Baar succes was »de trop franc aloi" 
om onder het verlies van het jufferschap te lijden. Zelfs 
in de fauteuils d'orchestre is zij even luide toegejuicht 
»avant" als »apres la noce". Zij heeft in ieder opzicht een
voudig haar gulle natuur gevolgd, en noch de chimeres van 
de BClises, noch de pruderie van de Armandes zijn ooit 
in haar smaak gevallen. 

Zij was geheel en al eene echte soubrette van Moliere. 
Wie lacht er nog eens zoo als zij? 

ANTONIO. 

ADVERTENTIEN. 

NEELMEIJER'S Ka~in~t Inti 
is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
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Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam. 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschriff gratis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redaclie betre/fende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid van het 
Hoofdbestuur. JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betre/fende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Vitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

1.2 r OVEMBER 1890. xxe J AARGANG. 

INHOVD: 
Officieel Gedeelte: Aan den lezer._ Vergadering van het Hoofd

bestuur. - Vit onze Afdeelingen. 
Niet Officieel GedeeIte: Vii de Amstelstad. - Vii de Maasstad. -

Vit het Buitenland. - Repertoire. - Nieuwe Vitgaven. 

Officieel Gedeelte. 

.Aan den Lezer, 

omstandigheden, ona(hankelijk van onzen wil, 
maakten het onmogelijk het derde nummer op den gewonen 
datum te doen uitkomen. Dit vl!rschijnsel zal zick in ket 
vervolg nag wel mee1' opdoen . Men zij zoo vriendelijk het te 
wijten aan den abnormalen toestand, waarin ons tijdschrift 
verkeert. 

Evenals het tweede, bevat dit nummer lOin plaats van 8 
pagina's. Wij zijn dus reeds 4 bladzijden vOQr·uit. Wanneer 
nu, zooals het zich laat aanzien, de volgende afievering 12 
bladzijden groot zal zijn, dan zal die afievering voo1' Nr. 4 
en 5 gelden, u'ijl het voor vijf nummers vereischte ann tal van 
40 pagina's dan juist bel'eikt is; en, zooals men weet. zijn 
wij door de begrooting aan een bepaald aantal bladzijden 
per jaargang gebonden. 

De Redactie. 

VERGADERING V AN HETHOOFDBESTUUR. 
Zaterdag I November j.1. vergaderde het Hoofdbestuur. 

Ter vergadering waren aanwezig de H.H. Prof. A. G. van 
Hamel, Jhr. Henry Tindal, L. J. Plernp van Duiveland. 
Marcellus Emants, J. A. Hellff, Den. de Lange, M. B. Men
des da Costa, Jean Browne en Dr. C. I. Vinkesteyn. 

Bij het openen der v ergadering herinnerde de Voorzitter 
"aan het droevig besluit, dezer dagen door de Staten·Generaal 
genom en, waarbij verklaard werd, dat Z. M. de Koning 
wegens ziekte buiten staat was de regeering waar te nernen. 

------------------------------------
Hij meende in dezen bijzonderen kring het Jeedgevoel te 
mogen uitspreken waarmede deze toestand elk N ederlander 
vervult, die gehecht is aan den persoon des Konings en aan 
de roemrijke tradities van het H uis van Oranje. Hij was 
overtuigd zoo doende te handelen niet aileen in den geest 
van aile Hoofdbestllurders, maar ook in den geest der Ver
eeniging. Immers, het Tooneelverbond is door bijzondere 
banden van sympathie en erkentelijkheid aan Z. M. den 
Koning en zijn H uis verbonden. De belangstelling door 
den Vorst op verschillende wijze betoond in de ontwikke
ling van het nationaal tooneeL reeds op zich zelf hoog te 
waardeeren, komt in het bijzonder onze Vereeniging ten 
goede, getuige de vorstel~ike bijdrage, waarmede het budget 
der T ooneelschool jaarlijks door den Koning ondersteund 
wordt." Aile leden van het H oofdbestuur betuigden hunne 
hartelijke instemming met de woorden van den Voorzitter. 

Ingekomen was o. a. het bericht, dat er na de laatste 
vergadering nog 2 antwoorden op de uitgeschreven prijs
vragen waren ingekomen. 

Naar aanleiding van een onderzoek, door h et Hoofd
bestuur ingesteld Ilaar den toestand van het grafmonument 
van Mevr. Kl eine, werd besloten een jaarlijksch krediet 
voor htCt ollderholld van dit monument toe te staan. 

Tengevolge van het afnemen van het ledental en het 
toenemen der uitgaven, werden middelen beraamd om 
nieuwe afdee1ingen op te rich ten en de bestaande afdee
Iingen te versterken . 

In overeenstemming met een wensch, uitgesproken op 
de laatste Algem eene Vergadering, werd de naam »Appli
catietooneel" gewijzigd. De le instelling zal den naam 
),Oefentooneer' dragen. 

Ook werd voorloopig van gedachten gewisseld over de 
denkbeelden van sommige H oofdbestllurders betreffende 
llitbreiding der werkzaamheid van het Verbond. In verband 
met d e financi eele kosten aan deze plannen verbonden werd 
den Heer Tindal opgedragen daarover in de volgende ver
gadering verslag uit te brengen. 



De rooster van aftreding der Roofdbestuurders, in deze 
vergadering opgemaakt, zal in het volgende nummer bekend 
gemaakt worden. 

AMSTERDAM, 
2 November 1890. 

De Algemeene Secretan's 
C. I. VINKESTEYN. 

UIT ONZE AFDEELINGEN. 
AMSTERDAM. - Den 29n October j. I. had een alge

meene vergadering der Afdeeling plaats. 
Door de afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werd 

bij monde van den Reer Scholten verslag uitgebracht over 
het aJdaar verhandelde. De rekening en verantwoording 
over het afgeloopen dienstjaar werden goedgekeurd. Ret 
batig saldo bedraagt ruim f 70. Daar tegen verwach
ting de AJgemeene Vergadering van het Tooneelverbond 
in Mei j. I. te Amsterdam had plaats gehad, kon geen 
aflossing plaats hebben van een schuld van / 300, die 
op de Afdeeling drukt. Ret aantal leden steeg in het 
afgeloopen jaar tot 68 I; het Bestuur blijft er steeds op 
bedacht dit aantal te vermeerderen. 

Op voorstel van het Bestuur werd besloten aan 3 leer
lingen der Tooneelschool uit de Afdee!ingskas cen subsidie 
toe te kennen. 

Ter vervanging van den Reer M. B. Mendes da Costa, 
die wegens zijn benoeming tot lid van het Roofdbestuur 
voor zijn bestuurslidmaatschap had bedankt, werd tot lid 
van het Bestuur gekozen de Reer B. L. Gompertz. 

Rierop deelde een der aanwezige leden mede. dat hij 
met groot leedwezen had gezien, dat een der oud-Ieerlingen 
van de Tooneelschool zich verbonden had aan een Too
neel~ezelschap. waar zij verplicht was op te'treden in rollen. 
beneden de waardigheid van een oud·leerlinge onzer School. 
Hij verzocht het Bestuur der Afdeeling er bij de Commissie 
van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool op aan te 
dringen de belangen der leerlingen ook na het verla ten der 
School te behartigen. De Reer Bouberg Wilson wijst er 
op, dat het Reglement der School voorschrijft, dat de leer
lingen geen engagementen mogen sluiten zonder goedvinden 
van den Directeur, die hieromtrent in overleg treedt met 
de Commissie van Beheer en Toezicht. Rebben zij echter 
eens de School verla ten , dan bl\jven zij natuurlijk vrij in 
het sluiten hunner contracten. Wenden zij zich evenwel 
ook later tot de Commissie, dan is deze altijd gaarne be
reid hen met advies bij te staan. De hier bedoelde leer
linge had echter de School verlaten, voordat zij eindexamen 
had afgelegd en had bij het contract, dat zij een jaar na 
haar afscheid van de school gesloten heeft, het advies der 
Commissie niet gevraagd. 

Vervolgens bracht de Reer F. van der Goes ter sprake 
het optreden der leerlingen bij open bare tooneelvoorstel
!ingen, dat hij zeer afkeurde. Deze opinie werd niet 
gedeeld door den Voorzitter en eenige andere leden. Een 
motie van den Heer Van der Goes, luidende: "De verga
dering spreekt den wensch uit, dat voortaan geen leer
lingen dan uit de hoogste klasse der vakschool aan open bare 
tooneelvoorstellingen deelnemen en verzoekt het Bestuur 
dezen wensch aan het Hoofdbestuur over te brengen", 
werd verworpen. 

Niet Officieel Gedeelte. 

UIT DE AMSTELST AD. 
.:lalon be~ ~ariet£~. - ~on. ~er. 

"bet JIleb. ~ooned". 
Wie ooit omtrent de verdiensten van Le Barbier de Seville 

in het onzekere moge geweest zijn, BEAUMARCHAIS zelf 
niet. In eene »lettre moderee", geschreven naar aanleiding 
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van het kabaal bij de eerste opvoering (23 Febr. 1775) 
en met het doel zeker criticus een weillig de ooren te 
wasschen, worden zij aangewezen op zoo geestige wijze, 
dat men den tel kens om een hoek kijkenden eigenwaan 
van den auteur er om verge ten mag. 

Bedoeld journalist »etabli dans Bouillon avec approba
tion et privilege" had o. a. gezegd: "Ret stuk heeft geen 
plan". "Geen plan?" roept Beaumarchais uit. »Ziehier: 
Un . vieillard amoureux pretend epouser demain sa pupille : 
un Je~ne amant pl,us adroit Ie previent, et, ce jour meme, 
en fait sa femme a la barbe et dans la maison du tuteur". 

Zoo juist deze weinige woorden den hoofdinholld van 
het stuk weergeven, zoo weinig herinneren zij aan het 
flikkerende, het schitterende ervan. Is het niet als een 
kleurig vuurwerk met hoogopschietende, helle sterren en 
pittige slagen? Met den mond blij lachend naar boven 
kijken de mensch en zoo'n ster na, en als zij heel hoog 
met een. vullenden vasten slag barst, krijgen zij een gevoel 
van stevig staan. Zoo gaat het onzen geest bij het spran
kelen van Figaro's vemuft. 

Bet publiek is der directie van den Salon des Varieles 
dank schuldig, dat zij dit fraaie stuk deed opvoeren. Jam
mer, dat het niet in eene betere vertaling geschiedde. 
Daar gelaten, dat de vertolker (V. D. S.) b. v. geene 
moeite schijnt gedaan te hebben L'Eveille »des syllabes 
baillantes" te doen zeggen in plaats van "Rien .. qu'en ... 
I'en . .. ten.. . dant... parler" (»syllabes" zegt Beaumar
chais, »qm feraient bailler un mort"). had hij toch moeten 
zorgen, niemand onzin te laten uitkramen, - waar de 
schrijver het niet doet, weI te verstaan. i.£n laat hij Rosine 
niet iets allerdwaast zeggen, waar zij aan het slot van het 
twep.de bedrijf uit Lindors brief leest, dat hij haar aanraadt 
open spel met haar voogd te spelen? Er staat: »il me 
recommande de tenir une querelle ouverte avec mon tuteur ' 
j'en avais une si bonne!" Uit het begin van het derd~ 
bedrijf blijkt dan ook al dadelijk beter, wat Lindor-Alma
viva bedoeld heeft. 

Bet decoratief van het eerste bedrijf was zeer fraai, 
vooral het achterdoek. In de kamer van de volgende 
bedrijven, ware, meer overeenkomstig de werkelijkheid, de 
schoorsteen beter weggebleven: in verreweg de meeste 
huizen te Sevilla en andere zuidelijke steden van Spanje 
vindt men in de woonkamers geen stookgelegenheid. 

Figaro was de Hr. POOLMAN. Was de Hr. Poolman 
?ok Figaro? Zeer dikwijIs. Niet echter waar hij te veel 
m de zaal speelde, eene fout trouwens, die bij herhaling 
door anderen gemaakt werd. Zijn eerste opkomen was 
niet zeer gelukkig: Figaro-dichter moet anders zijn dan 
Figaro-vertrouwelirtg; overigens was het zijne schuld niet, 
dat het eerste bedrijf niet het beste van het heele stuk 
werd. Wei die van den Hr. MALHERBE. Rem zaten de 
kleeren van Graa.J Almaviva mooi genoeg om het lijf, maar 
hij stak er te weinig van Graaf AImaviva in. Deze edel
man kan in werkelijkheid bij zijn ex-kamerdienaar en tegen
woordigen helper ill geest niet halen; hij is echter voor
namer en tot die voomaamheid behoort het kunnen appre
cieeren van Figaro's zetten, waardoor hij boven dezen nog 
een.e andere dan maatschappelijke meerderheid moet schij
nen te bezitten. Daarin dient zijn tegenspel in het eerste 
bedrijf te bestaan. De Hr. Malherbe verzuimde daar zich
zelf te verheffen en tevens relief te geven aan het spel van 
den Hr. Poolman. Over het geheel verleende de Hr. 
Malherbe zijn roI niet het minste karakter. 

Het uiterlijk van Mej. ANNA BEUKJo:RS, als Rosine, maakte 
het verklaarbaar, dat zij AImaviva's liefde gewonnen had, 
en wij vergeven het Figaro gaarne, dat hij een enkel oogen
blik bijna nog wat anders dan helper van den Graaf had 
kunnen worden. 

Jammer, dat zoo goed aIs niets terecht kwam van het 
prachtige tooneeltje in het tweede bedrijf, waar Rosine 
veinst in flauwte gevallen te zijn en Bartholo van die gele-



genheid gebruik maakt den brief van den soldaat - zooals 
hij denkt, van haar neef - zooals hij ziet, te lezen. In 
plaats van daartoe half achter haar stoel te staan, zonder 
intusschen haar pols langer dan een oogenblik los te laten, 
ging Bartholo (de Hr. LUDOLF) op een paar passen afstands 
van Rosine, en liet haar op den stoel aan haar lot over! 
Van het schalke opkijken naar den bedr()gen oude kwam 
dan ook niet vee!. liet begin van deze scene had anders 
zoowel van den Hr. Ludolf als van Mej. Beukers beters 
do en verwachten. Eerstgenoemde vervulde zijne rol met 
zeer veel ijver, zoo zelfs, dat hij eenige malen, als hors 
d'oeuvre, beproefde de lawaai makende engelen met zijne 
blikken wat tam te krijgen. 

Zeer te betreuren is het, dat Rosine's spel niet au niveau 
van haar uiterlijk was. 
De Hr. KUHN was als Don Bazz'le enkele malen recht 

op dreef; vooral beijverde hij zich iets te maken van het 
zeer tnoeilijke zeg-stukje in het tweede bedrijf, hoe de laster 
werkt. Ook speelde hij vrij goed het »nu begrijp ik er 
niemendal meer van" in het derde bedrijf. 

L' Eveille (de Hr. SPEET) deed zijn naam eer aan! Niet
tegenstaande Figaro hem een slaapdrank had doen slikken, 
verkoos hij niet met behoorIijke tusschenpoozen te geeuwen; 
wat zijn werk was. 

* * * 
Weer heeft die »Wereld, waarin l1Wl zich verveelt" het 

publiek kostelijk vermaakt. 
Mej. S. DE VRIES debuteerde bij de Kon. Ver. het 

Nederlandsch Tooneel in de rol van Susanne de Vz'llzers. 
Al had het niet met vette letters op het affiche gestaan, 
haar spel aileen zou het ODS wei verteld hebben. Wat 
een vertoon van druk, opgewonden doen; hoe men daar
achter natuur miste! Deze rol is voor haar nog een boven
werp, om met GEEL te spreken, iets, waarnaar zij springt 
in plaats van het onder de knie te hebben. Dit is echter 
geen verwijt aan iemand, die voor het eerst op de planken 
komt. Mej. de Vries heeft getoond, zooals zij tn elke 
eenigszin~ voor haar geschikte rol zou gedaan hebben, 
talenten te bezitten, waarvan het te betreuren ware, indien 
hun geene gelegenheid geboden werd zich te ontwikkelen. 
Aan hare stemvorming vooral dient groote zorg besteed. 

Wanneer Mevr. DE VRIES, die als Her!ol?z'n de Reville 
optrad, iets verweten moet worden, is het, dat zij »plus 
royaliste que Ie roi" was. De Hertogin heeft het land aan 
de vervelende deftigheid en de deftige verveling, die haar 
om ringen, en zij zegt het den lieden in het gezicht. Echter 
behoort zij tot die ouderen, die, ook voor het uiterIijk, den 
volmaakt go eden toon weten te bewaren. De tooneelspeel
ster, . die haar voorstelt, dient dus vooral zekere grenzen 
niet te buiten te gaan. V rijmoedigheid van spreken en 
oordeel vellen ontaarde niet in eene soort gewilde brutaalheid. 
Van dit euvel nu was het spel van Mevr. de Vries niet 
geheel vrij. Overigens lag het zeker niet aan haar, dat zij, 
als vertaling van »il eta it bete comme son sabre" iets te 
zeggen kreeg, dat in de gedrukte vertaling van Dr. DE JONG 
niet te lezen staat en, zelfs in den mond van de Hertogin 
de Reville, niet behoort. 

Mevr. PAUWELS-VAN BIENE heeft door haar spel Gravin 
de Ceran niet tegenover de Hertogin weten te plaatsen. 
Daartoe was het te lusteloos. Bijzonder was dit het geval 
in de serre-scene, waar zij met de Hertogin het doen van 
drie paartjes te bespieden heeft. Daar had zij soms iets 
van iem3.nd, die oj) het tooneel het stuk zat aan te kijken. 

Het ware ondankbaar van de overige vertooners niet te 
noemen den Hr. TOURNIAIRE en Mej . LORJE. Wat aller
aardigst paar Raymond gaven die twee te zien I Zij ten 
minste deden, wat zij konden, om contrast te scheppen, 
en zonder in het dolle te vervallen. 

Bij het uitgaan; 
»Mooi!" 
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»Mooi? Mooi droog!" 
Horribile auditu! 
~I~ ~ 

P.S. Een verkeerd geplaatste komma maakte in mijne beoordeeling 
van Graaf Essex (2e nommer) een zin tot onzin. Men leze dien 
(bladz. '3, kolom 2, reg. 5 en volgende) a. v.: 

»liet gij die vrouw, heerschende eerst, beminnende en liefdes herin
nering koesterende daarna, omringd door vijanden van haren gunsteling 
en hem daarom te eer de hand boven het hoofd houdende; beducht 
voor zijn trots en zijne eerzucht en hem daarom aan zijn lot over-
latende?" A. 

Er is nieuws op tooneelgebied, van veel gewicht. 
De Hr. BOUWMEESTER wil een eigen Schouwburg stich ten, 

en de Koninklijke Vereen iging he! Nederlandsch Tooneel, 
wier voortbestaan nog slechts tot 1 September 1891 verze
kerd was, zal in de eerstvolgende jaren niet worden ont
bonden, maar haar ondernomen taak voortzetten. 

Ware tooneelvrienden kunnen het laatste bericht niet 
anders dan met genoegen vernemen. Want al heeft men 
dikwijls, zeer dikwijls der Koninklijke Vereeniging zware en 
minder zware verwijten naar het hoofd geslingf!rd, die geens
zins aile on verdi end waren, al heeft zij dikwijls gefaald 
waar ze dacht goed te handelen, al heeft ze door de om
standighedf!n gedwongen niet altijd kunnen doen wat in 
het belang was van de kunst, toch zal ieder, zelfs de meest 
overtuigde tegenstander der Vereeniging moe ten erkennen 
dat het tooneel in ODS land veel aan haar is veiplicht. Het 
is waar, er zijn in de laatste jaren andere combinatien 
ontstaan, die onze sympathie evenzeer verdienen, m~ar 
uitgediend heeft he! Nederlandsch Tooneel nog lang met. 
Het is nog steeds het eerste tooneelgezelschap van de 
hoofdstad. Van harte wensch ik der Vereeniging toe dat 
de volgende jaren van haar bestaan haar zelve batige saldo's 
en haar vrienden av::mden van waar kunstgenot schenken. 

Het bericht omtrent de plannen van den Hr. Bouwmeester 
heeft niet aileen mij t), maar ook allen, met wie ik erover 
sprak, - en ik kan verzekeren dat het er velen waren - leed 
gedaan, en ter wille van de kunst, en ter wille van de 
vereeniging he! Nederlandsch Tooneel, en ter wille van den 
Hr. Bouwmeester zelf. 

Wat toch zal er gebeuren? Ais de plannen verwezen
lijkt en de geruchten daaromtrent werkelijkheid worden, 
zal er in de Plantage een Bouwmeester-schouwburg komen, 
waarin de Hr. BOUWMEESTER en Mevr. FRENKEL zullen optre
den. »Met wie en in wat voor stukken ?" wordt er algemeen ge
vraagd. Het antwoord daarop kan ik niet geven. Ik kan 
aileen gissen. Voor de hand ligt het vermoeden dat de 
Raad van Beheer van het Nederlandsch Tooneel zijn uiterste 
best zal doen om zijn overige artisten bijeen te houd en; 
het verlies van de twee bovengenoemden is al erg genoeg. 
Waar zal dus de nieuwe onderneming er andere vinden? 
Wie er beschikbaar waren zijn pas door de HH. DE VOS & 
VAN KORLAAR geengageerd. En de stukken? Ja, wat daar
over gemompeld wordt, zal ik maar liever voor me houden. 
A bon entendeur salut! 

Maar ik mag niet ~vooruitloopen. AI geloof ik voor mij 
clat de Hr. Bouwmeester meer in zijn eigen belang handelde 
door bij het Nederlandsch Tooneel te blijven, en dat de kunst bij 
zulk een afscheiding niet a!1ders dan lijden kan, de Hr. Bouw
meester weet ' beter dan ik wat er aan het directeurschap van 
een schouwburg vast is. Twee mal en reeds, eens te Rotterdam 
en eens hier, heeft hij den veldheersstaf gezwaaid; voor 
hem hoop ik dat mijn sombere vermoedens niet uitkom':!n 
en dat, neemt hij dien staf ten derde male op, hij zijn 
troepje ermee ter overwinning zal leiden. 

2 Nov. '90 M. B. MENDES DA COSTA. 

I) Men zij erop bedacht, dat 'ik in deze zaak, gelijk in alles wat 
ik in ons blad met mijn naarn onderteeken, slechts mijn persoonlijk 
gevoelen uitspreek. Waar ik uit naam van het Hoofdbestuur van het 
Tooneelverbond schrijf, zal men dit uitdruklijk vermeld vinden. 



UlT DE MAASSTAD. 
Falsoen is de veelzeggende, bijna dreigende tite! van het 

tooneelspel des Heeren MARCELLUS EMANTS, 18 dezer in 
den Tz'voH-schouwburg opgevoerd. 

Gustaaf Staphorst is weduwnaar van een vrouw beneden 
zijn stand en vader van vier kinderen: Carolien verloofd 
met Willem Huisum, journalist met groote plannen maar 
kleine beurs; Jan, die eerst studeerde, doch schilder wil 
worden; en Jetje en Kareltje, welke nog door het leven 
ravotten. Aile vier zijll min of meer in vrijheid opgevoed. 
Staphorst's schoonzuster, Margaretha Blom, bestiert de huis
houding. De familie leidt een prettig leventje, totdat geld
gebrek Staphorst Iloodzaakt de hulp in te roepen van zijn 
)luster, de weduwe Gertrude Eltenburg, geb. Staphorst Deze 
'is be reid te helpen, op voorwaarde dat zij het huisgezin 
volgens haar beginselen van fatsoen en manieren hervormen 
mag; de zwakke Staphorst stemt toe en ill het eerste bedrijf 
doet Gertrude haar intrede. 

Nu spitst ge u wellicht op eenige komische botsingen 
tusschen de dame van fatsoen en de onbedorven harten 
der kinderen, waarde lezer? Het spijt ons u te moeten 
te!eurstellen; de Heer Emants heeft zijn taak ernstiger op
gevat; de knechts mogen nu en dan schertsen, voor de 
familie begint onmiddellijk het drama. Carolien wordt ge
dwongen haar engagement af te breken; neen, zij behoeft 
zich met niets te bemoeien; tante Gertrude stumt zelf 
Huisum weg en be!ast zich met het onderscheppen der 
verdere correspondentie. Tante tracht haar later neef 
George op te dringen, wiens zaken wrak staan en die in 
Carolien een goede partij denkt te vinden. Eindelijk wordt 
het 't fiere meisje zoo lastig gemaakt, dat zij besluit het 
aanbod van Mevr. van Goor aan te nemen en deze naar 
Indie te vergezellen; zij verdwijnt plotseling. Jan laat zijn 
schilderen varen op verlangen van tante en wordt een 
speier. Waarom hij zich niet i:1 het geheim aan zijn kunst 
blijft wijden, begrijpen wij niet. HH. studenten hebben 
toch ook vrijen tijd en aan het studeeren schijnt tantelief 
niet te hechten; zij informeert meer of hij in een chique 
club is en - - - of hij een liaison heeft. »Ik bedoel 
»een amourette met een meisje uit den burgerstand. Dat 
»zou hem voor veel kwaad behoeden en naderhand kan 
»je zulke dingen gemakkelijk afkoopen." Tante heeft zeer 
geavanceerde ideeen. 

Kareltje toont zich het meest ontvankelijk voor de nieuwe 
leer; hij weet er althans profijt uit te trekken. Hij wordt 
een gluiperd, doch aan het slot van het tweede bedrijf 
door twee politiedienaars dronken thuis gebracht. Ge!ukkig 
gaat echter bij hem ook de natuur boven de leer, en als 
hij verneemt, dat Tante hensch niet terugkomt. roept hij 
uit: »Nu - - - dan heb ik gisteren vier borreltjes 
»gedronken en drie sigaren gerookt; maar ik doe 't nooit, 
»nooit, nooit weer!" 

J etje laat zich in het geheel niet temmen en loopt ook 
het huis uit. Margaretha wordt het verblijf in haar zwa
ger's woning door de lage toespelingen van Tante onmoge
lijk gemaakt. Staphor~t gaat zijn kinderen zoeken, en zoo 
dineert Gertrude aan het einde van het tweede bedrijf 
aileen. 

Of schoon een beetje gezocht, weet de schrijver hier zijn 
stuk op een goede hoogte te brengen j dit moment moet 
pakken. Jammer, dat de alledaagsche ontknooping en ver
zoening in het laatste bedrijf zoovee! bederft; aileen het 
slot is vrij aardig. 

Ve!en· houden er van, den inhoud van nieuwe stukken 
te lezen, werd ons van bevriende zijde gezegd. Tegen dit 
systeem is nog al wat in te brengen; luchtige blijspe!en en 
intrige-stukken verliezen voor hen, die ze nog zien zullen, 
vee! aantrekkelijkheid, wanneer de handeling en verhaspe
ling door de verslaggevers wordt medegedeeld. Ditmaal 
heeft deze wijze van wcrken ons evenwel van een uitvoe-
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rige oordeelvelling ontheven; slechts enkele opmerkingen dus. 
In de eerste plaats achten wij de figuur van Tante Gertrude 

onaannemelijk. Slechte daden kunnen door ondeugden, soms 
door overdreven deugden, worden verklaard; dat men 
evenwel, aileen gedreven door den drang naar fatsoen, zoo 
heksachtig handelt als deze dame is o. i. in strijd met de 
waarheid. AI kan men ons wellicht een voorbeeld noemen, 
dan nog zouden wij volhouden, dat het slechts een groote 
uitzondering geldt, en op zulke uitzonderingen mag men 
een stuk als Falsoell niet bouwen. Waarom niel een beetje 
licht aangebracht om haar duivelachtig karakter eenige 
menschelijkheid te verleenen? Indien de schrijver had 
kunnen goed vinden haar meer het slachtoffer van haar 
drijven te makell of althans had doen hande!er., zonder 
de gevolgen harer dad en te overzien, wanneer hij had aan
getoond dat een overdreven eisch naar fatsoen onder zekere 
omstandigheden misdadig kan worden, Tante Gertrude had 
menschelijker, minder zwart geteekend kunnen wo;den en 
de kwestie ware zuiver gesteld geweest. Thans is zij het 
alles behalve, vooral tegenover den onnoodig zwakken 
Staphorst. Door te veel te willen bewijzen, heeft de geachte 
schrijver o. i. zijn doe! voorbijgestreefd. 

Op blijspeltoon behandeld, hadden ook de handelingen 
der kinderen minder overdreven kunnen zijn; het wegloopen 
van Jetje, het gluipen van Karel, het schulden maken van 
] an m0eten waarschijnlijk dienen als uitvloeisels van het 
drijven van Tante Gertrude. Eenmaal zoo zwart begonnen, 
moest de schrij ver later zwart op zwart leggen. De karakters 
der kinderen zijn overigens zeer verdienstelijk geschctst en 
aan enkele tooneeltjes, waarin zij hun jeugd eens botvieren, 
herkent men de meesterhand. Margaretha is flink geteekend 
en de fig-uur van George mag gelukkig geslaagd heeten, 
terwijl de tegenstelling tusschen de knechts Toon, den ouden 
getrouwe, en Louis, die weggaat, omdat Meneer hem twee
maal kerel heeft genoemd, den achtergrond aardig stoffeert. 
Ook de Laer is een aardig type. 

De Heer Emants is meester over de taal en Falsoen is 
in fraai N ederlandsch geschreven; bij de lectuur vooral 
geniet men van de kernachtige gezegden, fijne toespelingen 
en vloeienden dialoog. In het Se Tooneel van het 3e 
Bedrijf laat de schrijver Staphorst zeggen : "Onze voorouders 
»deden dwaas, toen zij van boom en en struiken schepen 
»eri zwanen knipten; zullen wij nu die dwaasheid toe gaan 
>'passen op de mensch en ?"; zou in deze woorden niet een 
wenk liggen, in verband met het onmiskenbaar talent van 
een onzer beste literatoren en de eischen van 4et moderne 
tooneelspel ? 

De vertooning was over het algemeen genomen zeer vol
doende. Door haar tactvol spel wist Mevr. VAN WESTER
HOVEN het weerzinwekkende in Tan/e's karakter eenigszins 
te matigen; deze dame belooft een groote aanwinst voor 
het gezelschap te worden. In de hartstochtelijke tooneelen 
had Mevr. MULDER-RoELOFSEN (Carolien) uitstekende oogen
blikken; \Vanneer zij opgeruimd moet wezen, heeft haar 
stem iets gemaakts, dat wellicht spoedig is af te leeren; 
wij mogen in haar een actrice begroeten, welke talent, 
beschaving, gevoel en jeugd op aangename wijze in zich 
vereenigt. Karel/je (Mej. POOLMAN) maakte het wellicht wat 
erg bont, doch zoo'n knaapje vergeeft men veel. Bepaald 
verkeerd vonden wij het kostuum van Ge01ge; dat was geen 
fat, maar een Zondagsheer; de Heer VAN BIENE spee!de 
echter verdienstelijk, en evenals alle tooneelfatten yond hij 
bij het lachlustige publiek veel bijval. 

Wat heden dwaas moog' schijn', 
Kan morgen waarheid zijn. 

Wie had dat kunnen denken, toen wij in April van dit 
jaar een opstel aan Vorslenschool wijdden! Wat al aanmer
kingen hebben wij to en moeten slikken; het scheen wei de 
ergste cacographie te zijn, welke wij ooit ge!everd had den ! 



Vooral dat wij met name, in het Ie en 3° Bedrijf, lievcr 
een jongere Koningin hadden gezien j dat was toeh te 
dwaas om aileen te loopen! Deemoedig hebben wij tocn 
het hoofd gebogen en gezwegen, doeh thans, nu men ons 
jong aetrieetje, Mej. ALIDA KLEIN, de Louise heeft zien 
spelen, wagen wij de vraag: »Hadden wij zoo geheel 
ongelijk ?" 

In het begin was ons debutantje erg zenuwaehtig en 
moeilijk te verstaan; menige angstige blik wercl zijclelings 
geworpen in die ruime, lastig te bespreken zaal, naar clat 
vreemde publiek! Zou het welwillend of gestreng zijn, 
lwei of geestdriftig? De stemming was gunstig, maar al 
luisterde men met welgevallen naar de melodieuze stem, 
al bewonderde men de correete voordraeht en het senti
ment in sommige oogenblikken, het was nog niet het ware. 
Den droom sprak Mej. Klein praehtig nit, wellieht naar 
aanleiding van de opmerkingen in de Haarlemsehe Courant, 
want zij dunkt ons veel te verstandig om vrienden, die 
haar haar feilen toonen, niet te waardee ren; wij beLwijfelen 
echter of de toeschollwers alles hebben kuanen verstaan; 
het was een heerlijk stukje kunst, maar paste niet in deze 
groote lijst. De scene in het prieel (clerde Beclrijf) maakte 
niet veel indruk; het publiek bleef welwillend, doeh kalm. 
Men wachtte meer en niet tevergee[s. 

Bij Hanna was de Koningin reeds veel meer op haar 
gemak; haar stil spel liet te wenschen over, doch haa. 
uitroep: 

» - Scheer je weg! 
,,'t Lakeienpak fiatteert je, Hesselfeld! 
» Het past je!" 

trof het publiek in het hart. De welwillendheid groeide tot 
geestdrift en driemaal moest het scherm omhoog. 

Bepaald verrast heeft Mej. Klein ons in de zware slot
scene; hier toch redt geen jeugd, hier vordert men talent 
en intellect, gevoel en majesteit; wat zou de jeugdige de· 
butante daarvan terecht brengen? Welnu, zeker van naar 
zaak, duidelijk verstaanbaar, speelde Mej. Klein hct too
nee! met van H uisde uitmuntend. Toonden verschillende 
intonaties, stembuigingen en gebaren , dat zij ni"t vergeefs 
Mevr. Beersmans de Louise heeft zien vertolken, donr 
enkele wijzigingen - daarom nog niet altoos verbeterin
gen - bewees zij, dat het geen slaafsch navolgen was, 
dat men te doen had met een actrice, die scherp opmerkt, 
maar tevens oordeelt en studeert. N u en dan, bij het 
O'aan verzitten, bij sommige bewegingen, in enkele gezegden, 
kwam het jonge meisje voor den dag, maar in aanmerking 
genomen, wat men in aanmerking moel nemen (ook dat zij 
verkouden was en hoestte), heeft Mej. Klein haar taak 
l10oo-st bevredigend vervuld. Het publiek was opgetogen 
en kwistig met toejuichingen; bloemen verwelkomden haar, 
en mogen het bewijs leveren dat zij met sympathie in de 
Maasstad ontvangen is. 

Haar eerste optreden was een overwinning; wanneer zij 
nu den moed heeft, niet aileen als Louise, maar ook als 
Alida Klein, Multatuli's woorden lachende te herhalen: 

»Ik .... koningin van wapenen! Mama, 
»'t Is ill te gek .... ik heb nog niets gedaan 
)}En ben maar schildknaap! 0.. . 
»0, 't heeft nog tijd! Ik heb nog veel te doen! 
»M'n preuves zijn nog niet volkomen," 

dan, .... ja dan .... welnu: qui vivra verra!. 
Niet onvermeld mogen wij laten, dat de ovenge vertooners 

het mogelijke electen om het verschil in leeft~jd tusschen 
deze jeugdige Koning:in en haar oudere omgevmg te doen 
vergeten . In aile 0pzlchten was het een merkwaardlge op
voering van Multatuli's onvolprezen werk. 
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Em Fabriekski'nd (die IhlibClllerc!ze) van ERNST vox 'l,VIL
DEXBRUCH heette te zijn een tooneelspel in het genre van 
SUUE IOUNX'S de Eel', \'oor ons geen groote aanbeveling. 
Dit laats te had ons weinig kunnen behagen, voornamelijk 
omdat de auteur de groote vraag, welke hij stelt, onbeant
woord \aat; toch had den wij het begroet als een pogen 
in een nieuwe richting, een streven naar natuur en waar
heid. Von Wildenbruch zou ons meer geven; zijn tooneel
spel heette te zijn »een greep uit de hedendaagsche maat
»schappij in realistisch gewaad"; »een greep in het groote, 
»sociale vraagstuk, te midden waarvan wij opgroeien;" »een 
»greep in het volle menschenleven"; »een werk in beslist 
»realistischen geest;" kortom de Heeren LE GRAS & HASPELS 
hadden uit de Duitsche bladen een ruikertje wetcn te 
plukken, zoo verleidelijk dat de geuren het publiek weI 
moesten bedwelmen, althans tot nadere kennismaking aan
moedigen. Wij ging-en, zagen en waren teleurgesteld. Men 
schonk ons honing en stroop met een scheutje azijn, wellicht 
een patent micldel tegen keelpijn, doch met deze ingredienten, 
in literarischen zin genomen, maakt men nog geen toonee!
stnk, allerminst in realistischen geest. Lieb Vaterland, kannst 
ruhig sein j wallneer zulke werken reeds als realistisch 
worden uitgekreten, loop t uw romantische geest, uw zucht 
llaar dwepen en ctroomen geen gevaar. Wij gunnen u die 
rust van harte, maar men miskenne dan ook Ibsen niet, 
door von Wildenbruch in zijn gevolg te willen opnemen. 

Wij kUlmen eell Fauriekskilld (welk een ongelukkige titel, 
waarom niet lut L reu7fJerz/,je ,) Waarom heeft men het 
woordenboek niet geraadpleegd, in plaats van wonder vee I 
achter die woordenkoppeling Hauben-Lerc!ze te zoeken?) 
niet juister karakteriseeren dan door het te noemen een 
moderne editie van Dorp en Stad, maar wat in Mevr. 
BIRCH-PFEiFFER'S tooneelspel door de vingers wordt gezien, 
omdat het uit cle oude doos komt, moet hier veroordeeld 
worden als onnatuur; terwijl de sehrijfster er in geslaagd 
is het juiste licltt op goed en kwaad te doen vallen, maakt 
von Wilden bruch, vooral wat den twee broeders aangaat, 
daarin fiasco. Ge hadt het gisterenavond moeten hooren! 
De vaaL: ongepaste, doch meestal zuivere waa rheden van 
Herman tegenover August vonden toejuiching en men 
gaapte bijna als de deugd aan Itet woord was. Wij bouwen 
onze meening niet gaarne op toejuichingen of afkeuringen 
van het publiek, waar het genoemde geval zich echter zoo 
herhaaldelijk voordoet, geeft het stof tot nadenken. De 
sociale kwestie, zal men zeggen, wordt in Dorp en Stad, 
toch niet aangeroerd; de vergelijking gaat dus totaal mank 
(dat zij een beetje hinkt hecft zij met aile vergelijkingen 
gemeen). Ach waarde lezer, in een Fabriekskt'lld loopt het 
met de sociale kwestie heusch zoo'n vaart niet. Wei neemt 
de Heer August haar nu en dan bij den kop, maar zijn 
drijfveeren, gedurende het stuk althans, zijn hoofdzakelijk 
zijn liefde voor het leeuwerikje en daarmee gcpaard gaande 
jaloezie, wantrouwen en drift. . 

Een kort verhaal van den inhoud moge onze ongunstige 
opinie staven. August Langenthal, eigenaar van cen papier
fabriek, is een brave Heudrik, een breedsprakige en na"ieve 
idealist. Hij woont met zijn nicht (waarschijnlijk aileen 
niet zijn zuster, omdat de sehrijver hem dan later geen 
echtgenoot zou kunnen bezorgen, de man moet toch be
loond worden!) en zijn minderjarigen stiefbroeder, een 
Don Juan, die er geen gewetenszaak van maakt burger
meisjes van het pad der dengd te voeren. De broers 
hebben beiden het oog geslagen op Leentje, het leeuwe
rikje, natuurlijk met verschillende bedoelingen; het meisje 
is min of meer verloofd met den eersten werkman uit de 
fabriek, Paul Hefeld. Zij wordt met eerbied behandeld 
door August, zij keuvelt en schertst met Herman, die haar 
in de wangen knijpt en om de leest vat, hetgeen de 
oudere broer hem heftig verwijt, omdat hij daarmede een 
laagheid begaat, omdat aile menschen - - enz. enz. enz., 
dat wil von Wildenbruch ons wellicht wijsmaken, doch 
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Herman noemt het ware woord: omdat hij op Leentje ver
!iefd is. Vermeld moet nog worden, dat Herman in de 
stad wil' gaan luieren, maar August hem tot zijn meerder
jarigheid op de fabriek wil houden, om een rechtschapen 
mensch van hem te maken; niet onjuist voert de jongere 
broer den ouderen te gemoet: »jouw zin is mijn plicht niet !" 

In het tweede bedrijf komt August Leentje's moeder de 
hand van haar dochter vragen; of zij hem ook bemint, 
zie daar schijnt hij zich het hoofd niet over te breken. 
Mama is met het aanzoek hoogelijk ingenomen, vooral omdat 
zij dan op een badplaats gene zing voor haar kwalen zal 
kunnen zoeken; ook Oom Ale, een aardige bijfiguur, ver
kneutert zich in het vooruitzicht zoa'n schatrijken neef te 
krijgen. Ons leeuwerikje aarzelt echter; zij gevoelt een -
innig medelijden met Paul, maar - - --- Moeder zal 
weer gezond en weI worden, dat geeft den doorslag b\j 
het engelachtige kind. August is overgelukkig, Leentje 
angstig en treurig. 

Het kost heel wat moeite het fabriekskind een beetje 
manieren te leeren, en Leentje blijft ook schuw tegenover 
haar aanstaande, terwijl het berouw Paul slecht behancleld 
te hebben steeds heviger aan haar hartje lmaagt. Met 
Herman is zij steeds op een vertrouwlijken voet, niettegen
staande de protesten van August, die den toeleg van zijn 
broer doorziet. Het wordt het vrije natuurkind te erg; zij 
kan zich niet onderwerpen aan al die vreemde vormen; 
zij heeft August niet lief, zij bemint Paul en deze is door 
haar aanstaande uit jaloezie weggestuurd; (dit heeft Her· 
man haar wijsgemaakt) foei! het kan zoo niet blijven, ja, 
Herman moet haar helpen, en na een langen tweestrijd 
neemt zij diens voorstel aan. Zij zullen samen vluchten 
naar Berlijn, waar zij kan wachten tot Paul weer een be
trekking heeft om te kunnen trouwen; Herman zal alles 
betalen tot zelfs de badreis van haar moeder, wanneer 
August dit thans mocht weigeren. Ja, ja, als er geen an
dere uitweg bestaat - en Herman toont haar dit duidelijk 
en klaar - dan stemt zij toe; zij zal 's morgens vroeg op 
zijn kamer komen om met den eersten trein te vertrekken. 
Deze dialoog, aan de eene zijde lage berekening, aan de 
andere onschuld en argeloosheid, is fraai geschreven; jam· 
mer dat alles niet van hetze!fde allooi is. 

Leentje komt op Herman's kamer, gejaagd en angstig; 
zij heeft reeds half berouw van haar besluit en een onbe
stemd voorgevoel van wat haar wacht. Herman noodt 
haar tot drinken, toont geld, dat haar verb lindt, vleit, paait, 
bereikt bljna zijn doel, doch als het schuldelooze kind de 
vreeselijke waarheid raadt,den valstrik ziet dien haar ge
spannen is, komt zij in opstand. Zij wil vluchten, de deur 
is gesloten; zij roept hulp, Herman tracht met geweld zijn 
doel te bereiken - -- -- August, door Paul, die buiten 
de wacht hield, gewekt, bevrijdt haar. Het leeuwerikje is 
gered! August wil zijn broeder dooden, Julia (de nicht) 
verhindert dit, Herman wordt weggejaagd. Thans eerst 
ziet August in hoe egolstisch hij handelde, hoe hij zich 
vergist heeft met Leentje tot vrouw te willen; hij voert 
haar Paul in de annen en gevoelt een plotselinge liefde 
ontwaken voor zijn nicht, die hem wil troosten voor het 
verlies van het leeuwerikje. 

De slotscene van het derde en de eerste helft van het 
laatste bedrijf vormen het scheutje azijn, waarvan wij ge
waagden. De verdiensten van dien arbeid zullen wij stellig 
niet miskennen, integendeel betreuren wij levendig, dat het 
overige daarmede geen gelijken tred houdt. Welk een 
slot! Twee gelnkkige paren en de deugniet gestraft! Wie 
durft nu nog van waarheidszin spreken; het woord realisllle 
laten we liever geheel rusten, het past hier als rookeloos 
kruit in den dertigjarigen oorlog. 

Over de karakterteekening der meeste personen hebben 
wij reeds het noodige gezegd. Au;ust is onbestaanbaar, 
Herman's zijn zoo zeldzaam niet, Julia is kleurloos; V rou w 
Schmalenbach (Leentje's moeder) had iets zwarter, hebzuch-

tiger moeten geteekend worden; Oom Ale en Paul zijn 
verdienstelijk geschetst. Het leeuwerikje is een ideaaltje, 
begaafd met aile mogelijke deugden, doch met een bitter 
klein beetje gezond verstand, en wij dachten, dat men nu 
juist niet naar een fabriek moest gaan om zulke pracht
exemplaartjes te ontdekken. Ongetwijfeld is zij op het toonee! 
een hoogst aantrekkelijke figuur, welke niet kan nalaten het 
publiek in geestdrift te brengen, maar de waarheid .... ! 

Het mag cen spoedstuk genoemd worden een tooneelspel, 
dat in het ooispronkelijk 26 September zijn eerste voorstel
ling beleefde, 28 'October hier op te voeren; ons kompliment 
voor die voortvarendheid. Wellicht had de vertaling beter 
verzorgd kunnen zijn, wanneer den vertaler meer tijd was 
gel at en , o. a. om te overwegen hoe men een gespre~ van 
burgerlieden onderling ongedwongen kan laten klmken 
zonder Duitsche toestanden te verhollandschen; dat voort
durende »Mijnheer" en »u" scheen zonderling. De typische 
gezegden van Herman en van Oom Ale waren daarentegen 
gelukkig weergegeven, op enke!e weinige uitzonderingen na. 

Wij vermoeden, dat de opvoering het gezelschap der 
Heeren LE GRAS & HASPELS weinig moeilijkheden heeft 
geboden, zij is zeer goed. WeI vonden wij Mej. ALI?A 
KLEIN als he! /eeuwerikje te vee! dametje, waardoor sommlge 
momenten niet altijd den juisten indruk maakten; het 
timbre van haar stem leent zich niet volkomen tot het 
weergeven van dergelijke naleveteiten, het klonk vaak te 
beschaafd, zouden wij bijna zeggen. V oor een debuut hadden 
wij haar deze rol niet aangeraden; hulde zij evenwel ge
bracht aan haar vertolking, die blijk gaf van talent, gevoel, 
en niet het minst van grooten ijver; na korten tijd van 
voorbereidin<>" deze rol te vervullen als zij heeft gedaan, 
is voor een "beO'innelinO' vooral, waarliJ'k geen geringe ver-

, "" . h b d "f dienste. Het gelukkigst vonden wij haar m et eerste e n] ; 
de tooneeltjes eerst met Herman, later met haar moeder 
en Paul speelde Mej. Klein allerliefst. 

De Heer HES"RI DE VRIES was onverbeterlijk als 
Don Juan-Herman; wij mogen niet in bizonderhed~n 
treden om de kracht van dit bijvoege!ijk naamwoord met 
te verzwakken; wij hebben reeds heel wat fatten, licht
missen, enz. door hem zien spelen, maar zoo volmaakt als 
deze nooit. Mej. Klein en hij waren de heiden van den 
avond en met het volste recht. 

Wij wezcn er reeds op hoe vee! deugd August heeft ui.~ 
te kramen' »de man transpireert deugd", zeggen WI] 

Herman ~f weI »het is net dominee op stoe!", Leentje " ., 
na. De Heer T A.RTAUD is er de man met naar zoo 11 

partij te matigen; het was jammer, want er viel in zijn 
vertolking veel te prijzen. 

Als Paul verdient de Heer VAN EI]SDEN een woord van 
lof; hij deed braaf zijn best en met succes. . 

De overigen: de dames BURLAGE (Vrouw Schmalenbach.) 
en VINK (juHa) en de heer J. HASPELS (Gom Ale) deden 
wat hun hand vond te doen' de rollen werden uitmuntend 
vervuld doch waren benede~ hun krachten. Bescheidenheid 
is een' oToote deuo-d' op zijn eere-avond hadden wij den 
Heer J. °Haspels ev~n~el liever een meer be!angrijke partij 
zieIl _ spe!en. 

29 October r890' JEAN VALJEAN. 

UIT HET BUITENLAND. 
De groote gebeurtenis op tooneelgebied van de laatst

verloopen maand te Parijs was ongetwijfeld de lang ver
beide eerste voorstelling van Cleopdtre, drama in 5 bedrijven, 
6 tafereelen. van VICTORIEN SARDOU en EMILE MOREAU, 
in den Schouwburg van de Porte Saint Martin met MUla 

SARAH BERNHARDT in de titelrol. 
W cken en weken lang was er al over dat stuk gesproken, 

waarvan, men wist het vooruit, de intrige niet nieuw zou en 
ook niet kon zijn. Daarvoor was het liefdesdrama tusschen 



Antonius en Cleopatra al te dikwijls ten tooneele gebracht. ordinaire, grace a la curiosite passiollnee que souleve tou~ 
Wei was men eenigszins benieuwd naar de woorden, die jours toute creation nouvelle de Mme Sarah Bernhardt, 
Sardou zijn heldin in den mond zou leggen, als ze betoo- grace aussi peut-etre a l'une des plus prodigieuses n~clames; 
veren, minnen, toornen of zich vergiftigen moet, maar met et a l'une des plus savamment organisees qu'il yair 
veel meer verJangen werd uitgezien naar de decoraties der jamais eu. 
zes tafereelen, die zoo realistisch zouden zUn, dat ze alles »Cleopatre n'est pas, au sens propre du mot, un drame, 
overtroffen, wat er tot nog toe op dat gebied was geleverd: non plus qu' une comedie; c'est une succession de ta
de boot, waarop Cleopatra voor hun eerste samenkomst bleaux adroitement coupes, les uns pour donner pretexte 
Antonius te gemoet vaart, zoo nauwkeurig door Plutarchus a de somptueuses decorations, les autres pour fournir a 
beschreven; de egyptische koningspaleizen te Thebe en l'.Irne Sarah Bernhardt I'occasion de montrer une face 
Memphis; een romeinsch paleis te Actium; een panorama nouvelle de son talent. Ou plutot les auteurs se sont 
aan den Nijl en de koninklijke grafkamer in een der Py- arranges pour que chacun de leurs tableaux fut tout a la 
ramiden. Het allermeest echter was men begeerig te weten fois un motif de decoration curieuse et un pretexte a mo-
en te zien of het waar was, dat Cleopatra door een heusche nologue pour Mille Sarah Bernhardt. I 

aspisslang zou worden gebeten of althans bekropen. »Quand M. Victorien Sardou travaille pour M"IG Sarah 
Nu, de Parijzenaars, die zich op die dingeu hebben ge- Bernhardt, il reduit ses ambitions. II se resigne a n'etre 

spitst en geen litterarisch kunstgenot vroegen. hebben geen que Ie metteur en oeuvre de son genie. II lui taille dans 
reden van klagen. En zij, die iets meer verhevens wensch- un sujet donne des scenes qu'elle peut jouer toute seule 
ten, .... om weer te geven wat die ondervonden kan ik niet I ou aidee de quelques comparses insignifiants. - Ce Il'est 
beter doen dan tell deele overnemen wat eenige ook hier I pas, si vous Ie voulez, une besoglle tres relevee pour un 
te Jande welbekende critici over de vertoolling schreven. auteur dramatique. Elle n'en est pas plus aisee pour cela, 

Onze voormalige landgenoot JOHAN DE MEESTER. corres
pondent van He! Algellleell Handelsblad, uit zich a. v.: 

»De indruk, door Sarah's vertooning gelaten, is in twee 
woorden te geven: Cleopatra is maar voorwendsel, aldoor 
zien wij Sarah; het ware dus beter de figuur ik weet niet 
welken fantasie-naam te geven, dan dachten we niet aan 
vroegere indrukken en ontvingen den vollen indruk van het 
hartstochtelijk-menschelijke in dit spel, terwijl we thans 
gevoelen: beurtelings bewondering VOOI Sarcth's spel, be
wondering voor de decQrs en.... ergenis over het opper
vlakkige en nagelllaakte van het geheel. Sarah komt weder 
met hare trues, maar die trucs zijn lllOOz'. Sarah komt 
weder met hare toiletten, maar die toiletten zijn mooi. 
Sarah komt weder met hare raadselachtige, etherische, lang· 
zaam-zachte gestes en woorden, maar die gestes en woor
den zijn mooi. Niet mooier dan bij andere gelegenheden, 
ook niet nieuwer, - maar mooi toch en heerlijk om te 
zien, hoewel niet aangrijpend." 

In den Fz'j(aro heeft ALBERT WOLFF ditmaal de taak 
overgenomen van AUGUSTE VITU, die door een hem over
komen ongeluk verhinderd werd de voorstelling bij te wonen. 
Hij schrijft over het geheel in zeer pieuzen toon' maar kan 
toch enkele hatelijkheden niet achterwege laten; zoo zegt 
hij o. a.: 

»Nous ne parJerons ni de Shakespeare ni d'aucun autre 
ecrivain dramatique a propos de cette Cleopatre de MM. 
Sardou et Moreau; ils ont traite Ie sujet a leur fa<;:on, 
genre fin de siecle, en songeant autant au plaisir des yeux 
du spectateur qu' a ses instincts litteraires. - Dans un 
roman d'amour comme celui de Cleopatre et de Marc
Antoine, il est sou vent dangereux d'arracher Ie spectateur 
a ses sensations pour l'occuper ailJeurs, Quoi qu'il en soit, 
la Cleopatre de MM. Sardou et Moreau est une oeuvre 
pleine de talent dans ses parties essentielles et, si fin de 
siecle qu'elJe paraisse dans son riche encadrement, par sa 
preoccupation visible de donner satisfaction au gout mo
derne de la mise en scene, visant les centaines de repre
sentations, il faut leur rendre cette justice que jamais on 
n'a offert au public de spectacle plus complet que celui-ci 
pour l'illusion qu'il donne de J'epoque ou se deroule Ie 
drame." 

Strenger in zijn oordeel is FRANCISQUE SARCEY in Le 
Temps: 

"J'arrive au grand evenement de la semaine: la premiere 
representation de Cleopatre. Ce grand evenement en est 
un fort petit, si I'on ne considere que Ie merite intrinseque 
de J'ouvrage. Mais il avait pris une irllPortance extra-

et croyez bien que tout Ie monde n'en est pas capable." 

Het ondeugendst uit zich JULES LEMAITRE in hetJournal 
des Ddbats: 

),Si VOllS voulez savoir ce que vaut, comme oeuvre litte
raire fa Cteopdtre de MM. Sardou et Moreau, allez la 
voir. bien entendu; puis demandez vous ce qu'elJe devlen
drait sans les decors, sans les costumes, sans Mille Sarah 
Bern'-Jardt et sans J'aspic vivant. Bref, essayez de vous 
figurer ce qui resterait de la piece si d'aventure 011 la 
jouait, je ne dis pas a Gueret nu a Carpentras, mais a 
Limoges ou a Orleans. 

»Et alors vous comprendrez que j'obeis a un sentiment 
de scrupuleuse equite en vous parlant des decors un peu 
plus que de la piece, et de Mill<' Sarah Bernhardt pres
qu' autant que des decors." 

Als hij dan tafereel voor tafereel de decoraties en mise 
en scene heeft beschreven met een enkel woordJe over 
text en spel, zegt hij verder: 

"Telle est l'oeuvre collective de MM. Emile Moreau, 
Victorien Sardou, Thomas, Lemeunier, Lavastre, CarpezaL 
Rube, Chaperon, Jambon, Amable, Gardy, Xavier Leroux, 
Duquesnel et de M",e Sarah Bernhardt." (Die elfnamen, 
te beginnen bij Thomas tot Duquesnel incluis, zijn natuur
lijk die van de ontwerpers der decoraties.) 

»Le drame est, je crois, mediocre, a I'exception de deux 
ou trois scenes. II est peu clair et passablement decousll. 
Ce n'est qu'une monologue pour Mme Sarah Bernhardt, 
coupee quelquefois de duos avec M. Philippe Garnier et 
de conversations de quelques cuirasses. Mais, si Ie drame 
est faible, Ie spectacle est amusant, et je dois cOllfesser que Ie 
spectacle ne m'a pa3 toujours perm is de suivre Ie drame 
comme je l'aurais voulu. 

»Ce n'est pas que, sur Ie spectacle meme, il n'y ait rien 
a dire. Si les ombres d' Antome et de Cleopatre revenaient, 
je pense qu'elles Ie trouveraient un peu mesquin." 

En daarop beweert hij dat ondanks aile gemaakte kosten 
wat men te zien kreeg nog geen flauw denkbeeld geeft 
van de weelde en pracht, die er in die dagen heerschten. 

Aan het bovenstaande veel toe te voegen acht ik over
bodig. Aileen nog dit. Allen, die tot de vertooning heb
ben meegewerkt, kunnen tevreden zijn, ook de aspisslang, 
want, toen deze in het laatste bedrijf uit haar mandje te 
voorschijn kwam, had het heele publiek slechts oogen voor 
haar; hoe Sarah Bernhardt, zoolang de adder te zien was, sprak 
en acteerde kwam er minder 'Op aan. Een dame, die, toen de 
slang zichtbaar werd, een angstig gilletje hooren liet, wekte 
daardoor de verontwaardiging der andere toeschouwers; bij 
zoo'n realistisch 8chouwspel te worden afgeleid is toch 



ook te erg! En de laatste drie tafereelen, die op zich zelf al niet 
zoo boeiend waren als de vorige, werden met eenig onge
duld g<tvolgd; men verlangde blijkbaar naar de adder. 

Met dit stuk en deze slang gaat de groote artiste een 
kunstreis in Amerika ondernemen. Zal ze uit dat excentrieke 
land een nog prikkelender truc meebrencien voor haar 
rentree in Parijs? 

* * * 
In het Thedtre Libre is vertoond l' Honneur, piece in 5 

bedrijven, van HENRY FEVRE. - »De eer" is een vreemd 
woord. De een houdt haar voor het uitsluitend privilegie 
eener bevoorrechte klasse, de ander zoekt haar in achter
buutten zoowel als, misschien meer dan, in hoogere standen. 
Maar de tooneelschrijvers, die haar in den laatsten tijd als 
uithangbord hunner voortbrengselen hebben gekozen, schij. 
nen haar in het geheel niet te kunnen vinden. Gebruiken 
zij soms den naam als een by tend sarcasme tegen onze 
zeclen? Maar dan zijn zij moralisten, die veeleer afschrik
ken dan verbeteren. Of is het hun ernst en willen zij 
inderdaad aan hun publiek dit als een juiste opvatting 
van het begrip »eer" voorleggen? Maar dan verkeeren zij 
zelve in een ergerlijke dwaling, want niemand, die een greintje 
gewoon eergevoel bezit, kan in hun oplossing van het 
vraagstuk ook maar het minste ontdekken, dat aan zijn 
innerlijke gewaarwordingen op dat punt beantwoordt. 

Het zou voor de hand liggen een parallel te trekken tus
schen bovengenoemd drama en het gelijknamige stuk van 
SUDERMANN, die Ehre. 
L' Honneur voert ten tooneele een achttienjarig meisje, door 

een vriend van den huize, een gehuwden vijftiger, verleid. 
De moeder ontsteekt, als ze dit verneemt, in woede en wil 
haar kind dooden, maar, daarvan teruggebracht, besluit ze 
de meest barbaarsche middelen aan te wenden om te voor
komen dat de schande van haar kind bekend wordt. Ze 
dwingt dus het meisje tot allerlei verrichtingen, die niet 
anders dan nadeelig op haar toestand kunnen werken. Het 
afgetobde kind neemt haar toevlucht tot haar vader, die 
aan de plagerijen der moeder paal en perk stelt. Men komt 
thans overeen een neef van de familie er in te laten loopen. 
Ondanks het verzet van den vader, wordt hem door moe
der en dochter een fraai souper bereid, aan het eind waar
van de jongeling, vol zoeten wijns, met het meisje aIleen 
gelaten, bezwijken moet. Alzoo geschiedt het. Neef, een 
eerlijke jongen, vraagt daarop, zooals van zelf spreekt de 
hand van nicht. Op den dag van de bruiloft wi! de over 
het voorgevallene verontwaardigde vader alles openbaren 
aan den gelukkige, die zoo aanstonds de bruid naar 
het altaar zal voeren, en begint dus met te zeggen in wel
ken toestand zij zich bevindt, maar de bruigom, gedachtig 
aan wat na het souper is gebeurd, vindt dien toestan:i niet 
meer dan natuurlijk en trouwt. Het scherm valt. 

Wie vertegenwoordigt hier de eer? Niemand. Twee 
sluwe vrouwen komen in het stuk voor, wien het er voor
naamlijk om te doen is, haar positie te redden. Twee 
halzen van mannen treden op, die er beiden inloopen. 

In het duitsche stuk wordt althans nog over het begrip 
»eer" gediscussieerd; graaf von Trast kan verondersteld 
worden de gevoelens van den schrijver te vertolken; hij 
wijst op een verkeerde beteekenis, die aan het woord ge
hecht wordt, en de hoofdpersoon heeft onze sympathie, al 
eindigt dan ook het stuk met een vraagteeken. Maar hier 
niets van dat alles. Zoo de schryver de gevoelens van het 
jonge Frankrijk heet weer te geven, zonden wij Jieyer een 
eenw of meer teruggaan en ons daar meer op ons gemak 
gevoelen dan te midden eener schare, die zoo »de eer" 
moet vertolken of - loochenen. 

Het stnk wordt opgesierd door uitdrukkingen »d'nne crudite 
extravagante", die zelfs in een fransche schouwburgzaal nu 
en dan een gemompel van ontevredenheid deden or,tstaan. 

Mile THEVEN speelde de rol van de dochter met sucd~s, door 

den Hr. ANTOINE en Mme BARNY, als haar ouders, ter zijde 
gestaan. Gelukkig voor »de eer" zegt een critic us van den 
schrijver: »il lui manque Ie gout et la logique". 

In La Renaissance geeft men een revue, getiteld: En scene, 
Mesdemoiselles van CH. CLAIRVILLE et G. BOYER. Er 
komen eenige aardige tooneelen in voor, maar het stuk 
schijnt zijn grootste aantrekkingskracht te ontleenen aan 
enkele »jolis deshabilles". 

BRASSEUR »Ie joyeux comique" is plotseling gestorven, 
tengevolge van het overmatig gebruik van ijswater. Zijn 
ware naam was DUMONT en reeds sinds 1847 deed hij de 
lever van het parijsche publiek schudden. Vele roll en heeft hij 
gecreeerd; Sarcey was een zijner bewonderaars. Sedert ver
scheiden jaren had hij de directie van de :oN ouvautes" op 
zich genomen en speelde er de voornaamste rollen met 
zijn zoon. Juist in den laatsten tijd had hij groote plan
nen voor de toekomst en wilde den toegang tot zijn too
neel ook voor de jongere kunstbroeders open stellen. 

In L'Eldorado gaat een fantaisie, genoemd Etapes de la 
Chanson Het denkbeeld is niet onaardig. Beranger komt 
zich overtuigen van den toestand der chanson in 1890. 
Twee dames leiden hem rond, het Klassieke Lied en het 
Cafe-chantant, waarvan de eerste hem wei eens naar een 
andere zijde trekt dan de tweede. Hij vindt veel veran
derd, vooral den vroolijken dronkelap van r830, deze is 
gemetamorphoseerd in den absinthomaan van onzen tijd, 
die droevig zingt: 

»Qui m'a mis dans cet etat? 
C'est l'absinthe; 

Si j'suis saoul, c'est la faute Ii 
A l'absinthe." 

In het Odeon heeft de premiere plaats gehad van Romeo 
et juliette van SHAKESPEARE, vertaald door GEORGE LEFEVRE. 

Het succes was niet groot. Sarcey, - men weet trou
wens dat hij geen bewonderaar is van Shakespeare, - schrijft 
het volgende: »i! est certain que notre plaisir n'est pas 
aile dans un melange de fatigue et meme d'ennui. Quel
ques-uns parmi nous ont ete pris d'impatience et sont partis 
'avant la fin. Beaucoup d'autres ne sont restes que par 
un scrupule de respect pour une oeuvre consacree". Le
maitre spreekt daarentegen van een »belle soiree", maar 
is toch alles behalve enthusiast. 

Porel, de directeur van het Odeon heeft intusschen zijn 
uiterste best gedaan om de voorstelling te doen slagen. 
De decoraties waren prachtig, de mise en scene uitstekend 
verzorgd en de muziek verruklijk. Deze laatste, die hoofd
zaaklijk diende ter begeleiding van de ba!con-scene, van 
het bal, van het huwlijk en van de ballade van Queen Mab, 
was opzetlijk gecomponeerd door FRANCIS THOME. 

Minder eens zijn de critici het over de kunstwaarde der 
vertaling. Lemai'tre roemt haar »souplesse et clarte"; Sar
cey verwijt haar te groote letterlijkheid, het was volgens 
hem maakwerk geen poesie. 

De hoofdrollen waren in handen van MARQUET (Romeo) 
Mile ROSA BRUCK (juliette). Geen van beiden heeft erg 
voldaan. Marquet was wei statig, maar niet vurig en niet 
bevallig genoeg, en Rusa Bruck moet bijkans nog kouder 
zijn geweest dan gewoonlijk, zij verstaat ook niet de kunst 
van »zeggen". Lemaitre had haar nog liever als Romeo 
gezien dan als Juliette. De eerste liefdes-tooneelen tus
schen beiden werden op een graftoon gesproken, wat na
tuurlijk een glad verkeerden indruk maakte. 

De overige rollen werden vrij verdienstlijk vervuld, maar 
men zag meer Franschen dan peisonen uit een stuk van 
Shakespeare. 

* * * 
Engeland zwijgt op tooneelgebied. The Sz"x th Command

mmt van BUCHANAN, ontleend aan DOSTOJEWSKr"S ,schuld 
en Boele, trok de aandacht langen tijd, zonder dat men er 
hoog over riep. 



HENRY IRVING heeft er ten slotte in toegestemd in een 
stuk van een levenden meester op te treden. Het is 
Ravenswood, van HERMAN MERIVALE, naar the Bnde if 
Lammermoor, den roman van WALTER SCOTT. De stof is 
door den auteur geheel origineel en zeer dichterlijk be
handeld, en IRVING en ELLEN TERRY behaalden grooten lof. 

In het Avenue Theatre een schandelijk slechte vertaling 
en reproductie van fa Lutte pour fa vie. Slechts ALEXANDER 
(Paul Astier) en Miss WARD (ilfaria Antonia) munten door 
hun spel uit. 

* * * 
Uit Duitschland komen twee verblijdende berichten. 

Ten eerste blijkt de toestand van den ook in ons land zoo 
gevierden tooneelspeler JUNKERMANN veel minder erg te 
zijn dan men dacht; hij schijnt aileen rust noodig te heb
ben. En voorts is het verbod tegen de vertooning van 
SUDERMANN'S Sodom's Ende opgeheven. De .Prete Biilme 
heeft dus haar gang kunnen gaan. Het stuk is echter bij 
de premiere gevallen. Een tooneelspel van STRINDBERG, »den 
Zweedschen Zola" (dat zegt genoeg) yond er een lwei 
onthaal. 

* * * 
Het laatste nieuwtje uit Parijs is Ma Cousine, comedie 

in 3 bedrijven van MEILHAC, een buitengewoon-succes
stuk. Riquette is een comedienne, geparenteerd (men be
hoeft niet te weten hoe) aan een barones, die door haren 
echtgenoot bedrogen wordt. Zij neemt op zich hen weer 
tot elkaar te brengen, en bereikt dit doel door allerlei 
middelen, o. a. door de bekoorlijkheid harer pas seuls. 

Gaarne had den we de intrige wat uitvoeriger verteld; 
maar wie Meilhac kent, weet dat we daartoe ettelijke 
kolommen van ons blad zouden hebben moeten gebruiken, 
en zelfs dan onzen lezers slechts een erg slap grogje van 
het geestrijke stuk had den kunnen voorzetten. We hebben 
intusschen bij de lezing van' den inhoud in de fransche 
bladen letterlijk gewatert~nd, (»de I'esprit, de I'esprit et 
encore de I'esprit!" roept de critiek uit); maar helaas, als 
we niet naar Parijs gaan, zal dat verlangen weI een Tantalus
kwelling blijken. Hier krijgen we het toch niet te zien, het 
is volkomen ongeschikt om te worden vertaald, de toe
standen zijn typisch-Parijsch. Lemaitre b. v. noemt het stuk: 
»une des plus caracteristiques de nos moeurs (j'entends 
chez les classes oisives), que j'aie vue depuis longtemps; 
tout impregnee du plus pur nihilisme moral, et, avec cela, 
je ne sais comment, plus gaie, plus legere, plus aimable et 
meme plus penetree d'indulgente douceur que je ne sau
rais dire". En gesteld al dat het vertaald werd en dat de 
een of andere directie waagde het op te voeren, dan nog 
zou de vertooning zelfs in de verste verte niet in de schaduw 
kunnen staan van die, welke er in de Varietes aan ten deel 
viel ; want al is de critiek over het werk van Meilhac zoo 
gunstig als maar eenigszins denkbaar is, en al bekennen 
allen volmondig dat Meilhac de kunst verstaat de meest 
gewaagde toestanden ten tooneele te voeren zonder dat 
iemand er aanstoot aan neemt, ... , als het mogelijk is, is 
de lof Mlle REJANE eenstemmig toegezwaaid, nog grooter. 
Ze heeft in de rol van Riquette getoond een der eerste, 
zoo niet de eerste comedienne te zijn van Parijs. Zeer 
wordt ook geprezen BARON, die het type van een huidigen 
parijschen clubman voorstelt. 

Om toch een greintje van een idee te geven van den 
pittigen geest, die door het heele stuk heen tintelt, schrijven 
we hier het monoloogje af, dat die »clubman" houdt, als 
hij in een »garni commode pour rencontre avec femmes 
mariees" den mantel van zijn vrouw en dus zijn vermoeden 
van haar ontrouw bevestigd vindt. Hij komt binnen, zijn 
vrouw is juist ontsnapt: »Personne! ... et la pelisse de ma 
femme sur Ie canape. y'a y est! Que je suis fache d'etre 
venu! rai eu tort! Je me disais tout Ie long de la route 

que j'avais tort. Qu'est ce qu'on va dire au cercle? Comme 
c'est ennuyeux! Quand les valets de pied me passeront 
mon paletot, ils prendront des airs de condoleance. Mes 
amis me diront: »Voyons ya n'est pas une raison pour ne 
pas faire notre partie de piquet". Mon Dieu! que je suis 
fache d'etre venu!" 

Gelukkige Franschen, die zulke tooneelschrijvers hebben! 
Amstel- en Sleutelstad,Nov. '90. M. + P. 

REPERTOIRE. 
Ik bladerde dezer dagen in de Annales du thedtre et de 

fa musz'que van Edouard Noel en Edmond Stoullig, en het 
viel mij op dat bij de opsomming der honderde tooneel
werken, die in de zestien schouwburgen - waarvan het 
werk spreekt - voor het voetlicht kwamen, geen enkel 
werk op meer dan eentooneel is gebracht. 

Vergelijken wij deze verscheidenheid bij dell toestand, 
dien wij kennen, en herinneren wij ons b.v. hoe een winter
seizoen ons onlangs drie schandvlekken gelijktijdig aan
bood, dan mogen wij wei vragen: »waaraan is dit verschil 
toe te schrijven?" 

Ik antwoord daarop: »aan ont,:tentenis van repertoire." 
Bij ons te lande worden de vruchten der toone ell etter

kunde onrijp geplukt, uitgeknepen en dan weggeworpen. 
De schuuwburg-besturen zien het publiek aan als een 

schrokkerig, niet te verzadigen monster. dat men onop
houdelijk nieuwe brokken in den muil moet werpen om 
het te voldoen en wakker tel:ouden. Misschien oordeelen 
die schouwburg- besturen juist, maar zij verlagen zich tot 
dienaren van dat publiek, wanneer ze naar niets anders 
streven dan naar het voldoen van zijn eischen: kunst 
bevorderen ze niet. 

Hongerig en begeerig zien onze schouwburg-besturen 
altijd uit naar iets nieuws en grijpen dat van overal, uit 
het huis van Moliere en uit het Ambigu, zij stroopen in 
Spanje en in N oorwegen, plunderen Duitschland en lieten 
zelfs Albion, op zijn dorre krijtrotsen, niet ongemoeid. 

Van richting, van kunstovertuiging is geen sprake, ja 
zelfs de eenjarige onderneming, die onder wijdsch patro
naat de planken betrad met groote beloften en in ieder 
opzicht kleine middelen, dwong een veeleischend, indruk
wekkend russisch sensatie-werk in hetzelfde kader, waarin 
zacht-getinte, zangerige fransche dichtregelen moesten passen. 

Laat ons daarbij eens vergelijken wat in Parijs voorvalt 
en hoe weinig nieuws daar aan het publiek wordt aange
boden. 

In de Comedie franyaise werden 93 tooneelstukken ten 
gehoore gebracht, waarvan 5 nieuwe. 

In het Odeon 48 tooneelstukken, waaronder 5 nieuwe; 
een der laatsten is »Shylock", dus niet nieuw in de gewone 
beteekenis. 

Het Gymnase dramatique heeft een zeer klein reper
toire en streeft naar groote aantrekkelijkheid. Het ver
toonde negen werken, waaronder »Ies Femmes nerveuses" 
»Belle-maman" . en »Ia Lutte pour la vie", bij ons bekend. 
Zulke vertooningen beleefden 225 en 240 avonden. 

Het ThMtre du Palais royal, dat eenigszins op het
zelfde veld jaagt als het Gymnase en met »Parfums" en 
dergelijken publiek tracht te lokken, bracht 16 werken, 
waarvan drie nieuw waren. 

Deze schouwburgen, als het Ambigu, dingen naar het 
grootst aantal vertooningen van een tooneelstuk. »La 
porteuse de pain" behaalde er 157. 

In het ThMtre de la porte Saint Martin, waar »Ia Tosca" 
en ~Theodora" haar intrede hielden, werd ·in het jaar 1889 
slecht een nieuw werk ten tooneele gebracht. 

Met uitzondering van het Theatre libre, dat een bizon
der doel beoogt, hebben dus aile schouwburgen in Parijs 
een repertoire en een min of meer scherp gelijnd kader. 



Waarom geschiedt het niet bij ons? Noch bij de Ko· 
ninklijke Vereeniging, noch in het Grand Theatre of in 
het Salon des Varietes vinden wij iets, dat daarnaar zweemt. 

Aileen Tivoli en Frascati kiezen werken van eene soon. 
De voordeelen van een kader, waarin de te kiezen 

tooneelwerken moeten passen, en van een vast repertoire 
zijn te tastbaar, dan dat de schouwburg-besturen ze niet 
onmiddellijk zouden beseffen. 

Het tooneelgezelschap behoeft niet z66 uitgebreid, z66 
talrijk te zijn, als nu b. v. bij de Koninklijke Vereeniging 
het geval is, de artisten zullen meer regelmatig dezelfde 
soort rollen vervullen en er dus meer in te huis komen. 

De voordeelen van een vast repertoire zijn grooter, 
want het artistiek gehalte der vertooningen wint er bij. 
Wanneer een tooneelstuk goed voorbereid en zoo te zeg
gen bij de 'vertooners in het bloed gegaan op de planken 
wordt gebracht, niet om acht of tienmaal achtereen 
gespeeld en dan begraven te worden, maar om te blijven 
leven, nu en dan, enkelen herhaaldelijk, aan het publiek 
aangeboden, dan behoeft het slechts te worden onderhou
den, niet weder ingestudeerd. 

Decor, mise en scene, costumes, alles blijft en helpt in 
het beperken der uitgaven. 

Hoevele werken zijn er niet, gelukkig, die men gaarne 
herhaalcielijk ziet, maar niet drie dagen achtereen. 

11.. geloof, dat een tooneelbestuur niet beter kan doen 
dan een vast repertoire op te maken, waarbij naast eer
biediging der eischen van de kunst, rekening wordt ge
houden met het tooneel dat men bespeelt en met het ge
zelschap dat vertoont. Een gekozen werk mag niet voor 
het voetlicht worden gebracht, dan wanneer het werkelijk 
:oaf" is en het repertoire wordt slechts spaarzaam aangevuld 
en uitgebreid. Is er een nieuw tooneelstuk dat werkelijk 
verdient gespeeld te worden en dat past in het kader van 
het repertoire, dan zij het welkom, maar het worde nooit 
gekozen omdat het nieuw is of elders opgang maakte. 

Wanneer een goed samengesteld tooneelgezelschap, en dat 
is gelukkig in Amsterdam te vinden, op zijn repertoire een 
paar werken van Breeroo nam, van Langendijk misschien; 
dan vertalingen van Shakespere, waarbij ik hoofdzakelijk 
zoude noemen: A Winterstale, The merry wives of Wind
sor, As you like it; van Lessing: Nathan der Weise; van 
Goethe: Goetz von Berlichingen; een bloemlezing uit de 
rijke moderne fransche tooneellitteratuur: Augier, Pail
leron, Dumas, Sardou; eindelijk Echegaray en Ibsen, ik 
ben overtuigd de ernstige tooneelbezoekers, het publiek 
van goeden smaak, zoude het tooneelbestuur dank weten 
en steunen door trouw bezoek. 
Waarom hebben enkele corspronkelijke werken, maar zoo 

kort geleefd, hoewel ze en door kritiek en door publiek 
met welgevallen zijn ontvangen, » Uitgaan" in de eerste 
plaats? Hoevele jaren geleden werd het vertoond? Waarom 
is het begra yen ? 

Nog een woord ten slotte: een the;ltre libre, woals Parijs 
heeft, en nu ook Berlijn, is vee I waard voor het tooneel
leven. Van menigen schouwburg-bestuurder en van meer 
dan een tooueelcriticus vernam ik, dat een werk bij lezing 
niet is te beoordeelen, maar eerst in het leven moet worden 
geroepen. 

Dat doet een theatre libre, dat rijp en groen op de 
plank en brengt en aan den vuurproef van het voetlicht 
bloot stelt. 

Wanneer een klein gezelschap van jonge, intelligente, wei 
onderwezen kunstenaars -- zooals Nederland er nu een 
kent - die taak aanvaardde, zoude het een goed werk 
doen en aan het tooneelleven een grooten dienst bewijzen. 

Septb. 1890. D. H. JOOSTEN. 

NIEUWE UITGAVEN. 
Hugo (L.), der Bundesschwur. Lustspiel. 
Isnardon (J.), Le Thedtre de la Monnaze depuz"s sa fon

dation jusqu' a nos jours. Illustrations de Dardenne 
Halbe (M.), Frete Liebe. Modernes Drama. 
Amelang (G.), Hennings von Treffenfeld. Vaterlan-

disches Schauspiel . 
Streibel (K.), Cassius und JuHa. Schauspiel. 
Streibel (K.), Lucius Papzrzits Cursor. Schauspiel 
Um den Kaiserthron. Historisches Trauerspiel. 
Gelbcke (F. A.), die EngHsche Biihne zu Shakespeare's 

Zez"t. 12 Dramen seiner Zeitgenossen. 3 Thle. 
Curto (H.), dze Figur des flfephisto im Goethe'schen 

Faust 
Pollard (A. W.), EngHsh mzracle plays, moraliHes 

and interludes. 
Petit (L.), Les comidzens malgre eux. 
Muller (G.), Nausikaa. Schauspiel . 
Allers (C. W.), die Meininger. Prachtmappe mit 40 

Zez"chnungen in Lz'chtdruck . 
Golm (R.), dze Logz'k der Gesellschaft. Schauspiel. 
Arnold (H.), Theone und Praxzs. Lustspiel. 
Kayser (W.), Gregor der Grosze. Schauspiel 
Haberle (G.), das Drangsal der deutschen Schaubiihne. 
Berger (A. von), Dramaturgzsche Vortriige. 2 6 Auflage 
Gelber (A.), Shakespeare'sche Probleme . 
Raimund (F.), Dramatlsche Werke. 2e Auflage. 3 Bnde. 
Hoftheater (Das) zu Darmstadt von r8ro-1890. 

Hrsg. von H. Knispel. let' Halbband. 
Dahn (F.I, Moltke. Festspiel. 
Grenet-Dancourt (E.), La scene a faire. Comedie 

en un acte 
d' Arnaville (E.), Ennuye. Monologue. 
Saverne (L.), Vercingitorz"x. Drame lyrique en 2 actes 
Monteil . (E.), La tournee dramatique. 
Noel lE.) et E. Stoullig, Les annales du thidtre et 

de la musique, 1889. 
Almanach des spectacles. Pubii~' p~r A. Soubies. 

Annee 1889 . 
Duruy (G.), M' Dzeu tti maitre. Piece en 4 actes 
Maeterlinck (M.), LfS aveugles (L'intruse, Les aveugles) 

Deux drames en prose 
Lerberghe «(;h. van), Les Flaireurs. Drame en prose 
Laya (L.), Le due Job. Comedie en 4 actes. Nou
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ADVERTENTIEN. 

NEELMEIJER'S Ka~in~t Intl 
IS preferent boven alle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

N ederiandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 

WerelUtentoonstelling Parijs 1889-- lilveren Meaaillel 
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29 r OVEMBER 1890. xxe J AARGANG. 

INHOUD: 

. Officieel gedeelte: Het Nederlandsch Tooneelverbond bij het afster
ven van Z. M. Koning Willem III. - Vergadering der Tooneelschool
commissie. - Uit onze Afdeelingen. 

Niet Officieel gedeelte: Uit de Amstelstad. - Uit de Maasstad. -
Koning Oedipus. - Correspondentie. 

van tooneelspelers door onze Vereeniging verricht wordt. 
Bovenal werd de arbeid der betreurde Mevrouw Kleine 

door den Koning gewaardeerd, en de dood dier begaafde 
kunstenares werd ook door Hem een buitengewoon groot 
verlies geacht voor de School. 

Sommige onzer leerlingen en oud-leerlingen genoten het 

Officieel Gedeelte. 

Het N ederlandsch Tooneelverbond bij het afster
ven van Z. M. Koning Willem III. 

- voorrecht voor den Koning en de Koningin op te treden, 
en te 's Gravenhage weet men nog dankbaar te spreken 
van menig bezoek door den overledell V orst aan den 
Hollandschen Schouwburg gebracht. 

Ook ons blaadje verschijnt ditmaal met een rouwrand, 
want ook wij deelen in den rouw van het N ederlandsche 
volk; ook ons treft de slag waardoor het Vaderland en 
het Vorstenhuis van Oranje getroffen zijn. . 

Onder de goede daden van Koning Willem den Derde 
zal onze Vereeniging altijd dankbaar de groote belangstel
ling herdenken waarmede deze Vorst de ontwikkeling van 
het nationaal toonee! heeft gadegeslagen, de warme sym
pathie waarmede ons streven door Hem is aangemoedigd 
en bevorderd. 

De oprichting der Toonee!school is aileen mogelijk ge
worden, hare instandhouding is aileen verzekerd gebleven 
doordien de overleden Koning die ins telling vorstelijk heeft 
gesteund. 

Behalve de jaarlijksche gift ten behoeve der Tooneel
school heeft KOlling Willem III ook een gouden, een 
zilveren en een bronzen medaille beschikbaar gesteld voor 
verdienste!ijke leerlingen der School welke na hun ontslag 
in het gezelschap der Koninklijke Vereeniging »Het N eder
landsch Tooneel" zijn opgenomen. Vier malen is die 
medaille uitgereikt geworden. 

Bij Haar jaarlijksch bezoek aan de Hoofdstad ontving 
Zijne Majesteit ook de vertegenwoordigers van het Too
neelverbond en de Bestuurders der Toonee!school en liet 
zich op de hoogte brengen van hetgeen voor de opleiding 

Moge in den geest en in het gemoed der jeugdige 
Koningin, die thans door een edele Moeder wordt opgeleid 
vool' de hooge taak die Haar wacht, ook die fijne, nationale 
kunstzin zich ontwikkelen, waardoor het streven van ver
eenigingen als de onze wordt gerechtvaardigd, en waarop 
de leiders dier Vereeniging voor het voortzetten van hun 
arbeid blijven rekenen. Ook in het eeren en het hand
haven van dien kunstzin mogen Nederland en Oranje steeds 
vereenigd blijven! 

Overtuigd dat de leden der Vereeniging die het verte
genwoordigt deze gevoelens deelen, heeft het Hoofdbestuur 
e,~n brief van rouwbeklag aan Hare Majesteit de KOllingin
Weduwe gezonden, Wctarvan wij den inhoud hier laten 
volgen: 

NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND. 

HOOFDBESTUUR. 

AMSTERDAM, 25 November 1890. 

Aan Hare lllajcstelt de KOllin/iin- Weduwe der iVeder/a1/den, 
. Regentes ?Ian het Koninkr&·k. 

fi£evyouw, 

De treurmare van het overlijden van N ederlands geliefden 
en geeerbiedigden Koning, Uwer lVIajesteits hoogen Gemaal. 
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heeft geheel het N ederlandsche volk diep en smartelijk 
getroffen. 

De Kunstvereenigingen welke zich in de hooge bescher· 
ming van den overleden Vorst mochten verheugen, 
waartoe ook het N ederlandsch Tooneelverbond de eer 
genoot te behooren, gevoelen die smart in bijzondere mate. 

Daarom nemen Hoofdbestuurders van het N ederlandsch 
Tooneelverbond de vrijheid met den diepsten eerbied aan 
Uwe Majesteit de innige deelneming te betuigen waarmede 
de smart van Uwe Majesteit en van de jeugdige Koningin 
Wilhelmina hen vervult. 

Dankbaar herdenken zij de vorstelijke sympathie waar
mede het streven hunner Vereeniging door den overleden 
Koning gesteund werd. 

Het vele goede dat door wijlen Zijne Majesteit Willem 
den Derde is tot stand gebracht, ook op het gebied der 
kunst, is niet verloren. Het zal vruchten dragen voor de 
toekomst van het Vaderland en voor de toekomst van het 
V orstenhuis. 

Moge de deelneming van het N ederlandsche volk in 
deze dagen van rouw Uwer Majesteit tot troost wezen, 
en de jeugdige Koningin met vertrouwen de toekomst 
doen te gemoet gaan. 

Van Uwe Majesteit de gehoorzame onderdanen, 

De Hoo/dbestuurders van he! Nederlandsch Tooneelverbond. 

(w. g.) A. G. VAN HAMEL, Voorzziter. 
( » ) c. I. VINKESTEYN, Secretans. 
( ») HENRY TINDAL, Onder- Voorzitter. 
( » ) JEAN BROWNE, Penlll·ngmeester. 
( » ) DAN. DE LANGE. 
( ») M. B. MENDES DA COSTA. 
( » ) MARCELLUS EMANTS. 
( » ) L. J. FLEMP VAN DUIVELAND. 
( » ) J. A. HEUFF. 

* * * 
In hare vergadering van 25 November j.1. besloot de 

Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneelschool 
een adres van rouwbeklag aan H. M. de Koningin-Weduwe 
te zenden. Bij ontstentenis van den Voorzitter memoreerde 
de Onder-Voorzitter, Prof. Stokvis, welk een groot verlies 
de Tooneelschool gel eden had door het afsterven van haar 
hoogen Beschenner. Er werd bepaald de leerlingen der 
Tooneelschool niet in open bare uitvoeringen te laten op
treden, zoolang de begrafenis van Z. M. den Koning niet 
heeft plaats gehad. 

UIT ONZE AFDEELINGEN. 
's-GRAVENHAGE. - Den 3en November j.l. vergaderde 

de Afdeeling »den Haag". Nadat de Afgevaardigde ter 
Aigemeene Vergadering op 9 Mei j.l. te Amsterdam ge
houden rapport had uitgebracht over de verschillende pun
ten, . welke hij op die Vergadering ter tafel moest brengen, 
doet de Secretaris eenige mededeelingen, om trent de plan
nen voor het winterseizoen: 

De Koninklijke Vereeniging »het Nederlandsch Tooneel" 
is ook dit seizoen wederom zoo welwillend, den leden der 
Haagsche Afdeeling elk met eene dame, eene O'ratis-voor-
stelling aan te bieden. b 

De directie van den Tivoli-Schouwburg te Rotterdam 
zal vermoedelijk eene tweede opvoering van het oorspron
kelijk tooneelspel Fatsoen door MARCELLUS EMANTS geven, 
toegankelijk voor de leden dezer Afdeeling tegen de helft 
der toegangsprijzen, die het overige publiek betaaIt. 

Het Bestuur der Afdeeling is voorts van plan eene op
voering van de leerlingen der Tooneelschool te organiseeren. 

In verband met bovenstaande mededeelingen, zal het 

Bestuur steeds bedacht zijn, nieuwe leden aan te wervell, 
waartoe het plannen heeft beraamd. 

In de plaats van den heer HAAXMAN, wordt tot lid van 
het Bestuur gekozen de heer M r. F. W. J. G. SNIJDER V AN 
WISSENKERKE. (De wijze waarop het bestuur is geconsti
tueerd, zal in het volgend nummer vermeld worden.) 

De Rekening en verantwoording van den Penningmeester 
werd goedgekeurd en sloot met een batig saldo van 
circa /500. 

De heer M. EM ANTS stelde voor op den beschrijvings
brief voor de volgende Aigemeene Vergadering dit punt 
te brengen: 

,.Is het niet wenschelijk het Hoofdbestuur uit te noodigen, 
»zich in betrekking te stell en met den journalistenkring, 
»ten einde te verkrijgen, dat de bladen, welke van plan zijn 
»eene bespreking te geven over een oorspronkelijk tooneel
»werk, die bespreking eerst opnemen na de tweede opvoe
»ring van het stuk" ? 

De heer EM ANTS licht dit voorstel toe. - »Spreker ge-
100ft dat de critiek, zooals deze nu in de verschillende 
bladen wordt uitgeoefend, het tegendeel uitwerkt, van het· 
geen er mede beoogd wordt. l~fen wz! de publieke opinie 
voorlichten: doch in waarheid doodt men feitelijk de opinie 
van het pUbliek. N aar eene eerste opvoering van een oor
spronkelijk stuk gaat het groote publiek niet; men wacht 
de beoordeeling in een geliefkoosd blad eerst af; is die 
gunstig, dan besteedt men zijn geld er aan, is deze ongun· 
stig, dan blijft men thuis. - Een opinie van het schouw
burgpubliek bestaat dus feitelijk niet. - Men oordeelt, 
voordat men gezien heeft. - Spreker meent, dat door zijn 
voorstel en de N ederlandsche auteurs en de N ederlandsche 
Tooneelgezelschappen zouden worden gebaat." 

Over dit voorstel liepen de meeningen zeer uiteen. Vooral 
twijfelden velen, of het practisch uitvoerbaar zoude zijn. 
Intusschen werd met algemeene slemmen besloten het voor
stel als punt op den beschrijvingsbrief te laten brengen. 
Het algemeen gevoelen was, dat de door den heer EMANTS 
te berde gebrachte kwestie, belangrijk genoeg was, om op 
eene Aigemeene Vergadering te worden besproken. 

LEIDEN. - Op de vergadering der Studentenafdeeling zijn 
benoemd: de Heer L. J. PLEMP VANDUIVELANDtotgede
legeerde bij de vergaderingen van de Commissie van Beheer 
en Toezicht over de Tooneelschool, Mr. P. YSSEL DE 
SCHEPPER tot lid van verdienste en de Heeren J. W. SCHO
RER en L. J. PLEMP VAN DUIVELAND tot honoraire com
missarissen van het Bestuur. 

N iet Offici eel Gedeelte. 

UIT DE AMSTELST AD. 
llton. ~cr. "bet Jl}cbcrlllnb~cb (Qtooncd". 

Pierre Clemenceau, een jong beeldhouwer, ziet op een 
bal in het atelier van zijn oud-Ieermeester, Thomas Ritz, 
eene jonge Pooische, Iza Dombranowska, verlieft op haar, 
maakt haar tot zijne vrouw, wordt door haar bedrogen, 
jaagt haar uit zijn huis, keert nog eens tot wie hij bleef 
liefhebben weer, en doodt haar. 

Men zal niet kunnen beweren, dat dit voor vijf bedrijven 
of zes tafereelen overvloed van stof is. Toch moet het 
tooneelspel van ALEXANDRE DUMAS en ARMAND D' ARTOIS, 
dat naar den roman, waaruit het getrokken is, geheel ver
keerdelijk De zaak Clemmceau heet, het er mee doen. Dat 
er in de eerste drie tafereelen van de z a a k Clemenceau 
niets te hooren of te zien valt, vinde men niet al te curieus: 
in de tweede heHt merkt men er evenmin iets van. Wei 
draagt de roman terecht dien naam: daar is Pierre Cle
menceau beschuldigde en de door hem gepleegde moord 
onderwerp eener rechtszaak. Maar het stuk! Men kan 



even goed spreken van »De zaak Hamlet", »De zaak Othello". 
Elk wat wils! - Houdt ge van lachen? Iza's moeder, 

Gravin Dombranowska, de uit haar land gejaagde, van 
hare goederen ontzette, voor hare mooie dochter van een 
troon en rijkdommen droomende, die even gaarne over 
bank-van-Ieening-briefjes als over brieven uit Rusland praat 
en ze laat kijken, zal u voldoen. - Wilt ge nobele en 
verheven gevoelens? Zie dan de vriendschap van Con
stantin Ritz voor Pierre en de wederkeerige liefde tusschen 
dezen en zijne moeder. - Sleept hartstocht u mee? Geniet 
dan van het laatste tafereel, als Iza bekent Pierre nog altijd 
boven alles lief te hebben en zij tracht hem terug te nemen. 
- Een tooneelmoord bezorgt u geen kippevel? Ge zaagt 
er' te vele en begint ze te afdoend, en te gemakkelijk ... 
voor den auteur te vinden. niet waar? Er is anders voor 
een gezorgd. - Maar bovenal, wilt ge graag kijken? Kijk 
dan. Kijk in het eerste tafereel naar het atelier van Ritz 
in zijn werkpak (het atelier, meen ik); er is een heusch 
model, levend; er zijn beeldhouwersmaatjes, pardon, -Ieer
lingen aan het werk. Kijk in het tweede tafereel naar de 
versiering der balzaal en de costumes, en naar de mooie 
Iza, naar die vooral; in het derde tafereel naar het armoe
dig rommeltje der Dombranowska's - zoo iets is pikant 
na al het moois; in het vierde naar het atelier van Cle
menceau en de mooie Iza; in het laatste naar de mooie 
kamer en de mooie Iza! 

Inderdaad, het is een k&R-Stuk, en dat er wat te kijken 
va It is er niet de minste deugd van. Bij Het Nederlandsch 
Tooneel, waar het 15 Nov. voor de eerste maal ging, had 
men, te oordeelen naar de moeite, blijkbaar aan het uiterlijk 
van het stuk besteed, dat ook zoo begrepen. 

Vergelijkt men de tooneelschikking met wat men gewoon
lijk hier ter stede te zien krijgt, dan moet zij ditmaal geroemd 
worden. Vraagt men meer, dan mag men zich verwonderen, 
dat in Ritz' atelier geen ietwat minder ongeschikte achterwand 
was aangebracht, en betwijfelen of een man van smaak
beeldhouwer of niet - een wand zon versieren als hier met 
den rechter gedaan was; dan mag men zijn ongeloof 
betuigen, als zouden feestvierenden op zoo schaapachtige 
wijze elkander van de eene kamer in de andere dringen, 
de wandversiering in Pierre's atelier-kamer niet die vinden, 
als men bij een groot artist zou meenen te kunnen ver
wachten, en het onwaarschijnlijk achten, dat de verstooten 
of weggeloopen vrouw uit de echtelijke woning een schilde
rijtje zou meekrijgen of meenemen, om dat in het hotel, 
waarin een hertog haar onderhoudt, op te hangen. 

Of.~choon, op Mevrouw Iza valt niet te rekenen. Zij kon 
het schitderijtje hebben meegenomen in eene soortgelijke 
artistieke bui, als haar schijnt aangewaaid. als zij met aile 
geweld een beeldhouwwerk van Pierre, de N alade, in haar 
bezit wit hebben. Aangewaaid, want eene ziel heeft zij niet. 
en de hartstocht, dien zij ten laatste voor Pierre nag veinst te 
bezitten, komt haar logisch niet toe. Zoo zal waarschijnlijk 
ook niemand uit het publiek de dupe geworden zijn van 
het gewawel over kunst, dat Iza haar man ten beste geeft. 
Men vraagt zich met verbazing af, hoe zulk een leeghoofd 
aan die wijsheid gekomen is. Wat wei haar eigen is: hare 
zucht naar weelde, hare schaamteloosheid. In dit laatste 
opzicht overtreft ze bijna hare mama, Gravin Dombranowska, 
en die is voor geene kleinigheid vervaard. Precies een 
kermiswijf, of eigenlijk nog iets anders, dat ik hier niet 
verkies te zeggen. En zat er nu in die menschen maar een 
schijntje van geest! Maar niets; alles wordt even plompver
loren gezegd en gedaan; aile grofheden, beleedigingen aan 
uw beter gevoel, worden u zoo botweg in het gezicht ge
worpen. Welk motief moeder en dochter hebben, am hare 
infame stukken uit te halen? Geen, tenminste geen zoodanig. 
waardoor zij, zelfs maar in de geringste mate, op onze 
belangstelling aanspraak te maken hebben. 

Wekt Pierre Clemenceau die? Evenmin. De man is 
werkelijk een suI. Waarom hield hij zijne oogen niet wat 

open! Hij is er kunstenaar voor, om in de eerste plaats 
verliefd te zijn op het mooie lichaam van zijne vrouw; 
dat behoeft hem echter niet blind te maken, voor wat elk 
ander wei ziet; zijne bescheidenheld had hem moeten 
leeren, dat de pracht van zijn huis in zonderlinge verhouding 
tot zijne verdiensten staat. 

De moeder, Mevrouw Clemenceau, en de vriend, Con
stantin Ritz, zijn twee, waarmede wij vrede kunnen hebben. 
moge de laatste ook al wat heel tooneelmatig zijn, en de 
eerste niet zeer verstandig - maar zeer gelukkig voor het 
stuk - handelen, door op haar sterfbed aan den vriend te 
verbieden haren zoon diens schande te openbaren. 

Eene sympathieke jJfem'ouw Clemenceau gaf Mevr. PAU
WELS-VAN BIENE te zien. Haar spreken was zeer fraai 
en haar spel niet al te pathetisch. Een klein oogenblik 
speelde zij met den Hr. CLOUS (Constantin Ritz) ver· 
rassend natuur: het was, waar de vriend op het punt staat 
te vertrekken en zij hem dringt, nog wat te blijven. Ook 
de Hr. Clous hoedde zich voor overdrijving, waartoe 
anders een enkel gedeelte zijner roI aanleiding had kunnen 
geven. Het is hem werkelijk gelukt het onmogelijk soort 
vriend, dat hij had voor te stell en, een weinigje aanne
melijk te maken. 

Om tot de hoofdpersonen te komen: de Hr. DE JONG 
had het als Pierre Clemenceau tegenover Mevr. FRENKEL 
als Iza en Mevr. DE VRIES als Gravz'Jt Dombranowska 
zwaar te verantwoorden; - wie zon het niet gehad hebben, 
tenzij die eene, wiens naam wij noode op het affiche mis
ten? - alles klonk in zijn monel even averechtsch;zoowel 
betuigingen van vriendschap als van liefde, uitingen van 
eens kunstenaars voelen, uitbarstingen van hartstocht. Die 
laatste vooral werkten juist het tegendeel uit van wat er 
mee bedoeld was: koudwaterbad in plaats van vuur gaven zij. 

Wie met entrain speelde: Mevr. de Vries. Zij maakte 
zelfs in de eerste tafereelen de Gravin nog een ziertje meer 
canalile dan zij al is, een gevaarlijk bestaan, daar de toe
schouwer wei verplicht is ook met haar om te gaan en 
toch bezwaarlijk zich kan afwenden, als Mevr. Dombranowska 
ten tooneele verschijnt. 

Mevr. Frenkel had geIegenheid te toonen, dat haar talent 
meer dan een kant heeft: zij zeIve zal allerminst in twijfel 
zijn, wei ken zij 't best doet te laten zien en welke haar 
bijwijlen weinig eer aanbrengen. Zoo werd het versje, dat 
Iza op het bal in een album leest, het tegendeel van 
fraai gezegd; was er in het derde tafereel onderstreping 
van gezegden door overbCldig en leelijk oogknippen en 
mondvertrekken - wat in de familie scheen te zitten -; 
hoorde men in enkele zinnen den klank van wat vanbui
tengeleerds, in het laatste tafereel b. v. waar Iza tracht 
Pierre terug te nemen en zegt »Iaten wij nu eens verstan
dig praten" of iets dergelijks. Lag het aan het stuk, lag 
het aan de vertaling t)? lk weet het niet; zeker is het, 
dat die woorden met wat er onmiddellijk voigt ontnuch
terend werkten, - wat zij ook hadden moeten doen, 
maar in anderen zin. Zooals het eigenlijke stuk besloten 
is binnen de drie laatste tafereelen, zoo ook begon in het 
vierde eerst het echte spel van Mevr. Frenkel. Daar en 
in het vervoIg had zij oogenblikken harer geheel waardig, 
van die oogenblikken, waardoor groote kunstenaars zelfs 
aan zeer middelmatige werken succes vermogen te bereiden. 

Niet, dat in dit geval van zulk een welslagen sprake kan 
zijn. Daartoe is het stuk, middelmatig en onsamenhangend 
als het reeds is, veel te weinig glad en rad afgespeeld. 
Het geheele eerste tafereel was zwaar op de hand, onbe
haaglijk. In het tweede: wat stijfheid overal bij en tengevolge 
van het langdurig schetsen van Iza en wat manier van den 
Hr. SPOOR (Thomas RzlZ) om Pierre aan het werk te 
zetten; het publiek had zoowaar fOlszr een praatje te 
maken. Hetzelfde verschijnsel had zich nog eens eer voor-

I) De vertaling is van de hand des heeren TACO H. DE BEER. 



gedaan, bij het zingen van den nar. De man zong zoo 
gewichtig, als had hij heel wat te vertellen. Niets had 
in de twee eerste tafereelen gewichtig moeten gebeuren: 
zij dienen immers toch aileen, ons op omslachtige wijze 
met de personen bekend te maken. Aan de manier, waarop 
Mevr. Frenkel en Mevr. de Vries het derde tafereel deden 
loopen, hebben de overige spelers een voorbeeld kunnen 
nemen. 

Van de vertooners der kleinere rollen kweet Mevr. 
VERENET als Mevrouw l' Esperon zich tamelijk wei van hare 
taak; jammer, dat de Hr. ROIJAARDS zich zulk eene be
scheiden rol als die van Serge Vaz'noff zag toebedeeld. 

Nov. '90. A. 

UIT DE' MAASST AD. 
Ais Mercadet in de comedie van dien naam van HONORE 

DE BALZAC heeft de Heer WILLEM VAN ZUYLEN een flinke 
zege bevochten. Bevochten .... ja, dat is wei het ware 
woord, in weinig tooneelstukken toch concentreert zich aile 
kracht zoo op den hoofdpersoon als in Mercadet; de man 
is niet van het tooneel, hij moet de zon zijn, rond welke 
enkele planeetjes zich bescheiden mogen bewegen, mits zij 
het niet wagen haar glans te verduisteren, m. a. w. de bij
personen kunnen hun rollen eenigszins typeeren, hoofd:.mke
lijk betreden zij de planken om Mercadet van repliek te 
dienen. Een zware taak derhalve voor den kunstenaar, die 
de titelrol heeft te dragen; eischt de voorbereiding veel 
talent en studie, elke uitvoering moet een ontzettende 
inspanning kosten, doch het is bij Van Zuylen alsof zijn 
krachten toenemen, naar mate de partij gewichtiger wordt. 
Van het begin tot het einde heeft hij met dezelfde opge
wektheid gespeeld, met een glimlach op de lippen den 
zwaren last getorst, zoodat, trots enkele opmerkingen, welke 
wij hieronder denken te maken, wij moeten beginnen met 
een: knap, zeer knap! 

Men kent' het verhaal; het zou een doorloopend triomf
lied van handige onbeschaamdheid mogen heeten. Bij den 
aanvang van het stuk reeds zit Mercadet tot over de ooren 
in de schulden en wordt hij door zijn crediteurs geen 
oogenblik met rust gelaten; maar niet aileen, dat h\i allen 
weet te verschalken, den een door op zijn gevoel te wer· 
ken, d"en ander door hem groote wins ten in nieuwe onder
nemingen voor te spiegelen, een derde door barschheid, 
hij weet hun steeds opnieuw geld af te troggelen, aaardoor 
zijn positie op te houden, totdat aan het slot .... nu ja, 
de ontknooping is wederom de zwakke zijde van het stuk; 
bedenken wij evenwel, dat Mercadet dateert uit een tijd, 
toen het publiek bij dergelijke vertooningen een zoogenaamd 
bevredigend slot wenschte; thans is het daarvoor veel te 
verstandig geworden! Wanneer wij het stuk nader ging~n 
onderzoeken, zouden wiJ er tevens op moeten wijzen, dat 
een eigenlijke handeling ontbreekt, het is meer een aaneen
schakeling van gelijksoortige tooneelen, of liever de schilde
ring van Mercadet's karakter, stellig oppervlakkig en over
dreven, maar niettemin bijtend waar. Een ontleding van 
het blijspel ligt evenwel niet in onze bedoeling; twee opmer
kingen slechts! 

In de eerste plaats - en dit slaat meer op het onthaal 
dat Mercadet bij het publiek vond - wat zijn wij toch 
zonderlinge schepsels I IT,en iegelijk zou in het werkelijke 
leven een afkeer hebben van den brutalen schuldenmaker 
en hier kozen wij allen partij voor Mercadet en hadden 
grooten schik, wanneer hij den schuldeischers door listen 
en streken tel kens weer geld aftapte. Voor een deel ligt 
dit stellig daaraan, dat wij, - wij spreken op gezag van Pierre 
Veron, - groote kinderen zijn en blijven; toch schuilt de 
fout o. i. ook in de zonderlinge schildering der schuld
eischers. Het zijn eerder geldwolven en woekeraars, Imdjes 
om niet veel medelijden mee te hebben. Wellicht deed 
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ook De Balzac verstandig ze zoo te teekenen; want daar
door werd de Mercadet-figuur minder zwart. 

En dan: wat blijken verschillende nijdige uitvallen in 
dit stuk voor aile tijden geschreven! Mercadet beweert, 
dat men de beurs wei kan afbreken als men wind handel 
voorkomen wil, ..... in 1890 worden dergelijke bittere ge
zegden als fonkelnieuw met gejuich begroet en maakt 
een Raadslid van een onzer groote gemeenten een - vol
gens sommigen ongepaste - aardigheid op den tocht 
waarover beursbezoekers klagen en de soort handel dien 
vaak in Mercurius tempel gedreven wordt. Ais Mercadet 
een comedie de moeurs moet heeten, zal het nog heel wat 
keeren gespeeld dienen te worden, eer men den invloed 
zal mogen bespeuren! 

Een der voornaamste klippen, welke de vertolker der 
titelpartij te vermijden heeft, is dat hij niet te luidruchtig 
wordt. Reeds in het eerste bedrijf is hij in volle actie en 
voortdurend bezig zijn belagers om den tuin te leiden; als 
een scherpzinnig veldheer weet hij van de verschillende 
zwakheden zijner vijanden partij te trekken en hij kan ze in 
dit geval niet verslaan, want hij bezit geen sou, hij mag ze 
niet ontioopen, daar zij zijn eenige bron van inkomsten 
vormen. Hier was de Heer Van Zuylen vrij bedaard en 
dit moet ook; want een Mercadet, die telkens een andere 
komedie moet spelen, zou door opgewondenheid zich 
leelijk in de kaarten laten zien; kan hij evenwel nog be
daarder zijn, dan zou zijn spel o. i. er bij winnen. Hoogst 
verdienstelijk werden de tooneeltjes met de verschillende 
schuldeischers -- in dit stuk is het een bewep geworden! 
- gespeeld; de Heer Van Zuylen wist zijn stem uitnemend 
te nuanceeren en maakte het recht natuurlijk, dat allen 
voldaan vertrokken. Aan het slot van het eerste bedrijf 
werd hij wei wat druk, al erkennen wij, dat eenige over
moed hier niet misplaatst is en het ontzettend moeilijk is, 
zonder stemverheffing den onmisbaren climax te bereiken, 

In het tweede bedrijf viel het tooneel met Minard zeer 
te roemen, evenals de kostelijke scene met De la Brive, 
in wi en Mercadet een rijken schoonzoon denkt te vangen 
en die de hand van zijn dochter aileen blijkt te begeeren 
om van Mercadet's vermeende schatten te kunnen genieten. 
De ontgoocheling met den snel daarop volgenden omme
keer, wanneer de duivelskunstenaar in De la Brive, die op 
een landgoed van 30 duizend francs, 45 duizend hypotheek 
heeft weten te krijgen, een niet te versmaden bondgenoot 
begroet, het werd alles met groote komische kracht weer
gegeven. 

Zeer terecht o. i. heeft de Heer Van Zuylen het volle 
licht laten vallen op het tooneeitje, wanneer hij de 30 duizend 
francs weigert, waarmede Minard hem wi! helpen. Het is 
bijna de eenige opwelling van beter gevoel die wij bij 
Mercadet waarnemen en zij moet onderstreept worden, want 
de man is vermetel,hij ontziet niets, maar: zijn hart zit 
nog niet in zijn portefeuille. De woeste scene, als de waag
hals bijna krankzinnig van vreugde wordt, dat aile schuld
eischers zijn afbetaald, dat hij zelf een vermogend man is, 
werd woest weergegeven; maar kan dit bijna anders, vooral 
in verband met de geheele opvatting van den Heer Van 
Zuylen? Wij kunnen ons voorstellen, dat de geheele partij 
rustiger, fijner wordt vertolkt; allicht zal men dan evenwel 
de bonhomie missen, die dezen Mercadet ondanks zijn 
fouten, sympathiek maakte. Kan men zich echter met de 
opvatting van den Heer Van Zuylen vereenigen, dan dient 
men ook deze scene te accepteeren, gelijk hij haar speelde, 
al maakt zij een eenigszins pijnlijken indruk: zij is het 
logisch gevolg van hetgeen voorafgaat. 

Aan het slot kan Mercadet naar onze meening meer 
impressie maken dan thans het geval was. Eenmaal over
tuigd, dat het geen komedie maar werkelijkheid is, dat hij 
het masker kan afrukken en zichzelf zijn, moet Mercadet 
gebroken wezen: de vermetele speier wei te verstaan; de 
goede echtgenoot en vader zal een nieuw leven beginnen, 
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zonder schijn en bedrog. Deze overgang kan niet te scherp 
genomen worden ; hij moet hen die nog om trent Mercadet's 
karakter in twijfel verkeeren, to on en dat de man intrinsiek 
niet slecht is. 

Ziehier enkele kantteekeningen; op sommige plaatsen 
minder luidruchtigheid en de Heer Van Zuylen zal een 
Mercadet geteekend hebben, welke met eere mag genoemd 
en door vel en verdient bewonderd te worden. 

Een paar woorden slechts over de bijpersonen; de 
meesten werkten bescheiden en met tact mede. De Verde
lin van den Heer HOLKERS vonden wij het best, doch ook 
de drie schuldeischers werden door de Heeren VAN BIENE, 
W. VAN ZUYLEN JR. en WAGEMANS verdienstelijk gety
peerd. Mevrouw Mereadet was zwak; de rol is flauw aan
gegeven, dat is waar; wij begrijpen evenwel niet waarom 
Mevr. KLEIJ steeds op denzelfden klaagtoon sprak. Haar 
positie is weI niet aangenaam, maar Mereadet is geen melo
drama; dat zij beter kan, bewees Mevr. Kleij in het na
stukje Een HUls met Commensaals, een kluchtspelletje zonder 
pretenties, dat vlot gespeeld, eenige aangename oogenblik
ken verschafte. In beide stukken vervulde de Heer TER
NOOY APEL een ondergeschikte rol; hij heeft een gunstig 
voorkomen, spreekt echter niet gemakkelijk; wellicht spoedig 
meer over dezen nieuweling bij het Tivoli-gezelschap. 

In den Kleinen Schouwburg ging 14 dezer A~lJe7Jleene 
DienstpHeht (Les Noees d'un Reserviste) een hier en daar 
vrij gewaagde klucht van CHIVOT & DURA, slordig vertaald 
en slordig gespeeld. Men moet roeien met de riemen die 
men heeft en wij zijn steeds bereid bij klein ere gezelschap
pen wat door de vingers te zien, thans was het vaak al te 
erg. Het gezelschap van den Heer ALEX. F AASSEN kan 
in dit genre iets goeds leveren en men had mogen ver-

. w:>('hten. dat allen daartoe zouden medewerken, nu het de 
""''''''0. _ _ , _'orstelling gold van den wakkeren directeur; de 
opvoering had echter meer van een repetitie dan van een 
behoorlijk voorbereide vertooning. 

Wat de Heeren LE GRAS & HASPELS er toe gebracht 
heeft Frou-Frou op te voeren is ons een raadsel; moeilijk 
zou men ten minste een tweede modern stuk kunnen 
noemen, dat zoozeer buiten - wij zeggen niet boven -
de krachten van hun gezelschap Iigt. Geen der spelers 
paste in zijn rol, behalve de Heer DE VRIES, die een goede 
Valreas had kunnen leveren, doch wellicht prefereerde de 
anderen niet te overtreffen; hij verhief zich althans niet 
boven het middelmatige. Het kostte ons heel wat moeite 
de voorstelling van het begin tot het einde bij te won en ; 
het was alsof men met breikatoen een spinneweb trachtte 
na te bootsen! Wij hebben den beker tot op den bodem 
geledigd, ons geergerd aan het taaltje dat gesproken werd 
en de curieuze kleeding der dames met verschuldigden 
eerbied bewonderd. Op toiletgebied geleek het wei een 
wedstrijd onder het motto: »Ie laid c'est Ie beau", Schotland 
won den prijs. 

Spoedig schitterend revanche. dames en heeren! 
N aar wij met genoegen vernemen, heeft in den Tivoli

Schouwburg het drama Eerloos van W. G. VAN NOUHUYS een 
groot en welverdiend succes behaald. Wij hopen spoedig in de 
gelegenheid te zijn over dit oorspronkelijke tooneelwerk te 
kunnen berichten en de gunstige meening te mogen onder
schrijven. 

Eenige oogenblikken heb ik geweifeld of ik daartoe wei 
zou overgaan; want, daar bij het zoeken naar een regisseur 
de keuze was gevallen op mij, stelde ik mij, door erover 
te schrijven bloot aan het gevaar van een tweeledig ver· 
wijt op te loopen, dat van indiscreet te zijn, en dat van 
een oratio pro d07JlO te houden. Maar, wijl het hier in de 
eerste plaats geldt het lofwaardig streven van de utrecht

i sche studenten in het rechte licht te plaatsen, opdat eens· 
deels geen al te stoute verwachtingen gewekt, anderdeels 
verkeerde voorstellingen uit den weg geruimd zouden wor
den, moest ik, docht het me, mij niet door overmatige 
bescheidenheid laten leiden; en dus schrijf ik hier neer, 
wat ik niet aileen in het belang acht van de onderneming 
zelve, maar ook en bovenal beschouw als geschikt om den 
lezers van ons tijdschrift belang in te boezemen. 

* * * In December van het vorige jaar vatten eenige utrechtsche 
studenten het plan op in het Hollandsch een vertooning 
te geven van een antiek treurspel. 

Hoe ze tot het ondernemen van zulk een waagstuk geko
men zijn? Wie zal het zeggen? 

Misschien heeft het buiten verwachting slagen van de 
Antzgone-vertoolling door de amsterdamsche gymnasiasten 
in 1885 er schuld aan. Maar hoe ook, het feit, dat zij 
iets zoo moeilijks aandurven, is ongetwijfeld een verblij
dend teeken. Het bewijst dat de tegenwoordige studenten 
nog niet doortrokken zijn van het betreurenswaardig pes· 
simisme onzer dagen, dat zij nog iets anders in het leven 
zien dan een strijd om het bestaan, dat zij nog gelooven 
in wat goed is en schoon. ' 

De keus der jongelui was gevallen op Koning Oedipus van 
SOPHOCLES, en daar ze het stuk in het Hollandsch wilden 
spelen, sprak het van zelf dat ze liefst de metrische vertaling 
van Prof. H. v AN HERWERDEN wilden gebruiken, en deze 
hoogleeraar gaf daartoe gaarne zijn toestemming. 

V oor dat het plan echter werd vastgdteld, wendden zij 
zich om raad tot Prof. J. H. GALLEE, en het sprak haast 
wei van zelf, dat deze, enthusiast als altijd, hen sterkte in 
hun voornemen. 

Nu begonnen de onvermijdelijke maatregelen: er moest 
worden uitgemaakt wie de regie op zich zou nemen en wie 
hun de noodige inlichtingen zon geven omtrent al wat het 
archeologisch gedeelte van decor en costumes betreft. Tot 
het laatste verklaarde zich Dr. L. G. MORELL, lector in de 
geschiedenis der grieksche kunst aan de utrechtsche univer
site it, gaarne bereid, terwijl ik mij belastte met de regie 
en het helpen instudeeren van de roll en. 

Ook moest er, daar de onderneming niet werd op touw ge
zet door de Utrechtsche-Studenten-Tooneelvereeniging maar 
door leden van het Utrechtsche Studentencorps, natuurlijk 
een comite worden gevormd tot regeling van de vele werk
zaamheden. 

Dit co mite constitueerde zich ais voigt: 
H. P. L. C. DE KRUIJFF JR., voorzitter. 

I F. L. A. ROELOFFS VALK, vice-voorzitter. 
I J. J . JANSEN, secretaris. 
I G. KIRBERGER, 2 e secretaris~ 

I
' J. A. F. GEISWEIT VAN DER NETTEN, penningmeester;, 

H. A. V AN DEN WALL BAKE, tooneelcommissaris-
, H. SMISSAERT, sen. 

20 November 1890. JEAN VALJEAN. I A. A. NIJLAND, muziekcommissaris. 
- -------- - - - - --- - --- --- ----1 Nu werd de medewerking ingeroepen van allen die be-

K 0 N I N G 0 E D I P U S. 1 reid mochten zijn bij de vertooning een rol te vervullen. 
I Die oproeping leidde tot een gunstig resultaat. Velen 
1 meldden zich aan. En den 6en Mei 1890, - de influenza Nu in de meeste dagbladen een min of meer volledig 

uittreksel heeft gestaan van het bericht in het Studenten
Weekblad Minerva omtrent de aanstaande vertooning van 
Konzilg Oedipus van SOPHOCLES te Utrecht, heb ik rnij afge
vraagd of het zaak was ook in ons tijdschrift een en ander 
dienaangaande rnede te deelen. 

! en de Paaschvacantie hadden de voorloopige maatregelen 
langer doen duren dan men gewenscht had, - werden 
de rollen uitgedeeld en tevens aan Prof. GALLEE het eere
voorzitterschap aangeboden, die dit weI will end op zich nam. 

* * * 



Hoogstwaarschijnlijk heeft nu menigeen na het lezen van 
het bover.staande bij zich zelf gedacht dat er voor zulk een 
vertooning wei wat veel omslag wordt gemaakt, en werke
lijk, als men bedenkt dat er tusschen de uitdeeling van de 
rollen en het tijdstip, waarop het stuk zal worden gespeeld, 
bijkans een vol jaar zal verloopen, schijnt eenige verbazing 
op zijn minst genomen gewettigd; maar, nu ik eenmaal in 
het regisseursschuitje zit en er dus van mee kan praten, 
durf ik gerust verzekeren dat de tijd van voorbereiding 
allerminst te lang is en dat de hierboven opgesomde be
stuursposten alles behalve Sl1lecuren zijn. 

Voor de hand ligt echter dan de dubbele vraag: »ver
»dient het ter vertooning uitgekozen stuk de kolossale moeite, 
~die aan het voorbereiden van de vertooning en het instudee
»ren der rollen 'verbonden is? En verdicnt het ook de be
»Iangstelling van onbevooroordeelde toeschouwers ?'~ 

Dat woord »onbevooroordeelde" brengt vanzelf mee dat 
ik mijn meening dienaangaande maar voor mij zal houden. 
Daarom zal ik dan ook eerst de don nee en het verloop 
van de tragedie meedeelen, en vervolgens het oordeel van 
een drietal bevoegde critici, een Griek uit de oudheid, ell 
twee Franschen, onze tijdgenooten, want, zooals men weet, 
behoort Oedipe ROl' tot het repertoire van het Theatre 
Francais. Ais ik dan daaraan eenige beschouwingen omtrent 
enkele punten van mij zelf heb vastgeknoopt, geloof ik dat 
het mijn lezers niet moeilijk zal vall en zelf zich om trent 
een en ander een oordeel te vormen, en het zou me niet ver
wonderen als dat ten slotte gunstig luidde. 

V ooraf echter nog een enkele opmerking aangaande de 
wijze, waarop Sophocles zijn taak als tragedie-schrijver heeft 
·opgevat. Hij vraagt minder belangstelling voor zijn onder
werp, dan voor de person en die erin optreden, en voor hun 
karakters. Hij kiest een onderwerp, liefst zoo eenvoudig 
mogelijk, en bezigt dat om de botsing tusschen verschillende 
karakters te vertoonen, of liever nog, -- en wat tevens veel 
moeiliJker is, - om den tweestrijd in het karakter van 
een zelfden persoon aanschouwlijk te maken, terwijl dan 
uit die botsing of uit dien tweestrijd de katastrofe als van 
zelf voortvloeit. Hij vereenigt in zijn stukken de drie 
machten, die volgens hem de wereld beheerschen, floodlof, 
vrijhezii van handelen en toeval, tot een doel: het verkrijgen 
van emotie. 

Zal nu ook bij ons, mod erne menschen, door het aan
schouwen van het stuk emotie worden gewekt? Ziedaar 
de straks gedane vraag herhaald, maar eenigszins anders 
gesteld. 

* * * De my the, waarop de donnee van de tragedie berust, is 
kortweg deze. 

Oedipus is de zoon van Latus, koning van Thebe, en 
van Iokaste. Het orakel heeft voorspeld dat clat kind zijn 
vader zou dooden en zijn moeder huwen. Om de vervulling 
van dat orakel te voorkomen laat Lalus het pasgeboren kind 
door een slaaf naar het woeste Cithaeron-gebergte brengen, 
met de opdracht het bij zijn voeten aan een boom op te 
hangen. 

De slaaf begint met de voeten van het wicht te doorbo
ren, trekt er een riem door heen, maar dan door mede
lijden bewogen staakt hij het volvoeren van zijn taak en 
geeft, zonder te zeggen wie het is, het knaapje aan een 
korinthischen herder, die toevallig daar in den omtrek zich 
bevindt. Deze neemt het mede en geeft het aan zijn heer, 
den koning van Korinthe, Polybus, die zelf kinderloos is 
en den knaap als zoon aanneemt. 

Oedipus, opgegroeid in de meening dat hij Polybus' 
werkelijke 200n is, wordt op een gastmaal verweten dat h~i 
een vondeling zou zijn. Hij vraagt Polybus of dat verwijt 
gegrond is. Deze ontkent het, maar Oedipus de zaak nog 
niet vertrouwend gaat naar het orakel en verneemt als 
antwoord op zijn vraag wie zijn ouders zijn, dat hij zijn 
vader zal dooden en zijn moeder huwen. Overtuigd dat 
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daarmee Polybus en diens vrouw worden bedoeld, besluit 
Oedipus nooit weer naar Korinthe terug te keeren en voortaan 
een zwervend leven te leiden. 

Op een van zijn zwerftochten ontmoet hij, zonder hem 
te kennen, aan een driesprong, Lalus. Geen van beiden 
wil voor den ander uitwijken. Er ontstaat een twist. Oedipus 
treft Lalus en dood them, waarna hij zelf ongestoord zijn 
weg vervolgt. 

Over Thebe, dat om den dood van Jen koning in rouw 
gedompeld is en in naam van de koningin-weduwe Iokaste 
door haar broeder Kreon wordt bestuurd, komt een nieuwe 
ramp. De omstreken van de stad worden onveilig gemaakt 
door de Sphz'nx, een :nonster. dat allen voorbijgangers een 
raadsel opgeeft; wie het niet raadt, wordt door de Sphinx 
verscheurd, maar wordt het door iemand geraden, dan 
moet de Sphinx volgens de bepaling van het noodlot zich 
van een rots te pletter gooien. 

Kreon vaardigt een proclamatie uit dat wie het land van 
de Sphinx verlost, de koningin-weduwe zal huwen en vorst 
van Thebe worden. Oedipus raadt het raadsel en ontvangt 
de uitgeloofde belooning. Als echtgenoot van Iokaste heerscht 
hij gelukkig en kalm over Thebe, zonder te vermoeden 
welke band er tusschen hem en zijn vrouw bestaat, tot 
dat op eens over de stad een vreeslijke pest losbreekt. 

Zoo staan de zaken op het oogenblik dat de tragedie 
begint. 

Bij het opgaan van het scherm is voor het koninklijk 
paleis een aantal smeekelingen bijeell,_die Oedipus vragen 
de stad te bevrijden van den plaag der pest, en deze 
antwoordt i): 

"Mijn arme kind'ren, welbekend was mij 
uw wensch, want ach! ik weet maar al te goed, 
dat ge allen lijdt; doch schoon ge lijdt, lijdt toch 
geen uwer half het leed, hetwelk ik lijd! 
Het leed van ieder uwer treft slechts een, 
hem zelven, niemand anders; maar mijn ziel 
bejammert gansch de stad, en u en mij! 
Dus wekt uw bee geen droomer uit den slaap; 
maar weet, dat ik reeds veel heb onderzocht 
en zwerven liet mijn geest langs menig pad! 
Het eenig middel dat mij raadzaam scheen, 
werd reeds beproefd: ik zond Menoikeus' zoon, 
mijn zwager Kreon, naar het Pythisch 2) huis 
van Phoebus, om te vragen door welk woord 
of welke daad ik Thebe redden kon·'. 

Weldra komt Kreon terug, en op de vraag van Oedipus, 
wat het orakel bevolen heeft, zegt hij: 

))Een schuld, zoo luidt het klaar bevel 
heeft Thebe verontreinigd; zware vloek 
rust op haar grond, die nog den dader voedt. 
Verdrijft dien vloek, eer 't kwaad onheelbaar wordt! 

Oedipus. 
Den vloek om welke schuld? En op wat wijs? 

Kreon. 
Door met verbaoning of met dood den moord 
te zoenen, die ons vloek en rampspoed bracht. 

Oedipus. 
Wie was de man toch, op wiens moord hij doelt 1 

Kreon. 
Eer gij, mijn vorst, het roer van dezen staat 
bestierdet, heerschte koning Lalus. 

Oedipus. 
Ik hoorde 't, want gezien heb ik hem nooit. 

i) Bij het citeeren maak ik natuurlijk gebruik van den tekst der 
vertaling van Prof. van Herwerden. Daar deze echter werd geschreven 
met het doel om gelezen, niet om gereciteerd te worden, zal zij, met 
toestemming van den schrijver bij de vertooning op enkele plaatsen 
een kleine wijziging ondergaan. 

2) Pytho is de ouderwetsche naam van Delphi, waar het beroemd 
orakel was van Phoebus-Apollo. 



Kreon. 
Hij viel door moordnaars hand; de god beveelt 
ten stelligste dat men de daders straft'. 

Oedipus. 
Waar zijn die? lal wei ooit het duister spoor 
van zulk een oude schuld te vinden zijn . 

Kreon. 
le zijn, zoo sprak hij, hier. Wie zoekt, hij vindt; 
doch wat verwaarloosd wordt ontsnapt den blik!" 

Dan vraagt eenige oogenblikken later Oedipus: 

» W elk leed belette na des konings dood 
het onderzoek dier goddelooze daad? 

Kreon. 
Toen dwong de Sphinx ons 't oog te wenden van 
die duistre dingen naar wat voor ons lag". 

Daarop laat Oedipus volgen: 

»Ik breng die duistre dingen weer aan 't licht", 

en vol zelfvertrouwcn gaat hij, gevolgd door Kreon het 
paleis binnen, om na te denken over de te nemen maat
regelen. 
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Hiermede is dus de expositie van het stuk geeindigd, 
De moordenaar van LaIus moet worden gevonden. Daarom I 

is het te doen. 
N a den koorzang, aangeheven door de oudsten des 

yolks, komt bij den aanvang van het tweede gedeelte 
Oedipus weder uit het paleis. Hij heeft den blind en wiehe
laar T£resias ontboden en in afwaehting van diens kornst 
zegt hij tot het koor: 

»Nu richt ik tot mijn volk dit hoog bevel: 
Wie uwer weet, door wiens hand Laius, 
de zoon van Ll!bdakos, gevallen is, 
geve onverwijld daar kennis van aan mij. 
J a, zelfs den dader houd' geen vrees terug 
van zelfbeschuldiging: geen zwaarder straf 
wacht hem dan veilige aftocht uit dit land. 
Maar wie een ander als den moordnaar kent 
of als meeplichtige verzwijge 't niet; 
ik zal met dank hem loonen en met goud. . -
Ik grijp bij 't zoeken naar den moordenaar 
elk middel aan en deins voor niets terug! 
Vervloekt zij elk die mijn bevel veracht! 
Geen vruchten schenke hem der aarde schoot, 
geen kinderen zijn vrouw! Een felle pest 
als deze, of erger, sleepe hem in 't graf! 
Vervloekt zij de onbeken(le moordenaar! 
Hem wensch ik met zijn makkers - zoo ze er zijn 
een jammei-vol bestaan, een wreeden dood! 
Vervloekt zij eind'lijk ik, indien mijn huis 
den dader herbergt, en ik zelf dat weer'. 

Zoo heeft dus nu Oedipus onbewust den vloek over zijn 
eigen hoofd uitgesproken; en op dat moment versehijnt de 
ziener Tiresias, die alles weet maar uit eerbied en rnedelijden 
met den koning weigert antwoord te geven op diens vraag 
wie de moordenaar is. Oedipus, die van dit hardnekkig 
zwijgen niets begrijpt en naar de reden daarvan zoekt, komt 
tot het besluit, dat Tiresias zelf sehuldig moet zijn aan den 
moord, en duwt hem toe: 

» Weet dat ik 11 
voor meeberamer en meeplichtige 
aan ' t schelmstuk houd, behalve dat uw hand 
den moord niet pleegde. Want, als gij kondt zien, 
dan hield ik dien geheel voor uw bedrijr'. 

Maar nu kan Tiresias zieh niet langer bedwingen en 
barst uit: 

»Ei zoo? maar naar 't verbod, daar straks door u 
geuit, verbied ik u van nu af aan 
ooit meer tot mij te spreken of tot hen, 
daar gij het zijt die vloek bracht over 't land". 

Deze woorden hebben intussehen op den Honing een 
:geheel andere uitwerking dan men zou verwachten; want, 

overtuigd van zijn eigen onsehuld, ziet hij in de besehuldiging 
van den wiehelaar niets anders dan een door Kreon op 
touw gezette poging om hem van den troon te stooten ; en 
als hij dat Tiresias heeft verweten, zegt deze: 

.Ik ga, doch niet eer 't woord, waarom ik kwam, 
gesproken is. Uw macht bereikt mij niet, 
en 'k zeg u zonder vrees: de moordenaar 
van Lalus dien gij zoo lang reeds zoekt 
en dreigt met zware straf, die man is hier, 
in naam een vreemdiing, maar dra blijkt dat hij 
Thebaan van afkomst is. Niet tot zijn vreugd 
zal hij 't bemerken! Want van ziende blind, 
en arm van rijk, zal hij naar ' t vreemd gewest 
zich voorwaarts sleepen, tastend met zijn staf, 
als ' t is gebleken dat hij van zijn kroost 
en vader is en broeder, tevens zoon 
en echtvriend van zijn moeder, die de koets 
des vaders, dien hij moordde met hem deelt! 
Bepeins die woorden; blijkt het dat ik Iieg, 
zeg dan dat mij de wichelkunst niets leert". 

In plaats van Oedipus te overtuigen sterken deze woorden 
hem meer en meer in zijn vermoeden dat alles een vooraf 
beraamd plan van Kreon is .. En, als hij dezen dan ook in 
het derde gedeelte (bedrijf) op het plein voor het paleis 
aantreft, voegt hij hem toe: 

»Gaaft gij mij niet den raad, of deedt ge 't weI, 
te zenden om dien trotschen wichelaar '? 

Kreon. 
Welzeker, en die raad berouwt mij niet. 

Oedipus. 
Hoe lang is 't wei geleen, dat Lalus ..... 

Kreon. 
Wat heeft gedaan? Ik vat niet wat gij meent. 

Oedipus. 
Gevallen is door snoode moordnaarshand? 

Kreon. 
leer langen tijd is sinus verstreken, vorst. 

Oedipus . 
Was toen Tiresias reeds wichelaar? 

Kreon. 
Ja, even wijs en hooggevierd als thans. 

Oedipus. 
Gewaagde hij dan toen wei ooit van mij? 

Kreon. 
Ten minste niet als ik aanwezig was. 

Oedipus. 
Maar spoordet gij den moordenaar niet na. 

Kreon . 
J a wei; maar tevergeefs, wij hoorden niets. 

Oedipus. 
Waarom hield toen de wijze man ziin mond? 

Kreon. 
Liefst zwijg ik over wat ik niet versta. 

Oedipus. 
Maar zeggen kunt ge 't geen u zelf betreft. 

Kreon. 
Wat? loo ik 't weet, dan loochen ik 't niet. 

Oedipus. 
Dat, zoo hij niet een afspraak had met u, 
hij mij niet van die wandaad had beticht!" 

Kreon blijft kalm, toont duidelijk aan dat en waarom 
hij niet naar het koningsehap streeft en zegt ten slotte: 

»Wilt gij 't bewijs, vraag slechts te Pytho na, 
of 'k u de godspraak juist heb meegedeeld. 
En blijkt het, dat ik met den wichelaar 
iets tegen u in 't schild voer, dood mij dan, 
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veroordeeld door mijn eigen stem, maar dicht 
mij niet op los vermoeden misdaad toe! 
't Is onrecht zonder grond een braven man 
voor slecht te houden of een schurk voor goed", 

Dat alles is intusschen olie in het vuur, Immers, blijkt 
Kreon onschuldig, en heeft Tiresias dus de waarheid gespro
ken, dan is Oedipus de moordenaar; en dat is volgens deze 
natuurlijk onmogelijk. Hij kan derhalve Kreon niet geloo
ven, en staat op het punt het doodvonnis over hem uit 
te spreken, als juist ter rechter tijd Iokaste verschijnt. Aan 
de vereenigde smeekingen van haar en van het koor gelukt 
het van den koning genade te verkrijgen voor Kreon, die 
daarop het tooneel verlaat. 

Het nu volgende gesprek tusschen Oedipus en Iokaste 
is een derbelangrijkste tooneelen van het drama. Op de 
meedeeling van den koning omtrent wat de wichelaar he eft 
verkondigd zegt zij: 

»Laat aile zorg daarover varen, vriend, 
en leer van mij dat aile wichelkunst 
der menschen ijdel, niets dan onzin is! 
Eens werd aan koning Laius voorspeld, 
'k zeg niet door Phoebus zelven -_. merk dit weI 
maar door zijn dienaars, dat zijn eigen zOGn, 
indien ik hem een schonk, hem dooden zou. 
Hem hebben vreemde roovers, zooals 't heet, 
eens aan een driesprong afgemaakt, en 't kind 
was nauw drie dagen oud, of Laius 
liet met gebonden voeten 't arme wicht 
lIeerleggen op het woest gebergte, en dus 
heeft Phoebus noch den knaap tot moordenaar 
gemaakt zijns vaders, noch ook Laius 
den dood doen vinden door zijn eigen zoon. 
Zoo ijdel is, mijn vriend, der zieners taal!" 

Op het hooren echter van het woord »driesprong" is 
Oedipus ontsteld, want hij herinnert zich dat hij zelf een
maal aan een driesprong een oud man heeft gedood. Hij 
vorscht uit waar die driesprong lag, hoe lang geleden de 
moord werd gepleegd, hoe de koning er uitzag, hoe groot 
zijn gevolg was. En al de antwoorden van Iokaste laten 
bijkans geen twijfel meer over: de door Oedipus verslagene 
kan niemand anders zijn geweest dan LaIus. Er is echter 
nog een enkele schemering van hoop. Een ooggetuige van 
den moord is nog over, een slaaf, die na de troonsbestij
ging van Oedipus verzocht heeft ver weg op het land het 
vee te mogen weiden. Dien man wil Oedipus zien, »want", 
zegt hij: 

»blijkt wat hij bericht 
te strooken met uw woord, dan ben ik vrij. 

Iokaste. 
,Yat is 't gewichtig woord dan, dat ik sprak? 

Oedipus. 
Ge zeidet roovers had den volgens hem 
den koning afgemaakt. Noemt hij er nu 
zooveel als vroeger, dan deed ik het niet; 
-- hoe toch kan een gelijk aan velen zijn? 
maar noemt hij eenen reiziger, dan is 
het duidelijk dat ik de dader ben". 

In groote spanning gaan de vorsten het paleis binnen. 
N a het koorlied, dat het derde gedeelte van het vierde 

scheidt, keert Iokaste terug om een offerande te brengen 
op het altaar van Apollo, en dezen god om redding te 
smeeken en om licht. 

Daar verschijnt op eens een bode uit Korinthe met een 
bericht dat deels smart, deels vreugde zal baren, want 
koning Polybus is gestorven en het volk wil Oedipus, als 
diens rechtmatigen erfgenaam, op den troon plaatsen. Nu 
blijkt voor Oedipus zonneklaar hoe weinig men aan Pytho's 
godspraak hechten moet, want: 

»Zou ik niet 
mijn vader dooden? Zie, hij is niet meer, 
en de aarde dekt hem zonder dat mijn hand 
een zwaard gevoerd heef!!" 

, 
Maar toch zal hij niet naar Korinthe gaan, want zijn 

moeder leeft nog altijd, en de vervulling van de eene helft 
van het orakel is dus nog steeds mogelijk. De Korinthier 

, even weI wil hem geruststellen en deelt hem mee dat hij 
niet de werkelijke zoon is van Polybus, maar een kind 
indertijd door hem, den bode, op den Cithaeron van een 
herder van LaIus gekregen. Die herder, tevens de ooggetuige 
van den moord, zal uitsluitsel kunnen geven, waar dit kind 
vandaan kwam. 

Iokaste, voor wie ntl de waarheid volkomen duidelijk is 
geworden, doet haar best Oedipus terug te houden van 
verdere nasporingen, maar deze zegt: 

.Ik kan niet anders; klaarheid moet er zijn. 

Iokaste. 
Yerneem, rampzaalge, nimmer wie gij zijt! 

Oedipus. 
Men brenge op staanden voet den herder hier! -
Laat haar zich troosten met haar rijk geslacht! 

Iokaste. 
Wee! ongelukkige!... 't Is 't laaste woord 
dat ik u toespreek. .. nooit een ander meer!" 

En met dezen wanhoopskreet snelt de ongelukkige moeder 
en vrouw in het paleis. Oedipus echter, die de reden van 
haar wanhoop verkeerd begrijpt, roept uit: 

»Er kom.e van, wat wil; mijn oorsprong zal 
en moet ik kennen, hoe verachtlijk die ook zij! 
Zij schaamt, hoovaardig als de vrouwen zijn, 
misschien zich over mijn onedel bloed! -
Ik ben een zoon van Tyche 1); hoe zou zij 
mij schande brengen, die mij gunstig is?" 

Maar aan deze overmoedige stemming wordt een einde 
gemaakt door de komst van den ouden herder, die wel, 
of schoon herkend door den bode uit Korinthe, eerst nog 
ontwijkende antwoorden tracht te geven, maar ten slotte 
gedwongen de bekentenis afiegt, dat Oedipus de zoon is 
van LaIus en Iokaste. De koning, die met groote zelfbe
heersching het verhoor heeft geleid, barst eindelijk los met 
de woorden: 

»Wee! Wee! Zoo komt dan alles, alles uit! -
o zon, moge ik voor 't laatst uw stralen zien, 
Ik die het licht zag, van wie 't niet mocht zijn 2), 
die 't bloed vergoot van wien bet niet mocht zijn, 
die omgang had met wie het niet mocht zijn!" 

In het paleis, dus niet voor de oogen der toeschouwers, 
heeft Iokaste zich opgehangen, en steekt Oedipus zich de 
oogen uit. Een dienaar doet het verhaal hiervan aan het 
koor, en daarna komt Oedipus, blind, half leunend op zijn 
bedienden, terug. Hij gaat in ballingschap, na zich voor 
Kreon, die hem welwillend te gemoet komt, te hebben 
vernederd, en na afscheid te hebben genom en van zijn nog 
zeer jonge kinderen, terwijl het koor de tragedie besluit 
met eeri kort gezang, waarin het aantoont dat men niemand 
gelukkig moet noemen v66r zijn dood. 

* * * 
ARISTOTELES, de oudste tooneelcriticus dien wij kennen, 

beschouwde dit stuk als het model van een tragedie. 
Telkens en telkens komt hij erop terug en ontleent hij er 
voorbeelden aan in zijn verhandeling over de eischen, 
waara an een goed drama behoort te voldoen. Geen ander 
stuk beantwoordt beter aan zijn bekend voorschrift: »alle 
deelen van de handeling moe ten zo6 geordend zijn dat 
men geen enkel daarvan zou kunnen verplaatsen of weg
laten zonder het geheel uit zijn verband te rukken". 

1) De Fortuin. 
2) Het orakel had namelijk Lalus den omgang met zijn vrouw ver

boden, maar hij overtrad in dronkenschap dat verbod. 
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De drie onvermijdelijke eenheden, waarbij na Aristoteles ,) 
eeuwen ; lang aile voorstanders van de klassieken plachten 
te zweren, de eenheid van plaats, van tiJd en van halldelillg 
zijn in K01lZ'ng Oedipus, zooals van zelf spreekt z), in het 
oog gehouden. . 

De noodzakelijke bestanddeelen van de handeling zijn 
volgens Aristoteles: de plotsell1lge olllmekeer in den toestand, de 
erkenning, d. w. z. de overgang van niet weten tot weten, 
en de traglsche gebeurtems. Van het laatste hoeft hij natuurIijk ' 
geen voorbeeld aan te halen, zonder dat zou een tragedie 
er geene zijn. Ais voorbeeld van »erkenning" weet hij uit 
geen treurspel een schooner bij te brengen dan het onderhoud 
tusschen Oedipus en Iokaste. En als voorbeeld van »plot
selinge ommekeer" citeert hij de komst van den Korinthier, 
die, terwijl hij Oedipus meent gerust te stellen ten opzichte 
van zijn moeder, juist het tegenovergestelde bewerkt door 
hem mee te: deelen wie hij is. 

Voorts eischt hij dat de held van een treurspel noch 
absoluut goed, noch absoluut slecht zij. Aan dien eisch 
beantwoordt Oedipus' volkomen: hij is bezorgd voor het wel
zijn van zijn volk, hij is rechtvaardig, hij heeft lief; maar aan 
den anderen kant is hij trotsch, opvliegend, en kan geen 
tegenstand verdragen. Die fouten zijn de uorzaak van den 
moord van Lalus; die fouten komen ook telkens in de 
tragedie te vuorschijn, de eerste vooral op het oogenblik 
dat Iokaste vol wanhoop van hem weggaat en hij aIleen 
nog op de fortuin vertrouwt, de beide andere voornaamlijk 
tegenover Tiresias en Kreon. 

En terwijl hij verder beweert dat alles, wat het menschlijk 
gevoel zou kunnen kwetsen, behoort geplaatst te worden 
bUllen het tre urs pel , zoaals bijvoorbeeld de moord van 
Lalus en het huwlijk'van Oedipus met zijn moeder, ook 
hiertegen wordt niet in Koning Oedipus gezondigd. 

Het is niet te verwonderen dat de Comedic F'nm{aise, 
de klassieke schouwburg bij uitnemendheid, ertae avergillg 
dit naar Aristoteles' oordeel zoo voortreftijk stuk in haar 
repertoire op te nemen. Het was vertaald door JULES 
LACROIX. Den 8en September 1858 had de eerste vertao
ning plaats. Een bevoegd beoordeelaar, die deze bijwoonde, 
gaf zijn toen opgedanen indrnk na jaren als voigt weer: 
»Ce fut une belle SOIree, sans rien de plus. Admiration 
et respect dans Ie public lettre, une impression generale 
penible. L'inceste toujours present, toujours remis sous les 
yeux, repugnait aux femmes". Maar tcvens voegt hij er
aan toe: »La Comedie n'avait plus, ou n'avait pas encore 
de tragediens. II y eut des efforts louables et des bonnes 
volontes desservies par des qualites physiques insuffisan
tes". De mise en scene liet ook te wenschen over. Na 
vijftien voorstellingen met een gemiddelde opbrengst van 
r600 franc;; per avond verdween het stuk van het affiche 
om drie en twintig jaar later weder te worden opgevat, in 
dezelfde vertaling, maar natuurlijk met een geheel andere 
bezetting. Emile Perrin, de toenmalige administrateur van 
de Comedie had goed gezien. Het publiek was anders ge
worden; het was nu geen mode meer. zich te ergeren aan 
de zoogenaamde onkieschheden van Oedipe Roi, men had 
er weI andere op de planken geslikt. Met MOUNET-SULLY in , 
de "titelrol had het stuk een daverend sucet'~s ; de gemiddelde 
opbrengst bedroeg 4000 francs, en de plaats op het repertoire 
is voor goed heroverd. Telkens wordt het weer vom den 
dag gehaald, o. a. nog dezen zomer. Zeer merkwaarC\ig was 
oak de voorsteUing van het stuk, die ter gelegenheid van 
de feesten, in r 888 in het Zuiden van Frankrijk geviercl, plaats 
had in den romeinschen schonwburg te Orange. »La represan
tation eut un succes immense et laissera un souvenir inoubli
able a tous les spectateurs", schreef SARCEY in It' Temps. 

Gelukkig is het voor den roem van Sl)phocles dat Emile 

') Dat Aristoteles zelf den eisch der drie eenheden zou hebben 
gesteld is in den laatsten tijd, misschien te recht, in twijfel getrokken. 

~) In de grieksche tragedies geschiedt dit steeds. 

Perrin de proef heeft durven' wagen; want daargelaten de 
halfbakken vertooning van 1858, die niets bewees, was het 
oordeel van bevoegde beoordeelaars over de mogelijkheid 
van een succes zeer uiteenloopend. NAPOLEON I beweerde 
»II ne serait point applaudi, mais il saisirait, il ferait repan
dre des larmes", en J. J. ROUSSEAU zeide: »Nul doute que 
la plus belle tragedie de Sophocle, traduite fidelement, ne 
tomba i1 plat sur notre theatre". Zijn profetie is niet uitge
komen. 

N emen we nu het oordeel van twee anderen, na de 
gelukkige reprise van 1881 nitgesproken. 

JULES LEJlfAlTRE, de bekende criticus van het Journal 
des Debats, een scepticus, dien niemand zal beschuldigen 
van overmatigen eerbied jegens de volgens anderen nooit 
genoeg te pr~jzen klassieken, heeft onlangs in zijn lmpres
sz'ons de thMtre, 3; serie, 1889, een apstel over deze reprise 
geschreven. Hij begint met de bekentenis »c'est une joie, 
et aussi un attendrissement, de se sentir encore, a travers 
vingt-trois siecles ecoules, en commumoll avec les plus chers 
et les plus respectes de nos ancetres intellectuels". Maar 
na »ses plaisirs" deelt hij aan zijn lezers ook »ses doutes 
et ses embarras" mede, en blijkt dan zeer veeleischend te 
zijn tegenover de oude sage, waarop de tragedie berust. 
Hij ziet in de donnee van het stuk enkel een »conte a 
dormir debout, une matiere invraisemblable jusqu' a la plus 
naIve extravagance". Hij gelooft dat geen enkel drama, 
noch nit de oudheid, noch uit den nieuweren tijd, ja zelfs 
dat geen enkele vaudeville, gee n enkele klucht »repose sur 
un aussi enorme jJOstuiatulIl que I' Oedipe Roi". ',vant al wil 
hij desnoods de mogelijkheid toegeven, dat men zou hebben 
verzuimd een ollderzoek in te stell en naar aanleiding van 
vall den moord van Lalus, en dat Oedipus en Iokaste, 
zoolang zij getrouwd zijn, Ilooit een woord zouden hebben 
gewisseld over den vroegeren koning, dan gelooft hij toch 
nog dat de geschiedenis vall een man, die zonder het te 
weten, zijn vader doodt en zijn moeder trouwt, »sur un 
million de chances n'en a pas uue de se reproduire", en 
dat dien tengevolge elke toeschouwer het al te zeer voor 
onmogelijk houdt dat hem zoo iets overkomt, om er belang 
in te kunnen steUen. En ten slotte merkt hij op dat hetgeen 
Oedipus overkomt hem is voorspeld geworden; dat hij dus 
op zijn hoede had moetell zijn; en »puisqu' il craignait si 
fort de tuer son pere et cI'epouser sa mere, la premiere 
precaution qu'il avait a prendre, semble-f-il, c'etait de ne 
jamais tner personne, sauf des gens de son age ou a peu 
pres, et de ne jamais se marier, sinon avec une tres jeune 
fille, et dont il aurait vu l'acte de naissance". In de legende 
van Oedipus ziet hij dus niets anders dall »une sorte 
de conte philosophique populaire", opzetlijk uifgedacht 
tot steun van het axioma: »qlloi qu'on fasse, on ne saurait 
echapper a sa destinee"; en hij beklaagt zieh erover dat 
een dichter een eigenlijk gezegd symbolisch verhaal gegoten 
heeft in den vorm van een tooneelstuk) »car alors ou Ie 
conte, traduit par des personnes reels, me semblera ab
surde, ou je ne pourrai plus croire au drame, attendu 
qu'un conte et un drame, cela fait deux". 

Vrijwel lijnrecht daartegenover staat het oordeel van 
GUSTAVE LARROUMET, die in de Revue bleue, r890, zich 
als volat uitlaat: »entre toutes les pieces du theatre antique, 
comm: aussi clu theatre chez tous les peuples, je doute 
qu'il n'y ait aucune qui produise un eflet aussi puissant 
qu' Oedipe Rot' sur les diverses categories de lecteurs et 
de spectateurs. C'est vraiment la piece universelle, acces
sible a to us. lettn~s ou ignorants, et la plus capable de 
produire cette communication particuliere qui, dans une 
salle cle spectacle ou sont representees toutes les differences 
de condition sociale et cle culture intellectuelle, confand les 
esprits et les coeurs pour en former un seul etre, anime 
pendant quelques heures des memes sentiments": En 
dan iets verder: »Pour ma part, dans mes SOllvemrs du 
Theatre Fran\ais, je ne retruuve aucune impression com-



parable a celie que j'eprolivai, Ie rideau se levant sur 
Oedipe Roz', a la vue de la place publique de Thebes, 
presentant d'un cote Ie palais d'Oeclipe, soutenu par des 
colonnes doriques, au rut peint en rouge jusqu'~t mi-hauteur, 
de l'autre Ie temple d' Apollon Lycien et la statue du clieu, 
au foncl les deux temples cle Pallas I). Viellards, femmes ,) 
et enfants, prosternes devant Ie palais et tenant des rameaux 
cI'olivier lentements eleves et abaisses, formaient des grou
pes clont I'ajustement aux couleurs eclatantes ou sOUl'des 
rappelait les vases peints et dont la disposition hannonieuse 
etait inspiree par les bas-reliefs antiques. Sur les marches 
du palais se tenaient des solelats 3) it la tunique sombre, 
aux armes brunies, contrastant avec les etoffes brodees et 
les cuirasses etincelantes des chefs. Au dessus de la scene, 
un ciel bas et cuivre, aux nuag~s lourels, un ciel de peste. 
Pour achever I'impression et saisir I'oreille en meme temps 
que les yeux, avant que ne fussent entendus cles vers 
pour lesquels I'interprc~~te principal avait voulu et impose 
une diction fort ement rythmee, qui reportait I'esprit vers 
les temps lointains ou la tragedle etait une partie d'un 
culte et reproduisait la solennite lente eI'une ceremonie 
religieuse, une musique de scene precedait, comme en 
18,')8, les graneles scenes dialoguees et accompagnait les 
choeurs". 

* * * Zooals we dus hebben gezien, zijn en Aristoteles en 
Gustave Larroumet groote bewoncleraars van cle trageclie, 
terwijl Jules Lemaltre c1aarentegen beweert clat cle don nee 
van het stuk ons geen belang kan inboezemen, en weI 
om vijf reel en en: 

1°. de oucle legencle is een »conte a dormir debout, une 
matiere invraisemblable"; 

20. het is hoogstonwaarschijnlijk clat geen onclerzoek zou 
zijn ingestelel naar den moord van Lalus; 

3°. het is hoogstonwaarschijnlijk clat Oedipus en Iokaste 
nooit over clen vroegeren koning zouclen hebben gesproken; 

4°. Oedipus had, ware hij voorzichtiger geweest, aile 
rampen kunnen voorkomen; 

So. de lotgevallen van Oedipus zijn buitengewoon excep
tioneel, niemand behoeft te vreezen dat hem zoo iets zal 
overkomen. 

Laten wij nu nagaan in hoeverre deze objecties steek
houdend zijn. 

Bij het beoonleelen van de waarcle cler Oedipus-Iegende 
als onderwerp van een tragedie moet men zich natuurlijk 
niet op het stand punt stellen van cle oude Grieken; want, 
men kan er zeker van zijn, verreweg cle overgroote meer
derheicl van clezen twijfelde er geen oogenblik aan of 
Oedipus had geleefcl en geleden juist zooals de sage het 
meedeelt. Voor hen was de inhoud cler tragedie even 
belangrijk, even waar, even heilig, als voor de toeschouwers 
in de midcleleeuwen cle inhoud cler mysteriespelen. 

De vraag voor ons van gewicht is cleze: boezemt de 
inhoud ons belang in? En clan gaat het niet _ aan zich van 
het beantwoorclen dier vraag af te maken met de phrase: 
»c'est un conte a dormir debout". Immers, wat cloet het 
er toe of het orakel in die legende een groote rol speelt 
of heeft gespeelcl? Wat doet het er toe of Lalus, liever 
dan clit aan een slaaf op te clragen, zelf zijn eigen kind 
had moeten dooclen? Wat doet het er toe of Oedipus 
op een wonderlijke manier koning van Thebe is geworden ? 

I) De temppis van Pallas en van Apollo zullen bij de vertooning 
te Utre(,ht niet zichtbaar zijn. Ze staan in geen verband met de han· 
tleling en zollden op het toch al niet groote tooneel te veel plaats 
innemen. 

2) Dat er vrouwen onder de smee1<elingen zollden moeten zijn, I 

ontken ik. Bij dergelijke processies bleven de vrouwen in Griekt'n
land thuis. 

3) Dit militair Vel'tooll 1<an op het groote tooneel van het Theatre 
Fralll'ais best geschieden. De 1<leine ruimte op dat te Utrecht maakt 
het daar onmogelijk, en m. i. zonder schade voor den indruk. 

Dat alles laat mij koud, en, ik ben er heilig van overtuigcl, 
ook de meeste toeschouwers. Als we die dingen voor 
onze oogen zagen gebeuren, ja, dan was het wat anclers. 
Maar nu zijn ze al gebeurd. Oedipus is als kincl gespaarcl, is 
koning, heift zonder het te weten zijn vader gedood en zijn 
moecler gehuwd. De vraag is nu maar of zijn handelingen, die 
uit die praemissen voortvloeien mensch/ilk zijn of niet. Zijn 
ze clat weI, clan is de toeschouwer, mits hij niet hyper
sceptisch is, tevreclen en voelt hij mee. De meest alle
daagsche praemissen kunnen een stuk niet redden als er 
geen werklijk leven in zit, en omgekeerd worclen gemoeds
toes tan den en handelingen, clie wij, mensch en , kunnen 
begrjiPen en meeleven, niet onnatuurlijk, al vloeien ze v(lort 
uit een verleclen, dat ons misschien eenigszins zonderling 
voorkomt. 

»Het is hoogstonwaarschijnlijk", zegt Jules Lemaltre. ,>dat 
geen onderzoek zou zijn ingestelcl naar den moord van 
La·ius". Zou hij, als hij het stuk nog eens goed overlas en cr 
eens kalmpjes over nadacht, clat blij ven beweren? Ik betwijfel 
het. Wat .toch lezen we in de trageclie? 

"Oedipus. 
Viel La'ius te llUis, of op het land, 
of in een vreemd gewest door dezen moord? 

Kreon. 
Hij ging naar Delphi, zei hij, om den god 
daar iets te vragen, maar kwam niet terug. 

Oedipus. 
En heeft geen reisgenoot dan iets verhaald, 
wat tot de ontdekking van de daelers leidt? 

Kreon. 
Ze vielen met hem; een slechts, die ontkwam, 
wist niets met zekerheid dan eene zaak. 

Oedipus. 
Wat dan? Men hebbe slechts een klein begin, 
een schemering van hoop, Iicht vindt men meer! 

Kreon. 
Hij zeide dat een bende roofgespuis, 
niet eenc hand de reizigers versloeg. 

Oedipus. 
Hoe had een roover zulk een daad gewaagd, 
wanneer h ij niet van hier was omgekocht? 

Kreon. 
Zoo scheen ' t, maar onder 't leed, dat toen ons trof, 
trad niemand op als wreker van de doon. 

Oedipus. 
Welk leed belelte na des konings dood 
het onderzoek dier roekelooze daad? 

Kreon. 
Toen dwong de Sphinx ons 't oog te wenden van 
die duistre dingen naar wat voor ons lag". 

En Oedipus vraagt in een later gesprek met Kreon: 

"Maar spoordet gij den moordenaar niet na? 

Kreon. 
Ja wei; maar tevergeefs; wij hoorden niets". 

Wij zien dus dat wei degelijk Kreon, die na den dood 
van Lalus als regent optracl, begonnen is met den eenig 
overgeblevene te onclervragen. Hij vern am echter niets 
anders dan dat een bende roofgespuis den koning had over
vallen; en nemen we voor het oQgenblik eens aan dat Kreon 
het signalement van die roovers heeft gevraagd, dan zal 
de overgeblevene weI niet er~ duidelijk zijn geweest in zijn 
aanwijzingen; vooral daar hij van meer dan een roover had ge
sproken aileen om zijn eigen op de vlucht gaan te verontschul
digen; hij wist namelijk zeer goecl dat het er maar cen was, want, 
toen hij in den nieuwen koning Oedipus den moordenaar 
van Lalus had herkencl, verzocht hij Iokaste dringend 

»het vee te mogen wei den op het land 
om zoo vel' mooglijk van de stad te zijn". 
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Wat had dus Kreon daarop moeten do en ? Als ik even 
luchthartig en fiauw over de zaak wilde praten als Lemaltre, 
dan zou ik kunnen vragen, of hij soms telegraphische i 
berichten had moe ten zenden aan de politie-commissarissen 
in aile grieksche steden om eventueel zich vertoonende 
rooversbenden uit te leveren. Neen, het was hier niet te 
doen om het genezen van een ramp, maar aileen om het stratfen 
van roovers, en waarlijk die waren in die dagen in Grieken
land geen zeldzaamheid. Voegt men nu daaraan toe, dat de 
moord van den koning bijna op den voet werd gevolgd door 
het verschijnen van de Sphinx, dan kan het toch aller
minst verwondering baren dat het opsporen van de moorde
naars in het vergeetboek is geraakt. 

Lemaltre's derde verwijt, de onwaarschijnlijkheid dat 
Oedipus en Iokaste nooit Vi oeger over La"ius zouden hebben 
gesproken, is al haast zoo oud als de tragedie zelf. De 
Grieken waren daar reeds over gevallen. En, al zou ik 
ter verdediging van Sophocles kunnen aanvoeren dat het 
voor een vrouw niet aangenaam is haar tweeden man mee 
te deelen hoe haar eerste man, op bevel van de godheid, 
geen omgang met haar hebben mocht, hoe die dat bevel 
eenmaal in dronkenschap had overtreden, en hoe zij toen, 
uit vrees, het z66 verwekte kind hadden laten ombrengen; 
al zou het dus eigenlijk van zelf spreken, dat ze niet 
dan door den nood gedwongen hem dat alles vertelde, 
ik geloof dat een dergelijke verdediging wat te veel 
op een sophisme zou lijken. Ik stem dus toe dat dit 
een eenigszins zwak punt is; maar Sarcey zegt zeer 
te recht: »il faut accepter, sans y regarder de trop pres, 
les points de depart que nous otfrent les poetes dramatiques, 
sous peine de paralyser leur invention. C'e~t au poete a 
masquer de son mieux les invraisemblances dont il a besoin 
et a faire en sorte que Ie spectateur ne songe pas a Ie 
chicaner ou n'y songe qu'apres la representation". Welnu, 
het oogenblik waarop Iokaste Oedipus vertelt, wat hij dan 
in gewone gevallen al lang zou hebben vernomen, is zoo 
juist gekozen, dat, ik ben ervan overtuigd, en tijdens dit 
verhaal, en dadelijk daarna het geen enkelen toeschouwer zal 
opvallen dat Oedipus dit nu pas voor het eerst hovrt. 
Natuurlijk beweer ik dit in de veronderstelling dat de rollen 
goed worden gespeeld, want zonder dat spreekt het van 
zelf dat van meeleven, van meegevoelen, van voor waar
schijnlijk aannemen wat eigenlijk onwaarschijnlijk is, geen 
sprake kan wezen. 

Wat de bewering betreft, dat Oedipus, als hij niet zoo 
onvoorzichtig was geweest, aile hem overkomen rampen 
had kunnen vermijden, die grenst werklijk aan het kluch
tige. Ten eerste hoeft men niet eens heel aandachtig het 
stuk te lezen om te weten dat Oedipus tot tijdens de komst 
van den bode uit Korinthe heilig overtuigd is de vleesch
lijke zoon te zijn van P?lybus en diens vrouw. Hij zegt 
immers tegen Iokaste: 

),loon van Korinthe's koning, Polybus, 
bij Merope uit Doris, was uw man 
ginds de eerste burger van den staat, totdat 
er iets gebeurde, dat, h.oe vreemd het scheen. 
toch niet zoo vee! bekomm'ring waardig bleek. 
Eens aan een maaltijd hoont in dronkenschap 
men mij als Polybus gewaanden zoon. 
Hoezeer gegriefd, bedwong ik toen mijn drift, 
maar, 's andren daags tot Polybus gegaan 
en tot mijn ;moeder, ~vroeg;lik rekenschap. 
lij noemden 't lastertaal en toomden zeer 
op mijn beschimper.1 Wel;i stond mij dat aan, 
maar toch liet mij het smaadlijk woord geen rust, 
en buiteni:, weten van mijn ouders ging 
ik op naar Pytho, waar geen antwoord mij 
ten deel viel op mijn vraag, maar 't gruwelijkst 
en aakligst leed door Phoebus werd voorspeld. 
Ik zou mijn moeder huwen en een kroost 
verwekken ijzingwekkend om te zien, 
en 'k zou mijns eigen vaders moordnaar zijn! 

Die taal verncmeud, kccrdc ik niet terug, 
maar vlood Korinthe en, naar der sterre n loop 
mij rich tend, zocht ik eene schuilplaats, waar 
ik nooit die gruwelen vervuld zou zien". 

En als later bovenbedoelde bode uit Korinthe heeft mee
gedeeld dat Polybus is overleden, wept Oedipus, wiens 
vertrouwen op orakels en vogelwichelarijen door wat er 
vlak is voorafgegaan weI eenigszins geschokt is, uit: 

.Welk sterv'ling zal dan langer nog, 0 vrouw, 
aan Pytho'S godspraak of aan 't schor gekras 
der vogelen iets hechten? lou ik niet 
mijn vader dooden? lie, hij is niet meer, 
en de aarde dekt hem, zonder dat mijn hand 
een zwaard gevoerd heeft. - zoo hij niet misschien 
uit wensch naar mij verkwijnde. cn dit de zin 
der godspraak was; hoe 't zij hij nam haar mee 
naar Hades woning als een ijdel woord!" 

We zien dus dit: Oedipus gaat, zoodra hij twijfel koestert 
omtrent zijn ware geboorte, naar het orakel; dit antwoordt 
hem, volgens gewoonte en plicht van elk fatsoenlijk orakel, 
niet duidelijk, maar z66 dat Oedipus er door van de wijs 
raakt. Voorzichtigheidshalve keert hij dus niet naar Korinthe 
terug; ja meer nog, als hij jaren daarna tot koning van 
Korinthe wordt verkozen, weigert hij daarheen te gaan ; 
immers , als de bode gezegd heeft: 

»Juist daarom kwam ik hier, opdat gij thuis 
gekomen, eens aan mij zoudt denken, Vorst!" 

roept hij vast besloten uit: 

"Maar nooit ziet mij mijn moeder meer terug' ·. 

En wat eischt nu Lemaltre van Oedipus? Eerstens dat 
hij nooit iemand had gedood tenzij die iemand even oud 
als of jonger dan hij zelf was, N a"ief niet waar? Net alsof 
Lemaltre niet heel goed wist, dat men niet in koelen bloede 
een ander doodt. Verbeeld u, dat bij het uitbreken van een 
oorlog, - wat in die dagen toch waarlijk nog al eens placht te 
gebeuren, - Oedipus stil thuis was gebleven, omdat onder de 
vijanden wel eens zijn vleeschlijke vader wezen kon! 
Tweedens verlangt hij dat hij nooit was getrouwd tenzij met 
een heel jong meisje, wier geboorte-acte hij had gezien. 
Geestig! Erg geestig! Le vrai esprit gaulois! Mijn hart was 
goed om hier niets meer aan toe te voegen, maar voor 
wie onder mijn lezers misschien even sceptisch mochten 
zijn als Lemaltre, wil ik enkel nog dit zeggen: Iokaste heeft 
geen kinderen gehad, behalve dan dat eene, dat als dood 
wordt beschouwd en welks geboorte natuurlijk zooveel moge
lijk geheim gehouden is, zoodat men in Thebe het er voor 
hield dat hun echt steeds kinder/oos was gebleven. Hoe 
kon nu Oedipus, die niet anders denkt dan dat hij een zoon 
is van den korinthischen koning, gevaar zien in een huwlijk 
met die vrouw uit een heel ander land? 

Maar basta over dergelijke kwajongens-opmerkingen! 
Liever wijd ik nog een paar woorden aan zijn laatste 
bezwaar; »de lotgevallen van Oedipus zijn buitengewoon 
exceptioneel, niemand behoeft te vreezen dat hem zoo iets 
zal overkomen". 

Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn te zeggen: 
»daar is wei iets van aan", Maar mag ik dan eens vragell 
of niet precies hetzelfde gezegd kan worden van Hamlet, 
van Macbeth, van koning Lear? Leven we soms met die 
tragische person en niet mee, omdat, als we bijvoorbeeld 
nooit een oom hebben gehad, die onzen vader niet 
kan hebben vermoord? Of omdat we niet getrouwd zijn 
en onze vrouw ons dus niet kan aansporen aan de taal der 
heksen, - die ook niet tot onze dagelijksche conversatie 
behooren, .- geloof te slaan? Of omdat we niet twee 
valsche ondankbare dochters hebben en een oprechte 
liefhebbende dito ? '.' Het zou er mooi Ultzien met het tooneel, 
als we aileen iets konden voelen voor menschen, wier 
lotgevallen ook ons weI eens konden overkomen! Geen 
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man onder de toeschouwers zou meer iets kunnen voelen 
voor een ongelukkige vrouw op het tooneel, en geen vrouw 
voor een man! 

Zoo heb ik dan nu, in mijn oogen althaus, aile bedeukingen 
van den franschen criticus weerlegd of geneutraliseerd. 
Zelf nog meer tot aanprijzing van de tragedie zeggen wil 
ik niet. 1k ben niet onbevooroordeeld. En bovendien, ik 
vlei me dat het bovenstaande mijn lezers wei den indruk 
zal hebben gegeven, dat het stuk de kennismaking ruim 
waard is. 

* .. 
* N u ten slotte nog een en ander over de wijze waarop 

de tragedie te Utrecht zal worden vertoond, welke vertoo
ning in April 189 I zal plaats hebben. 

Menigeen, die geheel buiten de zaak stond, haalde, als 
ik met hem eraver sprak, bijna onmerkbaar de schouders 
op of lachte heel eventjes met een haast niet te onder-
scheiden ironisch tintje; wij, welopgevoede menschen, doen 
dat namelijk liever, en het is ook veel beleefder, dan dat we 
elkaar zeggen wat ons van elkaar vreemd of dwaas toeschijnt. 
En de gewoonte van met zulke lieve menschen om te gaan 
heeft me dan ook geleerd wat dat schouderophalen en dat 
lachen in dit geval in gewone taal overgebracht beteekent; 
namelijk of: »denken die jongelui nu heusch dat ze zoo'n 
zwaar stuk spelen kunnen ?", of: »hebben ze om dat voor te 
bereiden n u zooveel ty d noodig?" - 1k zal trachten beide 
vragen te heantwoorden. 

Gesteld eens dat diezelfde studenten bij mij waren ge
gekomen met het plan om bijvoorbeeld een stuk van 
Shakespeare te spelen, dan zou ik hun dat even sterk 
hebben afgeraden, als ik hun nu het vertoonen van Koning 
Oedipus aanried. 

In deze tragedie namelijk, - g-elijk trouwens in ver· 
reweg de meeste treurspelen der ouden, - komt h et meer 
aan op juist zeggell dan op wat men pleegt spel te noemen. 
Niet dat den erin optredenden personen hartstocht ont· 
breekt, maar zij uiten dien meer door den toon hunner 
woorden, dan door zichtbare handelingen. Een stnk van 
Sophocles zal voorgelezen door iemand, die op zijn stoel 
is gezeten, reeds veel indruk maken; een meer moderne 
tragedie niet. 

Daarom acht Ik het mogelijk en waarschijnlijk dat de 
jongelui zich bij een ijverige stndie. - -- en aan ijver onto 
hreekt het hun niet, - de vereischte zeggingsknnst zullen 
eigen maken en leeren zullen hoe het best door gebaar en 
stand hun woorden te steunen. 

Van zelf spreekt het intusschen, dat zoo iets veel tijd 
vordert, want elke toon, elke stembuiging, elke beweging 
moet worden bestudeerd, niets mag aan het toeval WOf

den overgelaten, de spelers moeten geheel meester zijn 
over hun stem en hun spieren. 

Verder vergete men ook niet hoeveel moeite aan het 
instudeeren van de koren moet worden besteed. In het 
Thedtre Franrais werden deze niet gezongen maar gereci· 
teerd door twee jonge meisjes. Bij de utrechtsche ver· 
tooning zullen ze um:~ollo op het tooneel worden gezongen 
door de veertien leden van het koor en hun aanvoerdcr, 
slechts kleine stukken ervan zal de laatste solo zingen. De 
muziek daarvoor is gecomponeerd door Jhr. Mr. J. c. M. 
V AN RrEMSDIjK, die tevens zoo welwillend is geweest zich 
met de leiding der repetities van het koor te belasten . 

Zijn de vijftien zangers eenmaal text en muziek meester 
dan begint voor hen een tweede taak, het leeren meeleven 
in de handeling; want, behalve het allereerste gedeelte, 
zijn zij gedurende het geheele stuk op het tooneel, en ze 
IDogen er dus niet bijstaan als raakte hetgeen er voorvalt 
hun in het geheel niet. 

Daarmee en met het zoogenaamde samenspel kan pas 
worden begonnen als de muziek bij de zangers en de 
rallen bij de spelers er wat men noemt ill zit. 1eder zal
dus, dunkt mij, nu wei begrijpen dat een zoo veelom-

vattend werk niet maar in een week of wat kan worden 
tot stand gebracht. 

Hulp en steun ontvangen de jongelui, zooals ik boven zei, 
van veel kanten; het is nu maar te hop en dat zij ook de 
belangstelling zullen ondervinden van de buitenwereld. 1m· 
mers het decoratief wordt voor hun rekening gemaakt, 
evenzoo de costumes en andere accessoires; en wei hebben 
ze gezorgd dat er een waarborgfonds is, maar het is de 
plicht van ieder, die niet aileen beweert belang te stellen in 
het tooneel maar -dit ook werklijk doet, de voorstelling 
te gaan bijwonen '). Een talrijke opkomst loone hen voor 
de ontzaglijke moeite, die zij zich getroosten. En al weet 
men vooruit dat men geen artist en van beroep te zien 
krijgt, de voorstelling zal alles saamgenomen ongetwijfeld het 
bijwonen wei waard zijn. Men zal zien wat een antieke 
tragedie IS, welke kracht en schoonheid erin schuilt; en 
als de jongelui door hun spel slechts dit verkrijgen, dat men 
zich eell denkbeeld kan vormen van den overweldigenden 
indruk, die het treurspel, vol1!laakt vertoond, zou te weeg 
brengen, dan is hun hoofddoel bereikt. En wie weet, 
misschien bereiken ze nog wei iets meer. 

M. B. MENDES DA COSTA. 
Amsterdam, November r890. 

I) Inteekenlijsten zuBen tijdig circuleeren. 

CORRESPONDENTIE. 
Een onzer lezers vraagt ons of de namen !log niet zijn bekend 

gemaakt van de leden der Jury in zake de prijsvraag, uitge
schreven door de» Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten". 

Ons antwoord luidt: »voor zoo ver wy weten, niet; en 
wij vertrauwen dat ons, die het program van de prijsvraag 
in ons eerste nom mer opnamen, wei terstond het bericht 
van de sam ens telling der Jury zal worden gezonden". 

M. B. M. d. C. 
- ------- ---- ------

ADVERTENTIEN. 

NEELMEIJER'S Ka~in~t Inti 
IS preferent boven alle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliedc Boekhandelaren verkrijgbaar. 

N ederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 

WerelOtentoonRtelling Parijs 188~-- lilveren Meuaillel 

VERSCHENEN: 

DOOR 

'-"ille:rn van I .... eer. 
Prijs f 0.30. 

Uitgave ABRAHAMSON & Co .• Amsterdam. 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverhond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid vall het 
Hoofdbestuur. JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

20 PECEMBER 1890. xxe J AARGANG. 

INHOUD: 
Officieel gedeelte: Bericht. - Het Ned. Tooneelverbond bij de 

uitvaart van Z. M. Koning Willem III. - Uit anze Afdeelmgen. 
Niet Officieel gedeelte: Uit de Amstelstad. - Uit de Maasstad. -

Het Leidsche Studententooneel. - De Kleine Lord. - Tooneeltaal. -
Een Ontboezeming. - Boekaankondigingen. '- Pot-pourri. - Nieuwe 
uitgaven. 

Officieel Gedeelte. 

BERICHT. 
L. S. 

Men wordt verzocht brieven, bestemd voor het Hoofd
bestuur of voor de Commissie van Beheer en Toezicht over 
de TooneelschooI tusschen 20 DEC. en 4 JANUARI a. s. te 
zenden aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, 
Jonas Daniel Meijerplein 13, AMSTERDAM. 

Arnst., De Algemeene Secretaris, 
15 Dec. I8qo. C. 1. VINKESTEIJN. 

Het Ned. Tooneelverbond bij de uitvaart van 

Z. M. Koning Willem III. 

Namens het Hoofdbestuur werd een krans op de lijkbaar 
des Konings gelegd. 

Het Hoofdbestuur had de eer zich bij de begrafenis des 
Konings door twee zijner Ieden te laten vertegenwoordigen. 

Op den dag van de uitvaart van haar hoogen Beschermer 
was de Tooneelschool gesloten. 

In antwoord op het adres van rouwbeklag, door het 
Hoofdbestuur aan H. M. de Koningin-Regentes gezonden, 
is het volgende schrijven ontvangen: 

KONINKLIJK P ALEIS 'T Loo, 
30 November 1890. 

Aan 
Heeren Hoofdbestuurders van 

het Nederlandsch Tooneelverbond. 
Ingevolge de bevel en van Hare Majesteit de Koningin

Regentes, heeft de Adjudant van dienst bij Hoogstdezelve 
de eer, aan H. H. Hoofdbestuurders van het Nederlandsch 
Tooneelverbond, Harer Majesteits dankbetuiging over te 
brengen voor de waardeerende gevoelens van deelneming, 
door Bestuurders aan Hare Majesteit aangeboden, bij het 
groote door H()ogstdezelve en Koningin Wilhelmina ge
leden verlies. 

D~ At:(judant voorno~md, 
(w. g.) J. A. ROELL. 

Ook de Commissie van Beheer en Toezicht over de 
TooneelschooI ontving namens H. M. de Koningin-Regentes 
een schrijven van Jhr. J. A. Roell, als dankbetuiging voor 
het adres van rouwbeklag door deze Commissie aan H. M. 
de Koningin-Weduwe gezonden. 

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

UIT ONZE AFDEELINGEN. 
DELFT. - Op de vergadering der Afdeeling Delft van I I 

Dec. j. I. bracht de Heer Mr. C. F A. Milders verslag uit 
van het verhandelde op de laatste Algemecne Vergadering. 
De rekening en verantwoording van den Penningmeester 
werden nagezien en goedgekeurd. In plaats van de H.H. 
Dr. C. 1. Vinkesteyn en P. H. Maas Geesteranus, die wegens 
hun vertrek naar elders voor hun bestuurslidmaatschap 
bedankt hadden, werden tot leden van het Bestuur gekozen 
de H.H. G. J. van de Well en J. A. Kalff; de H.H. J. Post 
van der Burg en Mr. C. F. A. Milders, die aan de beurt 



van aftreding waren, werden herkozen.Ten slotte werd op 
voorstel van het Bestmir besloten in den loop van dezen 
winter een kunstavond voor de leden en hunne Dames te 
organiseeren. 

Niet Officieel Gedee1te. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
..§alol1 be~ Wariett~. 

Op I December j.l. herdacht de Heer C. P. T. BIGOT 
den dag, waarop hij voor dertig jaar zijne loopbaan als 
tooneelspeler begon. Ook al had WILLEM v AN LEER zijn 
aardig boekje *) niet geschreven, de Salon des Variev~s 
ware, als nu, te klein gebleken om de menigte te bevatten, 
opgekomen ten einde hulde te brengen aan een geliefd 
acteur. Verdiende hulde; want de Hr. Bigot is een der 
bevoorrechten, die zeker publiek altijd in goeden luim 
kunnen houden of brengen; wier verschijning aileen een 
glans van »pret zullen hcbben" op de gezichten brengt en 
wier spreken doet lachen. Maar ook in ander en beter 
opzicht heeft hij verve, - wat van een bedroefd klein getal 
tooneelspelers kan gezegd worden. Zoodra en zoolang hij 
op het tooneel is, heeft het publiek oog noch oor voor 
anderen, en het ondervindt eene zeizere teleurstelling, 
wanneer het geene aanleiding of gelegenheid vindt, hem 
eenige malen terug te roepen. 

De tijdsomstandigheden waren er misschien niet vreernd 
aan, dat de feestviering een wat huiselijk karakter droeg: 
eene hartelijke toespraak van den Heer KREUKNIET, zeer 
vele en zeer fraaie geschenken' van collega's en verwanten, 
tal van kransen, was wat de jubilaris ontving; een kort 
woord van dank, wat hij gaf. Publiek dronk bier en 
rookte sigaren - bij MOLIERE. TarlllJle ging over de planken 
van den Salon: alle eer is aan de planken geweest; geene 
werd aan het meesterstuk der haute comMie bewezen. 

Daartoe behooren andere krachten, dan hier te werk 
waren. N aar het hoogste te streven, het stoutste aan te 
durven moge prijzenswaardig zijn, zeker verraadt het dik
wijls weinig zelfkennis. Zoo hier: de geheele vertoonil1g 
was eene doorgaande beleediging aan den geest van Moliere. 
Hoe nu, waren deze stijfarmige, stijfbeenige, met mooie 
kleeren omhangen poppen Parijzenaars uit den tijd van den 
grooten koning? K wamen dezen de woorden ook zoo 
onbeholpen uit den mond en gaf hunne wijze van spreken 
den indruk alsof zij, van wat zij zeiden, niets begrepen? 
Wat gemis aan gratie overal! Hoe los van elkander alle 
vertooners! Welk gezaag van maat en rijm! Hoe Thyms 
pittig Hollandsch zich wreekte op wie het zoo ollgelukkig 
verhanselden: tel kens en tel kens vroeg de oplettendc toe
schouwer zich af, wat er toch wei in het oorspronkelijk 
mocht gestaan hebben, zoo geheel duister bleef hem de 
zin van het gesprokene. 

Moliere zclf zegt in zijn preface voor den Tartuffe, 
wam'om hij twee geheele bedrijven' gebruikt heeft ten einde 
het ten tooneele komen van zijn scelerat voor te bereiden. 
Dat hij het gedaan heeft is een feit, waarmede bij de 
vertooning rekening moet gehouden worden. Iedereen weet, 
dat Tartuffe komen moet, iedereen verwacht hem en houdt 
zich op zijne komst gespitst. Het eerste en tweede bedrijf 
dienen dus vooral niet te vervelen en dat deden zij hier 
in de hoogste mate. Bijna nergens eenige wisseling in 
toon: Mevr. HUIJZERS wist 1l1adame Pernelle niet van uit
drukkingswijze te doen veranderen naarmate zij andere 
personen aansprak; toch ware dat het eenige middel ge
weest, om naar hare boetpredikatie te do en luisteren. De 

*) Gaarne sluiten wij ~ns aan bij het oordeel van onzen mede
werker over deze levenschets. Zij bevat veel lezenswaards, heeft op 
den omslag een goed gelijkend portret van den Hr. Bigot, is netjes 
uitgegeven bij ABRAHAMSON & Co., en de prijs is zeer matig ({ 0.30). 

DE REDACTIE. 

Hr. BLAASER is als Orgon er nog veel minder in geslaagd, 
onze belangstelling te wekken; wei maakte hij soms op 
gansch ongewenschte wijze den lachlust gaande. Beter 
kweet zich de Hr. VAN KUl] K van zijne taak: zijn Cliante 
was bescheiden en niet vervelender dan noodig was. 

Hoewel Mevr. R6SSING-SAbLAIROLLES als Dorine de 
overige dames ver in de schaduw stelde, bijzonder Mej. 
BEUKERS (EIlIlz're) en Mevr. POONS-VAN BIENE (ilfm'iamze), 
ware het toch wenschelijk geweest hare rol door eene 
andere te hebben doen vervullen. 

En nu: kan van den Hr. BIGOT getuigd worden, dat hij 
TartuJle belichaamd heeft, dat hij getypeerd heeft? Ware 
dat zoo, zou de geheele rol niet consequenter moeten 
o-espeeld zijn? Verrieden uiterlijk als gebaar en spreken 
~oldoende den faux devot? Zoo als Tartufl'e vertoond werd, 
zou hij in de werkelijkheid weinig slachtoffers gemaakt 
hebben: de man ware spoedig ontmaskerd geweest. Deze 
Tartuffe had iets van een boeren-bedrieger en die van 
Moliere heeft het anderen te doen. 

Non omnes omnia possumus. Dit is eene waarheid, 
even wemig nieuw als al het andere onder de zon: zij 
heeft in deze vertooning eene bevestiging te meer gevonden. 

Curiosa: 
Lo)'al (de Hr. PILGER) deurwaarderde het publiek zoo 

naar den zin, dat hij voor zijn rolletje werd teruggeroepen: 
de souffleur beijverde zich zoo, dat hij door acteurs als 

publiek tot zwijgen - ik meen tot minder luid spreken, 
werd aangemaand. Het eerste ware noodlottig geweest: 
de man droeg metterdaad de heele voorstelling. 

2 Dec. '90. A. 

UIT DE MAASSTAD. 
Frits Halma, vroeger officier in het N. 1. leger, thans 

rijksontvanger aan een klein kantoor, wordt verontrust 
door tekorten, welke hij tot driemaal toe in zijn kas heeft 
geconstateerd. Weliswaar bedragen zij te zamen slechts 
een onaanzienlijke som, doch het kwelt hem zijn omgeving 
te moeten wantrouwen en bovendien, Halma moet met 
een klein traktement rondkomen, want zijn kapitaaltje is 
versmolten aan de opleiding van zijn zoon tot artillerie
officier. Door zijn moeder van jongsaf verwend en ver
troeteld, is deze tot een deugniet opgegroeid, die een 
leventje leidt van vroolijken Frans en telkens op nieuwom 
geld aanklopt, zonder acht te slaan op de bekrompen 
omstandigheden, waarin zijn ouders leven; voor Karel is, 
volgens de verblinde moeder, het beste ni'"t te goed, terwijl 
aan zijn zusje Anna steeds wordt voorgehouden, dat de 
familie heel zuinig moet leven. De toeschouwer raadt 
spoedig wie de kleine diefstallen pleegde, het is Halma's 
vrouw, die ze beging om den gelddorst van haar zoon te 
stillen. Karel - onbekend met de wijze, waarop zijn 
moeder hem het geld verschafte - heeft beloofd het bij 
zijn volgend bezoek terug te brengen, doch in plaats daar
van vraagt hij meer. Zijn moeder weigert en deelt hem 
haar verschriklijke daad mede; Karel dringt aan, hij 
moet zevenhonderd gulden hebben om een speelschuld, 
een eereschuld af te doen, en wanneer ook Halma, die niets 
weet van de eereschuld door zijn zoon aangegaan, onver
b~ddelijk blijft verklaren het geld niet te kunnen geven, 
weet Karel zijn moeder over te halen hem de sleutels der 
brandkast toe te vertrouwen; hij zal het noodige er uit 
nemen om het over eenige dagen, als zijn oom teruggekeerd 
zal zijn en hem het bed rag zal hebben gegeven, al het 
gestolene er weer in te leggen. 's A vonds als Halma van 
Imis is, sluipt Karel het kantoor binnen, maar de sleutel 
weigert; hij roept zijn moeder ell samen zijn zij op het 
punt de kas wederom te bestelen, als de vader terugkeert. 
Moeder en zoon hekennen hem alles en zoodra Halma 
verneemt, dat indien Karel morgen niet betaalt, deze 
eerloos zal worden en zijn positie in het leger onhoudbaar, 



is zijn besluit genomen. Een offider van ons leger mag 
niet eerloos zijn, daarvoor heeft hij dat leger nog te lief. 
Hij zelf neemt de zevenhonderd gulden uit 's rijks kas en 
laat ze onmiddellijk afzenden. Hij schrijft eenige regels, 
zooals later blijkt, aan zijn dochter en verlaat het kantoor. 
Karel en zijn moeder blijven aileen, de eerste is over den 
aRoop vrij wei voldaan. Anna, van alles onkundig, voegt 
zich bij hen om d~n brief te lezen, dien Halma baar in 
de hand heeft geduwd. Het is een afscheid; daar knalt 
een schot: Halma, tot eerloosheid gedwongen om zijn zoon 
voor die schande te bewaren, heeft zich het leven be
nomen. 

* * * 
Ziedaar in korte trekken de inhoud van Eerloos, het 

treffende drama van W. G. VAN NOUHUYS, niet zonder 
trots voegen wij er bij: van een landgenoot. V ooral indien 
wij met een eerste proeve van zijn hand op dit gebied te 
doen hebben, vinden wij zijn werk verdienstelijk en merk
waardig om de soberheid en Rinkheid, waarmede het geheel 
behandeld is. Wanneer het stuk begint, is de knoop om 
zoo te zeggen reeds gelegd en eenvoudig, zonder onnut 
bijwerk of overtollige franje, voert de schrijver ons tot de 
ontknooping. Het speelt in den familiekring en behalve 
de in bovenstaand verhaal genoemden, treden aileen drie 
klerken op, aardig geschetste bijfiguren. Wij vergissen ons, 
wij vergeten Antoon Bosman, die een soort symbolische 
rol te vervullen heeft en met succes geschrapt kon worden; 
de bekoorlijke eenvoud van het drama zou er bij winnen. 
De karakters der hoofdpersonen zijn forsch geteekend en 
worden uitmuntend volgehouden; de gebeurtenissen worden 
zeer goed voorbereid; wij genieten een kernachtig, frisch 
Nederlandsch, kortom wij begroeten in Van Nouhuys een 
auteur, dien men niet behoeft af te schepen met het 
traditioneele doch weinig bemoedigende h&' belooft veel 
voor de toekomsl, maar wiens arbeid nu reeds met eere 
genoemd mag worden. De schrijver schijnt Ie flair dramalique 
te bezitten, misschien juist omdat hij in zijn onmiddellijke 
omgeving zocht en yond, hetgeen velen eerst meenden te 
kunnen ontdekken na verre reizen op de wieken der 
fantasie; zij keerden huiswaarts en de sneeuwvlokken, welke 
zij als edelsteenen hoopten te gebruiken, waren versmolten 
en had den roestvlekken achtergelaten op de kroon, welke 
zij tot sieraad moesten strekken en die daardoor ook niet 
van edel metaal bleek te zijn ..... 

* * * 
Hebben wij dan geen bedenkingen? Ja, enkele, en uit 

achting voor den auteur willen wij ze nu minder dan ooit 
verzwijgen. Antoon Bosman is te veel, de rol is klein, 
de man staat bij de deur, een kleine overwinning. een 
pennestreek door de overbodige scene, een schop en de 
kerel ligt op straat. 
. In het laatste bedrijf zou eenige besnoeiing niet schaden, 
integendeel. Met name Halma herhaalt zich te dikwijls 
en het brutale pistoolschot zou meer indruk maken, indien 
de zelfmoord niet zoo breed was voorbereid. Wei moet 
elke gedachte aan een overijlde daad worden vermeden, 
wanneer echter Halma zoo lang preekt - passez-nous Ie 
mot - is het bijkans onverklaarbaar, dat zijn vrouw zijn 
voornemen niet raadt en bijgevolg verijdelt. Den brief 
had den wij b. v. graag gemist; dat is zoo oudbakken. 

WeHieht zou het aanbeveling verdienen de gestolen be
dragen iets grooter te nemen; wat heeft Karel aan zestig 
of veertig gulden, vooral als hij met dobbelen verliest? 

Van Anna's aanleg voor muziek zouden wij gaarne 
overtuigd zijn, ook zonder het tergend langdurige piano
getrommel in het laatste bedrijf. Het is ruim voldoende, 
wanneer men het een oogenblik hoort, en muziek achter 
deschermen riekt naar het melodrama; een klip die de 
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schrijver overigens met tact heeft weten te omzeileo. Was 
het bepaald noodzakelijk twee bedrijven op het kantoor te 
laten spelen en oos dus tweemaal op het gebabbel der 
klerken te onthalen? 

Wij spraken nog niet over de vraag of Halma's zelf
moord gemotiveerd was, over de kwestie eer, welke enkelen 
zoo warm heeft gemaakt; wij lieten het met opzet na. 
In de eerste plaats dringt de schiijver den toeschouwer 
geen moraal op; hij schilder de en hoe hijzelf over eer en 
eereschulden denkt, gaat ons niet aan. Moesten wij echter 
kiezen, dan schaarden wij ons liever aan de zijde van 
Halma, van Chamzllac, dan de vrij origineel ingekleede, 
maar au fond ploertige redeneeringen van een Graaf von 
Trast te onderschrijven. Tusschen eer en eerlijk ligt een 
werelddeel en het begrip van eer is te vluchtig, te subtiel 
om door iedereen begrepen te worden. Gelukkig voor de 
eer; wellicht heeft zij daaraan haar bestaan te danken. 

* * * 
Aan de opvoering van Eerloos kleeft voornamelijk de 

fout, dat er veel te langzaam gespeeld wordt, misschien 
op verzoek van den schrijver, doch wij zijn er van over
tuigd, dat de vertooning bij tempo-versnelling belangrijk 
zou winnen. Na Eerloos moest men nog een stuk in twee 
of drie bedrijven kunnen spelen; thans vult het bijkans 
eell avond. 

Ais Halma geeft de Heer JAN C. DE VOS, wat hij kan 
geven, nl. een zeer goed type en hij tracht niet meer te 
geven dan hij kan; wij bedoelen: in het laatste bedrijf 
overschrijdt de partij o. i. de grenzen van zijn talent en 
zou b. v. de Heer D . HASPELS beter voldoen; de Heer 
De Vos ontwikkelt daar niet de noodige kracht, doch 
tracht dit gelukkig niet door knoeimiddeltjes te verhelpeo; 
z\jn opvatting verdient lof, zijn soberheid waardeering. 

V oor Mevrouw Halma speelde bij de latere opvoeringen 
Mevr. VAN WESTERHOVEN; in de eerste twee bedrijven 
was zij vrij verdienstelijk, doch daarna bracht zij van haar 
mooie rol weinig terecht. 

De verdorvenheid en het cynisme van Karel werden 
door den Heer CHRISPI]N uitmuntend vertolkt en Mej. 
AUG. POOLMAN was een aardig zusje, al sprak zij wei wat 
eentonig. Door zang zou, meenen wij, dit euvel, dat haar 
lief talent ontsiert, voor een groot deel verholpen kunnen 
worden. De Heer HOLKERS gaf een goede Bracht en de 
Heer VAN DEN HEUVEL had zich als Bosman een fraaien 
kop gemaakt. 

Zij, die het wei meenen met onze tooneel-Ietterkunde, 
moeten niet verzuimen Eerloos te gaan zien; oorspronkelijke 
stukken van dit gehalte zijn, helaas, nog te zeldzaam. Too
nen wij de witte raven te waardeeren! 

9 December 189:). JEAN VAL]EAN. 

HET LEIDSCHE STUDENTENTOONEEL. 
Onder al onze afdeelingen is er geene die met de 

Leidsche afdeeling vergeleken kan worden. Zij vertegen
woordigt de altijd zich vernieuwende jeugd. Zij verliest 
ieder jaar het grootst aantal led en, maar ieder jaar wint 
zij er een minstens even groot aantal bij. Zij steunt onze 
Vereeniging niet aileen door hare contributies, maar bovenal 
door haar werk. Zij behoort niet aileen tot het Tooneel
verbond, zij maakt ook deel uit van het Tooneel zelf. 
Een wbord zegt alles: het is een studentenafdeeling; 
studp.nten zijn niet gewoon aileen met hun beurs te betalen, 
i1s paient de leur personne. 

En zoo er al andere afdeelingen mochten zijn waar de 
sympathie zich m- soortgelijke vormen openbaart, dan be
twijfel ik toch, of daar diezelfde opgewektheid, dat onbe
krompen geven, dat ongedwongen zich-geven, en tegelijkertijd 
dat decorum gevonden wordt waardoor de Leiclsche 
studentenafdeeling zich onclerscheidt. 



Donderdag 20 November l.l. was de Leidsche schouw
burg, zaal en tooneel beide, door de Leidsche studenten 
in beslag genomen. In de loges en op de galerijen be
speurde men eenige professoren en andere deftige burgers 
der sleute!stad, omlijst door een breede rij van dames, 
meest aile even jong als de studenten. In parket en 
parterre troonden de studenten zelve. 

»Troonen" is het woord dat hier past. Want, al zaten 
zij op de allerlaagste plaatsen, zij beheerschten de zaal. 
Hun frissche, luid klinkende stemmen gaven den toon aan. 
Hun lach klonk ver uit boven de zenuwachtige lachjes 
der dames, en het deerde hun niet of deze al nu en dan 
bloosden, wanneer eene gewaagde aardigheid van Labiche, 
op het tooneel nog met schroomvallige bescheidellheid voor
gedragen, door het vroolijk parterre luiuruchtig onderstreept 
werd. 

En toch was het er ook deftig. De beide voorste bank en 
waren enke! bezet door zwarte rokken, laag uitgesneden 
vesten, witte dassen, en veelkleurige itlsignien. Aile corps
gezelschappen hadden twee afgevaardigden als officieele 
vertegenwoordigers naar deze tooneelvertooning gezonden. 
En toen al die decoratieve personen op de tonen van 
het »10 vivat!" binnentraden, de Voorzitter van het Hoofd
bestuur, als de »chief-guest", in het eerste gelid, tusschen 
den V oorzitter der afdeeling en den Praeses van het 
Collegium, - toen was er in dien optocht iets waardigs 
en tegelijk iets opwekkends, toen kreeg men den indruk 
dat die studentenwereld de rijk verlichte antichambre is 
van de deftige en zeer gewichtige maatschappij. 

Het komt mij voor, dat de Leidsche studenten een 
voortreffelijke opvatting hebben van hetgeen een studenten
tooneel wezen kan en wezen moet. Zij zoeken hun kracht 
niet in hoog dramatische stukken, waarin de meesten 
slechts hunne zwakheid zouden openbaren. Boven het drama 
verkiezen zij in den regel het blijspel, en in dit genre 
geven zij zelfs de voorkeur aan de klucht. Zoo worden 
ze altijd gedragen door de stukken die zij vertoonen, en 
mocht de onhandigheid van dezen of 'genen speier al eens 
de lachlust der toehoorders opwekken, dit incident ver
hoogt slechts den vermakelijken indruk dien de geheele 
vertooning maken moet. Geen lach werkt storend, want 
alles is op lachen berekend. 

Zulk een komisch repertoire maakt ook het vervullen 
der vrouwenrollen gemakkelijk. Men zoekt onder de 
kameraden een paar fijne gezichtjes uit, liefst, als het kan, 
gesecondeerd door eene slanke gestalte, - men Ie vert ze 
over aan de hand en van den kapper, men neemt zelf de 
rol van kamermeisje op zich, rijgt het corset en plooit het 
kleedje, - en zendt deze buiten·modelsche dametjes op de 
planken, in het vertrouwen dat zij in vele geval\en zullen 
bekoren en in aile gevallen zullen vermaken. 

Voor Lahiche mogen de leden van het Leidsche Stu
dententooneel wei een standbeeld oprichten. Want Labiche 
is hun groote schutspat£Oon. Nu, hij he eft zich over deze 
C\ienten niet te beklagen. Zij weten met veel oordeel in 
zijn rijk repertoire te snuffelen, zij vertalen hem (want ook 
dit werk doen zij zelve!) uitstekend, en zij behandelen hem, 
zoo hun talent ook nu en dan moge te kort schieten, met 
den ernst en den kunstzin waarop zij gevoelen dat deze 
meester van het blijspe\ recht heeft. 

Den 20sten November 1.1. werden drie stukken van Labiche, 
Hy' heejt haas!, Fluweelen handjes en Em krz'tiek geval, ten 
tooneele gebracht. Vooral bij het tweede en het derde 
stuk vermaakte het publiek zich kostelijk. Er zijn onder 
die tooneelspelende studenten die bijzonder begaafd zijn, 
wier verve, wier tact, wier koe!bloedigheid niets te wenschen 
overlaten. N atuurlijk zijn niet aile krachten gelijk, en 
het samenspel is dientengevolge de zwakke zijde van deze 
voorsteIlingen. Toch getuigde alles, mise-en-scene, decoratief, 
zelfs de grime, al was die een enkele maal mislukt, en 
bovenal ook de dialoog, van zeer ernstige voorbereiding. 
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Waarl.ijk, dit was niet »uit de hand beslagen". En zoo 
sommlge spelers den toeschouwer koud Iieten. hem niet 
wisten in te pakken, zoo er nu en dan geen contact ge
noeg bestond tusschen het tooneel en de zaal, dan lag 
dit niet aan gebrek aan voorbereiding bij die spelers, maar 
enkel aan gemis aan ervaring. 

Alles 'wat men op het tooneel zegt en doet moet over 
de »rampe" heen de zaal bereiken. Aan de eischen van 
die eenvoudige waarheid doen »Iiefhebbers" zoo licht te 
kort. Zij spreken dikwijls Of te zacht, hf te vlug, Of te 
onduidelijk; zij geven aan hunne bewegingen en hunne 
standen niet altijd het noodige relief; zij beseffen niet 
genoeg, dat op het tooneel aile natuur kunst moet wezen, 
omdat het nu eenmaal eene kunstmatige omgeving is 
waarin men optreedt. Physieke energie is een der eerste 
eischen die aan een tooneelspeler geste!d moeten worden; 
zoolang hij op de planken is, moet alles gespannen zijn: 
zijne aandacht, zijne spraakorganen, al zijne spieren. Elke 
matheid, in dictie of spel, wreekt zich door eene verflauwing 
der belangstelling van het publiek. 

Voor aanstaande tooneelspelers is uit eene vertooning 
van dergelijke »Iiefhebbers" veel te leeren. Aan den eenen 
kant zullen zij aanstonds het groote voordeel inzien van 
beschaafde manieren en van eene beschaafde, natuurlijke 
uitspraak van het N ederlandsch. Aan den anderen kant 
zullen zij telkens in de gelegenheid zijn te ontdekken, hoe 
het komt, dat een effect gemist wordt, »qu'nn mot ne 
porte pas", dat een tooneel aan het kwijnen raakt, dat er, 
zooals de Franschen zeggen, dikwijls »des creux", gapingen, 
zijn in zulk eene voorstelling. Dit ligt gewoonlijk aan 
allerlei kleinigheden, waaraan de »liefhebber", bij het in
studeeren en het repeteeren van zijn rol, niet gedacht 
heeft, en die toch, zoodra hij voor het voetlicht staat, 
zaken van groote beteekenis blijken te wezen. Hij geeft 
er zich niet genoeg rekenschap van, dat de ooren en de 
oogen van een paar hoilderd mensch en voortdurend op 
hem gevestigd zijn; hij moet in zijne verbeelding zich zelven 
hooren en zien van uit de zaal; hij moet speier en toe
schouwer tegelijk zijn. 

Ik mag hier niet in bijzonderheden treden over de voor
stelling van 20 ' November. Aileen mag ik weI zeggen, dat 
de Leidsche afdeeling van het Tooneelverbond goed heeft 
gezien, toen zij op de zetels der bestuursleden ook de 
beste kunstenaars uit haar midden plaatste en tot haren 
aanvoerder een waardigen »chef d'emploi" benoemde. 

Het was voor mij en voor velen een zeer aangename 
verrassing, toen een eerelid der afdeeling, thans reeds oud
student, vroeger een der beste spelers, of liever speelsters, 
ons op het »intermede" van twee allergeestigst voorgedragen 
Fransche monologen vergastte. 

En nu ik het woord »vergasten" heb gebruikt, moge 
ten slotte eene dank bare herinnering aan de schitterende 
wijze waarop de Leidsche jongelui ook na afloop der 
voor3telling de £01 van gastheeren wist en te vervu))en, mijne 
welgemeende hulde aan de studentenafdeeling van ons' 
Tooneelverbond besluiten. 

A. G. V AN HAMEL. 

DE KLEINE LORD. 
Het is stamp vol in de groote zaal van de Academie en geen 

wonder. De tooneelschrijvers aller natien zijn opgekomen 
am den uitslag te vernemen van de uitgeschreven prijsvraag 
voor het beste tooneelstuk. Honderden riemen papier zijn 
volgekrabbeld met aile mogelijke en onmogelijke tragedies, 
drama's, blijspelen, kluchten, en met spanning verbeiden de 
schrijvers de uitspraak der jury. Natuurlijk meent een ieder 
zich zeker van den prijs en is gereed in dat geval de lof
trompet te steken over het scherpzinnige en onpartijdige 
oordeel der juryleden, terwijl hij - mocht het eens mis
loopen! - een aantal verwijten en verdachtmakingen in 



voorraad he eft. Behalve den hoofdprijs zijn een aantal 
mInd ere prijzen, verrassingen, uitgeloofd, de verwaehting is 
derhalve hooggespannen .. .. De jury treedt binnen; het is 
doodstil, met ingehouden adem hoort men haar oordeel 
aan . . .. heeft men goed verstaan, de hoofdprijs wordt 
niet uitgereikt! Is het mogelijk? En mijn stuk dan? Heeft 
men bijgeval verzuimd mijn tragedie te lezen, die waarlijk 
voor Hamlet niet behoeft te wijken? Of mijn blijspel Moliere 
en Regnard waardig? Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk! .... 
Doeh stil, thans komen - na eell breed gemotiveerd von
nis, waarom de hoofdprijs niet is toegekend, waarnaar 
niemand luistert, - de verrassingen aan de beurt. Het 
gelijkt weI een kerstboom, voor ieder wat! Onmogelijk 
allen te vermelden. Sardou wordt leelijk afgeseheept, men 
geeft hem zijn export-drama terug, verder ontvangt hij 
niets, aileen hoort hij Comeille's woorden: 

"ll a fait trop de bien, pour en dire du mal; 
II a fait trop de mal, pour cn dire du bien." 

Ibsen krijgt een fraaien lauwerkrans ter aanmoediging, 
doeh tevens den welgemeenden raad een medewerker te 
zoeken, hoofdzakelijk om hem ,op het reehte pad te houden 
en tot soberheid te manen. Achter hem loopt Jules 
Lemaltre, die door zijn drama R ivoltte met zijn badinetje 
tegen de ruiten V~ll het huisje conventie heeft getikt, waar
van de N oorsche reus reeds de deuren had opengeram
meid. Enfonceur de portes ouvertes, houd u liever bij uw 
vak: kritiek! 

Pailleron ontvangt een kunstig bewerkte geeselroede, De 
Marthold, auteur van L' Ogre, een aanstelling als detective. 

Volgen tallooze Duitsche kluehtspelschrijvers, welke 
allen worden beloond met.. .. een zakje ulevellen. 
Kort daarna komen Coppee, Riehepin, etc., en warempel, 
zij krijgen dezelfde versnapering! Rosier Faassen heeft 
een hulde in olltvangst te nemen wegens zijn trouw aan 
taal en vaderland, evenals Tolstol. Het gedrang bij de 
tribune neemt toe en het is onmogelijk alles te onderschei
den. Zekeren realisten wordt geraden liever photograaf te 
worden, den ergsten doet men het beroep van gotenschep
per of vuilnisman aan de hand; Von Wildenbrueh wil men 
tot schoenlapper promoveeren, Bisson, Blum en Toche tot 
arehitecten van coquette, grillige villa's, .... er valt niet 
meer uit wijs te worden. Het gejoel wordt steeds heviger, 
de kritiek over de kritiek hoe langer hoe ongunstiger. De 
dames, welke - niet zeer wellevend van den kant der jury 
- na de heeren komen, hebben moeite door te dringen 
en slechts de dichtstbijstaanden verne men, dat Mevr. Hodg· 
son Burnett, sehrijfster van De Kleine Lord bekroond is met 
.... den prix Mont yon. 
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* * * 
De onplechtige pleehtigheid is afgeloopen, men stormt 

naar buiten om zijn vrienden te melden, hoe onrechtvaardig 
men behandeld is. In het gedrang stoot een Fransehman 
onzacht tegen Mevr. Burnett: hij herkent haar en spot met 
de haar ten deel gevallen onderscheiding; in drift verIiest 
zelfs een Franschman zijn spreekwoordelijke beleefdheid uit 
het oog. 

»Ik heb eens gezegd, Mevrouw, dat ik in den schouwburg 
sams iets te zeggen heb, dat niet voor de ooren van jonge 
dames gesehikt is. Dat weet ik, maar die moeten dan maar 
wegblijven. Een schouwburgzaal is geen kinderkamer, daar 
blijf ik bij. Maar u, met uw bewijs van zedelijkheid en 
goed gedrag, ha, ha . .. !" 

',Lach niet, mijnheer, of liever, lach weI, de laeh van een 
Franschman verheldert onzen prozaIschen tijd; hoor mij 
echter even aan, ik wil u een weddingschap voorstellen." 

»Eeht Engelsch! Bij voorbaat aangenomen !" antwoordt de 
gal ante Franschman, inmiddels tot kalmte gekomen. 

»U lacht om mijn Kldne Lord?" 

»Eerlijk gezegd, ja Mevrouw, ik vind .. 
»Pardon, wat u vindt, vraag ik thans niet; ik wect zelf 

veel te goed, hoe mijn werk krioelt van fouten . Ik zocht 
een iegengift, nadat ik gezien had hoe het publiek walgde 
van uw cocottes, overspelige vrouwen en onechte kinderen; 
en dat beweer ik gevonden te hebben. N oem mijn Kleine 
Lord een onding, een sprookje, een ziekelijke fantaisie, 
noem het zooals u wilt. Ik zal het overal laten opvoeren 
en het zal overal succes hebben. Houdt u tegen?" 

»U stelt de kwestie niet zuiver en draagt bovendien de 
uitspraak op aan het publiek. C'est trop fort, voyons!" 

»Neemt u mijn weddingsehap aan?" 
"Ik heb het u beloofd." 

* * * 
Mevrouw Burnett won haar weddingschap: overal waar 

De Kleine Lm'd verscheen, veroverrie hij aller harten; met 
ziehtbaar welgevallen volgde men de lieve tooneeltjes, 
waarin het aanvallige, vrijmoedige kereltje zijn grimmigen 
grootvader tot een model-sehoonpapa omkneedt, niet aileen 
de kinderen, maar ook de groote menschen, welke de over
spelrlrama's hadden toegejuicht. Overal yond Cedric Errol 
bijval, niet het minst in Nederland, doch Mevr. Burnett 
beantwoord eens oprecht de vraag: Moogt u zich daar aileen 
de eer van toeeigenen ? Is dat billijk tegenover den Heer 
Louis Bouwmeester en zijn sehrandere leerlinge Mina Sas
bach? Kinderen hebben op het tooneel altijd sueces; dit 
is zoo dikwijls herhaald, dat men het bijna zou gaan geloo
Yen. En toch, hoe dikwijls hebben juist kinderen door hun 
onbeholpen, stijf spel de aandoenlijkste tooneeltjes niet 
~edorven en aileen toejuiching verworven van oude juffers, 
die alles »lief" vinden, wat uit den kindermond komt. Het 
wordt tijd dat pseudo-axioma eens omver te stooten . 

. Het is zeer moeilijk een kind goed te doen komedie
spelen, het te doen voorstellen en daarom hulrle aan den 
kunstenaar, die zoo uitnemend slaagoe, die daarenboven 
den Graaf van Dorincourt zoo prachtig typeerde. De Heer 
Loffelt schreef in het Vaderland : "Zelfs de Heer Bouwmees
ter was vol ambitie en bij rle werken ?" Is dat dan niet steeds 
het geval ? Bestaan er kunstenaars die goed kunnen, maar ni!'t 
goed wzllen? Pas op, Graaf van Dorincourt, laat Ceullc 
dat nooit merken! Kinderen zien scherp en slechte inaruk
ken in hun jeugd ontvangen, worden niet gemaklijk uitge
wischt. Het zou doodjammer wezen, wanneer deze jeugdige 
veelbeloovende leerlinge der School, reeds nu de ervaring 
moest opdoen, dat op het tooneel soms met halve kracht 
gewerkt wordt; opgepast dus voor Mina Sasbach en uzelve! 

En nu, Kleine Lord, zet uw zegetocht voort, vermaak de 
jongeren, ontlok ouderen een traan en een glimlach; mijn 
beste wenschen vergezellen u. 

IDA. 

TOONEELTAAL. 
In het Zondagsblad van het Nieuwsblad v~~r Nederland 

(nummer van 26 October 1890) brengt de Heer L. Simons 
Mz. de vraag te berde welke taal op het tooneel moet 
worden gesproken. Hij veroordeelt namelijk de volgende 
claus: 

>Luistert! In de laatste jaren heeft mijn fortuin zware klappen 
gekregen. Toch hebben wij onze le\'enswijze kunnen volhouden. 
omdat tegelijkertijd mijn aandeelen in een Hongaarsche landont
ginning.ma'ltschappij, waarvan ik commissaris ben, stee:ls grootere 

. dividenden *) afwierpen. Maar ziet, de winsten schijnen maar 
zand in de oogen te zijn geweest. Op een ongeloofelijk listige 

*) De Heer Simons merkt nog ter loops op, dat elke Nederlander, die 
niet >lgemaakt" spreekt, dividenten zegt. 't Is mogelijk. dat in den Haag 
iedereen wel gemaakt spreekt; mijne ooren althans hebben er het woord 
dividenten nog nooit gehoord in de kringen, waarvan bovengenoemde 
commissaris deel uitmaakte. 



wijze heeft de administrateur on'; al lang bedot. Toen de zaak 
aan het licht kwam, was hij verdwenen en nu schijnt deze bron 
van inkomsten eensldaps geheel verdroogd te zijn." 

en geeft er onderstaande lezing voor in de plaats: • 
»Foei, Carolien, zeg zoo iets niet-je maakt 't me nog moeilijker 

jullie te bekennen dat, ... wat ik toch niet meer verzwijgen kan. 
En ook niet hoef ... wei? 'Want jnllie mIt ... ja, je hebt 
er wei niets van kunnen merken, omdat we altijd or denzelfden 
voet zijn blijven leven, maar ... ik heb klappen gehad in de 
laatste jaren ... door allerlei oorzaken. Gelukkig had ik 
nog aandeelen in een Hongaarsche maatschappij van land
ontginning, waar ik. . com miss tris van was. En die gaven 
mooie hooge renten. ,., Dat dekte de andere tekorten begrijp je ? 
Maar nu is 't uitgekomen ... we hebben die rente opgestoken en 
ik ... (!wastig) en we hebben er niet aan gedacht den administra
teur daar na te ga:m ... Hij heeft ons beet genomen. Al die 
hooge dividenten waren 'maar zand in de oogen. Nu is de bom 
gebarsten. Hij is op den loop en de aandeelen zijn . . . scheur
papier. Ten minste , waarschijnlijk. En daardoor ben ik nu 
(dof) aan lager wal geraakt . . ." 

De Heer Simons grondt zich hierbij op het karakter van 
den vader, die deze woorden uitspreekt, en zegt: 

(hij) »wordt ons voorgesteld als een man van weeke ge
moedelijkheid, die meer liefheeft dan nadenkt, en ;;mIke 
gevoelsmenschen zijn nerveuse naturen. Moet hij dus tot 
die opheldering komen, dan zal hU spreken, als iemand 
die moeite heeft om precies te zeggen wat h~i meent, die zich 
ook niet bekommert om dit zoogenaamd taalkundig juist 
te zeggen. Er zal iets weeks zijn ook in zijn expressie en 
dat weeke zullen zijn kinderen gevoelen met een weer
trilling van medelijden." 

Deze quaestie schijnt mij toe waard te zijn er een 
oogenblik bij stil te staan. 

Dat de auteur van de afgekeurde claus het met den Heer. 
Simons z'n '/ a~£{emeell eens is, blijkt uit andere clausen van het
zelfde stuk, wadr de man »van weeke gemoedelijkheid" zich 
inderdaad uit »als iemand, die moeite heeft om precies te 
zeggen wat hij meent". Toch is de schrijver op boven
genoemde plaats anders te werk gegaan. 

Waarom? 
Het komt mij voor, dat het verlangen van den Heer 

Simons om de taal van het werkelijke leven over te 
brengen op de planken, niet zonder voorbehoud inge
willigd kan worden. Ongetwijfeld beoogt een dramatisch 
auteur met zijn werk den toeschouwer een brok leven te 
doen medeleven; maar dit doel bereikt hij in 't geheel niet 
door dit brok leven zoo nauwkeurig mogelijk achter het 
voetlicht te reproduceeren. 

De weergegevfIZ werkelijkheid maakt een anderen indruk 
dan de oorspronkeli/ke werkelijkheid, zoO\rel, doordat de toe
schouwer tegenover beiden verschillend gedisponeerd is, als 
ook, doordat de eerste in een eng kader wordt samenge
drongen. 

leder, die wei eens iemand moreel heeft zien lijden, 
weet, dat de mensch, in de vervoering van zijn smart, 
dikwijls gebaren en grimassen maakt, woorden en geluiden 
uitstoot, die een volkomen onverschilligen toeschouwer 
zouden doen lachen. De toeschouwer in de schouwburg
zaal begint met onverschillig te zijn en wordt aileen door 
de kunst uit deze onverschilligheid opgeheven. Brengt nu 
deze kunst de bedoeide gebaren, grimassen, woorden en 
geluiden ongewijzigd op de planken over, met andere 
woorden, dwingt zij hem niet bovendien tot het mede
gevoelen, dat hij tegenover de werkelijkheid, door zijn 
vriendschap, zijn verwantschap, desnoods alleen door zijn 
mensch-zijn, van zelf ondervindt, dan zal hij teleurgesteld 
terugvallen in zijn onverschilligheid en in de schouwbnrg
zaal . . . lachen. 

Hoe leuker het publiek blijft, des te gemakkelijker wordt 
zijn hilariteit opgewekt door tooneeien, die eenvoudig waar 
zijn. De N ederlandsche acteurs weten dit bij ondervinding. 

De Heer Simons heeft m. i. volkomen gelijk met zijn 
bewering, dat de bovenbesproken vader in de moeilijke 

momenten van zijn leven altijd hortend, stootend en aar
zelend onvoltooide zinnen zal uitbrengen. In het stuk 
doorleeft hij echter telkens zoo'n moeilijk moment en liet 
de auteur hem nu aanhoudend weifelend, langdradig en 
met afg:broken phrasen voor den dag komen, dan zou de 
vertoonmg de helft langer duren en de toeschouwer ten 
slotte niet onder den indruk zijn van een weeke O'emoedelijk
heid; maar wei van een onltil- en onverstaanb~ar gezeur. 

De proef op de som kan iedereen voor zich zelven lich
telijk maken door de lezing van den Heer Simons eens met 
luider stem, met de noodige gebaren en met inachtneming 
van al de leesteekens op te zeggen. t) 

In een drama wordt buitengewoon snel geleefd. De 
pauzen --waarin jaren voorbij kunnen gaan - buiten reke
ning gelaten, staan oe dramatische personen op de 
planken veel meer door, dan zij in de werkelijkheid ge
durende denzelfden tijd zouden beleven. Ergo moet er op 
het tooneel - zonder dat men sneller spreekt - in een zelfde 
tijdsbestek meer gezegd worden, dan in oie werkelijkheid 
en dient de gewone taal dus te worden ingekort en samen· 
geperst. 

Er is echter meer. 
De dialoog van een tooneelstuk bevat nog andere be

standdeelen dan hetgeen de Heer Simons aanduidt met: 
hoe deze mensch onder deze omstandiglteden zou spreken. 
Aanvullingen der handeling en karakteristieken der per
sonen ~oeten er bovendien in voorkomen. Ongetwijfeld 
karaktenseeren de menschen ook in het dagelijksch leven 
dikwijls elkander, somtijds zich zeiven, en dit doen zij nu 
eens juist, dan weer glad verkeerd. Op het tooneel moet 
dit bijna altoos op een andere wijze en op andere tijd
stipp en gebeuren. 

Van een onjuist karakteriseeren kan maar hoogst zelden 
gebruik worden gemaakt, omdat het den toeschouwer 
slechts in de war zou brengen, die ondanks de snel voort
schrijdende handeling, welke geen uitweidingen gedoogt, toch 
volledige, scherp omlijnde karakterbeelden in zich moet 
opnemen. Blijven deze uit en vraagt hij: waarom gaat A 
zoo en niet zus te werk, dan begrijpt hij niet, dan leeft 
hij niet mee, dan mist het stuk zijn werking. 

Waar de actie verschillend ge'interpreteerd kan worden
wijl niet ieder mensch en een mensch niet altijd zich z66 
teekent in zijn taal als de Heer Simons schijnt te onder
stell en - is de auteur dus genoodzaakt scherp teekenende 
zetten in te lass chen, die wei is waar zooveel mogelijk in 
overeenstemming gebracht moeten worden met den aard 
der beoordeelende persoonlijkheid; maar die ten slotte toch 
zullen vertolken: de opvatting van den schrijver. 

Hier komt bij, dat het zonder een aanvullende en toe
lichtende karakteristiek onmogelijk zou zijn een twee- a 
drietal menschen binnen den tijd van een twee- a drietal 
uren aileen uit hunne daden volledig te leeren kennen. 
De belangrijke zijden hunner individualiteiten, die in het 
stuk niet onmiddellijk ageeren, moeten derhalve met hulp
midde!en worden gekenschetst, die het werkelijke leven
dat den tijd heeft - in zijne openbaringen noch kent, noch 
behoeft. 

Bijvoorbeeld is het geval denkbaar, dat een hartstochte
lijk karakter, van het oogenblik zijner ten-tooneele-ver
schijning af volkomen medegesleept door den drang der 
omstandigheden, zijn zachtere, liefelijkere qualiteiten niet zal 
kunnen toonen. Acht de auteur het toch noodig, dat de 
toeschouwer ze kenne, dan kan hij zijn doe! bereiken door 
bijv. een toespeling op een edele, zelfopofferende daad in 
te schuiven, ook al ware 't onaannemelijk, dat de omgeving 
van den held deze daad niet reeds kende en dat iemand 
op dit oogenblik van de handeling er melding van zou 
maken, 

t) Men leide hier niet uit af, dat ik de andere lezin~ voor onverbeter
lijk houd. 
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Hoe ":raadzaam het moge wezen zoo min mogelijk te 
vertellen, geheel en al zal men er nooit buiten kunnen. 

Dit laatste geldt ook voor de aanvulling van de aetie. 
Wie in het werkelijke leven een spannende gebeurtenis 

bijwoont, weet doorgaans heel goed, wat er vooraf is gegaan. 
Het publiek in een schouwburg daarentegen moet om trent 
het veri eden altijd worden ingelicht. Ook hierdoor komt 
er dus een element in den dialoog, dat geen weerga heeft 
in de taal der werkelijkheid, en mij dunkt, dat de boven
genoemde gewraakte claus in dit licht moet worden beoor
deeld. J uist, omdat zij geen ander doel had dan het geven 
van een· opheldering, het vasts tell en van een paar feiten, 
moest zij zoo kort-meedeelend mogelijk worden ingericht 
en mocht zij niet dienen voor een karakteriseering, die 
elders veel beter op hare plaats was. 

De taal van het tooneel kan dus geen werkelijkheidstaal 
zijn. Zij moet tegelijkertijd meer gecondenseerd,"en meer 
gecompliceerd wezen. Toch blijft zij het voornaamste 
middel, waardoor de acteur zijn toeschouwers den indruk 
geeft van een brok wel'kelijkheid mee te doorleven. 

Op welke wijze nu een schrijver de genoemde ingre
dienten van zijn taal verwerken en versmelten moet om zijn 
doel te bcreiken . . . ja, dat is niet neer te leggen in een 
recept, dat behoeft volstrekt niet altoos op dezelfde manier 
te geschieden, :dat is ... kunst. Daar het woord 
lijkheid bovendien voor iederen auteur eene andere 
beteekenis heeft - de een geeft meer acht op het uiterlijke 
omhulsel, de auder op de innerlijke kern van het leven -
zal de taal nu eens meer dan weer minder de gewone uit
drukkingen van het dagelijksch leven in zich kunnen op
nemen. Eenc andere vraag - waarover uit te weiden on5 
hier te vcr zou voeren - is: tot welken denkbeeldigen toe
schouwer mwt een schrijver zich richtcn? In 't algemeen, 
dunkt mij, Deh oort den auteur de vrijheid te worden ge
laten zich een klein publiek van geestverwanten te denken 
of een groote, uit den aard der zaak gemengde menigte 
te verkiezen. In beide gevallen kan zijn arbeid goed zijn. 
Zoowel in het belang echter van zijn eigen zelfstandigheid, 
als ter wille van de kunst, die hem dierbaar is, zal hij 
altijd goed . doen zich den idealen toeschouwer voor tc 
stellen als volkomen onbevangen en dus nooit te schrijven 
voor hem, die den schouwburg binnentreedt met eng be
grensde eischen omtrent hetgeen de dramatische kunst moet 
zijn, he! tooneel moet geven, deze auteur moet leveren. 

MARCELLUS EMANTS. 

EEN ONTBOEZEMING. 
De kritiek is toch maar 'n heerlijk iets, of een vervloekt 

iets; pijnlijk is zij altijd. Toch heerlijk; ook als 't koude 
mes van den kouden chirurg in het vleesch van onze mee
ningen dringt; maar we moeten weten, dat hij wegsnijdt wat 
bedorven is; we moeten het slechte vleesch, dat ons den 
dood had willen do en, kunnen zien en betasten. Zoodat we 
zeggen kunnen: kijk nu eens, zoo iets verkeerds, dat aan mij 
was, is nu geheel van ll1ij af. He, ik weet, dat ik nu veel 
gezonder ben. Maar als de kritiek niet dien indruk maakt 
dan. . . . dan bederft ze ons, dan maakt ze ons wan· 
trollwend, achterdochtig, skeptisch, cynisch, zou ik haast 
zeggen; dan leert ze ons eindeloos twijfelen; ze leert ons 
zoeken naar wat niet goed is, helaas, het ergst van aI, ze 
leert ons het bewonderen af. En bewonderen, met geheele 
ziel, met ons geheele hart, is toch zoo'n groot en adellijk 
genot; zich geheel over te geven aan de wellust van het mooi
vinden - weg met restricties - toch zoo'n intense genieting. 
Wee hen, die over niets onvolmaakts hartstochtelijk kunnen 
worden; ze moeten, dunkt mij, de ziel van een schelvisch 
hebben. 

Dit, waarde Redactie, moest ik schrijven naar aanleiding van 
een kwaadsprekerijtje van den heer Joosten over de abon
nementsvoorstellingen zaliger gedachtenis. Hij maakt er 
zoo en passant den heeren leiders van deze voorstellingen 

een verwijt van, dat de vertoonde' stukken litterarisch zoo 
ver, zoo erg ver van elkander stonden. 

't Is zwak, maar ik kan geen kwaad van die heeren 
hooren. Hoe weet de heer Joosten, dat die sterke af

, wisseling naar den wensch van de heeren zelve is geweest ? 
Ze hebben toch niet kunnen doen en laten wat ze gewild 
hebben. 

En is zij inderdaad de zin :an de heeren geweest, nll dan 
meen ik dat ze . . . groot gelijk hebben gehad. Dan 

, hebben ze, stel ik mij voor, z66 geredeneerd: Ceen een
zijdigheid ! 't Is ons niet te do en om directeurtjes te spelen, 
om permanent bestllur van een troep te zijn. Dat we als 
zoodanig gauw dood gaan, hindert niet (mij hindert 't wei), 
maar we moeten laten zien dat er in velerlei vormen, 
tijden, land en goeds te vinden is. We moeten b~i de 
menschen het vermogen ontwikkelen om sterk verschillende 
kunst te kunnen begrijpen en bewonderen. Geen exclll
sivisme-maar breedheid, breed van blik, breed van gevoelen. 
We moeten het goede nemen, waar we 't krijgen kunnen, 
al moeten we nu naar Spanje dan naar Noorwegen, nu 
naar Frankrijk, dan weer naar Rusland gaan. En daar 
hebben ze groot, groot gelijk in gehad. 

Wie weet, hoe de heeren om deze mijne verdediging 
lachen zullen; nll, ik schreef dit niet voor hen, maar voor 
mij. De totaal-indruk van de abonnements-voorstellingen 
staat als een mooie bloem in een diepen hoek mijner 
herinnering. N aar die bloem te zien, is mij een tceder 
genoegen, doel mij aan met een fijn gevoel van welbehagen. 
Het doet mij pijn te zien, dat zij met ruwe hand wordt 
aangeraakt. 

En omdat ik pijn had, heb ik geluid gegeven, 
Amsterdam, Nov. 1890. A. B. DAVIDS. 

BOEKAANKONDIGINGEN. 
Gelukkig zijn al sedert; ettelijke jaren, in navolging van 

de gevestigde tooneelgezelschappen, red erijkers en dilet
tan ten gaan inzien dat het nll maar eens uit moest zijn 
met de slordige, boekachtige vertalingen, die tot dusverre 
waren gebruikt en gehellgen en spraakwerktuigen van de 
vertooners zoo lang hadden gemarteld. 

Elke nieuwe »goede" vertaling dllS, die er verschijnt, 
verdient met dankbaarheid te worden vermeld, en dien 
cijns breng ik dan ook van ganscher harte aan den Hr. 
J AC. DE VOS, die bij den uitgever J. HEI]NIS Tz., te Zaan
dijk, een vertaling het licht heeft doen zien van twee be
kende blijspelen: Het Zmzgersfeest van G. VON MOSER, en 
Inkwartz'er/ng van G. VON I'lOSER & F. VON SCHONTHAN. 

Hierbij ZOll ik mijn aanbeveling wei willen laten, maar 
toch acht ik me verplicht erop te wijzen dat de vertaling 
hoe verdienstlijk ook, niet vlekkeloos is. Hier en daar 
speelt het verschil tusschen schrijf- en spreektaal den HI. 
De Vos parten; verlangt hij bewijzen, hier volgen er een 
stuk of wat: 

»Je tante verwacht me, en ik geloof dat er van middag 
iets extra's is; dan weg te blijven, ware beleedigend voor 
eene vroliw." 

»Ik ZOll wei eens willen weten, hoe de mannen 't maken 
zollden, zizdz'en wij niet altijd aan 't ordenen en schoon
maken waren." 

»Bij ons in de stad bestonden er toch verscheidene 
mannenzangvereenigingen. " 

»Van daag komen reeds de gasten." 
De gecursiveerde woorden worden absoluut nooit, in dien 

zin althans, in de spreektaal gebezigd. Wij z egg en in de 
plaats daarvan resptctievelijk: zou • wezen, ais, moei 
u we/en, aZ. Natuurlijk weet de Hr. De Vos dat ook 
wei en het is daarom te meer jammer dat hij bij het cor
rigeeren van de proeven die en dergelijke vlekjes niet heeft 
uitgewischt. Dan ware de vertaling zonder voorbehoud te 
prijzen geweest. 
A'dam, Nov. '90. M. B. MENDES DA COSTA. 



POT-POURRI. 
Grimeeren. In Em gewetenszaak zegt de Hr. SMITS tot 

den Hr. CLOUS: ?) Wat ben jij toch prachtig geconserveerd ! 
Wij zijn geheel van dellzelfden leeftijd, en jij ziet er bepaald 
tien jaren jonger .lit dan ik!" - Meent de Hr. Smits dit 
wezenlijk ? Dan had hij zich beter moeten grimeeren. 
Waarom zijn haar niet peper-en-zout gemaakt ? Waarom 
zulk een hoogroode kleur over zijn wangen gestreken? Hij 
leek nu een jonger vriendje van den Hr. Clous. Ook kon 
deze dien leelijken baard, die hem veel ouder maakte, voort
aan wei weglaten. 

Vergissingen op het tooneel. De Hr. RASI, directeur 
der Tooneelschool te Florence, is bezig eene verzameling 
»vergissingen op het tooneel" aan te leggen; hij verlangt 
ook hollandsche in die verzameling op te nemen. Wie 
helpt ons, ten behoeve van den Hr. Rasi, aan bijdragen 
voor zijne collectie? Ten einde den vriendelijken zoeker op 
den weg te helpen geven wij hier een voorbeeld: Eene 
vrouw komt op; haar man zit gevangen. Zij moet tot den 
gevangenbewaarder, die haar vraagt wat ze komt doen, 
zeggen: »Ik kom mijn man zien, of anders sterven." De 
gevangenbewaarder antwoordt: »daar is een permissie voor 
noodig." Een officier treedt voor den dag, met een papier 
in de hand, en zegt: »hier is de permissie!" De actrice, die 
de rol der vrouw vervulde, vergat het eerste gedeelte van 
haar volzin en antwoordde op de vraag wat zij kwam do en : 
»Ik kom sterven!" De gevangenbewaarder hernam zonder 
aarzelen: »Daar is een permissie voor noodig!" en de 
optredende officier viel dadelijk in: »Hier is de permissie !" 

Een onzer nederlandsche acteurs verhaalt ons dat eene 
actrice in een stuk moest zeggen, naar buiten ziende: »He! 
daar is ons aupje in den boom geklommen . ... De lucht 
betrekt geheel en al; nu krijgen we zeker onweer." Zij 
vergat de middelmoot van die volzinnen en zeide: »He! 
daar is ons aapje in den boom geklommen! Nu krijgen 
we zeker onweer!" 
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UIT DE AMSTELSTAD. 
Urbs anHqua rui/. 

ODze gewone verslaggever, A., heeft het de laatste weken 
erg maklijk gehad. Er was absoluut niets voor hem te 
doen; want er ging niets, niets nieuws ten minste, dat de 
moeite van het beoordeelen verdiende. Het Tooneel is geen 
reclame-blaadje; wij achten het dus noch noodig, noch 
gewenscht, dat nietsbeteekende blijspelen of kluchten, drakeD 
of melodrama's zonder kUDstwaarde erin worden bespro
ken. 

Maar al is er niets nieuws gespeeld, nieuws is er weI, 
nieuws van belang, al is het dan ook nieuws waarover men 
zich moet bedroeven. Met de aloude traditie, waaraan ze 
zich tot nog toe steeds had gehouden, van op den leD 

Januari of althans in de eerste dagen dier maand Gysbrechl 
van Aemslel te spelen, heeft de Koninklijke Vereeniging Het 
Neder/andsch Tooneel dit jaar gebroken. 

Jaar in jaar uit trok dit stuk althans een paar avonden 
stampvolle zalen, en geen verstandige directie laat een 
dergelijke gelegenheid om haar kas te stijven voorbijgaan; 
voeg daaraan toe dat de Raad van Beheer weet of 
weten kan hoe populair nog steeds de Gysbrecht hier in de 
stad is, en men zal tot de conclusie moeten komen dat aileen 
zeer overwegende redenen ertoe kunnen hebben geleid van de 
goede gewoonte ditmaal af te wijken. Men spreekt van het 
ontbreken van geschikt decoratief; misschien - ik zeg 
»misschien", want, toen elf jaar geleden Het Nederlandsch 
Tooneel in hetzelfde lokaal speelde als nu, vertoonde het toch 
weI den Gysbrecht - is dat de reden, maar al ware het 
zoo, geen verstandig en onparty'dig mensch zou het den Raad 
van Beheer hebben kwalijk genomen, als ditmaal het stuk 
met een minder passend decoratief was gespeeld; ja al ware 
het dat het publiek meer kwam om De bruilojt van 
Klon's en Roosje dan om Gysbrechl, al ware het zelfs dat 
men wiskunstig zeker wist dat het niet vol zou loopen, 
dan nog zou het des ondanks vertoonen van het zoo geliefde 
treurspel een daad geweest zijn eener konink/ijke vereeni
ging waardig. 

Alweer is dus een van die dierbare overblijfselen uit de 
goede dagen van weleer weg. Verdwenen is de oude schouw
burg en met hem de Gysbrecht *). Zoo gaan we met oozen 
tijd mee! Geen G.ysbrecht, en Kloris en RooSJe vertoond 
door een Operette-gezelschap! Wat wil men meer? Op en 
top fin de sz'eele! 

2 Jan. '91. M. B. MENDES VA COSTA. 

*) We koesteren nog e~ne hoop: als er een nieuwe schouwburg 
komt en het er niet mee gaat zooaIs met de Beurs, wie weet. weIIkht 
wordt ze geopend met hetzelfde stuk aIs waarmee de Schouwburg op 
de Keizersgracht werd geopend in 1637, Als dat gebeurt, is de Gysbrecht 
er weer boven op. 

UIT DE MAASSTAD. 
In October 1877 had de eerste opvoering plaats van een 

oorspronkel~ik blijspel van Lodewijk Mulder, getiteld De 
Kiesz1erunlgillf[ van Stellendy'k; het was bekroond geworden 
in den wedstrijd uitgeschreven door het bekende drieman
schap Le Gras, van Zuylen & Haspels; de jury bestond uit 
de Heeren A. G. van Hamel, P. Haverkorn van Rijsewijk 
en nu helaas wijlen C. Vosmaer. De gunstige meening 
dier deskundigen is sedert door het publiek geestdriftig ge
deeld, overal had het stuk succes en trok het volle zalen, 
bij feestelijke gelegenheden werd het dikwijls voor den dag 
gehaald als staal zoowel van goede, oorspronkelijke tooneel
letterkunde als van hetgeen <;Ie kunstenaars van ons voor-



naamste gezelschap vermogen, men zag het twee. drie, 
vier keer en amuseerde zich kostelijk, en 19 dezer mocht 
de algemeen bekende Kiesvereenigillg de 100ste opvoering 
beleven. 

Een heugelijke gebeurtenis voorwaar, wei geschikt om 
onze schrijvers aan te moedigen, misschien ook om den 
Heer Mulder er toe te brengen het niet aileen te laten 
staan. 

Wij zullen niet trachten over het blijspel iets nieuws te 
schrij ven; de toestanden in de politiek, die geschilderd 
worden, zijn wei eenigszins verouderd, maar er blijft ge
noeg waars in. dat men sommige toespelingen, welke thans 
hun doel missen, gaarne vergeet; de handeling is van weinig 
beteekenis, eigenlijk zwak. maar de karakters en typen zijn 
flink geteekend, de to on is juist getroffen, het geheel aardig, 
nationaal behandeld. zoodat men zich 19 dezer van harte 
verheugde in het succes van den schrijver en hem met luid 
handgeklap dankte voor het genotene. 

De Directie had aan deze IWOO opvoering een feestelijk 
cachet weten te geven; de schrijver en de Heeren van 
Hamel en van Rijsewijk woonden haar bij; het publiek was 
vrij talrijk opgekomen en de Rotterdamsche A fdeeling van 
ons Verbond symboliseerde haar belangstelling in een lau
werkrans. 

De Heeren Rosier Faassen, J. Haspels en Le Gras 
waren onverbeterlijk als Haspelstok, Schor en Marksteen; 
de Heer D. Haspels had zich betast met de rol van 
Steekamp en mocht eveneens bijval oogsten, al miste men 
nu en dan de gemoedelijkheid. welke vroeger zulk een 
aardig contrast vormde met de droogheid der politici. Of 
de jongere medespelers aan hun rollen niet meer relief 
had den kunnen gp.ven, ziedaar een vraag welker beant
woording wij geru:stelijk aan henzelven kunnen overlaten. 

* * * 
De laatste weken brachten ons twee kluchten, waarvan 

een zich blijspel noemt, twee draken, waarvan een stellig 
niet als zoodanig bedoeld is. 

De Afou/z'nards, door drie Franschen Ordonneau. Vala
bregue en Keroul samengeflanst. is een amus2nte klucht, 
doch eischt vlug spel, en dit liet wei wat te wens<,:hen over. 
De Heer D. Haspets leverde een zeer vermakelijk type; 
in het geheel zat echter te weinig gang; men Iiet den toe
schouwer te veel tijd tot nadenken, voor dergelijke producten 
vaak de doodsteek. 

In PenSlo1l Seh,Jller uit het Duitsch van Laufs had men 
daarover minder te klagen; de Heer Willem van Zuylen 
verstaat. gelijk men weet, bij uitnemendheid de kunst leven 
en beweging op het tooneel te brengen, een stuk te dragen 
en het publiek alles te doen slikken; ook zijn medespelers 
deden Rink hun best en trachtten gelijken tred te houden. 
De klucht hangt van nonsens aan elkaar en de meeste 
personen zijn zulke onbestaanbare wezens, dat Klapproth 
groot gelijk heeft hen allen voor gek te verslijten. Er is 
hartelijk gelachen, doch het wil ons toeschijnen, dat men 
op dezen gevaarlijken weg niet verder moet gaan. Kluchten 
als Onze Vrouwe!l, Gevolgm vall ten Leugen, De 8ibho
thekan's kunnen nog tot de kunst gerekend worden; Pension 
SeMilfer voert naar kerstmis-pantomimes. naar het acrobaten
spel, naar de poppcnkast. misschien ook wei kunst, maar 
niet die, welke men bij ons in den schouwburg pleegt te 
zoeken. 

Jules de Marthold heeft in De Wzldeman (L'Ogre) een 
melodrama gegeven, dat zich niet boven het gewone peil 
verheft, maar tevens niet te veel heil zoekt in bloed en 
vergift; het stuk laat zich wei zien en maakte den ge
wenschten indruk op het publiek der hoogere rangen. De 
drie laatste tafereelen staan ver achter bij de vier eerste; 
de beraadslaging der jury is goed bedacht en werd met 
name door de Heeren Van Kerckhoven en Van Eysden 
zeer verdienstelijk vertoond. Van de hoofdpersonen mogen 

de Heeren J. Haspels, Tartaud en D. Haspels in de eerste 
plaats worden genoemd en geroemd. 

De Bruiloft Ie Valem' van Ganghoffer en Bruciner is een 
allerzonderlingst drama; dikwijls zijn de schrijvers het spoor 
geheel bijster en begillnen maar aan een andere hande
ling, terwijl de personenzoo dikwijls van karakter veran
deren, dat zij eindelijk allen even slecht blijken te zijn. 
Ongetwijfeld bevat dit drama zeer goed geschreven too
neelen en is de taal vaak verdienstelijk, maar het vormt 
geen geheel, de goede gedeelten zijn aan elkaar verbonden 
door prulwerk, scenes waarin wordt vergeten wat zooeven 
behandeld is en soms precies het tegenovergestelde ver
kondigd. Het is een doolhof, waaruit de schrijvers zelf 
niet konden wijs worden en waarill wij niet tot gids willen 
verstrekken door een poging te wagen de handeling te 
vertellen of de karakters te ontleden. Bizonder vermakelijk 
is de gerechtszitting in het laatste bedrijf en wanneer dit 
beeld van Rumeensche rechtspleging naar de werkelijkheid 
is genomen, moeten onze rechters en advokaten niet ver
zuimen kennis te maken met deze zed en en gebruiken; de 
vnorbeeldelooze orde zal hen ongetwijfeld stich ten. 

Wellicht hadden wij dit drama vol valsch gevoel geheel 
buiten bespreking gelaten, wanneer wij niet eenige woorden 
wenschten te wijden aan de opvoering, voornamelijk om 
hulde te brengen aan Mej. Augusta Pool man voor de ver
dienstelijke wijze, waarop zij de partij van Sanda, het gril
lige, hartstochtelijke Zigeunerkind. vervult. Wij dachten deze 
soubrette niet in staat een dra'natische partij zoo Rink te 
vertolken; weliswaar kwam haar het genre, dat in plaats van 
fijne schakeering. gespierd, kleurrijk spel vraagt, waarmede 
jungere kunstenaars meestal beter slagen. goed te stade, aan 
den anderen kant echter mogen wij niet uit het oog verliezen, 
dat het onsamenhangende, onlngische der figuur (of schoon niet 
zoo erg als bij de andere personen) haar moeilijkheden te 
over zal hebben geboden, en men houdt zoo licht op het 
publiek te b )eien, wanneer men, na groote, indrukwekkende 
tooneelen, zich door onbeduidend gebabbel heeft he en te 
slaan. In het eerste bedrijf nog niet recht op dreef. wist 
deze jeugdige actrice in de twee volgende veel kracht te 
ontwikkelen; haar bewegingen en stauden waren mede te 
prijzen en de stem werd zooveel mogelijk tot afwisseling 
gedwongen. Met voldoening mag Mej. Pool man op haar 
Sanda-vertolking terugzien, waarmede zij getoond heeft, 
dat haar talent niet lijdt aan het euvel van eenzijdlgheid 
en wat zij als jeugdig-dramatische vermag. Gelegenheid 
zich in deze richting verder te bekwamen zal haar wei 
niet ontbreken. 

M ej. Van der Lugt weerde zlch dapper in de vrij uitge· 
breide ingenue-rol van Pia; zij heeft echter nog zeer vee I 
te leeren en moet zich in de eerste plaats toeleggen op 
het veriuijgen van meerdere schakeering van stem en gebaren. 

De mismaakte officier van justitie Tschaku, mismaakt 
zoowel lichamelijk als geestelijk, yond in den Heer Chrispijn, 
die zich een typischen kop had gemaakt, een verdienstelijken 
vertolker, toch zou het o. i. aanbeveling verdienen hem 
met den Heer De Vos van rol te doen ruilen, want laatst
genoemde was als Jonel niet op zijn plaats, of schoon hij 
zeer goed sprak, o. a. in het derde bedrijf tegenover Pia 
en Sanda, en in de pleitrede. Als gewoonlijk deed de Heer 
Van den Heuvel zijn best en hij wisl den weerzinwekkenden 
Notara zeer goed voor te stellen. 

Zal het drama voor hen, die er eenige verwachtingen 
van koesterden, een groote teleurstelling zijn geweest, voor 
hen, die gaarne de pogingen van jeugdige, ijverige acteurs 
gadeslaan, was de opvoering niet van belang ontbloot. Wei
licht zullen zij er beloften voor de toekomst in ontdekken, 
en wanneer past het beter de toekomst met open oog maar 
tevens met vertrouwen tegemoet te gaan dan bij de intrede 
van een nieuw jaar? Voorwaarts! moet de leus blijven, 
V oorwaarts en Excelsior! 

31 December 1890. JEAN VALJEAl>f, 



UIT HET BUITENLAND. 
In een fransch tijdschrift lazen wij een artikel over het 

theater en de acteurs in Amerika. 
Behalve de hekende artisten EDWIN BOOTH, die uitsluitend 

Shakespeare vertolkt, en JOSEPH JEFFERSON, die ook weinig 
nieuws meeraanvat, zijn de meest klinkende namen RICHARD 
MANSFIELD, LAWRENCE BARRETT, DREW en de dames ADA 
REHAN, een biz onder populaire actrice, en AGNES BOOTH. 

Over de opgevoerde stukken roept de schrijver van be
doeld artikel niet bizonder : »je crois la critique de N ew
York infiniment superieure aux ceuvres qu'elle est appeleea 
juger" . Titels zullen wij onzen lezers maar be spar en ; men 
speelt er tegenwoordig veel vertaalde stukken (schijnt dus 
in dat opzicht niet het stelsel: »Americafor the Americans!" 
te huldigen), zooals o. a.: Birth and breeding (Die Ehrevan 
SUDER MANN), A pair of spectacles (PeNts olseaux van LA
BICHE). 

Naar ten slotte gemeld wordt zijn er in Amerika 3400 
schouwburgen, waarbij meer dan 40.000 personen hun brood 
verdienen. 

* * * . Te London in Shajtesbury Theatre speelt men een oor-
spronkelijk stuk van MALCOLM WATSON en de actrice Mevr. 
LANCASTER WALLIS. 

Geoffrey Landon is een echte farizeer, streng rechtvaar
dig voor het oog van de wereld, huichelend en aan de 
letter gehecht. Zijn vrouw heeft zich voor haar huwlijk 
misdragen met Lord Helmore. Dit dreigt uit te lekken, 
daar de Lord, die aan den rand van het graf staat, zijn 
papieren aan haar mal). heeft toevertrouwd. En wordt het 
ontdekt, dan geen genade! Lord Helmore, op het laatst 
berouw gevoelend en achting voor de vrouw, die hij eens 
beminde, neemt zijn papieren terug, en zij verhaal t zelf haar 
miss tap aan haar echtgenoot. Een heftig tooneel voigt, 
maar eindelijk worden beiden door hun kind tot elkaar 
gebracht. 

De kritiek luidt vrij gunstig. Het eenigszins conventi
oneele slot bevredigt ten zeerste. Aileen treden gedurende 
het geheele stuk uitsluitend de drie hoofdpersonen op den 
voorgrond, andere vallen niet in het oog of verdwijnen ge
durende het stuk op onverklaarde wijze. 

De hoofdrollen worden vervuld door HERBERT WARING 
(de Farizet"r), Mevr. LANCASTER WALLIS (zijn vrouw) en 
LEWIS WALLER (Lord Helmore). Allen mochten onverdeelde 
toejuichingen ontvangen. 

* * * In Parijs en ook in den Alhambra-schouwburg te Brussel 
werd met veel, te Amsterdam in het Palezs voor Volksvly't 
daarentegen met heel weinig succes vertoond het patriotische 
stuk Devant l'ennemi, drama van PAUL CHARTON. 

Er komen twee jongelieden Nellot en Marsay in voor, 
die beiden om de hand dingen van de dochter van gene
raal de Moissac. Marsay weet door alleriei laster zijn mede
minnaar bij het meisje gehaat te maken. De generaal trekt 
met zijn beide officieren ten strijde; hem zal de hand 
der dochter toekomen, die zich het dapperst weert. N elIot 
behaalt grooten roem, Marsay weigert hem te gehoorzamen, 
in het bereik van de kogels des vijands ontstaat een wor
steling waarbij N elIot bezwijkt. De ander tooit zich met 
zijn roem en zal het meisje zijn VTOUW noemen, als plotseling 
per deum ex machina de zaak terecht komt, en Marsay aan 
de justitie wordt overgeleverd, terwijl de hersteldeN eliot de 
belooning voor zijn moed verwerft. 

Het heeft werkelijk veel van een stichtelijk verhaal voor 
de jeugd. Dat het stuk in Frankrijk zooveel bijval vond zal 
dan ook wei grootendeels liggen aan de talrijke vaderlands
lievende uitingen, die erin voorkomen. Ons publiek liet 
het koud. 

* * * Uit Parijs nieuws van velerlei aard III de laatste weken. 

Het meest opzien barend was zeker het tot dusver on
gehoorde feit dat een stuk van G. OHNET gevallen is als 
een baksteer~. 

Demier Amour, in 4 bedrijven, gespeeld in het Gymnase, 
bleek een mislukte poging om door een would-be psycho
logische wijze van behandelen een erg romantische donnee 
waarschijnlijk en aanneemlijlt te maken. 

Voor wie er belang in mochten stellen voigt hier de 
fabel van het stuk. 

Gravin de Fontenay, 40 jaar oud, merkt dat haar veel 
jongere man, - met wien zij, toen ze zelf nog met een 
ander was getrouwd, die weer vee! ouder was dan zij, een 
ongeoorloofde betrekking had gehad, - niet meer van haar 
houdt en een platonische amourette heeft aangeknoopt 
met een nichtje. 

De Gravin weet niet dommer te doen dan het nichtje 
in huis te nemen, en natuurlijk wordt daardoor de liefde 
aangewakkerd. Nu moet dan maar het nichtje met een pro
tege van de Gravin trouwen, en, heusch, het zoete kind zegt 
da:t ze het doen zal. Dat is den Graaf te kras. Hij heeft 
met het voorwerp van zijn vlam een onderhoud, dat, zooals 
van ze!f spreekt, door de Gravin wordt afgeluisterd. En 
als nu blijkt: 1° dat het meisje om der Gravin pleizier te doen 
toch zal trouwen, 2° dat tusschen nicht en neef nooit iets 
onbehoorlijks is gepasseerd, 3° dat neef zich voor het hoofd 
wil schieten, maakt de Gravin aan aile scheeve verhouding 
een eind door zich te vergiftigen. 

N och voor den inhoud, noch voor de wijze van behan· 
delen, noch voar den stijl heeft de kritiek een woord van 
lof over. Alles was even dun. Voor de spelers was het niet 
mogelijk er iets van te maken. 

In den Ambzgu-schouwburg wordt met veel succes vertoond 
Le regiment, een (melo-)drama in 5 bedrijven, 8 tafereelen, van 
G. MARY en J. GRISIER. Het is voor wie van draken 
houden een heel amusant stuk; er komen verloren kinderen 

, in en gesubstitueerde dito's, een zeer ongelukkige moeder, 
herkenningen van allerlei aard en veel soldaten. - De mise
en-scene moet uitstekend zijn. 

Het affiche van de Menus-Plaisirs bevat Lucienne, drama 
in 5 bedrijven van LOUIS DE GRAMONT. Hoewel het stuk 
enkele goed geschreven toonee!en bevat, bederft het melo
dramatisch knaleffect van een pistoolschot, waardoor een ver
leide en van haar kind beroofde moeder zich op haar verleider 
wreekt, veel van den goeden indruk. - Van denzelfden 
schrijver werd vroeger een ander stuk, Fernande, gespeeld. 
De verwachtingen toen omtrent hem opgevat zijn door Lu
cz'enne niet verwezenlijkt, maar men wanhoopt toch nog niet 
aan hem. 

In ditzelfde theater was vaar Lucz'enne opgevoerd en da
delijk weer van het repertoire geschrapt L' age critique, comedie 
in 4 bedrijven van ARTHUR BYL. Een vrouw a l'age cri
tique gevoelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot een 
vriend van haar zoon. De vader ontdekt haar misdrijf, 
doodt haar en . . .. valt zijn zoon .in de armen. 

Toejuichingen ontbraken ; ook de vertolking was niet meer 
dan middelmatig. 

Het Palat's Royal maakt uitstekende zaken met Un prix 
Mon/yon, comedie-vaudeville van A. V ALABREGUE en M. 
HENNEQUIN, Den inhoud weer te geven is onmogelijk. De 
eene vergissing wordt erin op de andere gestapeld; en 
natuurlijk zijn de toestanden hier en daar op het kantje af, 
maar het publiek amuseert zich kostelijk. 

De nieuwste snufjes, die het Theatre L,'bre gegeven heeft, 
zijn van een verbazingwekkende gedurfdheid. 

In Monsieur Bute, drama in 3 bedrijven van M. BROLLAY, 
wordt men vergast op een krankzinnigheids-scene van heb 
ik jou daar. Een beul op non-activiteit wurgt in een don
kere kamer, aileen verIicht door het spookachtig schijnsel 
van het haardvuur, in een vlC'.ag van waanzin, zijn oude 
dienstbode; de dochter komt binnen met de lamp, maar 
deze valt en bij de laatste flikkering van het licht kan mell 
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ook de laatste stuiptrekkingen 
aanschouwen. 

van het onge1ukkige vtouwt;I --~ind' de in de gevangenis verdiende penningen komt af

La belle opera/ion, in een bedrijf van JULIEN SERMET, 
geeft ons een kijkje van wat er al zoo vootvalt in de woon
kamer van een maitresse, wanneer deze zelf in het naaste 
vertrek zal worden en wordt geopereerd van een gezwel in 
den buik. Slot: onder het opbergen van de talrijke chirur· 
gische instrumenten zegt de professor dat hij nu ten minste 
de zekerheid heeft dat zulk een mooie opera tie nooit kan 
gelukken. 

Veel vroolijker en amusanter maar dan ook veel ge
peperder is L'amant de sa femme van AURELIEN SCHOLL. 
Houdt uw nog jonge vrouw het met een ander en zijt 
ge u bewust haar en jaisant I' amour steeds met de noodige 
egards te hebben behandeld (een goed verstaander heeft 
maar een half woord noodig), dan kunt ge uit dit stuk 
leeren wat ge doen moet. Ge laat een luxueus souper, 
tete a tete, aanrichten in haar boudoir, ge drinkt natuurlijk 
met haar eerst Rink wat russischen brandewijn en spaart 
daarna uw champagne niet; dan brengt ge uw hand bru
taaltjesweg naar haar corsage, en dan ... ja dan valt het 
scherm; de rest moet ge er dus maar zelf bij bedenken. 

Zoo mogelijk nog meer gedurfd dan het voorgaande is 
Conte de Noel, een zoogenaamd »mystere moderne" van 
A. LINERT in twee tafereelen. De inhoud is verregaand 
beestachtig; er komt o. a. een vrouw in voor op het punt 
van te bevallen, maar, voordat dit geschiedt, verdwijnt ze 
nog net bij tijds in een varkenshok *); ze komt spoedig te
rug en nu verneemt men dat ze het kind, - welks geboorte 
voor- haar man, die niet de vader ervan is, verborgen 
moet blijven, - heeft gesmoord en dat het Iijkje door de 
varkens wordt opgegeten. Zoo iets was zelfs het sceptische 
publiek van het TMdtre Lzore te kras; het heeft gesiffleerd. 

Meer voldoening heeft de directeur van dien zelfden 
schouwburg gehad van La Fdle Elz'sa, piece in 3 bedrij
yen, getrokken uit den bekenden roman van EDMOND DE 
GONCOURT door JEAN AJALBERT; maar toch is ook dit stuk 
lang niet onverdeeld te prijzen; er zit geen samenhang in; 
het zijn drie tafereelen, waarvan aileen het eerste eenige 
handeling be vat, terwijl dan nog die handeling, een spon
tane moord, in het stuk volstrekt niet psycholcgisch wordt 
verklaard, wat in den roman weI het geval is. Zie hier 
den inhoud: 

ISle bedrijf: Elisa, pensionnaire van een publiek huis, 
ontmoet op een dag dat ze vrij af heeft een soldaat, voor wien 
zij een werklijk reine liefde heeft opgevat. Maar de sol
daat ziet in haar eigenlijk niet veel meer dan een werk
tuig voor zijn zinlijken lust, en, als zij dus merkt dat ze 
zich in hem heeft bedrogen en hij haar te lijf wi I, steekt 
zij hem dood. 

2de bedrijf: de gerechtszaal bij avond, een meesterstuk 
van decoratief en mise-en-scene, dat de triom! van het 
realisme zou kunnen heeten wanneer niet bij ongeluk de 
advocaat, die stukken en bescheiden moet voorlezen, in 
den donker had gezeten. Dit bedrijf wordt grootendeels 
ingenomen door het pleidooi van Elisa's advocaat, dat 
25 minuten duurt, door ANTOINE meesterlijk wordt Yoor
gedragen en een kolossalen indruk maakt. Aan het slot 
van dit bedrijf wordt Elisa ter dood veroordeeld. 

3de bedrijf: Elisa vinden we terug in een gevangenis, waar 
ze nu al acht jaar is; ze heeft namelijk gratie gekregen 
van de doodstraf. De gevangen~n mogen nooit met eI
kaar praten; Elisa heeft dus het spreken geheel verleerd, 
zoodat ze dan ook, als ze den onderprefect bij diens be
zoek moet antwoorden, ter nauwernood een enkel woord 
kan stamelen. Voigt cen bezoek van Elisa's moeder, een 
monster, half vroedvrouw, half entremetteuse, die haar 

*) .Gelukkig" zegt Sarcey »had de bevalJing zelf niet op het tooneel 
plaats. Dat kan nn bewaard blijven voor een volgend stuk; er zou 
anders geen climax zijn.'· 

! ttoggelen. Aileen gebleven raakt Elisa aan het mijmeren, 
haalt een brief van den soldaat te voorschijn, dien men haar 
reeds in het I ste bedrijf heeft zien lezen, en.... het 
scherm valt. 

De schijver van het stuk, die natuurlijk tot de hyperre
alistische school behoort, heeft hier twee offers gebracht 
aan de conventie: ten eerste laat hij de moeder van Eli
sa in de gevangenzaal komen in plaats van, zooals altijd 
gebeurt, in den parloir, en ten tweede laat hij onopgelost 
hoe Elisa, die natunrlijk bij haar komst in de gevangenis 
werd gefouilleerd en in een bad gestopt, 'den bewusten 
brief heeft kunnen verbergen en bewaren. In gewone 
omstandigheden zou de kritiek hier niet over gevallen zijn, 
maar weI en te recht nu het iemand geldt, die beweert 
dat aile conventie van het tooneel behoort te w0rden 
verbannen. 

BLUM en TaCHE hebben een vermaaklijke comedie in 3 
bedrijven geschreven, Madame Mon50din, die in den Vaude
vzlle-schouwburg veel succes heeft. 

Meneer Mongodin zit vreeslijk onder de plak van zijn 
wederhelft en mag !n zijn huwlijksleven absoluut geen enkel 
zij-paadje bewandelen, want mevrouw heeft indertijd ge
toond dat zij zelf tegen aile verleiding bestand is ; immers 
zeker iemand, die, toen zij reeds getrouwd was, haar eer 
wilde belagen, heeft ze door een mess toot verjaagd; een 
wonde dezen toegebracht was het bloedend bewiJs van haar 
heldendaad. Dit wordt door haar te pas en te onpas haar 
man voorgehouden. Maar och, de arme vent wordt niet
temin gevangen door de bekoorlijkheden van een schoone, 
en neemt, om zijn vrouw te misleiden tot alles zijn toevlucht, 
zelfs tot het voorwenden van slaapwalldelaar te zijn. Op 
een zeer compromitteerend moment wordt deze leugen hem 
dan ook tot redding; maar ten slotte betrapt zijn vrouw 
hem toch, en een breuk tusschen beiden ware daarvan het ge
volg geweest, wanneer niet nog net bijtijds was uitgekomen 
dat het heldenfeit, waarop mevrouw Mongodin zich zoo 
beroemt, grootendeels verdicht is; ze had zich namelijk de 
bon cceur drie kussen laten geven en zou zeker nog wei tot 
meer concessies be reid zijn geweest aan hem die haar 
kuste, maar ze werden gestoord en de minllaar vluchtte, 
mevrouw a!leen achterlatende, die toevallig het zakmes yond, 
waarmee de ander zich even te voren een schrampje aan 
de hand had gegeven Met groote tegenwoordigheid van 
geest verzon ze to en het !abeltje dat haar zoo langen tijd 
een overwicht over haar man verschafte. 

Het stuk heeft enkele allergrappigste tm neelen, waaron
der vooral dat van het slaapwandelen uitmnnt, maar de 
critiek is cr toch niet erg mee iflgenomen; het heeft er 
namelijk veel van alsof het stuk aileen geschreven is om de 
talenten te doen uitkomen van den komiekJ')LLY (lIfollgodin), 
die dan ook werklijk onbetaalbaar moet wezen in die rol. 

Het theatre De;azet speelt Ferdinand Ie Noceur, een co
medie (of, zooals de kritiek zegt. veeleer een vaudeville) 
in 4 bedrijven van LEON GANDILLOT. 

Ais iemand te recht of ten onrechte den roep heeft van 
een Don Juan te zijn, zal hij vrouwen kunnen verova!rcn, 
zooveel als hij maar wil, zonder er ook maar eenige moeite 
voor te hoeven te doen. 

Dit is het thema van het stuk, dat aile avonden onder 
den grootsten bijval van de toeschonwers wordt vertoond. 
Den inhoud, die we melt van qui-pro-quo's, weer te geven 
loont de moeite niet. Aileen willen we een klein brokje 
van een tooneel afschrijven. 

Een getrouwde dame, -die kort te voren alles wat men 
van een vrouw kan verlangen, uit eigen beweging opgedrongen 
en gegeven had aan een braven Hendrik, dien men en ook 
zij voor een Don Juan hield, - verwijt dezen dat hij niets meer 
van haar weten wil. Hij verdedigt zich door te zeggen, 
dat niet hij haar om haar liefde heeft gevraagd, maar om
gekeerd, en dat hij toen wei moest »ja" zeggen. 



Zij: »Ahl Oui, c'est ainsi que font les Don-Juans 1 lIs 
veulent que les femmes courent apres eux." 

Rij: "Moi un Don-Juan 1 ... Mais je niai jamais eu qu'une 
bonne fortune en rna vie, et encore n'a-t-elle pas ete bonne 
Ie moins du monde, ... et c'est vous." 

Zij : »Quoi 1 Vous n'aviez jamais eu de maltresse? 
Rij: »Jamais." 
Zij: »Mais alors, monsieur, vous m'avez trompee! C'est 

une indignite 1 V ous etes un lache 1" 
Is het nog noodig te zeggen dat de heele zaal hierbij in 

lachen uitbarst? 
Roe een Mbrmoon in Europa in zeer benauwende om

standigheden kan geraken, leert ons Les douze femmes de 
Japhet, opgevoerd in het Thedtre la Renaissance. Gelukkig, 
wanneer men een handigen oom heeft (commissaire de 
police 1) die ze aIle op een na aan den man brengt. 

In het theater Cluny een revue: Paris instan/ane, met 
groot succes vertoond. Men vindt er o. a. de groote trap 
van, de opera in voorgesteld, terwijl de schouwburgen en 
opgevoerde stukken veel stof tot lachen geven. 

N u wij hier toch eenmaal over spreken, vestigen wij de 
aandacht op het geruchtmakend proces van Henri Becque 
tegen Sarcey naar aanleiding van diens afbrekende kritiek 
over La Parzsienne, vroeger door hem aanbevolen. Een 
blad geeft eischer den raad publicaties te laten aanplak
ken: »On est prie de ne pas lire Ie numero .... du Temps 
(critique de M. Sarcey)". - Gil Bias geeft 'een vermaak
lijk staaltje van hoe het proces zou kunnen zijn. Pre
sident van de rechtbank: M. Alexandre Dumas fils; 
andere bekende critici en schrijvers vormen het rechts
college. Becque deponeert zijn klacht, Sarcey verdedigt 
zich, vervalt in een lang discours over allerlei menschen en 
zaken, waarin de president hem niet durft storen. Alles 
gaat zeer vreedzaam toe, aIleen is het publiek bevreesd, 
dat het nachtwerk zal worden. Dat gebeurt ook, maar men 
komt toch tot een conclusie, welke luidt als voIgt: "Adver
saires renvoyes dos ados. Dommages-interets composes. 
M. Becque condamme a faire critique dramatique au Temps 
jusqu' a ce que M. Sarcey ait termine les PoHchinelles". 

In het . Gymnase verd ween Dermer Amour van 0 HNET, 
waarover wij boven spraken, spoedig van het affiche en werd 
vervangen door een reprise van La Fiammina, een drama 
van MARIO U CHARD, dat drie en dertig jaren telt, zeker 
een respectabelen leeftijd. De hoofdpersoon is een zangeres 
die haar man heeft verlaten en met een engelschen Lord 
leeft. Haar zoon wil den minnaar zijner moeder uitdagen, 
welk schandaal hem zal beletten zijn eigen voorgenomen 
huwlijk te voltrekken. De moeder, dit vememend, offert 
zich op, verlaat den Lord en redt zoo haar kind. Het stuk 
is volgens de meeste critici zeer verouderd en werd boven
dien niet zeer kranig gespeeld. 

Daarop is in denzelfden schouwburg gevolgd L'Obstacle, 
tooneelspel in 4 bf'drijven van ALPHONSE DAUDET. 

Dit stuk heeft als thema de vraag of de mensch zich 
moet laten infiuenceeren door de nag steeds niet als waar 
bewezen leer van de erfelijkheid der kwalen. Een poeet 
als Uaudet beantwoordt deze vraag ten slotte natuurlijk 
ontkennend. 

Didier, Markies d' Alein, is verloofd met een schatrijke 
minderjarige, Madeleine de Remondy. Dit is nochtans 
niet naar den zin van haar voogd, een hooggeplaatst rech
terlijk ambtenaar, de Castillon; deze, een weduwnaar van 
bij de veertig, zoekt naar een mid del om, natuurlijk op 
hoogst nette manier, dat engagement te verbreken ten einde 
daama zelf zijn pupil te kunnen trouwen. Het toeval is 
hem gunstig, want hij vemeemt da:t de vader van den 
Markies de laatste zeventien jaren van zijn leven krankzin
nig is geweest. Krankzinnigheid is erfelijk, hij mag dus 
Madeleine niet blo()t~tellen aan het gevaar van een even 
ongelukkig leven te moeten leiden als Didier's moeder heeft 
gehad. Hij legt aan de oude Markiezin de zaak uit, en 

of schoon deze hem aantoont dat er van erfelijkheid in dit 
geval geen sprake kan zijn, daar Didier al twee jaar oud 
was, toen zijn vader ten gevolge van een zonnesteek krank
zinnig werd, de Castillon blijft onverbiddelijk. Wijl intus
schen de Markiezin steeds de kwaal van haar man voor 
Didier heeft verborgen gehouden en dit wiI blijven doen, 
wordt bepaald dat als voorwendsel tot het verbreken van het 
engagement zal worden opgegeven dat Madeleine Didier niet 
werklijk lief heeft. Met een bericht in dien geest komt 
dan ook, in het 2 c1e bedrijf, de zuster van de Castillon Didier 
bezoeken; ze brengt hem uit naam van Madeleine zijn 
brieven terug, en verlangt nu ook van hem haar brieven en 
een hem geschonken portret. Maar Didier kan niet gelooven 
dat Madeleine hem niet meer lief heeft, hij vermoedt dat 
er een geheim achter schuiIt en vraagt zijn moeder daarom 
of misschien zijn vader .... ; maar de markiezin stelt hem 
terstond gerust met de verzekering dat zijn vader een man 
van eer was in den volsten zin· van het woord. En, in het 
bijzijn van zijn ouden leermeester Rornus, die een vriend 
des huizes is geworden, belooft nu Didier op zijn eerewoord, 
dat hij portret en brieven zal teruggeven als Madeleine zelf 
hem verklaart dat ze voor hem geen liefde voelt. In den 
tuin van het klooster, waar Madeleine tot haar TIleerderjarig
heid vertoeft, heeft het onderhoud tusschen hen beiden plaats 
(3de bedrijf), en ondanks de bekoring, die de omgeving en het 
bijzijn van Didier op haar uitoefenen, legt Madeleine, geln
fiuenceerd door vrees voor het haar voorgespiegelde gevaar 
van Didier's krankzinnigheid, tegen haar eigen hart in, de 
bovenbedoelde verklaring af. "EIle est libre pour tous," zegt 
nu Didier tegen den voogd: »mais pas pour vous. Si jamais 
vous leviez les yeux sur elle .... ", waarop de voogd ant
woordt: ~Monsieur Ie marquis d'Alein, vous voila fou comme 
votre pere. Et on ne se bat pas avec un fou". Zoo ver
neemt dus Didier de waarheid, hij zal niet strijden tegen 
het noodlot. In het 4de bedrijf vinden we de Markiezin zeer 
bezorgd over den nerveusen toestand van Didier, die niet 
anders doet dan boeken bestudeeren, waarin de herediteits
kwestie wordt behandeld. Ze zal, zoo spreekt ze met Ror
nus af, haar goeden naam ten offer brengen en Didier 
zeggen dat hij niet de zoon is van den markies, maar van 
Rornus; maar nauwlijks heeft ze het eerste woord van 
die bekentenis over de lippen of Didier valt in de rede: 
"U schuldig ... ? Waaraan, moeder? ... Dat is zoo onmo
gelijk, dat ik het nooit zal kunnen gelooven"; waarop Rornus 
er voor uit komt dat het niet meer was dan een verzinsel 
om hem te genezen van zijn vrees voor krankzinnigheid. 
Didier antwoordt: »Mais, grace aDieu, je ne l'ai jamais 
eue, cette peur la .... d'abord parce que j'ai la tete solide 
et les yeux bien en place. Je ne connais pas Ie vertige. Et 
puis les nouveaux catechismes de la science moderne, je ne 
les accepte pas aveuglement; je pense avec toi, man vieux 
maItre, que, pour lutter contre les puissances mauvaises 
du sang de l'heredite, I'homme porte une force morale et 
interieure qui, s'il veut, peut I'affranchir de ces lois de fatalite!" 
en dan roept Romus uit: »Eh, parbleu 1 et c'est ce qui 
no us difference de la brute I" - Madeleine, die inmiddels 
meerderjarig is geworden, komt daarop binnen en valt in 
de armen van Didier. 

Ret stuk, uitstekend gespeeld vooral door Mevr. P ASCA 
(Markiezin) , Mej. SISOS (Madeleine), DUFLos (Dz'dz'er) en 
LAFONTAINE (Hornus), is met grooten bijval ontvangen. Wij 
laten hier het oordeel volgen van vier bekende critici. 

ALBERT WOLFF zegt in den Figaro: "L'Obstacle a passe 
hier sur Ie theatre du Gymnase comme un souffle d'art; 
il a emporte dans I'oubli Ie souvenir des soirees malheu
reuses. La somme de talent que Daudet a depensee dans 
ces quatre actes est prodigiet:.se, et il a repalldu tant de 
grace, de charme et de tendresse sur son ceuvre qu'on 
s'est a peine aperyu qu'elle repose en realite sur une idee 
penible, la folie hereditaire. 

»L'art de Daudet n'a aucun rapport avec celui d'Ibsen. 
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Le Norvegien semble prendre a tache d'enlever a I'homme 
I'esperance qui nous aide a vivre. Le Fran<;ais, avec les 
qualites de sa race, n'accepte pas les arrets de la science 
sans controle; il proteste de toutes ses forces contre les 
theories qui reposent sur des observations partielles et ne 
sauraient etre concluantes pour I'ensemble de I'humanite. 

»C'est done une ceuvre d'une haute portee philosophique 
qu' Alphonse Daudet vient de nous donner en meme temps 
qu'il s'efforce de rattacher Ie public, mine par les theories 
pessimistes, aux bonheurs de la vie, en exposant devant lui 
tout ce qu'elle a de consolations; l'amour, I'amitie, Ie de
vouement, l'honneur. Cela nous change un peu." 

MARCEL FOUQUIER, een vurig lbsen-vereerder, uit zich 
in de Independance a. v. »L' Obstacle est, quant au sujet, une 
ceuvre de la modernite la plus philosophique, puisqu'elle 
repose sur les fatalites hen~ditaires, que les vrais savants 
avouent connaltre encore fort mal, et dont les lois demeu
rent un probl<~me obscur, si obscur que les termes memes 
n'en sont pas a cette heure clairement poses. L' Obstacle 
est une reponse aux Revellants d'Ibsen, ou si Ie mot paralt 
trop precis et excessif, une piece dont les donnees sont 
analogues et les conclusions opposees. Ibsen conclut a I'he
redite du vice et il a montre avec une force admirable Ie 
progres continu et lent de cette heredite chez un homme 
jeune et sans volonte, qui se debat sous l'etreinte invisible 
d'une maladie mysterieuse, com me Oedipe poursuivi par la 
fatalite du Destin. La moralite de son ceuvre est toute 
mystique, qui fait des fautes et des vices des aieux comllle 
Ie peche originel des descendants. Ibsen a traite ce sujet 
avec une cruaute atroce d'analyse, en grand visionnaire 
dramatique. Sa these vaut ce que vaut son ceuvre. C'est la 
beaute du drame qui en constitue seule la verite morale 
et meme la verite scientifique, puisqu'en somme il n'y ala 
encore que des hypotheses. Les Revenants peuvent presenter 
une certaine vraisemblance pathologique a cause du cas 
particulier d'heredite choisi par Ibsen. N eanmoins, il semble 
qu'on doive juger Ibsen d'abord et surtout comme un dra
maturge Shakespearien. De meme la piece de M. Daudet 
doit etre jugee surtout et d'abord comme une ceuvre de 
theatre. Sa signification et sa portee morale sont matiere 
de polemiques, et, ales vouloir discuter, on arriverait vite 
a mettre sur Ie tapis la question du determinisme et quel
ques autres. Apprecie au point de vue critique, r Obstacle 
est une esqnisse brill ante et fine, un pen frele aussi, de co
medie de caracteres. II se peut, il semble meme qu'elle 
pose des questions tres graves, tn~s redoutables, mais en 
passant, en se jouant dans les contemplations adrc)ites d'une 
action plus interessante que pllissante, et un peu disseminee 
selon la coutume de M. A. Daudet qui trouve et recherche 
la grace dans I'episode et la force vraie de I'analyse dans 
la delicatesse du detail." 

En als hij dan den inhoud van het stuk heeft mee
gedeeld eindigt hij zijn beschouwing aldus: 

»C'est la victoire du bon sens, de I'amour, du soleil si I'on 
veut. C'estle denouement optimiste d'une comedie un peu tfOp 
diverse, sans assez d'unite dans Ie plan et de vigueur dans 
les caracteres, mais tres sou vent aimable et elegante. Quant 
a sa portee philosophique, on n'a que de loin en loin I'oc
casion de I'apercevoir. II y a evidemment des indications 
ou des intentions, de I'»impressionnisme" moral; il semble. 
que ce soit tout." 

JULES LEMAITRE heeft geen tijd en plaatsruimte gehad 
om het stuk ampel te bespreken, toch eindigt hij zijn feuil
leton in het Journal des Dtbats van 29 Dec. aldus: 

"Sachez seulement que ce beau drame romanesque et 
tres courageusement optimiste a pleinement reussi. C'est 
sans doute ce que M. Daudet a ecrit de plus adroit pour 
Ie theatre, et ce n'est pas ce qu'il a ecrit de moins touchant." 

In Le Temps spreekt SARCEY voorloopig het volgende 
oordeel uit: 

l'Au premier acte exposition claire, mais froide, d'une 

donnee originale et douloureuse. Le second acte, une 
merveille; il ferait pleurer des pierres. Au troisieme, des 
coins exquis de dialogue, mais la piece tourne sur eUe 
meme et n'avance pas. Le quatrieme sera l'objet de gran
des discussions. 

»La verite est qu'on ne s'ennuie pas un instant. Nous 
faisons a cette heure un grand abus du mot sug::estif, 
I'epithete est des plus justes si on l'applique a la nouvelle 
piece de M. Daudet. Elle fait penser; qu'on se laisse 
aller, qu'on discute ou s'irrite, on a tout Ie temps qu 'elle 
dure I'espiit en mouvement, et parfois Ie cceur pris. Voila 
Ie vrai theatre!" 

Het is nu maar te hop en dat dit stuk, waarvan zooveel 
goeds wordt gezegd, ook in ons land door een van onze go(:;de 
gezelschappen zal worden vertoond. De naam van Daudet 
staat bij ons uitstekend aangeschreven. Dames kunnen het ge
rust gaan zien. Volle zalen zuUen dus wei niet uitblijven. 

AMSTEL- EN SLEUTELSTAD. Jan. '9I. M --r P. 

---.. ------

TOONEELTAAL. 
Amice Redacteul'! 

J e vraagt me, of ik ook iets op het artikel van den heer 
Emants te antwoorden heb? En ik laat je weten van ja. 
Maar verwacht daarom geen lang artikel, als 'n heerlijke 
bladvulling natuurlijk welkom (ik weet er van mee te spreken). 
De heer Emants heeft zooveel theoretische opmerkingen ge
geven, dat zk er best buiten kan blijven. Vooral omdat ze 
grootendeels met de eigenlijke kwestie niets te maken hadden. 

Mijn bezwaren golden den vorm - de heer Emants 
spreekt over den inhoud. 

Als vaststaand in het geding neem ik aan, dat de dialoog 
van een drdmatisch werk de personen moet karakteriseeren. 
Niet aileen aan 'tgeen zij doen, aan 'tgeen zij zeggen, 
maar vooral ook aan de wijze waarop zij de dingen doen 
en zeggen herkent men de menschen. 

De heer Emants maakt nu een onderscheid, en zegt dat 
de gewraakte claus aileen dient om iets mede te deelen, 
niet om den bedoelden persoon te karakteriseeren. 

Dit nu is een onderscheiding, die zeer vernuftig maar 
valsch is. 

Ik tee ken een persoon .- dien ik me zus of zoo denk; 
ik stel hem voor in deze of gene situatie; dan zal die 
mensch, dlen ik spreken laat, zoo moe ten spreken, gelijk 
die persoon in die situatie doen zOU. 

Of dit spreken nu dient ter opzettelijke zelfkarakteristiek 
of niet, doet er niets toe. Karakteristiek moet zijn manier 
van spreken en do en blijven. Bli/ft ze. Want denkt de 
auteur er al niet aan, hem zoo te laten zijn als hij wezen 
moet, dan ziet de lezer of toehoorder hem als iets anders. 

Precies als in 't besproken geval. 
Wanneer ik den ouden heer Staphorst op die manier 

tegen zijn kinderen hoor praten, dan denk ik: Wat een 
pedante schoolfrik, of wat een gepatenteerd N utsverhandelaar 
is die vent, om als ie daar zoo maar gewoon met zijn kin
deren zit te praten, dat op 'n manier te doen als we 't
hier lezen! En dan ·heb ik dadelijk van dat heer genoeg 
- ondanks den heer Emants. 

Want al zegt die me nu honderdmaal dat die claus niet 
mocht of moest dienen ter karakteriseering, ze doet het me 
toch. 

De heer Emants he eft de kwestie, dunkt me, niet gevat. 
Met condenseeren en compliceeren heeft ze niets te maken. 
Ais hij vindt dat een nerve us sprekend mensch den toe
hoorder op den duur zou vervelen, moet hij zulk een mensch 
niet op het tooneel brengen. Maar zoo iemand er wei te 
laten verschijnen, en hem ~ij tusschenpoozen te zeggen: 



»nou moet je maar weer ereis effen anders worden of je 
verveelt je publiek, versta ie !" dat is erkennen: ik teekende 
je a\leen als marionet, niet als levend wezen. 

Om nu te laten uitkomen, waar 'm het verschil tusschen 
den heer Emants en mij in zit, zal ik ten slotte een 
klein vergelijkend overzichtje geven van dagelijksche werke
lijkheidtaal en van tooneeltaal volgens den heer Emants uit 
zijn laatste stuk. 

Onze toekomstige 
Op eens 

tooneelschrijvers kunnen dan kiezen: 

Hoor 'es. 
Wat zou dat? 
Voortdurend 
Intusschen 
Strakjes 
Ik heb er spijt van 
Kijk u m'n boschgezicht 'es 

Ik ben aan lager wal 

Eensklaps 
Luistert! 
'Nelnu. 
Steeds 
Maar ziet! 
Straks 
Het berouwt mij 
Werp u eens even een blik op 

mijn boschgezicht 
De bron mijner inkomsten is 

opgedroogd 
Die uiterste nood is er nu is werkelijk ingetreden 
Toen de zaak uitkwam Toen de zaak aan het licht 

Dividenten geven 
De zaak is uitgekomen 
U weet, ik heb een aardje 

naar m'n vaartje. 
Wij zu\len daar strakjes wei 

eens verder over spreken 
Nee, nee! 

kwam 
Dividenden afwerpen 
De zaak kwam aan het licht 
U weet dat ik naar mijn vader 

aard 
Wij zu\len ons gesprek straks 

voorzetten 
Zeg dat niet 

enz. 

De heer Emants heeft intusschen, hij zegt het zelf terecht, 
in een groot deel van zijn jongste blijspel "Fatsoen" getoond 
dat hij niet aan de dusgenoemde to,meeltaal verslaafd is. 't Is 
noodig. dit op te merkcn, daar volgclingen uit z~in poging 
om dergelijke taal gocd tc praten anders alhcht tot een 
ander inzicht konc:.en komen. 

Ook zijn in "De Gids" verschenen schets: .Te laat" is 
in dit opzicht al te leerrijk. Ik heb de afievering van 
September niet in mijn bezit, noch die bij de hand. Anders 
lOU ik daar ook cenige proefjes uit aangehaald hebben. 

Een poging om »Het Theerandje" van Wilkema (Gids 
van December) te excerpeeren heb ik moeten opgeven. 
Dit is heelemaal een '>pastiche". 

L. SIMONS Mz. 

IS ~Q(fJ SPREEKTAAL? 
Terwijl de HH. MARCELLUS EMANTS en L. SIMONS Mz. 

onderling krijg voeren in ons blad over wat weI en wat 
niet »tooneeltaal" is, dreigt een daaraan zeer nauw verwante 
strijd zich te ontspinnen tusschen den Hr. ARNOLD ISING, 
te 's Gravenhage, en mij over het gebruik van het woordje 
loch. 

Naar aanleiding van mijn in het vorig nommer voorko
mende beoordeeling van een vertaling van den HI'. J ac. de 
Vos ontving ik namelijk onderstaand schrijven, met verzoek 
het in ons blad te pIaatsen. 

* * * 
Vergun mij het op te nemen voor het woordje loch in 

de spreektaal. 
Wat loch is er tegen? - In een aantal gezegden kan 

men loch moeilijk cen ander woord gebruiken. 
Hoe is het loch mogeIijk, het tegendeel vol te houden? 
Wij hebben het loch zelf zoo dikwijls gebruikt, bij voor-
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beeld: Wat gebeurt er toch? - Wie is daar toch? -- Wie 
schreeuwt er toch zoo? - Wij hebben toch muziek van 
avond. - Men speelt toch komedie in Den Haag. - Hoe
veel tabakswinkels zijn er hier toch wei? - Wij hebben 
hier toch schaatsen gereden ... Wil zelf nu maar aanvu\len 
S. v. p. 

Wat de aangehaalde zinsnede betreft, die is stijf, ik beken 
het; maar dat ligt niet aan het onschuldige loch. Er staat: 
»Bij ons in de stad bestonden er toch verscheidene mannen
zangvereenigen" . 

Maar wanneer men nu zegt: »Wij hadden hier in de 
stad toch mannenzangvereenigingen genoeg", dan is de 
stijfheid loch weg. Is 't niet zoo? 

[/w Dz·enslw. 

(w. g.) ARNOLD ISING. 

>I< * 
* 

Ik zal gelukkig niet heel veel woorden hoeven te gebrui
ken om den Hr. Ising tevreden te ste\len. 

V olkomen eens ben ik het, dat in al de door hem aan
gehaalde voorbeelden het woordje loch zeer zeker als tot 
de a\ledaagsche spreektaaI behoorende moet worden be
schouwd. HetzeIfde is het geval wanneer toch wordt ge
bruikt in den zin van desniettemin. Maar de Hr. Ising 
heeft over het hoofd gezien dat ik in mijn beoordeeling 
schreef: »De gecursiveerde woorden worden absoluut nooit, 
in dien zin althans, in de spreektaaI gebezigd". 

Verder is de door dc:n Hr. Ising voorgestelde verbetering 
van den zin, dien ik wraakte, niet aanneemlijk. hij zal dat 
zeIf moe ten toegeven aIs hij hem ziet III verband met wat 
in het stuk voorafgaat en voIgt. 

Het is een passage uit Het Zangerifeest van VON MOSER 
(vertaling van J ac. de Vos, bIad. .3): 

Be r t h a. 

Ik zie niet in waartoe zoo'n feest noodig is. 

P raa t man. 

Met uw verlof, mevrouw .... laat ik u dat even vertellen. Bij ons 
in de stad bestonden er toch verscheidene mannenzangvereenigingen. 
Daar had u Concordia... Polyhymnia... Euterpe. Een elk hield 
zich Yoor de beste... de allerbeste. Wat de een d'!ed, keurde de 
ander af. .. daar was zoo geen eenigheid onder elkander. Daar kreeg 
mijnheer de geniale gedachte, de verschillende vereenigingen tot een 
enkele te vereenigen. Zoo ontstond het vorig jaar de algemeene 
Zangersbond, En nu van dit jaar. .. Zangersfeest! 

Ik twijfel niet of de Hr. Ising zal na de lezing van het 
bovenstaanrle toegeven: 

1°. dat toch in dien zin werklijk niet deugt, daar het niet 
staat in pIaats van l'mmers noch in plaats van desniettemz'n; 

2°. dat men in de sprecktaal zou hebben gezegd: »bij 
ons in de stad bestonden er moe/ U we/en verscheidene 
mannenzangvereenigingen", of althans iets van dien aard. 

En hiermede beschouw ik onze schermutseling als geein
digd, echter niet dan na het bij het schermen gebruiklijk 
saluut te hebben gebracht aan mijn geachte tegenpartij. 

M. B. MENDES DA COSTA. 

Amsterdam. 28 Dec. 'qo. 



REALISME IN SPEL EN TOONEEL
SCHIKKING. 

Drie stukken, die in het Thtdtre-Lz'bre veel bijval hadden 
gevonden, zijn, toen ze later op andere tooneelen werden 
vertoond, zoo goed als gevallen. Hoe komt dat? Het ant
woord op die vraag tracht ANTOINE, de volijverige en talent
volle directeur van het T!1eatre·Libre te geven in een brief 
aan SARCEY, den bekenden criticus van Le Temps. 

Dien brief laten we hier, met uitzondering van den aan
hef, in zijn geheel volgen. De inhoud ervan zal, dunkt 
ons, iederen tooneelvriend belang inboezemen, en te meer 
omdat bij de ettelijke Ibsen-voorstellingen, die we in ons 
land hebben gehad, hier en daar ook al met een enkel 
woord gesproken is over wat Antoine in zijn brief zoo 
helder uiteenzet. 

Misschien zal het opnemen van dien brief aanleiding 
geven tot een debat in ons orgaan tusschen de voor- en 
tegen-standers van de beide richtingen, de realistische en 
de conventioneele; dat zou ons, redacteuren van Het Tooneel, 
natuurlijk hoogst aangenaam zijn; we stellen er gaarne onze 
kolommen voor open, en beloven tevens geen Iijdelijke toe
schouwers te zullen blijven bij dat debat. 

* * * 
N'etes-vous point frappe de cette coincidence: trois 

pieces, La Parisienne, Grand' Mere, Le 1I1aUre, toutes les 
trois venant du meme cote, conyues dans I'esprit de re
nouveau qui tourmente I'ecole nouvelle, echouant toutes 
les trois, dans trois theatres differents et, de I'avis commun, 
rencontrant une interpretation insuffisante avec, pourtant, 
des comediens qui appartiennent pour la plupart a J'elite des 
artistes parisiens? 

Comment expliquer suffisamment cette triple rencontre 
et n'est-il pas interessant d'en rechercher les causes? 

Notez, bien entendu, que je ne me permets aucune ap
preciation Iitteraire, ce n'est pas rr;on affaire, je parle sim
plement metier. Eh bien! je pense qu'il y a ici une grosse 
question technique a eIucider, qui doit passionner tous les 
auteurs de demain et peut.etre aussi les comediens intelli
gents et avises, soucieux de leur art et du mouvement 
theatral actuel. 
Donc, Grand'Mere a ete un four, Le MaZiu a ete un four, 

La Parislimne est, dites-vous, un four. 
Pour les trois pieces, la presse s'est generalement accor

de~ a trouver J'interpretation mediocre. 
En ce qui concerne Le Maflre et La Parzsienne, on avait 

un point de comparaison; I'interpretation primitive; pour 
Grand'lI:!ere, ce point d'appui manquant, on a, un peu 
plus que de raison, fait payer a Ancey les pots casses. 

Eh bien! la raison toute simple de cette triple aventure 
ou des comediens exceJlents d'habitude, ont ete juges me
diocres un soir »et pour cette fois seulement", c'est qu'au
cune . des trois ceuvres n'a ete mise en scene et jouee dans 
Ie sens. 

C'est que ce theatre nouveau (ou renouvele) exige 
d'autrps interpretes; cest qu'on ne doit pas jouer des 
ceuvres observees (ou pretendues telles si vous voulez) 
comme on interprete Ie repertoire ou comme on joue les 
comedies fantaisistes; c'est qu'il faut pour penetrer dans 
la peau de ces personnages modernes lacher tout I'ancien 
bagage; c'est qu'une ceuvre vr,lI( veut etre jouee vra'-, de 
meme qU'une piece c1assique veut surtout etre dite, puisque 
Ie personnage n'est Ie plus souvent qu'une abstraction, 
qU'une synthese, ou une entite philosophique sans chair ni 
os; c'est que les p~rsonnages de La Parisllmne ou de Grand' 
lIR:re sont des gens comme nous, vivant dans des interieurs 
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comme les noires et non dans de vastes salles a dimensions 
de cathedrales; c'est que ces gens-Ia vivent, pensent et 
se meuvent comme nous, au coin de leur feu, sous la lampe, 
aut our d'une table et non devant la boite du souffleur; 
c'est qu'ils ont des voix comme les notres, des tics comme les 
noires, que leur langage est celui de notre vie journaliere, 
avec ses elisions, ses tours familiers, et non la rhetorique 
pompeuse des ceuvres c1assiques. 

Quand Mile Reichenberg attaque la premiere scene de 
La Parlsienne avec sa voix d'actria et que M. Frud'hon lui 
repond avec son timbre de Dorante, Jls disent immediate
ment .faux la prose de Becque et ils I'onl fait I'autre soir 
durant trois heures, saIlS se lasser. La caracteristique de 
ce nouveau theatre est, n'est-ce pas? I't'nconscience des per
sonnages, toujours comme nous qui faisons des betises et 
disons des enormites sans nous en apercevoir. La plupart 
de nos comediens, des qu'ils sont en scene, sont irresisti
blement portes a substituer leur propre personnalite au bon
homme qu'ils devraient rendre; au lieu d'entrer dans leur 
personnage, c'est leur personnage qui entre en eux. C'est 
ainsi que, I'autre soir, nous avons eu Mile Reichenberg 
et non Clotilde, MM. Prud'hon, Le Bargy et De Feraudy, 
mais pas du tout des hommes de Becque. 

Et ce salon .... Avez-vous jamais rencontre nulle part 
un salon semblable? Est-ce une demeure de bourgeois 
aises que cette vaste salle, haute comme celles du Louvre, 
froide, sans intimite, meublee ell i'air, sans Ie moindre 
recoin ou I'on sente, com me chez n'importe lequel de nous 
tous, I'cndroit pretere ou I'on bavarde et Ie fauteuil ou I'on 
paresse, la besogne faite? 

Je sais I'objection: Ie decor est secondaire. Oui, peut
etre dans Ie repertoire, toujours et encore. Mais pourquoi 
ne pas Ie realiser, puisqu'on Ie peut avec du soin et que 
eel a ne nuit en rien a I'ceuvre, pourvu qu'on reste dans la 
juste mesure? Dans les ceuvres modernes, ecrites dans Ie 
mouvement et dans Ie sens de la verite et du naturalisme 
ou la theorie des milieux et de I'influence des choses ex
terieures a pris une large place. Ie decor n'est il pas Ie 
complement indispensable de l'ceuvre? Ne doit-il pas 
prendre au theatre la place que la description tient dans 
Ie roman? N 'est·il pas Ie corollaire oblige. une sorte d'ex
position du sujet? Certes, . on ne fera jamais completement 
vrai, puisqu'il y a au theatre, nul ne songe a Ie mecon
naitre, une dose de convention adequate aux conditions 
materielles d'expression, mais pourquoi ne pas diminuer 
cette convention Ie plus possible. 

Les dimensions de la scene ou de la salle importent peu. 
Si Ie cadre est trop vaste, pourquoi ne pas Ie rapetisser en 
s'ingeniant a des plantations plus en avant, moins larges? Et 
quant a la diction, ne sait-on pas que I'acoustique de la 
salle des Fran<;ais (:'st merveilleuse? La plupart des autres 
theatres, moins grallds de moitie, sont moins bien partages. 
Raison de plus pour ne pas se servir de decors immenses 
ou, lorsqu'il s'aglt d'ceuvres intimes, la voix se perd. A 
l'Odeon, on a joue Grand'Mere dans un salon monumental; 
Ie meme qui avait du reste completement etouffe, par les 
memes inconvenients, un acte de Renee .il1'auperin. 

Qu'est ce que vous voulez qu'une ceuvre toute de vie et 
de mouvements familiers devienne dans une atmosphere 
faussee ? 

Les mouvements snnt aussl mal coml'ris qne les decors. 
On ne r2g/e pas les allees et venues des comediens sur Ie 
texte ou dans Ie sens de la SCeIlC, mais selon la ('ommodite 
ou Ie caprice des acteurs, qui Jouent chacun pour IClIr 
compte personnel, sans se soucier des autres. Et cette 
rampe les hypnotise; tout Ie monde tache d'avancer Ie plus 
possible dans la salle. On m'a cite un theatre OU, du 
temps du gaz, ils brfilaient tous, aux becs grands ouverts, Ie 
bas de leurs pantalons. 

Mile Reichenberg, I'autre jour, monologuait deb out, en 
brodanl, comme les bonnes femmes tricotent au pas de leul;' 
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nements actuels. 
sans s'en douter! 

Voila comment on corrumpt la jeunesse porte; pas une fois Clotilde et Lafont ne se sont adresses 
franchement I'un a I'autre, c'etait Ie balcon qui fixait obsti
nement leur attention. Mais a la ville, au bout de deux 
phrases, vous diriez a votre interlocuteur: »Regardez-moi 
donc, sacrebleu, c'est a vous que je parle!" et vous auriez 
raison. 

La verite est qU'a ce theatre nouveau il va faHoir logi
quement des interpretes nouveaux. C'est une verite elemen· 
taire que je rabache partout. 

J e m'arrete. Mais je vous en supplie, portez votre at
tention de ce cote et observez. Vous serez frappe du 
desaccord profond qui s'ebauche entre les ceuvres a ten

I dances nouvelles et les interpretes qu'elles rencontrent. II 
! Y a la un point important et une curieuse face du mouve

ment theatral actuel. 

Voyez encore I'exemple du Maitre. Cette tentative, aux 
Nouveautes, etait aussi baroque que possible. Je I'ai dit 
I'autre jour aux fils Brasseur et je n'ai cache rna pensee it 
personne. L'experience etait faite dans les plus mauvaises 
conditions, Le llIaUre etant surement la derniere piece de 
chez nous qu'il fallait songer a accJimater en ce milieu 
elegant et boulevardier. J ullien, excessivement presse, a 
fait la une [ausse manceuvre dont il peut mesurer les con
sequences: il a amoindri Ie tres gros succes d'art qu'il venait 
de rem porter et, sans profit pecuniaire appreciable, il a eu 
encore Ie desagrement de fournir aux adversaires et aux 
incredules des arguments contre les theories qu'il soutient 
et contre les camarades qui luttent a cote de lui. 

Mais enfin, la chose decidee, il s'est minutieusement ap
plique a demander a ses interpretes nouveaux les mouve
ments notes chez nous. On a peint un decor exactement 
semblable; on a pousse Ie soin jusqu'a se procurer les 
memes meubles et les memes accessoires. Et pourtant ce 
n'etait pas cela. C'est que les comediens du boulevard 
n'avaient pas dans les jambes ces mouvements dont je 
parlais tout a I'heure. Dne »passade" fait par Janvier, par 
exemple, n'est plus la meme quand eHe est executee par 
Decori: c'est que Decori, avec toute son experience, a dans 
les jambes, j'y insiste, tout Ie metier courant et que cela 
ne saurait s'en aller tout de suite. II est gene par mille 
considerations dont on ne doit pas se soucier quand on 
veut rt~aliser une interpretation naturelle. On dit a Janvier, 
qui n'a pas de »metier", d'aller a la cheminee et il y va 
tout simplement, avec J'allure logique de son personnage; 
l'autre a une marche speciale, une »marche de theatre", 
dont il aurait cent fois plus de peine a se defaire qu'il 
n'en a pu avoir a l'apprendre. 

Dernierement j'ai, a la priere des auteurs, fait repeter, 
par la troupe des Menus-Plaisirs, Deux Tourlereau.x et une 
piece qui sera jouee dans quelques semaines. Pour l'acte 
de Ginisty et Guerin, j'ai tente d'indiquer aux deux tres 
gentils camarades qui reprenaient les roles, les mouvements, 
I'allure regles avec France. Eh bien! j'ai du y renoncer 
pour ne pas chagriner deux braves gens qui suaient sang 
et eau sans resultat. Pour I'autre piece, c'a ete encore bien 
pis. J'ai tout lache au bout d'une repetition. Je ne 
pouvais les decider a aller simplement a une table ou a 
s'asseoir dans un fauteuil sans regarder dans la salle et 
sans prendre une all ure particuliere. II n'y a rien a faire. 
Et, sans aucun do ute, ces artistes savent leur metier; ils font 
tous les soirs, comme les interpretes de La Parislenne, des 
choses bien plus difficiles, mais ils ont perdu la simplicite 
et Ie don d'agir tout bonnement commc s'ils n'litaient pas re
gardes. 

Obtenir d'un comedien qu'il parle longtemps assis est 
impossible. Des qu'il commence un couplet un peu long, 
irresistiblement il dit au metteur en scene: »Je me leve, 
n'est ce pas?" C'est que, pour eux, rompus a I'ancienne 
formule, aux Desgenais phraseurs, la scene est une tribune 
et non un en droit dos ou il se passe quelque chose. Je me 
sou viens qu'a une conference chez Ballande, en 73, vous 
citiez cette anecdote d'un acteur du Palais-Royal, Arnal 
ou Ravel, je crois, qui, ayant son chapeau a accrocher, se 
promenait obstinement devant la rampe, cherchant avec 
conviction un cIou sur Ie quatrieme mur. Cela m'avait 
beaucoup frappe et vous m'aviez paru fort approuver la 
chose. Ainsi, vous etes peut-etre la cause de mes taton-

Pour moi, je suis profondement heureux, car l'evolution 
se dessine. Et je ne songerais guere a prendre la parole 
si ce n'etait devenu une espece de sport de »tomber" avec 
bienveillance, il est vrai, mais entin de »tomber" Ie Theatre
Libre chaque fois qu'une ceuvre sortie de chez lui court 
ailJeurs des aventures diverses. II ne faut pas s'y tromper: 
on va collectionner encore des fours, recevoir des volees, 
etre nie entrepidement, mais Ie branle est donne. II ya tout 
un travail souterrain et vous savez que Ie public y mord 
deja. On avait dit autrefois que notre modeste maison 
etait affaire de mode et qu'elle disparaitrait un beau soir, 
comme elle etait venue. Or, vous savez que notre public 
grandit chaque annee, que par consequent, Ie terrain s' elargit 
de plus en plus. On y viendra, aux. nouvelles idees, j'en 
ai Ie ferme espoir, mais fichtre! il ne faut pas s'emballer 
et croire nalvement conquerir du coup Ie renom litteraire, les 
grosses recettes et J'amour passionne de la foule. II 
passera encore beaucoup de pieces sur les affiches aupara
vant et no us en sommes a peine aux premiers tatonnements. 
Pour Ie moment, il faut se contenter de regarder en arriere 
et de cons tater Ie chemin fait depuis cinq ou six ans. 

Votre devoue 

(w. g.) A. ANTOINE. 

V E R BET E R I N G. 

Op bladzijde 45, tweede kolom, regel 33 v. b. zijn twee 
woorden uitgevallen, waardoor de zin de bedoeling van de 
schrijfster onvoldoende weergeeft. 

Men gelieve te lezen: He! is zeer moezlijk een kind god 
Ie doen komediespelen, he! een kind Ie doen voorstellen, enz. 

ADVERTENTIEN. 

NEELMEIJER'S Ka~in~t Inti 
is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 

NEELMEIJER & CO, 
APELDOORN. 

WerelOtentoonstelling Parijs 1889 lilveren Meuaillel 
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INROUD: 

Officieelgedeette: aan H.R. Afdeelings-Penningmeesters - Prijs
vragen. - Tooneelschool - Gewijzigde Statu ten. - Uit onze Afdee
Hngen. 

Niet officieel gedeelte: Een aanval op de redactie. Uit de Am-
stelstad. - Uit de Maasstad. - Uit het Buitenland. -- Mme Segond
Weber. - Necrologie. - Critieken .. - Ingezonden. Nieuwe Uit
gaven. 

Officieel Gedeelte. 

Aan H.H. Afdeelings-Penllingmeesters. 

L. S. 

De meeste Afdeelingen hebben hun bijdragen aan de 
Algemeene Kas nog niet ingezonden, of schoon dit volgens 
de Statuten v66r I Januari 1.1. had behooren te geschieden. 

Mitsdien verzoek ik H. H. Afdeelings-Penningmeesters 
vriendelijk zoo spoedig mogelijk tc voldoen aan de ver
plichtingen den Afdeelingen bij Art. 5 en 7 opgelegd. 

Desverkiezende kunnen de bijdragen direct worden gestort 
bij de Crediet-Vereeniging te Amsterdam voor rekening 
van het N ederlandsch Tooneelverbond; ik zal in dat geval 
na ontvangst der kwitantie van genoemde vereeniging den 
Afdeelings-Penningmeesters decharge verleenen. 

ROTTERDAM, 

26 Januari 189I. 
De Algemeene Pe12ldngmeester 

JEAN BROWNE. 

PRIJSVRAGE'N. 
Op de prijsvragen, door het Hoofdbestuur van het N eder

landsch Tooneelverbond uitgeschreven, zijn de volgende 
antwoorden ingekomen: 

I. Geru'ineerd. 
2. Baas Frans. 

3. Strijd en Overwinning. 
4. is teruggetrokken. 
5· Mattheus 5 vs. 44· 
6. Portret. 
7. De familie van zijn vrouw. 
8. Hypnose. 
9. Een dramatisch dichter. 

10. Gecureerd. 
II. Een ondermijning tijdens de manoeuvres. 
12. Florence. 
13. Asschepoetster. 
'4. Een onleesbare handteekening. 
15. Tooneelcriticus. 
16. Het draaiorgel. 
17. Een goede daad. 
18. Mijnheer de President. 
19. Papa is uit. 
20. Liefdezon. 
2 I. Een losbol. 
22. De vrouw van zijn compagnon. 
23. Mevrouw heeft bezoek. 
24. Soldanella. 
25. Leerschool in de Philosophie. 
26. De Sociale kwestie. 
27. Herinnert ge U? 
28. De familie Vredenveld. 
29. Zijn zoon. 
30. Een kus. 
3 I. Valsche steen en en echte steen en. 
32. Maria. 
33. Hertha. 
34. Corry. 
35. Een St. Nicolaasavond. 
36. Langs ongebaande wegen. 
37. Geld en geen gel uk. 
38. Een zedelijke misdaad. 
39. Twee regels van een vers. 
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40. Stroovuur. 
41. Geluk is broos. 
42. De familie van Effen. 
43. Geuren. 
44. NaYef. 
45. Lambertus Hoogeboom I). 
46. Huismusschen. 
47. Een liefde. 
48. Sport. 
49. Asschepoes. 
50. Napraten over Nora. 
5 I. Elsa Gen.·at. 
52. Donkere toekomst. 
53. Vrouwenstrijd. 
54. V 66r het diner. 
55. De beslissende slag. 
56. Kruiwagens. 
57. Herman. 
58. N oodlot. 
59. Twee heiden. 
boo Vriendentwist. 

AMSTERDAM, 
6 J anuari 1891. 

De Algemeene Secretarz's 
C. 1. VINKESTEYN. 

I) Dit stuk is ingezonden zonder motto en zonder bijvoeging van 
een verzegeld briefje. 

TOONEELSCHOOL. 
Maandag 5 Januari j.l. werd aan de Tooneelschool, des 

morgens van half I I tot I en des namiddags van half 3 
tot 4 uur het tweede toelatingsexamen voor dezen cursus 
afgenomen door Mevr. Gallas en de H.H. L. Sz'mons en 
Wilson, in tegenwoordigheid van de leden der Commissie 
Prof. Stokvis, Freule Bicker en de H.H. Vz'nkesteyn, JV£endes 
da Costa en Krelage. Elf candidaten hadden zich aange
meld. waarvan aan twee te voren ontraden was zich aan 
het exam en te onderwerpen. en drie niet opkwamen. Van 
het zestal, dat het exam en aftegde, werden de beide jonge 
dames, die als hospitanten eene plaatsing zochten, afgewezen, 
de Hr. J. K. 1Il. Lalllberts Hurrelbn'nck als zoodanig toege
latcn tot de lessen in Stemvorming, Lezen en Voordracht 
en de Hr. kf. F. E. Van Schendel aangenomen voor kl. I 
der Vakschool. De twee adspiranten voor de Voorbereiden
de School werden verwezen naar het toelatingsexamen, dat 
in September a. S. zal worden afgenomen. 

De Directeur der Tooneelschool, 
Arnst., 20 Januari 1891. S. J. BOUBERG WILSON. 

GEWIJZIGDE STA TUTEN. 
In de Staatscourant van Zondag 4 en Maandag 5 Jan. 

1891, no. 3 zijn opgenomen de gewijzigde artikels der 
statuten van het Nederlandsch Tooneelverbond (Goedge
keurd bij Kon. besluit no. 32 van 25 Sept. 1890). 

Zij luiden als voigt: 

Art. 13. 

Het hoofdbestuur bestaat uit 9 leden van welke. buiten 
den secretaris, 3 leden in Amsterdam moeten wonen. Het 
wordt door de algemeene vergadering gekozen voor den 
tijd van drie jaren, in dier voege, dat ieder jaar drie led en 
volgens rooster aftreden. 

De aftredenden zijn herkiesbaar. 
Het "erbond vergoedt reis- en verblijfkosten aan de leden 

van het hoofdbestuur, die zich in zijn belang op reis be
geven. 

-----~---.. 

Art. 14. 
Bet hoofdbestuur dat uit zijn midden een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester kiest, vertegenwoor
digt de maatschappij in rechten. Het voert de besluiten 
der algemeene vergadering uit, beheert de financien door 
tusschenkomst van den penningmeester en doet jaarlijks 
v66r 10 October rekening en verantwoording van zijn be
heer aan de afdeeling, daartoe door de vergadering aan
gcwezen. Onthoudt deze afdeeling haar goedkeuring, dan 
wordt er rekening en verantwoording gedaan aan eene bui
tengewone algemeene vergadering, binnen den tijd van eene 
maand bijeen te roepen. 

Art. 15. 
Het hoofdbestuur delegeert uit zijn midden vier zijner 

leden om met twee led en van het hoofdbestuur der maat
schappij "Tot Nut van 't Aigemeen" en twee leden van 
het comite der dames patronessen te vormen eene com
missie van beheer en toezicht over de tooneelschool. Bui
tendien benoemt de algemeene vergadering nog een lid 
van die commissie. 

Die commissie heeft het recht een secretaris uitsluitend 
voor de school aan te stell en, buiten het college staande. 

Aldus vastgesteld op de Aig. Vergadering ge
houden te Amsterdam den 9n Mei 1890. 

A. G. VAN HAMEL, Voorzitter. 
D. H. JOOSTEN, Secretaris. 

urT ONZE AFDEELINGEN. 
's GRAVENHAGE, 21 Januari '<,)1. 

Proeven van VOORDRACHT en SPEL 

AFGELEGD DOOR 

LEERLINGEN V AN DE TOONEELSCHOOL, 

op Zaterdag 10 Januari 1891. 

. Deze uitvoering, die uitsluitend toegankelijk was voor 
de leden der Haagsche Afdeeling en hunne dames kan in 
aile opzichten, zoowel voor den Directeur deT Tooneel
school, den Heer S. J. BOUBERG WILSON en de leerlingen 
als v~~r het Bestuur, dat deze soiree organiseerde, een 
succes genoemd worden. 

In de bovenzaal van het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen bleef letterlijk geen plaats onbezet; ge
tuigde de trouwe opkomst der leden van eene groote be
langstelling in de Tooneelschool, het applaus, dat na elk 
der nummers van het programma weerklonk, zal leeraar 
en leerlingen het beste bewijs zijn geweest, dat »de Proeven 
van Voordracht en Spel" ten volle de goedkeuring van 
het publiek wegdroegen. 

V 66r de ui tvoering van het Programma, betrad de 
Directeur der School het tooneel, niet om de toegeeftijkheid 
van het publiek in te roepen voor een enkelen leeriing, 
wegens plotselinge heeschheid of andere ongesteldheid, 
maar wei voor aile leerlingen, en om er met nadruk op te 

_ wijzen dat hetgeen men te zien en te hooren zou krijgen 
niet beoordeeld moest worden als eene voorstelling, ge
geven door volleerde artisten, maar als proeven van voor
dracht en spel van leerHngen. 

Was deze herinnerillg noodig? In zekeren zin, ja. Daar, 
waar het op kracht van voordracht en houding aankwam, 
- met name in "de Vorstenschool," - hield het willen der 
jeugdige artisten niet altijd gelijken tred met het kunnen, 
doch, waar de leeftijd geen hinderpaal was, kan zelfs een 
publiek van de residentie, dat in de gelegenheid is, veel 
schoons te bewonderen, niet anders dan loven en waar
deeren. 



--------- ----_.--- -_.- ._---- -----------------
De avond begon met een lever de rideau van Vercouzz"n, 

door S. J. BOUBERG WILSON vertaald, getiteld »Wie van 
Tweeen?" waarin optraden de dames M. BRANDT en M. 
COERDES en de heer W. F. SIEP. 

Het geestige stukje liep goed van stapel en viel blijkbaar 
zeer in den smaak. 

Mej. E. TARTAUD droeg daarop STARING'S bekende 
»Vogelschz'eten" voor, gevolgd, door eene voordracht van 
Mej. C. RENTMEESTER, die tot taak had »W!iS Klaarljen op 
'I !is" van POTGIEl'ER, een ondankbaar vers, waarmede de 
leerlinge echter een welverdiend succes behaalde. 

Vervolgens kwam de hoofdschotel van den avond: het 
vierde bedrijf van Mullatulz"' s Vorstenschool, waarin Mej. 
BRANDT de Kom·ngz·n, Mej. COERDES Hanna, en Mej. TAR
TAUD de Walbourg vertolkten. 

De Reer F . BOERSMA, onze stadgenoot, was belast met 
de rol van Herman, de Reer W. F. SIEP met die van 
Albert, terwijl de jongenheer H. TEUNE de dubbele rol van 
Puf en Hesseifeld vervulde. 

Een fragment als dit heeft steeds zijn eigenaardige be
zwaren; in den beginne zijn zoowel vertolkers als toe
hoorders er niet in; toch was het publiek zeer ingenomen 
met het ten tooneele gebrachte, vooral met de tweede 
afdeeling van het bedrijf. 

Meer nog dan in het voorstukje gaven de dames COERDES 
en BRANDT blijken van nauwgezette studie en van veel 
talent 

De Heeren vervulden hunne rollen met ijver en ver
goedden vaak de fouten hunner jeugd door goed over
wogen spel. 

Na de pauze droeg Mej. COERDES nog voor »Sinlerklaas" 
van JAN V AN BEERS. 

De Heer BOERSMA behaalde een groot succes en drie 
welverdiende terugroepingen met »de Boterham en de Goud
zoeker" van den Schoolmeester. 

Mej. TARTA.UD trad nog op met »In de Smidse" van 
MARIE BODDAERT en »TeleurstelHng" van Mevr. DAVID. 
Vooral in het laatste gedicht gaf deze leerlinge blijk van 
veel smaak. 

»Het R!i'toertje" van V AN ZEGGELEN gaf aan Mej. RENT
MEESTER gelegenheid hare comische gaven goed te doen 
uitkomen. 

Mejuffrouw BRANDT droeg met veel gevoel, zonder effect
bejag, het zoo gevoelvolle »Lied van de Zee," van HfLE:NE 
Sw ARTH voor. 

De avond werd besloten met een opgewekte vertooning 
van het nastukje: »De Muz's" van A. DES ROSEAUX ver
taald daar S. DE HAES. 

N a afloop der voorstelling hield een gezellige bijeen
komst, aangeboden door onzen voorzitter den Heer M. 
HIJMANS V AN WADENOYEN, het te 's Rage wonend lid 
van het Roofdbestuur, de bestuursleden en enkele oud
bestuursleden der Haagsche Afd., den directeur en de 
leerlingen der Tooneelschool nog geruimen tijd bijeen. 

v. D. T. 

AMSTERDAM. - De Heer B. L. Gompertz, op de laatste 
AfdeeliI1gsvergadering gekozen tot lid van het bestuur der 
Afdeeling Amsterdam, zal de betrekking van Vice-V oor
zitter bekleeden. 

Niet Officieel Gedeelte. 

EEN AANV AL OP DE REDACTIE. 
Ret Zondagsblad, hoojdzakeli/k gew!i'd aan de belangen der 

gemeente Rotterdam, van 25 Januari, bevat onder de rubriek 
KUlIS! en Letteren, een niet onderteekende beoordeeling of 
liever veroordeeling van het 7'1e nom mer van ons tijclschrift. 
Ware het standpunt, waarop de beoordeelaar zich plaatste, 

zuiver critisch geweest, we zouden waarschijnlijk zijn artikel 
niet hebben besproken; maar nu hij blijkens zijn eigen 
woorden als lid van Het Nederlandsch Tooneelverbond protest 
aanteekent tegen de richting die ons blad naar het hem 
voorkomt opgaat, achten we ons verplicht bedoeld artikel 
in zijn geheel onder de oogen van onze lezers te brengen 
en ons te verdedigen tegen de verwijten die ons naar het 
hoofd worden geslingerd. 

Het luidt dan als voigt: 

* * * 
"REALISME." 

"Onder de tijdschriften, die ons deze week toegezonden 
werden, beyond zich Het Tooned, orgaan van het Neder
landsch Tooneelverbond, en het verscheen nu, lijviger dan 
gew00nlijk, met meer leesstof dan anders. Dit feit echter 
was op zichzelf niet belangrijk genoeg am aanleiding te 
geven tot de volgende beschouwingen, maar toen wij met 
den inhoud kennis maakten, moesten wij tel kens onwille
keurig het voorhoofd fronsen, en na de lezing van het ge
heele blad hadden wij een pijnlijken indruk gekregen door 
datgene, wat men ons te hooren gaf. Nu zijn wij gewoon
lijk trouwe lezers van Het Tooneel en vinden er bijna altijd 
wat merkwaardigs in, doch dezen keer wenschen wij met 
aile kracht, die in ons is, te protesteeren tegen de richting, 
waarin het orgaan zich dezen keer beweegt, want het blad 
heet dan toch de meening te vertegenwoordigen van de 
leden van het Tooneelverbond, en het zij ons dan geoor
loofd, in het midden te brengen, dat wij als lid ons niet 
kunnen vereenigen met de artikels, die wij lazen. Daarom 
grepen wij naar de pen om uiting te geven aan onze ge
voelens en kozen bovenstaand opschrift tot titel, omdat het 
ons te doen is het realisme te bestrijden, dat uit elken 
regel van het onlangs verschenen blad spreekt en omdat 
wij ook eenige kleingeestigheid in de gevoerde debatten 
wilden aantoonen. 

»Realisme, dat is werkelijkheid! 
»Hoevelen, die zich van genoemden naam bedienen om 

hunne werken te verdedigen, vergissen zich in de opvatting 
van het woord of passen het op eene .verkeerqe manier 
toe. De schilder die zich ge'inspireerd voelt door een 
zwijn, zich wentelende in het vuil, zegt, dat hij realist is, 
want hij geeft de werkelijkheid weer! De schrijver, die 
zijne bezieling gaat zoeken in het ontleden van onderwer· 
pen, waarvoor de lezer een gevoel van walging niet kan 
onderdrukken, houdt den standaard in de hoogte, waarop 
realisme in duidelijke letters te lezen staat, en de vlag 
moet de lading dekken. De tooneeldichter. die personen 
opvoert en toestanden laat zien, waarvoor men in de wer· 
kelijkheid vluchten zou, is alweder realist, en dus ook hier 
moet de critiek zwijgen, want zij behoeft haar oogen slechts 
open te doen om in het werkelijke leven te gaan zien, wat 
zij nu wraakt. Doch de schilder, de schrijver, de toonee!
dichter vergeten, dat die werkelijkheid wei bestaat, doch 
zij zijn ze grootendeels gaan opzoeken, zij hebben er daar
door niet den juisten indruk van gekregen. En voortbou
wende op hetgeen zij zichzelven opdrongen en later het 
publiek evenzoo onder den neus duwen, schepp en zij eene 
were!d, die, als men hen geloofde, bevolkt is door men
schen, die nog dichter staan bij het dier dan in den tijd, 
to en die trapsgewijze vorming plaats had, welke Darwin 
aanleiding gaf zijne meesterwerken te schrijven. Nu moge 
Ret aan den eenen kant goed zijn, dat die duizenden van 
menschen, welke, om de woorden van den dichter te ge
bruiken, het leven doorgaan als vlinders, door schrijvers 
te weten komen, dat het leven niet aan iedereen weelde 
en geluk geschonken heeft, dat er wezens zijn bij wie elk 
zedelijk gevoel schijnt verstikt te wezen, en dat er dus ge
legenheid te over is om hier met geld, daar met moreelen 
steun te helpen, maa.r er is v~r~chil ir+ q(;) wijze van b~~ 
schrijving. 



»Hij, die daarbij zijn doel voorbij streeft, die tussehen 
de regels door als het ware te verstaan geeft, dat hij ab
normale toestanden bese.hrijft uit pure aantrekkingskraeht 
tot het lage, die den lezer niet verheft, maar hem tot zieh 
neertrekt in het vuil, waarin hij zelf zijn pen gedoopt heeft, 
bewijst der maatsehappij geen dienst, doeh werkt in elk 
opzicht verderfelijk. Den besehaafde stoot hij van zieh en 
vervult dezen met een hevigen afkeer voor de geheele 
realistisehe letterkunde; den onbesehaafde bekoort hij wel
licht, en geen van beide voelt zieh gedrongen om mee te 
werken tot het bevorderen van den evenwichtstoestand in 
de maatschappij. Dan voorzeker geven wij de voorkeur 
aan den idealist, den dichter, die de wereld beschouwt 
door het vergrootglas zijner verbeelding en sleehts oog 
heeft voor het schoone, het verhevene; geeft de droomer 
een verfraaid beeld, zijn geschriften ten minste doen in de 
borst eenige snaren trill en en wekken op tot de toepassing 
van deugden, die nog steeds onder het menschdom voort
leven en slechts voortdurend voedsel behoeven om krachtig 
zich ten allen tijde te vertoonen. 
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»Daarenboven, het realisme is bij ons nooit recht inheemseh 
geweest. J a, onze groote schilders waren realisten, doeh 
in den go eden zin des woords; zij bestudeerden de natuur 
in hare spelingen van schaduw en licht; onze dichters der 
zeventiende eeuw waren ook realisten in den zin, dat zij 
onbarmhartig den yinger legden op de wonden der samen
leving, ten einde als hare heelmeesters te kunnen optreden. 
Doch het realisme, opgevat zooals het in deze eeuw helaas, 
te dikwijls gedaan wordt, is van den vreemde tot ons over
gewaaid en heeft ook hier zijne aanhangers gevonden, en 
het lezende publiek kan dagelijks vergast worden op oor
spronkelijke producten of vertalingen, die aIle verdedigd 
worden door een Jeus, zij zijn rea lis tisch, dus ontleend aan 
de werkelijkheid! 

"Het waren bovenstaande gedachten, die zieh in ons 
hoofd verdrongen, to en wij het orgaan van het Tooneel
verbond lazen. De hoofdschotel, die nu toch aan de leden 
van het Tooneelverbond opgedischt wordt, bestaat uit eene 
bespreking van de stukken, die nu te Parijs opgevoerd 
worden. Indien het het doel is geweest van de redactie, 
om de lezers te vervuIlen met een afkeer voor de producten 
der realistische Fransche school, indien zij onuitgedrukt door 
de bloote vermelding der feiten heeft willen te kennen 
geven, dat ook zij van zulk eene richting gruwt, dan heeft 
zij volkomen bereikt wat wij verondersteIlen, dat zij be
reiken wil, doch dan ook hebben de leden het recht te 
vragcn, voortaan van zulke uitvoerige mededeelingcn ver
schoond te blijven, omdat zij Het Tooneel anders niet ge
voegelijk in de huiskamer kunnen laten liggen. Indien er 
bladvulling noodig is, het is op eene andere, meer onschul
dige manier te leveren en elders gezocht, zal de lectuur 
wellicht meer verheffend, meer veredelend zijn dan de 
ontleding van eenige tooneelstukken, met wier kennisma
king wij volstrekt niet gediend zijn. 

»En dan, de redactie bederft zoodoende hare eigene 
zaak! Wilde zij ~ns betrekken in den strijd tusschen Mar
celius Emants en den heer L. Simons M.zn, en wij ver
ondersteIlen ten gunste van den laatste, dan maet zij niet 
het door ons gewraakte artikel laten voorafgaan, want, wij 
zeiden het reeds, zij maakte zoodoende propaganda voor 
het idealisme, en dan moeten wij de tooneeltermen van 
den heer Emants verkiezen boven de spreektaal van den 
heer Simons. Maar, afgescheiden van onze beschouwing 
over het realisme, voelen wij ons toch gedrongen ons te men
gen in den strijd, gevoerd tussehen den schrijver en den beoor· 
deelaar en dan scharen wij ons aan de zijde van den ecrsten. 

»De heer Simons schijnt realist te wezen en vurig aan
bidder van Multatuli, getuige de sehrijfwijze, die hij voigt; 
realist, omdat hij uit aile macht tegen de tooneeltaal op
komt, en al onze uitdrukkingen, die wij in het gewone 
!~ven gebruiken, overgenomen wil zien op het tooneel. 

Doeh genoemde heer sehijnt te vergeten, dat een tooneel 
stuk eene belangrijke episode moet weergeven uit het leven 
van een mensch; niet alles wat wij om ons zien gebeuren, 
is gesehikt tot een tooneelstuk verwerkt te worden; maar 
de dichter wordt getroffen door eene bijzondere verwikke
ling of door een eigenaardigen toestand. Nu zet hij zich 
aan het werk en zich verplaatsende in zijne personen, legt 
hij hun woorden in den mond, die anders klinken dan 
onze gewone sprecktaal. Wij zijn de eersten om op te 
komen tegen gemaaktheid in de keuze van woorden op 
het tooneel, doeh aan den anderen kant zijn wij gedwongen 
te erkennen, dat ook in onze omgeving personen, die 
anders sleehts weinig woorden tot hun besehikking hebben, 
welsprekend worden en zieh anders uitdrukken, wanneer 
zij zieh in bijzondere omstandigheden bevinden. Het is dus 
best mogelijk, dat de toehoorder op zeker oogenblik ge
troffen wordt door het feit, dat de persoon, die zieh in den 
schouwburg voor hem beweegt, geheel andere woorden 
bezigt, dan hij gewoon is te hooren, maar dan moet hij 
ook niet vergeten, dat er voor zijn blikken buitengewone 
toestanden ontwikkeld worden, want anders zou de schrijver 
zieh niet gedrongen hebbell gevoeld, aan zijne verbeelding 
varm en kleur te geven. En bovendien, waar zou het heen, 
indien men aan onze tooneelschrijvers den eiseh ging 
stellen, dat zij sleehts de tail van het dagelijksehc leven 
mochten afiuisteren, indien zij zoogenaamde comMies de 
moeurs opzetten? Hoe slordig spreken wij niet het Hol
landsch, hoe beknopt is niet onze woordenkeus, en mag 
men dus schrijvers den dwang opleggen, hun tooneelmen
sehen dezelfde afgebroken zinnen, dezelfde half ingeslikte 
woorden in den mond te leggen, als wij om ons hooren? 
Buitendien, wie naar den sehouwburg gaat, moet zieh voor
bereiden op conventie; in den tijd van een paar uren moet 
sams het publiek met de heiden van het stuk dagen of jaren 
doorIeven, is het dan niet noodzakelijk, dat, daar de schrijver 
gedwongen is, de hoofdmomenten uit het leven zijner per
sonen voor te stelien, hij hen in een zin meer laat zeggen, 
dan anders in tien? Indien de heer Simons zich zoo ergert 
aan onschuldige tooneeltaal, dan moet hij zelfs niet naar 
den schouwburg gaan, want zoodra hij er den voet in zet, 
heeft hij zich ook overgeleverd aan fietie, en dus moet hij 
hare rechten laten geld en ! Laten wij ons verst and toeh 
niet altijd de hoogste rechten gunnen, want indien dit altijd 
spreekt, dan zouden wij zooveel moeten laten, waar wij 
ons nu gewillig aan overgeven. Te meer hebben wij recht, 
bovenstaande te schrijven, omdat de heer Simons uiterst 
zwak is in het leveren van bewijsstukken; waar hij verklaart 
dat slrakjes spreektaal is en straks tooneeltaal; waar hij 
eensklaps wil doen vervangen door op eens; het berouwt my' 
door z'k heb er spy! van; steeds door voorldurend; tom de 
zaak aan het lichl kwam door tom de zaak uz!kwam; divi
denden door divzilmlen; zeg dat nief door nee, nee enz. enz., 
daar moet ons de bewering van het hart, dat de ijveraar 
voor het dagelijkseh leven zieh klaarblijkelijk geweld heeft 
aangedaan om zijne meening duidelijk te maken en dat 
wij hem net rer.ht ontzeggen, am zijlle spreekwijze als de 
algemeen geldende te doen voorkomen. Daar ook behoeven 
wij niet aIleen meer van realisme te spreken, doch mogen 
wij ook het woord kleingeestigheid gebruiken, want het is 
niet op zulke wijze, dat er sprake is van kunst, van breede 
beoordeeling, doeh het is een zich heehten aan kleinighe
den, uitvloeisel van een te ver gedreven zucht naar realisme. 
En of cene zoodanige quaestie in het orgaan van het 
Nedellandsch Tooneelverbond toch al min of meer 
misplaatst is, dan zien wij den heer Mendes da Costa nog 
zeer ernstig aan het woord over het gebruik van het woordje 
toch in een zeer onschuldigen zin. Mij dunkt, de beslissing 
van zulk eene taalvraag hoort thuis in een blad, waar 
sehoolmeesters aan het woord zijn, maar he eft bitter weinig 
belang voor de leden van het Tooneelverbond, die op iets 
anders reeht hebben. 



"De verklaring moet ons dan ook van het hart, dat wij 
teleurgesteld waren toen wij dezen keer Het Tooneellazen; 
aan den eenen kant zagen wij het realisme aan het woord, I 

dat, alhoewel het slechts in eene bespreking van stukken 
voorkwam, toch een pijnlijken indruk maakt; aan den an
deren kant zagen wij zaken tot quaestie's verheven, welke 
dien sierlijken naam niet dragen mogen en dus wij her
halen, dat wij als lid van de Vereeniging opkomen tegen 
een verder voortgaan in deze richtillg, want zij is die van 
de redactie van het blad, doch vindt bij het gros der leden 
en bij de buitenwereld geen sympathie." 

* * * 
In de eerste plaats moeten we onze verbazing te kennen 

geven dat een lid, zoo goed op de hoogte van wat »blj' 
he! gl'os del' lede?! en by' de buitmwereld" wei of niet sym
pathie vindt, niet ons blad heeft uitgekozen om »met aile 
kraclzt die l'n" hem »IS Ie protesteerm !egen de nchting waan'll 
he! orgaan zich dezen keel' beweegl"; hij zou dan zeker ge
weest zijn dat zijn ongetwijfeld welgemeende uiting ter 
kennis kwam van aile leden van ons Verbond, want opge
nomen had den we zijn protest natuurlijk, daarvoor zijn we 
onpartijdig genoeg, zooals blijkt uit het feit dat we dit nu 
zelfs ongevraagd doen. Ook zouden we het, als hij dat 
wenschte, onder pseudoniem hebben geplaatst. Waarom 
dus dat niet gedaan? We mogen toch niet veronderstellen 
dat hij er tegen opzag OJIS zijn naam te noemen? 

En wat is nu in het beweren van den schrijver o. i. Of 
onjuist, Of onwaar? 

»He! blad heet de meenillg Ie verlegenwoordigen vall de leden 
van He! Tooneelverbond." Kom, kom, dat is heusch iets 
nieuws! Het is werkelijk goed dat wij, zij het dan ook 
laat, dat verne men.. We zullen nu op onze eerstvolgende 
Hoofdbestuursvergadering - want nog altijd draagt het 
geheele Hoofdbestuur de verantwoordelijkheid van de 
redactie terwijl het den ondergeteekende aIleen als pen
voerder heeft aangesteld - we zullen dus nu, zeg ik, 
moeten overleggen hoe we op de meest practische wijze 
komen kunnen achter de meening van de leden. Maar 
als het nu eens blijkt dat ze het niet allen eens zijn, of dat 
er onder de ruim 2000 leden geen volstrekte meerderheid 
voor de eell of andere meening te vinden is, wat dan? 
ZuIlen we dan ons blad, evenals een bij proportioneele 
verkiezing gekozen kamer, moeten verdeelen in rubrieken 
met zooveel regels voor de idealisten, zooveel voor de 
realisten, zooveel voor de aanhangers der romantiek, enz. 
enz. ? .. ,. Enfin dat zijn enkel practische bezwaren, met 
een klein beetje moeite en tijd zijn die te overwinnen. 
We zullen er over denken; en mochten we soms er niet 
toe overgaan, dan is de Algemeene Vergadering daar om 
ons, Hoofdbestuurders en Redacteurs-ad-interim, ill staat 
van beschuldiging te steIlen, als hebbende niet gedaan wat 
naar het oordeel van den anoniemen schrijver onze plicht is, 

»Illdien he! lut doel is gewees! van de redactze, om de lezers 
Ie ZlerZiullen me! em a/keel' voor de pl'odllc!m del' realzstisc!ze 
FraJ/sche sc!tool, indien zij onllzlgedl'ukl door de bloole Zler
meldz'ng del' lei/en luet! ivillen Ie kamen gevell, dal ook zf} 
vall zulk een richhng gruwt, dan heeft zy' volkolllen berezkt 
wat wlj' veronderstellm dal zij bereiken wil." Jongens, dat 
is een zegepraal voor mijn vriend M., want hy' was het, 
niet P., die juist dat gedeelte van de rubriek »Buitenland" 
heeft geschreven, en hij is een heel intiem vriend van me; 
hij droeg mij dan ook op hier uit zijn naam te' verklaren 
dat het hem erg veel genoegen heeft gedaan te zien dat hij 
zijn doel niet heeft gemist, iets wat dan ook we! niet 
aIleen zal liggen aan de bloole Zlerlileiding del' /eiten maar 
ook aan de keus der woorden, waarin die bloote vermel
ding vervat was. 

»Doch" gaat de schrijver voort, als dat werkelijk de be
doeling is, »dan ook hebben de leden lie! rechl Ie Zlragm, 
zJoortaan van zulke uzlZloerige mededeeiingm Zlerschoond te bly'-

ven, o711dal zy' Het Tootleel andel'S nie! in de huzskamerkun
nen lalen Ziggen." Zeker mogen de leden zoo iets vragen, 
als ze het dan maar doen aan het rechte ad res, d. w. z. 
in ons blad. Maar al is nu de vraag slechts bij toevalons 
onder de oogen gekomen, wij willen er niettemin op ant
woorden. De geIllcrimineerde regelen schrifts van M. heb
ben wij niet afgekeurd omdat ons blad in de eerste plaats 
een vakblad is, gewijd aan de belangen van ons vaderlandsch 
tooneel, en pas in de tweede plaats in aanmerking komt 
am als lectuur te dienenvoor de huiskamer; en we heb
ben ze opgenomen. omdat net ThMlre Librc meer en meer 
in gunst begon te komen bij het parijsche publiek; stuk
ken, die daar voor het eerst waren gespeeld, werden door 
andere schouwburgen overgenomen, o. a. La Paris/emle door 
het eerzame Huzs Zlan Molz'ere. Hoe licht leon het dus 
niet gebeuren dat »voor de eerste maal vertoond in het 
Theatre Libre" een reclame werd? 'vVe vonden het daarom 
verkeerd onze opinie uit te spreken in den vorm van een 
niets bewijzenden dooddoener; we wilden door in het 
kort den inhoud te vertellen ten minste onze tweeduizend 
lezers waarschuwen voor het beestachtige dat die stukken 
bevatten; noemt men de zaken bij haar naam dan slaan 
ze in, anders niet, ten minste naar onze meening. En wat 
nu betreft de vraag of de leden voortaan van zulke uit
voerige mededeelingen verschoond kunnen blijven, antwoord 
ik dit: wanneer het weer vuile stukken zijn van het 
Theatre Libre, acht en M. en de redactie zich volkomen 
verantwoord voortaan enkel de titels te noeIllen met de 
sobere bijvoeging »otlzedelljk"; we hebben wat dien schouw
burg betreft thans genoegzaam aangetoond dat daar den 
bezoekers bij voorkeur walglijkheden van de ergste soort 
worden voorgezet; maar wanneer een andere schouwburg, 
waarvan we datzelfde niet zoo met een slag kunnen doen, 
een stuk speelt van soortgelijk gehalte, dan zullen we 
onzen !ezers den inhoud niet sparen, op gevaar af dat het 
nommer, waarin die meedeeling voorkomt, uit een of 
meer huiskamers gebannen wordt. Noch M., noch ik, 
noch iemand anders ter wereld bezit een brevet van on
feilbaarheid als censor. Hetgeen ik onzedelijk noem, kan 
een ander nog net even oorbaar vinden, en omgekeerd. 
Wat is dus beter dat een eerzaam huisvader bijvoorbeeld 
van lIIadame jlIongodill in ons blad den inhoud kan lezen 
en zelf oordeelen of het een stuk is geschikt voor jonge 
dames, of dat hij, als het hier eerstdaags wordt vertoond, er 
met zijn dochters heengaat en misschien bedrogen uitkomt? 

»De l'edaclie beder!1 lJaar eigen zaak." J a, dat blieft de 
schrijver nu te zeggen, evenals hij ook beweert dat »he! 
realz'sllle uzt elketl regel van het onlaug's verschmen blad spreekt". 
Maar waaruit dan toch? Soms uit dat ik me geergerd 
heb over het niet vertoonen van den Gysbrecht? Of uit 
dat M. er ironisch op heeft gewezen hoe ondanks een zeer 
realistisch decor de advocaat in den donker zat te lezen, 
en hoe zelfs een hyper-realist als AJALBERT twee offers 
heeft tIloe/en brengen aan de conventie? Of uit de aanprij
zing van Daudet's ideal is tisch stuk door dienzelfden M.? 
0, wacht ik weet het: uit den titel van het laatste artike! 
»Realisme in spel en tooneelschikking", maar toch niet uit 
wat wij aan den brief van Antoine lieten vooraf gaan; 
want -- komt het eenmaal tot een debat over deze kwestie 
in ons orgaan - dan zullen de lezers zien dat wij niet 
geheel . staan aan de zij der realisten. Voor wie er dus 
nog op gesteld mochten wezen het zwart op wit te zien 
voigt deze verklaring: de redactie acht zich geenszins ge
roepen propaganda te maken voor realisme, !loch voor 
welk ander kunstprincipe ook; van bedel'ZleJI Zlan haar eigm 
zaak kan in deze dus geen sprake wezen. 

De kwestie wat wei of niet Tooneeltaal is, behandeid 
door de HH. EMANTS en SIMONS, oordeelt de schrijver 
»min if meer mzsplaalsl ill Izef orgaan van het Nederlandsch 
Toonee/verbond". N u zoo'n beweren grenst op zijn zachtst 
uitgedrukt aan het lachverwekkende. Let wei! Ik zeg 



niet dat de wijze waarop de zaak behandeld is mij juist 
zoo heel ration eel voorkomt, en evenmin dat het vraagstuk 
zijn oplossing nu een schrede nader is gekomen, maar als 
zoo iets nu niet meer zou thuis behooren in cen orgaan dat 
dcn bloei van ons Toonee! moet bevorderen, dan zou ik 
wei eens willen weten wat er dan wei in hoort. 

Ten slotte wordt mij persoonlijk als smet aangewreven 
dat ik »zeer ernstig aan het woord" was »over het gebruik van 
het woorr[re toch in een zeer onschuldigen zin", en naar het 
oordeel van den anoniemen schrijver »hoor! de beshssing van 
zulk een taalvraag thuls ill em blad waar schoo/musters aan 
het woord zfjn". Eerlijk gezegd yond ik zelf dat punt ook 
niet zoo erg belangrijk; maar wat moest ik doen? Mij 
waren een paar vertaalde tooneelstukken ter beoordeeling 
gezonden; ik had in ons 6de nommer bij de bespreking er
van een paar foutieve uitdrukkingen aangestipt, en daarop 
ontving ik van den Hr. ARNOLD ISING, den bekenden 
letterkundige, te's Gravenhage, die zooals men weet zich 
veel met tooneelzaken bezig houdt, den brief, die op pag. 
56 is afgedrukt, met verzoek dien in Het Tooneel te plaatsen. 
Moch t ik dat weigeren? N een, niet waar? En was ik dan 
to en niet ook verplicht den Hr. Ising te overtuigen dat ik 
gelijk had? Dat alles had de anonym us, als hij even had 
nagedacht, kunnen en moeten begrijpen, en yond hij het 
toch noodig daar aanmerking op te maken, dan had hij 
den Hr. Ising de schuld ervan moeten geven en niet mij. 

Maar ik neem het dat welgezinde lid niet kwalijk, want 
nauwkeurig te overwegen wat hij schrijft schijnt zijn fort 
niet te zijn, ten minste de gedachtengang in zijn artikel is, 
zooals ik boven heb aangetoond, nu juist niet overal even 
logisch. We zouden dan ook miss chien over het heele artikel 
gezwegen hebben, wanneer het niet had gestaan in een blad 
dat waarschijnlijk veel in Rotterdam gelezen wordt. Hadden 
wij niets van ons laten hooren dan zouden de leden van 
de Rotterdamsche Afdeeling al licht hebben gedacht dat 
de scnrijver gelijk had; en dat mocht niet. 

A'dam, 26 Jan. '91. M. B. MENDES DA COSTA. 

UIT DE AMSTELST AD. 
Het drama De Wildeman van JULES DE MARTHOLD, 

vertoond bij Het Nederlandsch Tooneel, staat tot de moderne 
psychologische stukken als een roman van Louis N oir tot 
een van de Goncourt of Bourget. Ginds: gebeurtenis op ge
beurtenis, meer overkomen aan dan bewerkt door eene soort 
menschen, die in de werkelijkheid in het geheel niet, en 
op het tooneel hoe langer hoe schaarscher gevonden wor
den. Hier: ziel, karakter, met handelingen tot logisch 
gevolg. Onwaarschijnlijk toeval tegenover noodzaak; het 
eerste hcogstens nieuwsgierigheid wekkend -, het laatste 
beslag leggend op ons voelen en denken. 

De vertooning was niet slechter dan het stuk waard was. 
Dit zegt al wat, indien men inaanmerking neemt, dat geen 
der personen behoorlijk tijd gelaten wordt zich in het stuk 
te spelen. 't Is een wonderlijk gefiadder af en aan: 
ieder zegt of doet wat zonder veel den schijn te hebben 
op het zeggen of doen van anderen weerslag te geven; 
't is een stel marionetten : in elkaar schuiven, weer uit elkaar, 
enzoovoort - elk poppetje heeft zijn eigen draadje, geen 
twee lijken iets om of door elkander te doen. Voor de 
goede artisten moet zulk spelen eene kwelling zijn: mee te 
doen als het vijfde wiel aan den wagen en dan niet eens 
te zien, waar de wagen is! Want het is niet wei mogelijk 
te zeggen, wie van de bijna veertig personen, die de acht 
tafereelen van het stuk vullen, de hoofdpersonen zijn. Elk 
is het bijna op zijn beurt. In het vierde tafereel (de jury) 
zijn er niet minder dan twaalf tegelijk, daar zij met hun 
twaalven over leven of dood van den zoobedoelden held 
- tegelijk van het stuk - beslissen. 

De Hr. SCHULZE had als het jurylid Touttebique ver-

diend door den voorzitter eenige malen tot de orde ge
roepen te worden. Het moge de bedoeling van den schrijver 
geweest zijn door den uitslag der stemming vooral - daar 
een blanco-stem bij de voorstemmers geteld wordt en de 
wet bij staking ten gunste van den beschuldigde beslist, 
komt deze hier vrij - te hebben doen zien, wat dergelijke 
rechtspleging waard is, toch dient bij de vertooning wat 
schijn van waarheid behouden. Dergelijke druktemakerij 
is zelfs geen parodie van de werkelijkheid. 

Zij, die door hun spe! het stuk wat optrokken, waren 
de Hr. BOUWMEESTER als Madecasse en de Hr. DE BOER 
als Laca/lome. De laatste was, voor zoover zijne rol het 
hem toeliet, een aardige oude zeebonk. De eerste gaf een 
echt tooneeltje, waar hij met een gan;on, ex-notaris, een 
praatje maakte. 

De Hr. VAN SCHOONHOVEN was de moordenaar - dief
zelfmoordenaar. Te zijner eer is gebleken, dat hij voor 
eene dergelijke rol vee! te goed is: het boosdoeners-ge
fiuister en -oogrollen ging hem allerongelukkigst af. N'est 
pas scelerat qui veut! 

Waarom stond Mevr. POOLMAN (iVogarette) bij het zingen 
van haar liedje met den rug naar haar publiek? Om toch 
maar niet onbeleefd te zijn j egens he! pu bliek waarschijnlij k, 
er niet aan denkende, dat dit laatste juist daardoor iets 
te zien kreeg, wat het tegenover zichzelf allerminst zou 
dulden. 

* * * 
In den Salon des Varitftes, gaf men Multatu/z"'s Max Ha

velaar, eene reeds twintig jaar oude bewerking van het 
boek door den Hr. VAN KUIJK. N u, bijna onmiddellijk na 
de verschijning van Multatuli's brieven, vooral na die ver· 
schijning, weer voor den dag te komen met een stuk, dat 
naam en inhoud ontleent aan het beroemde pamfiet-mani
fest Max Havelaar, legt getuigenis af van een bedroevend 
gebrek aan pieteit jegens den auteur en zijn werk. Jegens 
den auteur: hoe kon men ooit, hoe kon men nu den per
soon Max Havelaar, dat is Multatuli, dat is Douwes Dek
ker, op de planken brengen; welk een verbazenrl zelfver
trouwen moet de acteur bezitten, die het onderneemt dien 
man voor te steIlen! J egens het werk: dat geheel eenige 
stuk in onze letterkunde kan niet, had nooit »bewerkt" 
moeten worden. Zoo iets is even wreed als het met ruwe 
hand verstoren van een fijn organisme: 't is het uittrekken 
van de blaadjes eener zeldzame orchidee om ze tot eene 
zoogenaamde kunstbloem in elkander te zetten. Wat in het boek 
meesleept, wordt op het tooneel bombast, humor wordt 
potsenmakerij. 

Men heeft dezer dagen kunnen lezen, dat het Multatuli 
griefde, zijn eigen persoon op de planken gebracht te zien. 
Natuurlijk; wie onzer, die toch geen Multatuli's zijn, zou 
zich »gespeeld" willen zien; wie onzer zou niet meenen, 
dat geen tooneelspeler ter wereld zijn z'k weergeven kan? 
Hoe moest een man als Multatuli dat meenen, die zijn 
»ik" zoo tot studievoorwerp maakte en het zoo geheel 
afwijkend van dat der middelmaat-menschen wist. - Nu 
deert het hem niet meer, maar er zijn er, die in zijne plaats 
voelen, dat de rol Multatuli zich niet weer creeeren laat. 

Dit tooneelspel in twee afdeelingen, waarvan de eerste 
op Java, de tweede te Amsterdam speelt, is geen stuk maar 
eene opeenvolging van zes vertooninkjes, die aan dezen en 
genen, meest aan den hoofdpersoon, gelegenheid tot wat 
declameeren geven. Rollen zijn hier niet te vervullen. In 
het eerste tafereel spreekt Havelaar zijne rede tot de Le
baksche hoofden uit; in het tweede dragen Sai'djah en 
Adinda bij wijze van duo de vertelling voor tot en met 
»ik weet niet, waar ik sterven zal"; in het derde wordt de 
verteIling afgemaakt door den intusschen krankzinnig ge
worden Sai'djah. Het eerste tafereel der tweede aJdeeling 
vertoont Droogstoppels huiskamer; de man verkoopt zij:le 



wijsheid, zijne vrouw praat hem na en zijn zoontje 
Frits. . .. Dat zoontje Frits heeft me het heele tafereel 
bedorven, dat anders nog het meest genietbare was: de 
Hr. POOl,MAN gaf, wat ruw misschien, maar aardig, een 
der vele Droogstoppels, die men zich voorstellen kan. 
Daar komt me nu zoo'n jongske uit de tweede of derde 
klasse eener hoogere burgerschool met zijn ongaar ver
standje vertellen: "die man moet een groot dichter zijn" 
- hij heeft het over Sjaalman, die aan zyn papa een stapel 
geschriften gebracht heeft, waarin hij wat bladert en waarvan 
hij ternauwernood de titels moet kunnen lezen -; "dat is 
verheven"; "die man moet veel gel eden hebben". Ergerlijk; 
nog ergerliJker dan het feit, dat Droogstoppel in plaats 
van zijne bekende toelichting bij "Auf Fliigeln des Gesan
ges" een stuk uit Multatuli's beoordeeling van Bilderdijks 
"Floris de Vijfde" ten beste geeft, dat in die omgeving een 
allertreurigst figuur maakt, maar - toch niet wegens 
zijne dubbelzinnigheid? - zeer in den smaak van het 
publiek vie!. 

Ergerlijkst van al is het laatste tafereel: daar ziet men 
de armoede van Sjaalman, - neen, van Multatuli, - neen, 
van Eduard Douwes Dekker; daar ziet en hoort men, hoe 
Fritsje Droogstoppel met een paar kameraadjes Sjaalman 
hlijk van waardeering komt geven, moed inspreken en 
zijne hulp toezeggen; daar ziet men hoe Sjaalman, -- neen, 
Multatuli, het ventje de hand drukt met de betuiging dat 
hij vol vertrouwen de toekomst tegen ziet, nu het Jonge 
Holland - nota bene, Fritsje c. s. - h~m begrijpt en hem 
steunen wil! 

Dat zoo iets vertoond kan worden in deze dagen, nu 
Multatuli meer dan ooit hoog gesteld is, nu men te weten 
gekomen is, onder welke omstandigheden de Max Havelaar 
geschreven werd, nu zijn invloed zich krachtig doet gevoe
len, geeft te denken. 

Van de declamatie der verschillende stukken is niet veel 
terechtgekomen. Dit dient den vertooners niet tot verwijt 
gerekend te worden. Declameeren, zooals het hier dient 
opgevat, is eene afzonderlijke en moeilijke kUlZst, die ten 
onzent weinig, onder de t()oneelspelers bijna geene, beoe
fenaars telt. 't Spreekt van zelf, dat eene onberispelijke 
uitspraak hierbij het eerste noodige is. Daartegen zelfs 
werden hier grove fouten gemlakt, als onzuivere uitspraak 
van klinkers, en denke, kome, enz. in plaats van denken, 
komen, enz. 

Op het talrijke publiek, waarvan ik deel uitmaakte, bleef 
het gezegde dikwijls niet zonder uitwerking, vooral, waar 
het de woorden van d en schrijver te hOJren kre ::g. Aan 
Multatuli's geest ontkomt geen publiek en dan - wat eea 
genot, zijn prashtig Hollandsch te hooren na het water
en-melk vertaal-Hollandsch, dat men den schouwburgbe
zoekers in den regel te genie ten geeft. 

* * * 
Ook door het Hollandsch Tooneelgezelschap van Gebr. VAN 

LIER, werd in den Plantage-Schouwburg een stuk in tafe
reelen gegeven; Het Llfeisje van he! ez'land Marken, door 
W. N. PEYPERS bewerkt naar eene novelle. Er wordt 
veel vertoond, dat is te kijk gegeven: o. a. eene zeer fraaie 
Marker kamer, z66 mooi, als er zeker op heel Marken 
geen te vinden is; verder het kostuum der eilanders. Van 
deze zelve merkt men niet veel meer, dan dat de jongeren 
aardig zingen en dans en kunnen en zij allen eene taal spreken, 
die overal thuis 1100rt behalve op Marken. Er komen in dit 
stuk Engelschen voor, waarvan een gemeenschappelyk 
kenmerk is, dat zij vloeiend Hollandsch spreken, onder 
hen eene laudanum-mengster, brandstichtster, wraakneem
ster, een vrouwelijke boef, die eerst behoorlijk vermomd, 
daarna in haar ware gedaante optreedt en ten slotte, krank
zinnig geworden, sterft, een keer meer het publiek trach
tende wijs te maken, dat de ondeugd hare straf vindt. 

De deugd vindt waardige vertegenwoordigers in den 
visscher Geert Smit, zyne vrOllW Catharz'lla en hun pleeg
kind Ellgellj(, voorgesteld door den Hr. VELTMAN, Mevr. 
ALBREGT-ENGELMAN en Mej. ALBREGT. Het spel van beide 
eerstgenoemden vormde met dat van de overige vertooners 
voor dezen leerzame tegcnstelling. Jammer, dat den Hr. 
Veltman niet het onmogelijke gelukte: terecht te komen 
met de halfslachtige taal, die hem in den mond gelegd 
was. Zijn verhaal, hoe hij Engeltje gered en als pleegkind 
aangenomen had, zou dan meer indruk gemaakt hebben. 
Mevr. Albregt, die weinig te zeggen had, muntte uit door 
haar gemoedelijk dom. In dit en in andere opzichten heeft 
hare dochter in haar eene uitstekende leermeesteres ge
vonden. Mej. Albregt heeft eene zeer fraaie stem en cen 
uiterlijk, dat daarvoor niet onderdoet, - twee noodige, 
maar nog niet voldoende voorwaarden om eene goede 
actrice te worden. In eene rol als deze, vol onnatuur, 
kon zij niet meer toonen dan zekere tooneelvaardigheid 
te bezitten. 

Amsterdam, Jan. '9I. A. 

OIT DE MAASSTAD. 
Het verloren Paradijs, tooneelspel van LUDWIG FULDA, 

dat wij onlangs in nevoli zagen opvoeren, is een vlot gc
schreven stuk al zal men er weinig nieuIV3 of k~ rnachtigs 
in ontdekken; met vaste hand heeft de schrijver uit oud
bakken toestanden en conventioneele figuren een tooneel
spel opgebouwd, dat zich zeer goed laat zien. Hoe echter 
enkelen er een streven in de hooggepre..:en nleuwe rich/ing, 
een breken met conventies in konden vinden, is ons een 
raadse!. Zeldzaam zijn dergelijke zonderlinge meeningen 
niet, te betreuren zeker. 

De fabrikant Bernardi leeft op zeer weelderigcn voet, 
naar hij wei wat kras beweert, aIleen omdat h'j alles voor 
zijn dochter Edith over heeft en haar opvoeding, waaraan 
kosten, noch moeite zijn gespaard, wil bekronen met een 
schitterend huwelijk. In Richard van Ottend')rf, zonder 
fortull1, maar met eell klinkenden naam, meent hy een 
schoonzoon naar zijn hart gevonden te hebben. Richard, 
uit koude berekelling handelende, weet van de ingenomen
heid van scho:mpapa partij te trekken en dezen de duim
schroeven zo,) stevig aan te zetten, dat hij d:.d~lijl{ Jed
genoot in de fabriek wordt en wei voor de helft der winst. 
Edith, een meisje met een nobel karakter, doch door de 
weelde die haar omringt evenals door de liefde harer 
ouders, welke aan vergoding grenst, eenigszins in slaap 
gesust, verlooft zich zonder enthousiasme met den man 
van vader's keuze. 

Intusschen lijden de arbeiders der fabriek een ellendig 
bestaan en wordt hun een billijke loonsverhooging gewei
gerd; Bernardi wil er niet van hooren, in tegendeel, de 
fabriek zal meer, veel meer moeten afwerpen, nu hij een 
compagnon krijgt, wi en hij de helft der winst zal moeten 
afstaan. 

Men ziet, de tegenstelling is met schelle Ide~ren ge
schilderd, men raadt de botsing. 

De arbeiders vinden een krachtigen vcrdediger h:.ll1ner 
belangen in den technicu> Arndt, voorheen gewoon werk
man, maar· die zich door stalen volharding en den steun 
van den ouden van Ottendorf een betere positie heeft 
weten te veroveren ; hij is de vriend der ellendigen ge
bleven en waarschuwt den patroon, dat een werkstaking 
onvermijdelyk is, indien de loonsverhooging geweigerd 
wordt. Het mag hem niet gelukken Bernardi te overtuigen . . 

Het tweede bedrijf verplaats tons in de fabriek; de 
nieuwe compJ.gnon komt met zijn aanstaande een kijkje 
nemen. Ingelicht door Arndt krijgt laatstgenoemde diep 
medelijden met de arme arbeiders) niet het minst met de 



vrouwen. Wat verdienen zij? - Tien mark. - Per dag? 
- N een, per week. - Per week! Dat bedrag heeft Edith 
aileen voor handschoenen en parfumerie noodig. - Logisch, 
niet waar? 

Van Ottendorf heeft een onderhoud met een deputatie 
uit het werkvolk en verhaast door zijn barsch en onhandig 
optreden de werkstaking. Thans vall en Edith de scheUen 
van de oogen en het verwende meisje toont zich een 
vrouw met wilskracht, doch vooral met een hart. Zij komt 
in opstand tegen de leelijke werkelijkhcid; dat arme volk 
moest zwoegen, terwijl zij zich in weelde baadde, die 
stumperds beulden zich af voor haar; hun werd cen billijke 
loonsverhooging onthouden, omdat haar aanstaande ook al 
uit de fabriek moet worden gevoed, haar aanstaande, dien 
zij nooit heeft liefgehad, dien zij nu haat. In het laatste 
bedrijf geeft zij haar gemoed lucht en doet haar ouders 
de heftigste verwijten, waarna zij haar bruigom zijn ring 
voor de voeten werpt. Maar nog is Polen niet veri oren, 
ook de vader is een ander mensch gewurden ; hij begrijpt 
hoe verkeerd hij zijn dochter heeft opgevoed en hoe slecht 
hij zijn werkvolk heeft behandeld. De moeder is waar
schijnlijk eveneens bekeerd en de bescherm-engel Arndt 
komt reeds met eenige arb eiders aan, die met een hand
druk en hooger loon tevreden worden gesteld. Het vierde 
bedrijf zou het huwelijk van Edith met Arndt behandelen, 
doch dit bedrijf is nooit geschreven of vernietigd, om het 
niet al te mooi te maken. Het Paradijs is immers toch 
herwonnen? 

Trots de bedenkingen, welke wij reeds maakten, willen 
wij Fulda's tooneelspel geen kunstwaarde ontzeggen; het 
is £link opgezet en verloopt logisch, aileen smaakt ons het 
slot te zoet. 

In Het vet-loren ParadiJ's komt een halfbakken letter
kundige voor, die in het laatste bedrijf komt vertellen, 
dat hij het plan heeft opgevat een roman over de arbeiders
kwestie te schrijven, liefst na een enkel bezoek aan de 
fabriek. Men zal lachen en met reden. Maar moet men 
dan ook niet lachen om Fulda, die er een tooneelspel a:l.n 
wijdde, insgelijks zonder voldoendc met het onderwerp 
vertrouwd te zUn? 

N een en .... ja. 
N een voorzeker, indien men zUn werk uitsluitend be· 

schouwt als kunstproduct. Kunst is g~en wetenschap 
en daarenboven, onbestaanbare toestanden worden niet 
geschilderd. Misschien wilde Fuld:l. niets bewijzen, doch 
groepeerde hij slechts personen naar zijn eigen fantaisie, 
waarna hij het geheel aanvulde met zijn, zU het dan ook 
onvoldoende, kennis van fabriekstoestandeil, miss chien wilde 
hij niet zesgen: zoo gaat het in dergclijke kringen toe, 
maar aileen: zoo kan het in dergelijke kringen toegaan. 

Tegenwoordig is' het evenwel mode geworden de kunst 
niet voor de kunst te dienen, doch haar in de eerste plaats 
te gebruiken (te verlagen?) tot stormram tegen ingebeelde 
of' bestaande misbruiken in de maatschappij, zoo zelfs dat 
IIlen ongemerkt in sommige personen -- en ieder kiest 
die welke hem het beste lijken - de belichaming van des 
schrijvers denkbeelden gaat zien, hetgeen volstrekt niet 
juist behoift te wezen. Is dit nu hier wei het geval en wil 
Fulda voor zijn ideeen of liever vreemde opvattingen pro
paganda maken, dan verdient de schrijver een ernstig 
verwijt. 

In elk geval achten wij Het verloren Parad;j$ een gevaar
lijk stuk. Het yolk op wie dit tooneelspel niet kan nalaten 
een eigenaardige bekoring uit te oefenen - wie wordt niet 
gaarne nu en dan eens in de hoogte gestoken 1 - het volk 
kan niet onderscheiden of de schrij ver tafereelen schilderde 
of stellingen trachtte te bewijzen en er zelfs de stichtelijke 

. moraal uit distilleeren dat de rijken de dieven zijn. N u 
heeft natuurlUk elke autcur het recht dit aan te toonen, 
wanneer hij er kans toe ziet en het voegzaam oordeelt, 
doch in de eerste plaats mag men dan eischen, dat hij de 
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kwestie zuiver stelt en zich het bewijs der stelling niet ver
gemakkelijkt door de eene partij met alle menschelijke 
z\\'akheden te versieren en de andere het stempel der recht
schapenheid op het voorhoofd te drukken. En dat Fulda 
niet onpartijdig te werk ging, zullen wij niet nader behoeven 
aan te toonen. 

* * * 
Of schoon de karakters conventioneel zijn, telt het stuk 

verschillende rollen welke fiinke studie vereischen; het loon 
zal dan echter niet uitblijven; want zij zUn dankbaar. 

De hoofdpartij (Edz'th) werd vervuld door Mevr. MUL
DER-RoELOFSEN. Met ingenomenheid volgden wij haar 
spel en bewonderden niet het minst het feu sacre waar
mede zij speelde. Wu meenen evenwel, dat zij meer werk 
maakt van voordracht dan van typeeren; meestal zegt zij 
goed, docll niet altijd slaagt zij er in den toeschouwer de 
persoon goed voor Ie slellen ; van daar dat b.v. haar roHen 
in l'{ora, Fatsom, Kegge, Verloren Paradiis zusters gelijken. 
In het eerste bedrijf van het onderhavige stuk was zij reeds 
veel te positief, te dramatisch. Weliswaar worden daar de 
kiemen gelegd, waaruit het fiere karakter zal ontspruiten, 
doch de eerste tooneelen moeten o.i. niet zoo zwaar wor
den opgevat, anders gaat de kracht der tegenstelling met 
de fabriekstoestanden verloren en mist men later den noo· 
digen climax. Edith kan een onbestemd, vluchtig denkbeeld 
hebben van een edele levensopvatting, de omgeving heeft 
haar beter ik in slaap gesust; eerst bij en na haar bezoek 
aan de fabriek komt zij tot het volle besef van het niets
waardige leven dat zij geleid heeft, evenals van Richard's 
becloelingen. Ook scheen deze Edith niet genoeg te weten, 
hoe men op hoofdmomenten het licht beter doet vaHen 
door bijtooneelen in de schaduw te laten, een kunst waarin 
de Fransche tooneelspelers het zoo ver gebracht hebben; 
niet iedere zin mag gearticuleerd worden, alsof hij een gul
den waarheid behelsde. In het tweede en derd~ bedrijf 
had Mevr. Roelofsen uitmuntende oogenblikken; met e-Ioed 
en overtuiging vertolkte zij wat er in Edith kookte en 
bruiste; daar was zU in haar volle kracht. 

Indien wij van het voornaamste tot details overgaande 
ons nog een paar opmerkingen mogen veroorloven, wen
sC~len wij haar te wijzen op het vreemde effect, dat het 
trekken der neusvleugels maakt; terwijl wij den raad geven 
het gelaat niet zoo sterk te kleuren, anders schijnt Edith 
steeds geechauffeerd of in koortsachtige opwinding. 

Aan talent ontbreekt het deze actrice stellig niet. aan 
goeden wil wellicht nog minder; daarom achten wij ons 
verplicht het bovenstaande in haar aandacht aan te beve
len. Jonge kunstenaars van dit gehalte willen \Vij niet met 
een paar gemeenplaatsen afschepen, doch hun nauwgezet 
en onbewimpeld onze meening zeggen. 

De Heer JAN C. DE VOS was verdienstelijk als de zwakke 
Bernardz', Mevr. VAN WESTER HOVEN onnoodi,.;- lwei als zijn 
echtgenoot; het leek een tweede editie van de tante in 
Fatsoen. Met ambitie speelde de Heer V AN BIENE de 
dankbare rol van Arndt; deze acteur weet bizonder goed 
te typeeren. Ais Rz'chard scheen ons de Heer VAN DEN 
HEUVEL te vecl slecht mensch en te weinig kwast; ook hij 
vatte in het eerste bedrijf de zaak overdreven ernstig op; 
zijn terugtocht aan het slot - trouwens zeer goed geschre
Yen - verdient lof en het is zijn schuld niet, dat hij even 
te voren stootend ploertig na rijp beraad beide verlovings
ring en in den zak steekt, alsof hij zeggen wilde: die kun· 
nen voor een volgende gelegenheid dienen, De Heer HOL
KERS kan de aardige figuur van Hddeck onmogelijk weer
geven; zijn militaire bewegingen wijzen hem voor andere 
rollen aan. Lot;e, Mej. SNIJDERS, die ook in Pension ScMller 
optrad, moet het abc der kunst nog leeren; voorloopig 
is het aIleen een aardig bekje. Ten ~Iotte mogen wij de 
goede koppen roemen, welke de werklieden zich gemaakt 
hadden. 



Er werd als gewoonlijk door allen met ambitie gewerkt; 
den regisseur geven wij in overweging meer op de verschil
lende tempo's te letten, waarin de verschillende tooneelen 
gespeeld dienen te worden. Ook dit is als men wil een 
detail, maar stellig een hoogst gewichtig. 

Onder de tooneelwerken, welke WI] III de laatste jaren 
besproken hebben, bekleedt ECHEGARAY'S Galeoto een eere· 
plaats; thans vraagt een ander drama van dezen schrijver 
Waanzinnig 0/ Heilig (6 Locura 6 Santidad) onze aandacht. 
Behandelde Galeoto met een passage uit Dante's werken 
als uitgangspunt den laster, in het laatste werk wordt, naar 
aanleiding van Don Quichotte, de vraag gedramatiseerd of 
iemand, die de waarheid en niets dan de waarheid wil, in 
de oogen der wereld zoo zonderling kan handelen, dat men 
hem krankzinnig waant. 

Don Lorenzo de Avendano is geacht en rijk; zijn dochter 
Ines heeft een vurige liefde opgevat voor Eduardo, lOon 
van de hertogin de Almonte; diens hooge adel dreigde een 
beletse! te worden voor het huwelijk, doch Lorenzo belooft 
de hertogin haar toestemming af te smeeken, nadat de dok
ter Matias, tevens zijn boezemvriend, verklaard heeft, dat 
het leven van Ines, een teer en hartstochtelijk persoontje, 
gevaar zou loopen als haar liefde hopeloos bleek. Het 
heeft moeite gekost den eenigszins hooghartigen Spanjaard 
tot dien vol gens hem vernederenden stap te brengen, maar 
gelukkig heeft de liefde voor zijn dochter den doorslag 
gegeven. Tegelijkertijd komt de verblijdende tijding, dat 
de hertogin, nog onkundig van Lorenzo's voornemen, de 
hand van Ines voor haar zoon zal komen vragen en de 
toekomst schijnt onbewolkt. Helaas, slechts om dadelijk 
weer te betrekken en zwarter te worden dan ooit te voren. 

Marta, vroeger min van Don Lorenzo, is stervende en 
wil dezen voor haar dood een bekentenis doen. Hij is niet 
de zoon van hen, die hij steeds als zijn ouders heeft ver
eerd; ten einde hun groot fortuin uit de handen van verre 
bloedverwanten te redden, hebben zij hem ondergeschoven, 
zijn moeder is Marta en voor haar heengaan moet zij hem 
als zoon in de armen sluiten. 

Vreeselijke waarheid! Het besluit van Lorenzo is genomen; 
naam en geld, dat hij onrechtmatig bezit, zal hij teruggeven; 
Ines' huwel0k verklaart hij onmogelijk en de omstanders, 
die de toedracht der zaak niet kennen en zich over zijn 
diepe studies reeds bezorgd maakten, beginnen aan zijn 
verstand te twijfelen. 

Ines is gebroken onder den verpletterenden slag. Lorenzo 
heeft zijn vrouw alles medegedeeld, zonder haar evenwel 
van den brief te spreken, waarin het zonneklaar bewezen 
wordt. Zij stemt toe, dat hun fortuin moet worden terug
gegeven, doch dit kan in het geheim geschieden; de hertogin 
zal dan haar woord gestand doen en Lorenzo zich niets te 
verwijten hebben. Hij weigert; alles moet openlijk geschie
den, geen vreemde geschenken aan hen wien het geld 
toekomt, en ook zijn naam mag hij niet blijven dragen. 
Nu wijst zijn vrouw hem op de onverbiddelijke logica, 
die, wanneer hij, zelfs met opoffering van zijn ongelukkige 
dochter, de waarheid wi! najagen, tevens gebiedt, dat hij 
Marta voor den rechter zal brengen wegens het verduisteren 
van' haar zoon. Lorenzo weifelt een oogenblik; hij is ra
deloos; zijn dochter en zijn moeder op te offeren aan de 
waarheid! Ret is vreeselijk, het is afschuwelijk! 

Marta krijgt berouw over haar bekentenis, die zooveel 
onhei! stichtte en wi! alles goedmaken. Zij vernietigt als 
Lorenzo naar het ~iekbed van zijn teerbeminde dochter is 
gesne!d, den brief met het bewijs en legt een onbeschreven 
stuk papier in de plaats. Lorenzo keert terug en wi! zijn 
moeder omhelzen; Marta zegt in bijzijn van Amalia, Lo
renzo's vrouw, Ines, de hertogin, en Dr. Matias, gelogen 

te hebben. Lorenzo beseft haar bedoeling niet, drukt haar 
in de armen, eischt dat zij de waarheid zal herhalen, zij 
geeft den geest, en door de duisternis misleid meenen de 
omstanders dat hij Marta geworgd heeft! 

Zijn toestand is dus gevaarlijk; er moet sne! gehandeld 
worden; men ontbieut een tweeden dokter en oppassers om 
Lorenzo te bewaken. Deze, steunende op zijn bewijs, meent 
dat de schraapzucht zijner familie hem waanzinnig wi! doen 
verklaren ten einde de millioenen te redden. Hij laat een 
notaris komen om de acte van cessie op te maken; men 
verlangt het bewijs te zien; triomfantelijk toont Lorenzo de 
envelop, hij zal den brief voorlezen en allen verpletteren. 
Bij God .. ,. het papier is onbeschreven!.... Ah, de laag
hartigen hebben hem het bewijs ontstolen .... De moderne 
Don Quichotte moet zich overwonnen verklaren; met vlij
mende ironie neemt hij afscheid van zijn vriend Matias en 
van zijn vrouw, die daarin uitingen van waaDzin meenen 
te zien, van zijn dochter ..... Neen, neen, zij kan niet 
gelooven, dat haar vader krankzinnig is, al weet z~ geen 
verklaring te geven van hetgeen in haar binnenste weer
klinkt, hij mag niet heengaan, zij zal hem verdedigen, haar 
diepbeproefden braven vader. Men moet haar uit zijn 
armen ~cheuren. De we reid is in het gelijk gesteld, de 
man heeft immers getoond waanzinnig te zijn. 

Ziehier, het aangrijpende drama, dat wij zoo duidelijk 
mogelijk en zonder commentaar hebben willen weergeven. 
Dat de meeningen zeer uiteenloopen ligt voor de hand, 
doch een ieder zal moeten erkennen, dat men te doeu 
heeft met een werk van groote beteekenis. Wij waren 
slechts eens in de gelegenheid Waanzinnig 0/ Heilig te zien 
opvoeren en durven ons nog niet aan een uitvoerige be
spreking wagen; wellicht later. Dit wenschen wij evenwe! 
reeds nu te verklaren, dat het uitnemend fraaie gedeeJten 
bevat, doch deze liggen o. i. ie veel verspreid; er zijn 
tooneelen welke onafgebroken boeien, er zijn er ook, welke 
bepaald slepen, vooral in het tweede bedrijf. Het eerste 
en derde schenen' ODS het best gebouwd toe en het slot
tooneel maakt een grootschen indruk, terwijl de scenes 
van Ines in de tweede en derde acte heerlijk poetisch 
gedacht en geschreven zijn. Galeoto achten wij meer uit 
een stuk gegoten, als kunstgeheel derhalve verdienstelijker, 
ook zal het onderwerp grootere belangstelling wekken, te 
meer omdat men bij Waanzinnig 0/ Hellig niet uit het oog 
kan verliezen, dat de Spanjaard fantastischer, warmbloediger 
denkt en doet dan de kalmere Hollander, terwijl de han
deling in Galeoto internationaler mag geacht worden. Wij 
vermoeden, dat het tweede werk van Echegaray, hetwelk 
ons ter kennismaking is aangeboden, niet dadel0k in den 
smaak zal vallen, maar vertrouwen, dat indien de Directie. 
zich niet uit het veld laat slaan en het van tijd tot tijd 
weer op de planken brengt, het publiek Waanzinnig of 
Hezlig zal leeren begrijpen en waardeeren, met diep ontzag 
voor den grooten meester, over wien nu enkelen - God 
betere 't! - glimlachend de schouders ophalen. Wagner werd 
ook geruimen tijd miskend en de geniale kolossus is er 
niet minder om. Integendeel! 

* * * 
Met de hoofdpartij in dit drama herdacht de Heer 

D. HAS PELS, voor ons een der meest sympathieke kunste
naars, omdat bij hem talent zich paart aan studie, bescha
ving en groote nauwgezetheid, 20 Januari zijn dertigjarige 
tooneelloopbaan. Eerlijk gesproken, waren wij bevreesd, 
dat hij als Lorenzo niet voldoende kracht zou ontwikkelen; 
het liefst ziet men hem toch typeeren en zijn Markies De 
la Seigliere behoort tot het schoonste, dat wij ooit zagen. 
Onze vrees is evenwel op schitterende w0ze ongegrond 
gebleken; aangrijpend heeft de jubilaris den wellicht wat 
overdreven, edelhartigen waarheidsridder geteekend, het 
pubJiek geboeid en geroerd. Misschien spaarde hij zich, 



o. a. in het tweede bedrijf, voor de zware slotscene, doch 
deze was dan ook magistraal en verwekte terecht geest
driftige toejuichingen. 

Verrukkelijk schoon was de Ines van Mej. ALIDA KLEIN: 
haar rol is zeer dankbaar, doch juist omdat iedereen haar 
om strijd prijst, moet het moeilijk vallen Lorenzo's dochter 
zoo voor te stell en, dat zij deze loftuitingen verdient. Reeds 
in het eerste onderhoud met haar ouders en daarna met 
Eduardo, boeide zij den toeschouwer en toen zij in het 
tweede bedrijf optrad, gelijk d e Duitsche bewerker het 
uitdrukt: weiss gekleidet, schon und poetisch, toen kan 
het niemand vreemd toegeschenen hebben, dat Lorenzo 
va or haar vluchtte, gelijk men vliedt voor een liefiijk beeld, 
dat dreigt ons ontrouw te maken aan den ijzeren plicht. 
Daar straalde poezie uit die verschijning en nu bazele men 
niet over jeugd en uiterlijk schoon. Stellig zullen wij deze 
kwaliteiten niet gering schatten, doch daarmede aileen slaagt 
men er niet in zulk een effect te bereiken ; daartoe behoort 
talent; gevoel en studie. In de pathetischc gesprekken in 
het laatste bedrijf, waar Ines langzamerhand als verdediger 
van haar vader optreedt, wist Mej, Klein steeds den goe
den toon te treffen en door haar voortreffelijk spel aan het 
slot verhoogde zij niet weinig den indruk van dit geniaal 
geschreven toonee!. Het zou natuurlijk niet moeilijk va ll en 
enkele gezegden op te teekenen of gebaren te vermelden, 
waaruit het schoolsche nog te veel bleek, (zoo het brengen 
van de handen voor het gelaat am droefheid te vertolken 
en haar: wat zegt hy'? in het laatste bedT~jf, dat sterk con
trasteerde met het: zegt-i der andere spelers), laat het sams 
schoolsch geweest zijn, de standcn en gebaren waren mooi, 
de stem klonk als muziek en bij zooveel goeds vergeet men 
gaarne kleine fouten, die de vertolkster stellig zelf ook 
zal weten aan te wijzen en trachten te verwijderen. Met 
begrijpelijke voorliefde schijnt Mej. Klein de Ines bestudeercl 
te hebben en haar succes was volkomen. 

De schaduw-figuur van AmaNa, Lorenzo's echtgenoot, 
werd door Mej. VINK conscientieus vertolkt; vee I eer is er 
niet mede te behalen, doch Mej. Vink leefcle mee en onto 
wikkelde in haar voornaamste scene met Lorenzo (tweede 
bedrijf, vierde tooneel, volgens de Duitsche bewerking) 
voldoende zeggingskracht. 

Mevr. BURL,\GE-VERWOERT zal het ons niet euvel duiden. 
wanneer wij beweren, clat zij aan de prachtige partij van 
jJ£arta niet voldoende relief weet te geven. Deze actrice 
bezit evenwel de lofwaardige eigenschap, dat zij in zoo'n 
geval niet overdrijft en daarcloor was haar Marta, of schoon 
mat getint, verclienstelijk en schaaclde zij niet aan den 
totaal-indruk. 

De hertogin en haar zoon hadden wij Iiever wat aristo· 
cratischer gezien (men bedenke dat zij vertegenwoorcligers 
van den Spaanschen aclel zijn; waarom had b. v. Eduardo 
zulk een ongelukkig kostuum gekozen?) en Dr. Matias 
maakte niet den indruk van d en hartelijk deelnemenden 
vriend; veeleer zou men hem valsche bedoelingen kunnen 
toeschrijven. 

Wat cle regie betreft, in het tweede bedrijf werd met het 
licht zonderling rondgesprongen; daarover geeft \Vicne's 
bewerking duiclelijke voorschriften, die het efiect der aan
grijpende tooneelen niet weinig kunnen versterken, 

Het nastukje Esmeralda is door enkele critici gunstig 
ontvangen, al heeft het publiek zich verveeld, nadat de 
verrassing van enkele goede typen (Mevr. COELINGH als 
JuJfr oltw Rzvolz' en de Heer VAN KERCKHOVEN als de oude 
knecht pz'etro) had uitgewcrkt. Oak de Heer J. HASPELS 
speelcle goed en lVIej. KLEIN was een elegante Alina, maar 
elit alles vennocht he t langgerekte, onsamenhangende blij
s[)elletje niet te redden; het Fransche repertoiregeeft waar
lijk betere werkjes in dit genre. Wij spreken over Esmeralda 
hoofdzakelijk een woordje om er de vraag aan te knoopen, 
nf men in dergelijke nastukjes - overigens zeer welkom -
niet andere personen kan doen optreden dan in het hoofd· 
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werk. Het staat zoo dwaas de min Marta later voor Clo
tilde te zien spelen. Buitenaf kan het moeilijk wezen dit 
te veranderen, in Rotterdam kunnen er echter O. i. geen 
bezwaren tegen bestaan. 

25 Januari 1891. JEAN VALJEAN. 

UIT HET BUITENLAND. 
De gedenkdag van GRILLPARZER'S geboorte (15 Januari 

179 I) werd te \Veenen met bizonderen luister gevierd; 
men weet daar zijn groote mannen te eeren. 

Zondag vingen de feesten aan met de opvoering in het 
Burgtheater van Grillparzer's drama Konig Ottokal', sedert 
1876 niet ten tooneele gebracht, 

Den volgenden dag gaf de J ournalisten- und Schriftsteller
Verem een feest, dat met de vertooning van Medea, de 
laatste afdeeling van het trilogisch gedicht: Das Goldene 
VNes, eindigde. Daaraan ging vooraf een proloog van 

SIEGMUND SCHLESINGER: Der Traum z'm Gnllparzer-Stiibchen, 
die verondersteld werd uitgesproken te zijn door des 
dichters ewige Braut, KATHARINE FROHLICH. • 

De derde avond was gewijd aan een Soiree litteraire 
van de Grillparzer-Gesellscluift. Hier werd ook besloten 
tot de uitgave van een nieuw, bijzonder belangwekkend 
jaarboek. 

Donderdag was de eigenlijke plechtige Feiertag. Aan 
den voet van het Grillparzer-Denkmal kwam menige depu
tatie hare eerbiedio-c hulde, in den vorm van bloemen en 
kransen, nederlegg~n. Daarna begaf men zich n~ar de 
Academie, waar Prof. MINOR een schoone rede Ultsprak, 
die eindigde met het woord, dat Goethe eens op Schiller 
toepaste: 

"So feiert ihn; denn was dem Mann das Leben 
N ur halb ertheilt, soli ganz die N achwelt geben." 

Bii deze plechtigheid was een nicht van Grillp~rzer, het 
eenig nog in leven zijnde lid der familie, aan",,:ezlg. 

De feestweek werd gesloten met de opvoenng van Des 
Meeres und del' Lz'ebe Wellen. 

Ook te Berlijn liet men deze feestdagen niet onopge
merkt voorbijgaan. In het l~}nigHche Schauspielhaus werd 
eveneens filedea opo-evoerd. Frl. POPPE in de titelrol be
haalde louter roem 0 met hare voorbeeldige vertolking dier 
merkwaardige hartstochtelijke vrouwenfiguur. MATHOWSKY 
een ware »Zeuserscheinung", speelde Jason, terwijl Frl. 
A;\IANDA LINDNER, ons van de dagen der Meiningers nog 
welbekend, de rol van Kreusa met groot talent vervulde. 

De Keizer woonde deze en vorige Grillparzer-voor
stellingen van het begin tot het einde bij. 

In het Lessing-theater is men druk bezig met het in~ 
stueleeren van een stuk van den Duitsch-Hongaarschen 
dichter DoczY, getiteld Kusz. Ook de repetitien van 
IBSEN'S nieuwste elrama Hedda Gabler zijn reeds begonnen. 

* * * 
Het Theatre Franrais heelt vertoonel Une conversion, 

, comedie in een bedrijf van CHARLES DE COURCY. 
De intrige is vrij onbeduidend: Mevrouw amuseert zich 

tijdens de afwezigheid van haar man met een goeden be
kende, zelfs is zij zoo intiem met hem dat ze hem heeft 
uito-enoodirrd tot een souper tete-a-tete ,. een vriend van haar 

o 0 h' man echter brengt haar onder het oog hoe onvoorzic tlg en 
verkcerd zij handelt en weet haar van haarplan te do en 
afzien; maar onder het zedepreeken wordt hij zelf op z\jn 
bekeerlinge verliefd en vraagt of hij nu bij haar mag blijven 
sou peer en, waarop de bekeerde hem de cleur wijst. 

Ouderwetsch en weinig beteekenend als !let is, kan dit 
"tukje door de vrij talrijke geestigheden, die er in voor
komen, niet worden gered. Het had dan ook weinig of 
geen sucd~s ondanks de verdienstelijke vertolking. 



LEON GANDILLOT, schrijver van Les femmes collantes en 
Ferdinand Ie noceur, heeft zijn nieuwste blijspel De fil en 
aigldlle doen opvoeren in het Thedtre d' AppNcation. 

De inhoud is typisch fransch. Louisa. een maitresse, met 
haar bon ami, voorts een jolig vriend om wat variatie in 
hun eentonig leven te brengen, verder een nog veel joliger 
vriend van dien vriend en eindelijk een handig kamermeisje 
zijn de hoofdfiguren. De vier bedrijven hebben tot slot dat 
bon ami zijn genegenheid overdraagt op het kamermeisje, 
dat vriend nommer cen tot bon ami van Louisa wordt ge
promoveerd en dat vriend nommer twee bij de beide 
laatstgeIioemden de gezelligheid zal aanbrengen. 

Het stuk yond veel bijval, vooral werd hartelijk gelachen 
om de grappige gezegclen, die niet op effect berekend waren 
maar als het ware uit de handeling voortvloeiden. Toch 
raadt de critiek den schrijver aan hier en daar wat te cou
peeren en enkele al te krasse uitclrukkingen weg te laten. 
Het is reeds bij Ollendorf in c1ruk verschenen. De verdere 
vertooningen van La jilZe i!.7isa, waarover wij in het vorig 
nommer (pag. 53) spraken, zijn van regeeringswege verboden. 
Een gelijk lot trof Thermidor van SARDOU, dat den 24en dezer 
in het Theatre Franrais voor het eerst gespeeld en met vee! 
bijval ontvangen is. In het volgend nommer hierover meer. 

AMSTEL- EN SLEUTELSTAD, Jan. '91 M. + P. 

MME SEGOND-WEBER. 
Er is heden ten dage voor het Parijsche patriotisme een 

tijd gekomen, waarin men zich tot de geschiedenis moet 
wenden om het vuur voor de zaken des vaderlands wakker 
te houden, nu de gebeurtenissen van den dag niet toe
reikend zijn om algemeene geestdrift te doen ontvlammen, 
zelfs de aandacht van het publiek te hebben. Vandaar 
dat de groote beelden uit het verleden worden opgeroe
pen om de diensten te vervullen, die de mannen aan het 
roer - bedaard en verstandig - niet wenschen te bewij
zen. En weder wordt voor de zooveeiste maal de nage
dachtenis . van Jeanne d'Arc in haar rust gestoord, om bij 
een aan haar gewijd monument geestdriftige redenaars. te 
bezielen of de harten der eerbiedig toehoorende schouw
burghezoekers luider te doen kloppen. 

HALBERT zeide van haar in de Revue des deux mondes: 
»Le miracle, qu'elle opere aujourd'hui est plus etonnant 
encore: elle reussit a nous rallier tous a son culte, a mettre 
d'accord un pays, qui semblait condamne a ne s'accorder 
sur rien." 

De Jeanne d'Arc, door Mme SARAH BERNHARDT gecreeerd 
wa's nog niet vergeten, al had de gevierde actrice in deze 
rol zelfs hare vurigste aanbidders niet kunnen voldoen 
- toen een tweede maagd van Orleans ten tooneele zon 
verschijnen, minder tooneelheldin en meer dichteres, minder 
oogverblindend maar eenvoudiger en aangrijpender. Het 
was het nienwe stuk van JOSEPH FABRE en de groote ro1 
zou worden gespeeld door Mme SEGOND-WEBER. 

N aar aanleiding dezer gebeurtenis kwam mij dezer da
gen een stukin een der Fransche kunstbladen onder de 
oogen, over deze actrice en haqr nieuwe ro1 handel end. 
Daar Mme Segond-Weber ook in Nederland door haar 
laatste tournee niet onbekend is, kwam het mij voor, dat 
eenige bijzonderheden omtrent deze rijzende ster onzen 
lezers niet onwelkom zouden zijn. De eerIijkheid ge
biedt mij even weI te verklaren, dat het volgende hoofdza

·kelijk een bewerking bevat van een onlangs verschenen 
artikel van M. GEORGES BORDON. 

Den dag na de eerste opvoering van Les Jacobites (het 
stuk van Coppee, waarin Mme Segond-Weber met onge. 
100feIijk succes debuteerde), toen de dagbladen vol over
stelpenden lof in het kleine vertrekje Rue Roquette ter 

hand werden genomen, scheen een zon van geluk voor de 
een voudige bewoonsters te zijn opgegaan. 

Men was er niet verwend. De vader, M. Weber, had 
zich in den revolutie·maalstroom van '7 I laten meesleepen; 
hij was gevangen genomen en in dezelfde straat zonder 
vorm van proces gefusileerd -- men wees elkaar de plaats 
nog. Een weduwe bleef achter met een vierjarig kind. 
Om zich van het noodige te voorzien, vlocht men lijk
kransen (er was vraag naar in die dagen!) en te midden 
dier droevige omgeving groeide de kleine op. 

Op haar negende jaar werd zij naar school gezonden. 
Al spoedig vatten onderwijzeressen en medeleerlingen de 
grootste genegenheid voor haar op. Zij was verstandig, 
levendig van geest en oprecht van hart en onderscheidde 
zich voornarnelijk door stem en manieren. Een groote 
voorliefde voor fabels scheen haar aangeboren; zij leerde 
er vele van buiten en rcciteerde ze op bijzonder talent
volle wijze. Bij een wedstrijd in declamatie en voordracht 
(1878) vertegenwoordigde zij hare school, met het gevolg 
dat haar de prijs werd toegekcnd, honderd francs voor 
een twaaltjarig kind! 

Haar smaak voor lectuur ontving hierdoor een sterken 
prikkel. Maar om boeken te koopen was geld noodig. Dus 
werd er gespaard, in het geheim; eindelijk heeft zij een 
kleine som bijeen en koopt - Phedre! Bniten weten der 
moeder wordt het stuk 's avonds bij zorgvuldig bewaarde 
stukjes kaars in bed verslonden. 

Zoo had zij geheel aan zich zelve haar klassieke opvoe
ding te danken. Haar kleine bibliotheek nam in omvang 
toe: Sophocles, Euripides, Racine, Corneille bekleedden er 
de eereplaatsen. Zij greep aIles met ijver aan; nauwelijks 
vijftien jaar oud doorlas en begreep zij Rousseau. Van 
langen tijd voor zij zich nag zelfs in het verschiet haar 
tegenwoordige loopbaan geopend zag, dateert haar groote 
belezenheid op tooneel- en letterkundig gebied. 

Was het wonder dat de lust bij haar ontwaakte die 
schoone vrouwenfiguren zelve te doen leven voor de oogen 
der toeschouwers, die heerlijke woorden te vertolken, haar 
door de grootste dichters aller tijden in den mond gelegd ? 
Langzamerhand werd die neiging roeping en weldra stond 
haar besluit vast: zij zon naar het Conservatoire gaan en 
tragedienne worden. Haar moeder verzette er zich ten 
sterkste tegen, maar het kind hield voet bij stuk. Zonder 
eenige voorbereiding meldde zij zich aan, docll werd wegens 
haar jeugdigen leeftijd, zestien jaren, afgewezen. 

Een jaar later speelde zij Hermione en werd toegelaten. 
De verwezenlijking harer idealen scheen niet zoo verre 
meer te zijn. Maar het leven is duur en dus besluit zij 
taallessen te geven. Om zeven uur, iederen morgen, is zij 
op de been; zij draaft Parijs in aIle richtingen door, leert 
hare rollen in de tram, z66 wordt dit zeventienjarig kind 
al onderwijzend onderwezen. Langzamerhand begint men 
van haar te spreken in den kleinen kring van het Conser
vatoire; Perrin laat haar bij zich komen, geeft haar een 
jaargeldje en antwoordt op hare dankbetuigingen: »Geen 
dank, lief kind, het is niet voor u, maar voor ons I" En 
later voegde hij er aan toe: »Ik mag dat kind graag; ik 
ben al zeer oud en zij is de eerste, die mij Rachel weer 
voor den geest roept". Helaas, hij stierf te vroeg om van 
hare triomfen getuige te zijn! 

Zoo nadert »Ie jour du grand concours". Zij treedt op 
in de rol van Phectre; nauwelijks betreedt zij de planken 
of men roept elkaar toe: »Welk een heerlijke verschijning! 
Wat welluidend orgaan!" Fran<;ois Coppee haalt haar 
zonder moeite over zijne J acobites te spelen, zij verschijnt 
en overwint; de geestdrift gaat aile beschrijving te boven. 
Jules Lemaltre schrijft van haar in hetJournal des Debats: 

»Ce n'est pas une creature mortelle; les des tins bien
veillants nous I' ont don nee pour mettre r,;a et la de bel
les heqn~Sl cjqPI? Jq monotonie et dans la tristesse de nos 
jOllrs," 



Haar eenvoudig vertrek wordt door reporters bestormd, 
den tienden weigert zij te antwoorden: rai dit tout ce que 
j'avais a dire." - »Merci, mademoiselle!" - De journalist 
verdwijnt en zendt den volgenden dag twee kolommf;n druks 
over haar in het licht. Men zou vijftig jaren terug moeten 
gaan en zich de debuten van Rachel herinneren om zich 
een begrip te vormen van de algemeene geestdrift. Doch 
bedaard, niet verwonderd ontvangt zij aile huldeblijken; zij 
gevoelt dat zij kunstenares is bij de gratie Gods, zij is 
niet verblind, niet bedwelmd, maar tevreden. 

Z66 bleef de roem hare schreden vergezellen. Zij ver· 
bond zich achtereenvolgens aan het Odeon. de Porte Saint
Martin, eindelijk aan de Comedie-Fran<;aise. Doch hier 
verveelde zij zich j de groote rollen waren en bleven be
zet; de heerschappij der societaires drukte ook haar en zij 
werd aldra moede op te rapen, wat deze overlieten. Zij 
keerde terug naar het Odeon en speelde er Berenice, 
Athalie, Charles VII, Horace, Charlotte Corday, Macbeth. 
Daarna bezocht zij Noord- en Zuid- Frankrijk, vervolgens 
Belgie en Holland; overal maakte zij even grooten opgang. 

Eindel~k keerde zij terug en zal weldra in het Chatelet 
het groote werk van Joseph Fabre ten tooneele voeren, 
de rol die geheel voor haar geschreven schijnt, tusschen 
welker karakter en vertolkster geen grooter overeenstem
ming denkbaar is, de Jeanne d'Arc. 

De indruk, door de verschijning van Mme Segond
Weber teweeggebracht, laat zich in weinig woorden be
schrijven. Hare trekken zijn regelmatig, forsch, antiek; 
haar blik is doordringend en schitterend, van zuiveren 
hartstocht getuigend. De lijnen van haar figuur zijn edel, 
hare bewegingen gracieus maar flink; geheel haar uiterlijk 
spreekt van kracht aan schoonheid gepaard. Zij gelijkt 
een marmeren beeld, maar bezield en vol leven. Zij gelijkt 
de Muze der Tragedie, bewondering afdwingend door de 
eenige harmonie van gebaren, gelaatstrekken en stem. Zij 
vereenigt ten volle de vrouw en de kunstenares in zich; 
wat deze begrijpt, gevoelt gene. En eindelijk - men 
zeide van haar terecht: »Elle est mieux que jolie, mieux 
que belle; elle est vivante". 

Misschien was het ongehoord succes van haar eerste 
optreden ten deele voor haar zelve een ramp. Want de 
pers en het publiek, nog tot heden toe verb lind door die 
verschijning, hebben zich sinds dien tijd te weinig reken
schap gegeven van de diep ingrijpende studie, aan al hare 
creaties besteed, van den rijken stroom van talent, over 
elke harer opvattingen uitgegoten. Het was alsof na die 
eene overwinning aile eerbewijzen haar waren toegeworpen, 
waarover men te beschikken had. Want Les Jacobites 
was voor haar een bijzonder gelukkig debullt gebleken. 
De aard van haar talent leende er zich merkwaardig toe. 
Kracht en teederheid, gratie en vuur, dat alles was veree
nigd in den persoon van ..llfarz'e. Toch wachtte men nog 
de groote rollen van haar repertoire - en zij deed hare 
bel often gestand. 

Op al hare creaties, Hermione, Camille, Berenice en 
zoo vele andere, wist zij haar eigen stempel te drukken. 
Zij dacht er zich in, gevoelde er zich in, leefde ze mede, 
zij was allerminst een dier afgerichte leerlingen, die voor
dragen, wat zij op het Conservatoire leerden. Altijd en 
v66r alles wilde zij zelfstandig en waar zijn. 

Nauwelijks twee en twintig jaar oud, speelde zij Andro
maque. Zij scheen geheel veranderd. Hare stem was 
zachter geworden, over geheel haar optreden iag een wee
moedig waas uitgebreid; toch hoorde men daarbinnen dien 
droeven strijd woeden tusschen de gade, gekrenkt in haar 
geloof, en de moeder, bedreigd in haar kind. Zoo trad 
zij ook als Dona Sol op, waarbij een harer medespelers haar 
toevoegde : »Goed, zeer goed! aileen zou men kunnen 
zeggen, dat ge Sarah Bernhardt wat te veel navolgt." ~ 
»Mijnheer", antwoordde zij, "ik heb Sarah Bernhardt 
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nooit geziell j toen zij Dona Sol speelde. was ik tien jaar 
oud!" 

Later speelde zij Lady Macbeth en, naar de critiek 
zeide, overtrof zij in die rol hare beide beroemde voor
gangsters. - Ret is zeldzaam, dat een zoo groote arti
stieke nauwgezetheid gepaard gaat met zoo groot aange
boren talent. Elke harer heldinnen, hetzij historisch, hetzij 
legendarisch, hetzij louter aan de fantaisie ontsproten, wil 
zij door en door kennen; vandaar hare grondige studien 
op elk gebied. Eigenaardig kwam dit O. a. uit bij de op
voering van Ponsard's Charlotte Corday. Mme Segond
Weber maakte een uitgebreide historische studie van den 
persoon van het ongelukkige meisje en het gevolg was, 
dat er eene geheel andere Charlotte ten tooneele verscheen, 
dan door den auteur bedoeld was. 

Wat het klassiek tooneel betreft; hier spoort zij de bron
nen der oudheid zelve na. Eerst na zich aldlls in de per
soonlijkheid harer heldin ingewerkt te hebben, eerst na 
zo6 een geraamte te hebben opgetrokken van het gebouw 
harer schepping, legt zij zich op de rol zelve toe, waar
mede zij na zulke voorbereidselen gewoonlijk geen moeite 
meer heeft. Toen zij als »Ia petite Weber" de rol van 
Phedre op het Conservatoire instudeerde, had een harer 
leeraars, Got, reeds meermalen een leeren tasch in hare 
handen gezien, vol gepropt met boeken en papieren. Dat 
prikkelde zijn nieuwsgierigheid; en eens, terwijl het jonge 
meisje met reciteeren bezig was, opende hij de tasch. Hij 
yond er een dik bock in. De oude »Rabelaisien" dacht 
den titel van een jolig romannetje te zuBen lezen, het was 
Euripides! 

Mme Segond-Weber is thans drie en twintig jaren oud 
en reeds is de zon van haren roem in Frankrijk tot de 
middaghoogte gerezen. Maar zij heeft bewezen die weelde 
te kunnen dragen; zoowel haar karakter als haar talent 
geven er blijken van. Zij is nederig van gemoed gebleven, 
eenvoudig, hartelijk, mild, Iieftallig. En dat haar talent on
der den roem niet geleden heeft, dat haar ijver tot de 
studie niet verminnerd is, daarvan zal eerstdaags, de ver
tolking van het heerlijk werk van Fabre getuigen, van wiens 
Jeanne d' Arc gezegd is: 

»C'est I'acte de foi, I'hymne d'amour d'un homme, qui n'a 
qu'une pensee, un reve, un but, une foi, un amour: Jeanne!" 

P. v. D. 
Leiden, Januari '91. 

NECROLOGIE. 
CELINE MONTALAND, societaire der Comedie-Franraise is 

op 47-jarigen leeftijd gestorven aan het roodvonk, nadat 
zij haar aan die ziekte lijdend dochtertje met voorbeeldige 
zorg had opgepast. Haar heengaan mag geen gering ver
lies genoemd worden. 

In 1843 te Gent geboren, kwam zij reeds als vijfjarig 
kind op de planken en speelde op haar zevende jaar de 
hoofdrol in La fil/e mal garrUe. 

In Frankrijk en Italie behaalde zij grooten roem als 
comedienne. LABICHE schreef voor haar en BLANCHE 
PIERSON zijn stuk Le point de mire, waarin de held, geen 
wonder voorwaar, als de ezeI, die tusschen de hooischelven 
verhongerde, hopeloos heen en weer geslingerd wordt tus
schen Blanche, la blonde adorable, en Celine, la brune 
exquise. 

Celine Montaland trad O. a. op als Ida de Barancy, de 
moeder van DAuDET's fack. Na het spelen van de Duchesse 
de Reville in Le monde OU l'on s'ennuie, beloofde PAILLERON 
haar een voorname rol, die van Mme de ..lI1oisand in fa 
Souris, Doch toen het stuk gereed was, kwam. de schrijver 
op zijn belofte terug, meenende, dat het het fijne, delicat(l 
talent van Mme Muntaland niet mogelijk ZOll zijn de bur-



gerlijke, provinciale figuur van Mme de Moisand tot haar 
recht te laten komen. Hij droeg de rol aan Mme PAULINE 
GRANGER op. 

Deze weigerde kortaf, waarna Celine Montaland een 
brief aan den schrijver zond, die eindigde met de volgende 
woorden: "Ayez con fiance en moi, et je crois que vous 
n'aurez pas a vous en repentir". 

Pailleron gaf toe en den dag na de opvoering verklaarde 
publiek en pers eenstemmig, dat de creatie der Mme de 
MOlsand boven loftuitingen verheven was. Den dag na 
dezen triomf werd zij benoemd tot societaire der Comedic
Fran<;:aise. 

Aan verschillende theaters h~eft zij zich achtereenvol
gens verbonden. Het laatst trad zij op in Margot van 
MEILHAC, natuurIijk in de Comedie-Fran<;aise. 

Vele Fransche bladen wijden min of meer uitvoerige 
artikelen aan de necrologie dezer »artiste, jolie femme, 
femme de coeur et d'esprit". 

CRITIEKEN. 
(Overgenomen uit de Mzddelburgsche Courant. 

Wat men tegenwoordig denken moet van sommige cri
tieken op kunstgebied weten wij niet. Het zal misschien 
wei altijd zoo geweest zijn maar het zonderIinge en het 
uiteenloopende van enkele meeningen viel ons dezer dagen 
bijzonder op. 

Men hcrinnert zich wellicht dat nog niet lang geleden 
in de N ederlandsche opera te Amsterdam eene jonge dame 
optrad, eene Indo-Europeesche zangeres, onder den tooneel
naam van Meath pz·azza. Haar eigenlijke naam werd ook 
genoemd, want men yond daarin geen bezwaar, wijl zij in 
Amsterdam zulk een succes had en algemeen de loftrompet 
over haar werd gestoken. 

N u dezer dagen zong zij in dezelfde opera Lakme, 
waarin zij zoovele lauweren oogstte, te Rotterdam, maar de 
critiek daar verkondigt heel wat anders omtrent haar. In 
een dezer ongunstige recensies lezen wij o. a. dat »hare 
stemmiddelen volslagen onvoldoende te achten waren, ook 
voor een schouwburg van beperkte grootte, en dat haar 
volhardend onzuiver zingen den toehoorders geen groot 
denkbeeld geeft van haar muzikale gaven." . 

N u kan men in gevoelen verschillen over de meerdere 
of mindere Iieflijkheid van iemand's stem en over de
bijzondere cigenschappen, waardoor deze zich ken merkt, 
maar iemand, die volgens den een onzuiver zingt en geen 
muzikale gave be zit, door een ander zoo hoog te zien 
verheffen als in de hoofdstad geschiedde, dat is al vrij 
zonderling en wettigt de vraag of men soms aan de eene 
zijde met de vruchten der reclame of aall den anderen 
kant met eene, voor het groote publiek ondoorgronde!ijke, 
sterke antipathie te do en heeft. 

Misschien kan als juste mzlz'eu tusschen beide dienen de 
verklaring in het Utrechlsch Dagblad - in Utrecht is de 
Nederlandsche opera ook een troetelkind - dat mej. 
Meath Piazza doorgaand zuiver, met gemak en, wat niet 
het minst zegt, met gevoel zingt; bovendien is zij eene 
aangename verschijning en is haar spel natuurlijk en rustig. 

Een ander voorbeeld van sterk uiteenloopende meeningen 
betreft het nieuwe stuk van Marcellus Emants, Fatsoen, dezer 
dagen te Rotterdam in den ZYvo!Z:·schouwburg opgevoerd. 

In verschillende be rich ten uit die stad aan andere bladen, 
werd dit stuk geprezen; en o. a. beweerd dat het zeer 
goed is opgezet, veel bijval had, enz. enz. 

In een correspondentie uit Rotterdam aan de Zwolsche 
Courant lezen wij echter: »De schrijver zal waarschijnlijk 
niet vee! genoegen van dat stuk beleven; wat het te zien 
en te hooren geeft is niet genoeg van onzen tijd om 
uit dien hoofde te boeien, en het is evenmin genoeg Ull 

den tijd, om belangwekkend te zijn of aardig als zedenschets 
van een vroegere periode. En een kunstwerk, dat schoon 
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is, altijd en overal, dat is Falsoen in geenen deele; kunst 
heeft met dit tooneelspel niets te maken. 

»AIs geheel genomen maakt Fatsoen een saaien en ver
velenden indruk; en als het uit is, vraagt men zichze!f 
stilletjes af, of de drie bedrijven van dit tooneelspel wei 
waard zijn om een avond in den schouwburg door te brengen." 

De waarheid zal ook hierbij wei in het midden liggen ; 
en juist zal daarom zeker wezen wat een der critici schreef, 
dat nl. het tooneelspel van Emants wat goeds had, een 
vrij gunstigen indruk maakte, maar toch niet meer dan een 
succes d' eslime verwierf. 

Wij zijn trouwens nu eenmaal met onze mod erne tooneel
literatunr niet gelukkig. Een jong tooneelgezelschap pro
beert nog wei eens, eerder dan een reeds gevestigd -
ook als middel van reclame voor zichzelf - om zulke 
nieuwe stukken van N ederlandsche schrijvers op te voeren, 
maar veel plezier beleeft het meestal niet van de moeite 
en zorgen, daaraan besteed. 

Er wordt dan echter dikwijls toch, vooral ter wille van 
het gezelschap, door al te vurige vrienden de loftrompet 
hoog gestoken, waar een kalmer toon beter zou geweest 
zijn; en men vergete daarom nooit dat meermalen bij zulke 
critieken het belang van deze of gene onderneming mee
brengt dat een noviteit worde verheerlijkt om het publiek 
te lokken en de kas te stijven. 

Het is maar al te waar : allerIei invloeden werken en 
zullen steeds zich blijven doen gelden op het schrijven van 
critieken; persoonlijke sympathieen en antipathieen en tal 
van andere zaken, die wij niet kennen, spelen daarbij een 
hoofdrol. Zoo herinneren wij ons nog dat indertijd in een 
onzer groote steden een letterkundig kransje bestond, welks 
leden door allerld middelen elkaar's verdiensten in de oogen 
der buitenwereld ophemelden. Het publiek meende ten 
slotte, met voorbijzien van menig ander talent, hetwelk 
buiten dat kringetje was gesloten, dat er geen verdienste· 
lijker schrijvers waren dan zij, wier fa am was rondgebazuind 
door een en hetzelfde gezelschap van mannen, die elkaar 
wederkeerig in de hoogte staken. 

Het publiek laat zich - het bleek ook hierbij - zoo 
gemakkelijk meeslepen en wordt zoo Iicht dupe van der· 
gelijke machinaties. 

Op dit zwak wordt ook gespeculeerd door hen, die om 
nog een ander motief reclame maken: het winstbejag speelt 
daarbij zoo licht een voorname rol. Men moet soms niet 
vragen uit welke onzuivere bron de berichten aan de bla
den buiten Rotterdam of Amsterdam hun oorsprong hebben. 
Mijnheer A. levert aan deze of gene onderneming of geniet 
daarvan enkele gunsten; hij is tevens correspondent van 
eenige bladen of neemt een occasional-correspondentschap 
op zich. Fluks worden fraaie berichten aan de couranten 
gezonden om die onderneming hemelhoog te verheffen, en 
een andere, waarvan men geen voordeel geniet, af te bre
ken. En dan: wie zijn meestal zulke berichtgevcrs? Vaak 
mannen die in het geheel niet op de hoogte zijn van de 
zaken, waarover zij schrijven, en die dikwijls een oordeel 
aan de pers toevertrouwen, dat voor hen louter de waarde 
van het honorarium vertegenwoordigt. 

Is het wonder dat menig kunstenaar op musicaal of too
neelgebied met ergernis en met minachting neerziet op de 
critieken, waarin hij door eene onbekende grootheid vaak 
wordt afgebroken, soms louter uit gril, dikwijls met niet 
al te eerlijke bedoe!ingen? 

Is het wonder dat artist en, die van hun yak eene ern
stige studie maken, die zich conscientieus rekenschap weten 
te «even van al hun do en en laten, moedeloos of onver
sChlllig worden, wanneer zij met een pennestreek hun arbeid 
zien veroordeeld en afgekeurd tegenover een publiek, dat 
helaas maar al te dikwijls in ongunstige critieken een dek
mantel zoekt om. zich aan een eigen beoordeeling te ont
trekken? 



Is het wonder. dat zij bij zooveel tegenstrijdigheden en 
oneerlijkheden scherp worden als Mina Kruseman eertijds 
in haar Kunst en CriNek en de critiek met grond durven 
beschuldigen dat zij misleidt? 

Is het wonder, dat zij ten slotte, de waarde van de 
critiek miskennend, ook zich aan de goede, eerlijke beoor
deelingen niet laten gelegen liggen? 

N a alles wat wij in den laatsten tijd opmerkten, zullen 
wij de laatsten zijn om hun dit kwalijk te nemen. 

Wij, bewoners der provincien, wij dienen al zulke feiten 
goed in gedachten te nemen bij het lezen en taxeeren van 
verschillende critieken, waarop wij zoo dikwijls afgaan. Er 
is geen gebied, waarop intrige en andere minder edele 
drijfveeren zulk een rol spelen, als op dat van .kunst
critiek. 

Toch zijn er gelukkig ook eerlijke, onbevangen beoor
deelaars wier pennevruchten de duidelijke sporen dragen 
van hun' ernst, van hun kennis, van hunne onpartijdigheid, 
die hen verheft boven aile persoonlijke of andere sympa
thieen en antipathieen. Zulke critieken, gedekt door hun 
naam of door de bekendheid met hun persoon, leert een 
nauwgezet courantenlezer al zeer spoedig onderscheiden van 
die van z. g. »beunhazen". . . 

Met zulke degelijke mannen ma.g men verschIilen m 
opinie; men zal toch hun beoordeelmgen moeten. waa.rdee
ren als voortkomende uit waarachtige belangstellmg III de 
kudst aan de bevordering waarvan zij hunne pen wijden. 

Zij' ondervinden natuurlijk hoe moeilijk en ~astig .. het 
critiseeren vait; hoe zeer zij aanstoot geven en zlCh vIJan
den maken. Maar waar zij naar hun innige overtuiging 
schrijven, zijn zij zoo verstandig zich boven dat alles te 
verheffen. 

Deze enkele opmerkingen moesten ons uit de pen naar 
aanleiding van de schreeuwende tegenstrijdighede?, d!e wij 
dezer dagen opmerkten. Zoo licht laat m.en zIch ~n ~e 
provincien meesleepen door de beoordeelmgen, dIe m 
Holland worden geschreven, en wij weten het ~it eigen 
ervaring hoe bitter teleurgesteld wij daarmee vaak mtkome~: 

Op enkele drijfveeren tot beoordeelingen meende~ WIJ 
bij deze ongezochte gelegenheid eens te moe ten wIJzen. 
Zij kunnen menigeen weerhouden van al te groote waarde 
te hechten aan critieken, waarbij wij niet altijd kunnen 
nagaan of zij wei uit zuivere bron voortkomen.. . 

Een gelukkig mensch, die door al zulke beoordeelmgen met 
op een dwaalspoor geraakt, ze naar waarde weet te schatten, 
daarin liefst een middel ziet om het geziene nog eens 
te herdenken en zijn eigen zelfstandig oordeel eraan te 
toetsen. 

En nog gelukkiger hij, die zich door allerlei critieken niet 
laat afhouden van het genot om aan de uitingen der kunst 
zich te laven. Ondervindt hij dan wei eens eene teleUl:
stelling omdat zijne verwachting niet werd vervuld, het IS 
nog meer voorgekomen, dat men, door al te opgeschroefde 
recensies, zich een genot had voorgespiegeld, hetwelk ten 
slotte bleek zeer, zeer alledaagsch te zijn. 

Du choc des opznions jaillit la ven'ie. Dat geldt ook wei 
van de verschillende critieken. Het is echter jammer dat 
zoovele critici hun opinie in verband brengen met andere 
belangen, die er geheel buiten moesten blijven. Daardoor 
verhinderen zij dat onder de krachtige pressie van eene 
goede en eerlijke critiek, een critiek die rekening houdt met 
de omstandigheden, die niet het onmogelijke wil maar aan het 
bereikbare strenge eischen steit, op het gebied der kt~nst 
algemeen meer en meer worde gestreefd naar het eemge, 
dat bij elke degelijke kunstuiting op den voorgrond moet 
staan: het onschuldig-vroolijke, het verheffende, het ver
edelende voor den mensch. 

Dit bevorderen kan aileen eene onpartijdige en onbevoor
oordeelde critiek, die voor kunstenaars en publiek »eene 
rijke blOn van ontwikkeling en beschaving ziJn kan". 
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I N G E Z 0 N DEN. 
Geachte Redacleur! 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 Januari II. 
bevat een berichtje uit de residentie over het optreden van 
de leerlingen der Tooneelschool v?or de leden der Haagsche 
Afdeeling. Aangenaam was het mI] te lezen, dat men zeer 
tevreden was geweest over de <l;fgelegde proeven, doch .het 
spijt mij, dat de berich~gever zIch va? zu~ke krasse adJec
tieven bediende om dIe tevredenheld mt te spreken. Ik 
heb ook wei eens het genoegen gehad de leerlingen t~ ~i~n 
spelen en voordragen, en meen, dat men ~?ogst.voor~IcntIg 
moet wezen in zijn oortleel over dergehJke mtvoenngen, 
vooral wanneer men dit aan de pers toevertrouwt. 

Natuurlijk neemt men het ontleedmes der criti~.k ni~t 
ter hand als men over proeven van leerlz'ngen schnJ~t, dlt 
zou onbillijk zijn; onpractisch acht ik het echter de ~~erlmgen 
met opgeschroefde loftuitingen te overstelpen; ZIJ zou~.en 
bijna gaan gelooven, dat zij reeds volleerde kunstenaars zIJn. 
Wierookbedwelmt zoo licht; een woord van lof en aan
moediging, meer verwachtten de jongel.ui i~mers n.iet; tegen 
overdrijving had de Directeur reeds m zIJn openmgswoord 
gewaarschuwd. ." 

Ik ben zoo vrij mijn waarschuwmg d~arblJ te voegen, 
niet het mirist met het oog. op de nog talrIJke tegenstanders 
der Tooneelschool; men geeft hen door dergelij.ke sterk 
gekleurde berichten over leerlingen.een te gemakkeltJk wap~n 
in de hand bij mogelijke teleurstelltngen later. De sympathle 
van den Haagschen berichtgever voor de. Tooneels~hool 
deel ik volkomen, doch juist die sympathle I?:~ft rr:IJ ~et 
verzoek aan zijn adres in de pen: geen overdnJv!llg;.~ndlen 
de toekomst der leerlingen zooveel belooft, zal ZIJ haar 
bel often wei nakomen. Laten wij de resultaten van het 
onderwiJ's afwachten eerst zien wat de leerlingen na het 
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verlaten der school op het tooneel presteere~,. m p.laa s 
van reeds nu, op knoppen wijzende, geestdnftIg mt te 
roepen: ziet, welke fraaie bloemen! 

U, geachte Redacteur, dank zeggende vo~r de verleende 
plaatsruimte, teeken ik, met de meeste achtmg, 

Uw dw. dienaar, 
Mr. W. 

NIEUWE UITGA VEN. 
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NEELMEIJER'S Ka~in~t Intl 
is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 

hij is bij aJle soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

N ederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
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WerelOtentoonstelling Parijs 1889 -- lilveren Meuaillel 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A.· VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stllkken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid van het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL M~YE~PLEIN 13. Opmerldngen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertentles lU te zenden aan den Drukker·Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

-r 0 . 10. fEBRUARI JAARGANG. 

IN H 0 U D: 

{ffiicieei ~edeelte: V~gaderirrg van het Hmrt"dbestuur. 
Niet officieel gedeelte: Uit de Amstelstad. _. Uit het Bllitenland. 

- Berlijnsche Schouwburgen. - Shylock. - Hedda Gabler. 
Practische Kllnstbescherming. -- Pot-pollrri.- Nieuwe Uitgaven. 

Officieel gedeelte. 

VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR. 
Zaterdag 7 Febr. J-l. vergaderde het Hoofdbestuur. Tel' 

vergadering waren aanwezig aile Hoofdbestuurders behalve 
den Heel' Dan. de Lange. 

Bij het openen del' vergadering wees de V oorzitter op 
het groote verlies, dat het Tooneelverbond door het afster
yen van Z. M. den Koning geleden had. 

De Heel' Tindal bracht rapport uit over de financieele 
kosten, verbonden aan de uitbreiding del' werkzaamheden 
van het Tooneelverbond. Deze zaak werd aangehouden 
tot de volgende vergadering. 

Er wenj bepaald op de volgende beg-rooting een som te 
plaatsen voor honorarium van den Redactem van het Tijd
schrift. De commissie van reclactie wercl belast T'1et het 
voeren ~an onderhandelingen met personen, die in aan
merking kunnen komen om aan de Aig. Vergadering als 
Redacteur voorgedragen te worden. 

De Alg. S(relaris, 
C. I. VINKESTEYN. 

N iet Officieel Gedeelte. 

UIT DE AMSTELST AD. 
Bij Tlet lvetlerlcmrlsrll Tooneei werd vertoond J7Idllh Leu/

Iii'" to()lleelspel in drie bedrijven door HENRY ARTHlmJONES. 
Een Engelsch criticus zegt van den schrijver: "he (Mr. 

H. A. Jones) may be a little fantastic, but he is never 
commonplace. His personnages are, as a rule, discoveries; 
and they are inducted into dramatic situations. They are 
typical, rather than individual, studies from life, no doubt. 
We should not know where to find most of the charact
ers in Wealth, Judah, The lIfidd/eman or The Dancing G,'rI; 
but if the author derives them from his imagination, he 
invests them with very natural attributes. We recognize. 
them, though we may not know precisely wh~re they live; 
they are by no means old acquaintances, yet we seem to 
know, that they exist. Moreover - ilnd this is a great 
thing - Mr. Jones works a vein of humour from which 
he constantly obtains fresh material. The lovers in Judah 
were quite new," etc. 

De lofspraak, den landgenoot niet gespaard, is zoo 
tweeslachtig en vaag. dat men aan haar ernst twijfelt, te 
meer, als men haar toetst aan den inhoud van bovenge
noemd stnk. 

Ilidah Levellvj'll, jon-g Presbyteriaansch predikant en half en 
half spiritist, bij zijne gemeentenaren in hooge achting staande 
om zijne rechtschapenheid, rnaakt kennis met mejuffrouw 
Vasltti De/hic, die den roep heeft, wonderl]aarlijke genezingen 
te verrichten. Welke kracht gaat er clan van haar uit? 
Waarschijnlijk geene andere dan die harer versch~j ning. 
Wat lam men en kreupelen hunne krukken in den hoek 
cloet werpen en ongeneeslijk verklaarde kranken van hun 
leger doet opstaan is dan ook aileen het onwankelbaar ver
trouwen, dat zij door haar zullen genezen: het geloof deed 
van oucls woncleren. De goe gemeent heeft echter ten allen 
tijcle het natlluri\jke te onverklaarbaar gevonden. en ten 
einde nu eene eenvoudige zaak den lieden wat smakelijk 
te maken laat Vashti's vader zijne dochter voor elke gene
zing, die zij verricht, twee of drie weken vasten - voor 
'lIen schijn. In het geheim weet hij, gewezen goochelaar. 
haar altijcl voerlsel te bezorgen. Vader en dochter e1us 
berlriegers? Ja, ten minste als het niet waar is, dat het 
doel de middelen heiligt; ie t" waarvan de vader ten volle, 



maar de dochter hoe langer hoe minder overtuigd is. Dit
maal echter, nu het de gcnezing van Lad)! Eva, de doch
ter van den Graaf van Asgarby, geldt, wil zij de comedie 
nog spelen, ten eerste, omdat zij bang gemaakt is door 
haar vader, dan omdat het wreed zou zijn Eva, reeds half 
genezen door hoop op beterschap, teleur te stelien, dan 
omdat Judah het wil, dan omdat zekere professor jo/)p, die 
dreigt haar te ontmaskeren, dient getart te worden. Dit· 
maal echter ook wordt het bedrog ontdekt door .... Judah 
Levellijn, die de nachten, welke Vashti vast in een toren 
van's graven kasteel, doorbrengt op een steen er bllilen. 
De liefde tot eene vrouw doet hem van het pad der deugd 
afwijken: hij zweert aan professor J 0PP, dat Vashti niet 
uit den toren geweest is, Of5choon hij haar daarvoor in 
zijne arrnen heeft gehad. Judah en Vashti hebben elkander 
hunne liefde beleden en het geheim van Judah's ontdek
king blijft tusschen hen beiden en Vashti's vader. Lady 
Eva gene est bijna geheel; de dankbaarheid van den graaf 
kent geen grenzen. Voor Judah zal hij eene nieuwe kerk 
doen verrijzen, overeenkomstig de belofte, aan zijne doch
ter geschonken. Op den dag, dat Judah ten huize van den 
graaf eenige stukken moet teekenen, betrekking hebbende 
op den bouw, zal Vashti eene aanzienlijke schenking in 
gekl bekomen. Het jonge paar-- want Judah en Vashti 
gaan trouwen - zal bezorgd zijn. Beiden echter weigeren, 
wat hun toegedacht is. Z~i bekent haar bedrog, hij zijn 
valsch zweren: niemands achting hebben zij verbeurd. en, 
hoewel Judah niet langer predikant kan zijn, wil men hem 
niet laten gaan. Hij zal zich een nieuwen werkkring zoe
ken en te midden zijner oude vrienden blijven wonen, 
gelukkig door de liefde van Vashti. 

EIe (1111'. jones) ma)' be a Ntlle fantastic, but he is never 
commonplace. Rather! of is zoo'n tweede bedrijf niet com
monplace: blauw-groen alles in het rond; twee juffrouwen 
in het wit, waarvan de eene bij wijze van recitatief een 
dwom voordraagt; accompagnement: Chopins Nocturne 
in Es-dur, waarvan den concert-, ik meen schouwburg
bezoeker, geen nootje gespaard wordt. - His personnages 
are, as a rule, dz~'coveries, and they are inducted illto dramatic 
situaiz'ons. Very dramatic! Daar 'is bijvoorbeeld de dominee: 
hoe houdt de man het vijftien nachten achtereen uit bij 
dien toren, ~onder verkouden te worden; zeer drama tisch 
ook van mej. Vashti om honger te krijgen, als zij een paar 
ci;lgen zonder eten blijft; verheffend gezicht, de schoone hon
gerlijdster een broodje - het bleek niet, met of zonder iets -
te zien verslinden en te voren maagkramp te zien hebben ! 
. Dit stuk grimmelt van onwaarschijnlijkheden en grove 

fouten, wat modern aangekleed. Zou het wei heel ver
wonderlijk zijn, als Vashti het eens drie weken zonder 
eten kon uithouden? Zucci dan en al die anderen? En 
dan, waar is het hier om te doen? Om de genezing van 
Eva. Welnu, daar het huichelen Vashti tach tegenstaat, wat 
was gemakkelijker geweest dan Eva al/een te do en gelooven, 
dat zij llOngerde! Verder, welk bezwaar was er geweest; 
het zoo te do en voorkomen van het oogenblik cler ont
dekking door Judah? Zelfs wanneer een dominee, een 
Presbyteriaansche dominee, er toe komt ter wille van eene 
vrouw' zoo gruweJijk te liegen, blijft hij dan een jaar lang 
met dien last op zijn geweten loopen en zal hij pas beslui
ten hem af te werpen, als hij op het punt staat voor zijn 
bedrog iets als eene belooning te ontvangen? Het eenige 
in het stuk, dat van werkeJijk be lang is, de inwendige strijd 
van Judah, kan men zich voors/ellen in de pauze tusschen 
het tweede en derde bedrijf. Het schijnt iets zoo eenvou
digs te zijn, dat de schrijver niet heeft noodig gevonden 
er iets van te laten zietl. In de geheeie rol van Vashti 
Dethic is iets on vasts. Ais zij in het eerste bedrijf tegen-' 
over professor J opp en ook voor Judah de nobele speelt 
en in het tweede zoo lustig de luidjes bedriegt, daar lijkt 
zij !liet wcinig Y2n haar hcer papa te hebben. En clan 
11c! moment van het stuk: Judah's ontdekking van het bedrog. 
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Wat er dramatisch mocht zijn "in den toestand, het wordt 
inderclaad op al te vulgaire wij ze in het leven geroepen. 
Gebeurlijkheicl, anders niets. 

Behalve de genoemde personen, die iets met het stuk te 
maken hebben, komen er in voor: de heer en mevrouw 
Prall, hun zoon juxon en Sophie, de dochter van den pro
fessor, die er letterlijk niets mee uitstaan hebben. Juxon 
Prall en Sophie J opp moeten waarschijnlijk dienst doen als 
contrast en van Judah en Vashti, terwijl de eerste daaren
boven de vlegelachtigste van aile zonen is. 

Zoover het stuk beneden de middelmaat is, zoover was 
de vertooning, die ik bijwoonde. er boven. Den Hr. 
ROIJAARDS (judah) is hier zijn fraaie oogopslag zeer te 
stade gekomen; zijne houding had iets rustigs, zonder stijf 
te zijn. I 'ashti De/hie yond, vooral ook voor het uiterIijk, 
eene waardige vertolkster in Mevr. HOLTROP, die zich 
blijkbaar zeer beijverde den dramatischen toon in hare 
rol te brengen, schoon die er zich weinig toe leent. Mej. 
SOPHIE Bos gaf eene, vooral in het eerste bedrijf wat heel 
ernstige, overigens goede Eva. De Hr. DE BOER leverde 
in De/hie een saltimbanque van het echte soort. De 
vuurroode das aileen typeerde ai, om niet van den kop 
te spreken. Hoe aardig de Hr. SCHULZE als jllxon Prall 
ook samenspeelde met Mej. LORJE (Sophie jopp), zijn doen 
tegenover zijn vader was onbetaalbaar onbeschaamd, vooral, 
waar hij tegen hem begint: »Ziet u, waarde heer", zijn 
vader verbetert »vader", en hij antwoordt: »N een, heer" , 
en dat op een toon, <:lat ieder ander dan de heer Prall 
zoonlief bij zijn kraag zou gepakt hebben! 

Ais nastukje werd gegeven Kloek en kuikens, blijspeJ in 
twee bedrijv~n van Emile de lllajac. De kloek is eene 
schoonmoeder, die a tout propos begint te grienen en 
niet scheiden kan van haar dochter, een der kuikens. Het 
andere is haar schoonzoon, die wei graag met zijn jong 
vrouwtje wat vrijer zou willen zijn dan het geval iii in de 
woning zijner schoonouders. Hij krijgt met veel moeite 
zijn zin en schoonmama komt in de gelegenheid hare 
liefde over te dragen op een kleinkind, waarvan zij te 
voren het bestaan niet vermoedde. 

Het stukje eindigt aJleronbehaaglijkst met de verschij
ning van den zuigeling op het tooneel. Het werd door 
Mevr. DE VRIES, Mej. LORJE en den Hr. SCHULZE als 
hoofdvertooners zeer los afgespeeld. 

AMSTERDAM, Febr. '9I. A. 

UIT HET BUITENLAND . 
SARDOU had in de laatste jaren weinig anders gedaan 

dan met weergalooze handigheid ·stukken in elkaar zetten 
voor Sarah Bernhardt, stukken van niet de minste letter
kundige waarde, maar die desniettemin duizenden en dui
zen den toeschouwers trokken. 

Of zucht naar het slijk der aarde hem zoo willens en 
wetens de kunst in het aangezicht deed slaan of wei zucht 
naar recJame, wie zal het zeggen? Zeker is het intusschen 
dat geen betere reciame denkbaar is, dan voor hem is 
gemaakt door de regeering van de fransche republiek. Wat 
toch is er gebeurd? 

Een historisch drama van hem, Therml'dor, was den 24e11 

Jan uari door het ThrJdtre Fran[az's vertoond; ondanks het 
weinig belangwekkende van de intrige, ondanks het aan
wezig zijn van elementen die ontegenzeglijk in een draak 
thuis hooren, had het succes. Maandags daaraanvolgende 
heeft de tweede vertooning plaats. Een bloedrood heet
hoofd en een troepje studenten maken kabaal op het oogen
blik dat een tirade wordt afgestoken tegen het schrikbe
wind en zijn den heelen avond niet tot bedaren te bren
gen; de acteurs kunnen hun eigen woorden niet verstaan, 
maar toch wordt het stuk afpespeeld. Dinsdag-avond was 
de schouwburg natuurlijk weer stampvol, maar de toe-



schouwers verna men dat het der regeering had behaagd 
par mesure d' ordre publzi: de verdere vertooningen te ver
bieden. Waarom? Niet omdat het stuk zelf antirepublikemsch 
is, want de censuur had haar zegel eraan gehecht, en ook 
niet omdat er een enkelen avond in den schouwburg onge
regeldheden waren voorgevallen, want die zouden bij de 
verdere vertooningen best hebben kunnen voorkomen of 
onderdrukt worden; maar wei, naar de minister in de 
kamer meedeelde, omdat in een door den staat gesubsi
dieerden schouwburg geen stuk mocht worden gespeeld 
dat aanleiding gaf tot politieke woelingen. 

Groot is de schade door het Theatre Frant;ais dienten
gevolge geleden - reeds waren voor zeventien avonden 
aile plaatsen besproken, wat een bedrag van r60,000 francs 
vertegenwoordigt -, groot is ook de verontwaardiging van 
de societaires, en, worden de geruchten bewaarheid, dan 
zijn deze voornemens het H uis van Moliere te verlaten en 
elders hun tenten op te slaan. Reeds zou, om hen in hun 
plannen te steunen, een bedrag van vier millioen francs 
zijn bijeengebracht. 

Er bestaat dus aile kans dat niet aileen in het buiten
land en in de provincie, maar 001. in Parijs zelf het stuk 
nog wei zal worden vertoond, en dan zal de toeloop zeker 
verbazend groot wezen, ook al blijkt het dan dat Thermt"dor 
als kunstgewrocht eigenlijk niet de minste waarde heeft. 

Ontdaan van aile bijwerk is de inhoud deze: twee 
gelieven, die elkander dood waanden, staan plotseling tegen
over elkaar; zlj was, in een klooster-orde gegaan en had 
daar de gelofte afgelegd, maar nu ze hem terug heeft 
gevonden is ze na eenigen strijd be reid die gelofte te ver
breken en valt hem in de armen; een oogenblik later 
echter wordt zij gearresteerd, want de in het geheim ge
houden bijeenkomsten van de zusters der orde zijn ontdekt, 
en de guillotine wacht haar. Haar geliefde wil haar redden; 
dat kan, ais er maar tijd wordt gewonnen, en om hem dien te 
doen winnen is een vriend van hem bereid in plaats van haar 
papieren die van een gelijknamige gedetineerde bij het Schrik
bewind in te leveren; maar op eens verneemt men dat Robes
pierre gevallen is en dus achten de beide vrienden het gevaar 
voor haar geweken. Ze hebben echter misgerekend, en 
ten slotte blijft der ongelukkige geen ander redmiddel over 
dan voor te wenden dat zij moeder moet worden; dat wil zij 
niet; zij wordt naar het schavot gevoerd en haar geliefde, 
die de haar begeIeidende soldaten te lijf wil, wordt door 
een van dezen doodgeschoten. 

Men ziet het: de intrige is mager genoeg, en wat nog 
erger is, het is eigenlijk in het geheeI geen stuk, want als 
het meisje haar vroegeren geliefde niet weer had ontmoet 
zou zij evengoerl als nu naar het schavot zijn verwezen. 
Er gebeurt niets wezenlijk dramatisch, immers de mislukte 
poging om haar te redden, die ten siotte weer halverwege 
wordt opgegeven, omdat zij naar het oordeel van de op
touw-zetters Qnnobdig is geworden, is geen stof genoeg om 
er een drama van te vormen. 

Toch bevat het stuk een paar mooie tooneelen: ten 
eerste den strijd van het meisje tusschen plicht en !iefde, 
of ze namelijk haar gelofte houden en haar teruggevonden 
beminde opgeven zal, of wei aan haar gevoel voor hem 
gehoor geven en met hem vluchten, en tweedens de ver
zoeking waarin de jonge minnaar komt om in plaats van 
zijn ge!iefde een ander meisje, dat misschien ook onschul
dig is, te laten onthoofden. Bovendien is de vriend, die 
alles in het werk stelt om de bedreigde te redden, een 
uiterst sympathieke rol; zij werd uitnemend door COQUELIN 
vertolkt, en zal ongetwijfeld, doorspekt als zij is met anti
terroristische tirades overal veel succes hebben. 

V oeg daaraan toe tricoteuses, sansculottes, volkscenes 
achter en voor de schermen, en bedenk dan nog dat ook 
buiten Frankrijk genoeg belang wordt ingeboezemd door 
alles wat in meer of minder nauwe betrekking staat tot 
de fransche revolutie en haar gevolgen, - en ge zult 
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moeten toestemmen dat er gegevens te over zijn om het 
stuk als het soms hier in het land wordt vertoond - in 
Duitschland zal het al heel spoedig worden gespeeld --
een grooten toeloop te voorspellen. 

* * * 
De reprise van FABRE'S Jeanne d'Arc in het ThMtre 

du CluJtelei heeft veel succes gehad. Zooals onze Iezers uit 
het artikel van P. v. D. in ons vorig nommer weten, werd 
de titelrol vervuld door Mille SEGOND-VVEBER. Zij wordt 
door de critiek zeer geprezen, voornamelijk om het Rinke, 
het werklijk hero'ische dat zij in de figuur van Jeanne wist 
te leggen. Zij heeft de verwachtingen, die men van haar in 
deze rol had, niet te leur gesteld. 

AMSTEL- EN SLEUTELSTAD, Febr. '9I. M. + P. 

BERLIJNSCHE SCHOUWBURGEN. 
Een goed lid van het N ederlandsch Tooneelverbond 

gaat overal naar den schouwburg; hij wil weten wat en 
hoe er gespeeld wordt in de landen en steden waarheen 
het lot hem veert. Mij althans laat dat tooneelgeweten 
zelden rust wanneer ik in een vreemde stad een avond tot 
mijn beschikking heb. Zoo herinller ik mij zelfs op een 
zomerschen dag in den kleinen schouwburg van Salzburg 
gekropen te zijn, om er De Saby'/Zsche Maagdenroq! te zien 
spelen. Te Rome trok ik reeds den eersten avond van 
mijn verblijf, na 's morgens San Pietro en's middags den 
Monte Pincio bezocht te hebben, naar het Teatro Nazionale, 
waar Gustavo Salvini den Othello speelde. 
Te Berlijn kon ik onlangs over drie avonden beschikken; 

en zander eenig protest van mijne andere gewetens, ver
wees mijn tooneelgeweten mij naar het Lessing-Theater, het 
Berliner Theater en het Deutsche Theater. Het Schauspiel
haus moest worden opgeofferd; een deskundige verzekerde 
mij, dat ik dit offer gerust brengen kon, want dat de 
tooneelspeelkunst in dezen schouwburg het minst goed 
vertegenwoordigd is. 

In het Lessz'ng- Theater trof ik Sudermann's geruchtmakend 
drama, met zijn reclame-titel, Sodom's Ende, of, zooals de 
hotelbediende die mij in de lift naar boven heesch, spottend 
zei, So'n dUlJlmes Ende. Van het stuk zelf had ik niet 
veel verwachting; ik wist dat het reeds bij de eerste op
voering gevallen was_ Maar toch viel het mij nag tegen. 
Wie kon belangstellen in het lichtzinnige leven van een 
jongen schilder, den »amant paye" eener »dame du monde", 
die door deze zal worden uitgehuwlijkt aan een mooi nichtje, 
en die, voordat hij, op eene partij, er toe komt om dat 
nichtje, waarvan hij eerst niet heeft willen weten, te schaken 
en haar in den nacht naar zijn atelier te brengen, nog 
even gelegenheid vindt om een lief, onschuldig meisje, dat 
bij zijne ouders inwoont, te verleiden en door die verleiding 
tot wanhoop te brengen? Wat een versleten trucs in dit 
»moderne" -drama! Een brief waarvan de schrijfster her
kend wordt door de vergelijking met een vodje papier dat 
uit den prullemand gehaald wordt! Zelfs Sardou zou met 
zoo iets niet meer voor den dag durven komen. Eene 
maltresse die door een vlaag van berouw overvallen wordt 
en dan de moeder van haren amant toeroept: »Darf ich 
Sie Mutter nennen?" Zoo iets zou zelfs d'Ennery versmaden. 

Maar wat mij in dit theater - een gezellig lokaal, in 
soberen Regence-stijl versierd -- bizonder trof, was het 
decoratief en het spel der acteurs. Aan stemmingtooneeltjes 
geen gebrek. Zeer aardig, bij voorbeeld, was de »Berliner 
Stube" in de woning van een Meierei-Inspektor, met den 
hoogen sledevormigen armstoel bij het venster, de twee 
kooitjes met levende kanaries, die aardig zongen, en het 
eekhorentje, dat het getraliec!e rad van zijn kooi lustig liet 
ronddraaien. Een roode keukenmeid, die de tafel afnam, 
en, met twee hooge stapel::; borden onder haar armen, de 
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Kamer uitklotste, scheen het Berlijnsche publiek bizonder 
te vermaken, evenals de oude heer die zijn laarzen zelf 
niet meer kon aantrekken, en de Lehramtscandidat die 
het arme Cliirchen in aile eer en deugd lief had. 

N og pakkender was dit zelfde tooneel bij nacht; over 
elk der vogelkooitjes lag een doek; het eekhorentje was in 
zijn nest gedoken en de Kamer werd aileen verlicht door 
de spiritusvlam van een komfoortje, waarboven de moeder 
een kopje koftie warmde voor haar man, die op den kouden 
winterdag zoo vroeg moest uitgaan. 

Het spel der spelers, van de voornaamste althans, was 
zeer modern, vlug en ongegeneerd, de dictie over het 
geheel natuurlijk, soms extra-modern, in de houding door 
het Theatre Libre ingevoerd, met den rug naar het publiek ! 
Een uitzondering maakte misschien de acteur die de hoofd
rol vervulde, en om wien het mij vooral te doen was, de 
veel besproken J ozef Kainz, die ongelukkig, nadat hij zijn 
contract met het Deutsche The~'er verbroken heeft, aileen 
hier en daar gas troll en vervu;:c mag. Deze verviel al te 
dikwijls in koude declamatie. ('l11trent de verdiensten van 
dezen acteur waren de enkele personen met wie ik over hem 
sprak, het blijkbaar niet eens; sommigen beweerden, dat 
hij het best speelde in moderne stukken, anderen, dat zijn 
talent eerst recht voor den dag kwam in de drama's van 
Shakespeare. 2elf heb ik ongelukkig geen vergelijking 
kunnen maken; want slechts die eene maal heb ik hem 
zien spelen. Het best was hij in het laatste bedrijf - ook 
een keurig tooneeitje, het rijk met draperieen versierde 
atelier van den schilder - en heel handig viel hij dood 
op den grond, den schildersezel meeslepend in zijn val. 
Dat laatste tooneel, waarin het verdronken CH-irchen wordt 
binnengedragen, - of eigenlijk niet binnen, want ze wordt 
neergelegd in een aangrenzend vertrek, door een portiere 
van het ateiier gescheiden, en aileen aan het slot wordt 
de portiere even opgelicht, - was met buitengewoon veel 
talent en indrukmakende soberheid geschikt. 

Het Berliner Theater is de schouwburg van Barnay. Ik 
hoorde er Kean, en hoe zonderling de intrige van het stuk 
ook moge wezen, uit het oogpunt van tooneelspeelkunst 
levert het eene verscheidenheid op die elken go eden speier 
in verrukking moet brengen. Barnay was voortreffelijk, 
niet het minst in het tooneeltje met de matrozen in den 
herberg, en onder de handen van den to on eel kapper, in 
de kleedkamer van Kean. Wat een verve! \Vat een na
tuurlijk gespeel<;le agitatie! Het kwam mij voor dat Barnay 
over een zeer goed gezel~chap beschikken kon, en wat mij 
het meeste trof was de vlugheid van het tempo waarmede 
aile rollen gespeeld werden en de volkomen harmonie van 
het samenspel. 

0, dat tempo! Dat onze Hollandsche tooneelspelers 
daarin bij de Franschen achterstaan, is misschien niet meer 
dan natuurlijk. Maar door hunne Duitsche collega's moesten 
zij zich daarin de loef niet laten afsteken. En toch, deze 
Berlijnsche tooneelspelers geleken halve Franschen. Altijd 
was er gang in het stuk, en dat Kean werd afgespeeld 
tusschen zeven uur en ruim half tien, lag niet aileen aan 
de kortheid der entr' actes en de vlugheid waarmede de 
machinisten het decoratief verschikten. Ook de spelers 
konden hun deel nemen van den dank waarmede de vlug
heid der vertooning door het naar Pschorrbier smachtend 
publiek beloond werd. 

Het Deutsche Theater, vroeger de schouwburg van Kainz, 
heeft iets van zijn prestige verloren. Het gaf in de dagen 
die ik te Berlijn doorbracht, eenvoudige comedies en kleine 
volksstukken. Het succes van Haubenlerche was juist voorbij, 
men speelde Die Kl·nder der Excellenz, een onschuldig 
dramaatje, dat zich geheel en al beweegt om de vraag, hoe 
cen speelschuld van vierduizend Mark, door een garde
luitenant gemaakt, beta aid zal worden. De komische effecten 
werden hoofdzakelijk teweeggebracht door het Keulsch 
dialect van een majoor, een vriend van de generaals-weduwe 

en van hare kinderen, en door een jong Amerikaan die 
gebrekkig Duitsch spreekt en o. a. zegt, dat hij moeite heeft 
»gemeine W orte" te vinden. 

Maar het spel was weer alleraardigst. De bekende en te 
Berlijn zeer gewaardeerde komiek Engels speelde de rol 
van den majoor met groote »Gemiithlichkeit" en zander 
eenige overdrijving in grime, spel of voordracht. Allerliefst 
klonk de stem van Fraulein Lehmann, een pendantje van 
onze Alida Klein (evenals deze ook de Haubenlerche) en, 
behalve de Frau Excellenz, die vervelend koud declameerde, 
waren al de spelers geheel voor hun taak berekend. 

Mijn Korte »Theaterreise" in een drietal Berlijnsche 
schouwburgen heeft bij mij den alleraangenaamsten indruk 
achtergelaten. Gaarne had ik Shakespeare of Ibsen zien 
vertoonen, gaarne een hooger denkbeeld gekregen van de 
moderne tooneeldichtkunst der Duitschers, (ongelukkig ont
ging mij de opvoering van Hauptmann's Einsame Menschm 
in het Verein »die freie Buhne".) Maar de tooneelspeel
kunst der Berlijnsche ar.tisten yond ik, vergeleken bij het
geen zij een jaar of acht geleden was, zeer veranderd en 
verbeterd; de dictie was eenvoudiger en natuurlijker ge
worden; spel en tooneelschikking beide waren met veel 
kunst geregeld, en het »Gesammtspiel" was merkwaardig vlug 
en goed. De groote tooneelspelers mogen op dit oogenblik 
te Berlijn niet talrijk zijn, overal herkent gij den arbeid 
van een bekwamen directeur en vooral van eene artistiekc 
regie. 

De lokalen waren behoorlijk, doch niet bovenmatig, ver
warmd, en de electrische verlichting, - die te Berlijn bijna 
overal het gas hceft vervangen - geeft gelegenheid om 
gedurende de voorstelling het publiek geheel in het donker 
te plaatsen en aile licht op het tooneel te concentreeren. 
Ook op het tooneel heeft de clectrische gloeidraad zich 
overal, tot in de beweegbare lampen toe, genesteld. En 
het leek wei wat dwaas, het was zeer weinig realistisch, 
toen, in Sodom's Ende, het arme CHi.rchen een klcine hang
lamp moest aansteken en zij, op de tafel geklommen, een 
lucifertje afstreek en hct glas oplichtte, dat haar vlammetje 
op eens in die hanglamp een schitterende peer uit Edison's 
fabriek deed ontgloeien 

001. de ruimte der couloirs, de foyer, met het onmis
bare, rijk voorziene buffet, maakten een prettigen indruk en 
lokten uit tot het bezoeken van den schouwburg. Alleen,
de drawback van het »gemaszregeit werden" ontbrak on
gelukkig niet. Toen ik, in de pauze aileen in den foyer 
rondloopend, op Parijsche manier, mijn hoed had opgezet, 
werd ik dadelijk door een of anderen Inspektor op den 
schouder geklopt en werd mij het verzoek gedaan »den 
Hut abzulegen". Ik zag het oogenblik aankomen dat mij 
ook zou worden gelast, bij het buffet mijn »belegtes 
Brc"itchen" met »2unge", »Wurst" of »Schinke" en mijn 
Seidel Bier te gaan halen. Maar gelukkig liet men mij vrij 
om, in onderscheiding van mijn Duitsche medebezoekers, 
ditmaal eens niet »etwas zu genieszen". 

A. G. v. H. 

SHYLOCK. 
Eenigen tijd geleden heeft de Vereeniging »het N eder

landsch Tooneel weder een paar malen den Koopman van 
Venetiii gegeven. Over de opvoering, die tot weinig nieuwe 
opmerkingen aanleiding gaf, wil ik niet spreken; een enke! 
woord over het stuk zelf moge hier eene plaats vinden. 
Vraagt men of ik dan over het stuk iets nieuws te zeggen 
heb, na al hetgeen daarover reeds geschreven is, dan zal 
mijn antwoord moeten luiden: »Waarschijnlijk niet", maar 
het stuk heeft mij weder zeer onbevredigd gelaten en daar
door ben ik er over gaan denken en lezen en heb een 
stuk over mijn onderwerp gevonden, dat in elk geval het 
mededeelen waard is. Ik hoop dat men mijne eigene op
merkingen er bij zal willen slikken. 
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FRANCISQUE SARCEY heeft in December I889 in een ! 
zijner Maandagsche kronieken in den Temps eene curieuse 
beoordeeling van den Koopman van Venetie gegeven, naar 
aanleiding eener opvoering van Shylock, comedie en trozs actes 
et en vers de M. Edmond Haraucourt d'apres Shakespeare", 
in het Odeon. De Fransche criticus noemt het stuk, schrikt 
niet, Shakespeare-commentatoren en devoten, eene opere/te, 
of Hever eene feerie-operette, waarin de muziek vervangen 
is door poezie en dat weI door poezie van Shakespeare! 
En hij blijft de bewijzen niet schuldig: wat is Portia, die 
rustig te Belmont haar vrijers zit af te wachten, anders dan 
une reine d'operetle? de drie kistjes, waaruit de pretendent 
moet kiezen, terwijl een misgreep hem zal dwingen levens
lang ongetrouwd te blijven? un moyen d'operette; Bassanio 
kiest en kiest (toevallig?) goed - de gelukkige geeft zijn 
hart lucht in charmante verzen, die thans cavatines en duos 
zouden geweest zijn . 

Zoo gaat het voort. Shylock zal Antonio een pond 
vleesch uit het lijf snijden, maar niemand gelooft aan zulk 
eene fumistene; daartegen wordt natuurlijk weI een mid
deltje gevonden, een middeltje qui sent son opere/te d'une 
heue. Portia verkleedt zich als advocaat en wordt door 
niemand herkend, zelfs met door Bassanio: Est-ce que no us 
ne nageons pas en pleine operette? enz. J a, zelfs schrij ft Sar
cey: »1/e cherchez pas dan cette piece, non plus que dalls 1I0S 

operetles, du bon sens 1113 de la raz:wn. 
Ik vermoed, dat slechts weinigen der talrijke toeschou

wers, die den Koopman van Venetie zagen, hetzij met 
Bouwmeester, hetzij met Possart in de rol van Shylock, het 
met Sarcey eens zuBen zijn. Hoe, eene operette, met zulk 
eene tragische rol als die van Shylock, met zulke aangrij
pende tooneelen, als het gesprek van Shylock met Tubal 
en de terechtzitting? N een, veeleer zullen zij het eens 
zijn met GERVINUS, dat wij hier hebben een stuk »voll 
der tiefsten Lebensweisheit". Nu, eene operette vol levens
wijsheid, eene philasophische operette schijnt vrU onbe
staanbaar en toch zal men zien, dat Sarcey en Gervinus . 
zooveel niet verschillen, wanneer men maar eenigszins 
rekening houdt met de lichte, · fransch-geestige manier van 
den een en de zware duitsch-philosophische wijze van 
behandelen van d~n ander. 

Beide critici zien in Antonio en Portia de hoofdpersonen 
van het stuk; het middelpunt der handeling is Portia, 
l'heroine idole volgens Sarcey, die bedeutendsle Geslalt in 
unserem Drama, volgens Gervinus. Shylock dient voorna
melijk om de tegenstelling met deze edele vrouw en dien 
opofferenden, kalmen man door zijn rusteloos jagen naar 
geld te sterker te doen uitkomen. Shylock wordt door Sar
cey en Gervinus beiden gehouden voor een persoon, die 
niet de minste sympathie verdient, die verfoeid of uitge
lachen moet worden: Gervinus beklaagt zich er over, »dass 
in dieser Zeit der Verwilderung von Kunst und Sitte die 
Gemeinheit und Verriicktheit so we it gehen konnte, aus 
dies em Auswurf der Menschheit auf der Biihne einen Mar
tyrer zu machen", Sarcey noemt den woekeraar »un monstre 
grotesque, sur Ie nez de qui tombent a l'envi d'effroyables 
nasardes, (contre lequel) to us les moyens sont bons". 

Dus - Shylock wekt geen medelijden op in den toe
schouwer, moet het ten minste niet doen. En wat zien 
wij, overal waar de Koopman van Venetie gespeeld wordt? 
Shylock is de eerste rol, die door groote kunstenaars altijd 
begeerd wordt, om wien het geheele stuk gespeeld wordt. 
Irving, Bouwmeester, PO!lsart maken hem tot een man 
voor wien men schrikt maar die toch medelijden en zelfs 
sympathie inboezemt en de dame, die naar Sarcey's ver
haal van Shylock zeide: »Ie pauvre homme, on lui fait une 
injustice", vindt thans bij iederen toeschouwer instemming. 

N u geloof ik niet, dat Shakespeare hier eene onrecht
vaardigheid heeft willen laten begaan, wij moe ten niet ge
gevoelen, dat hier een persoon is, die medelijden verdient, 
want in dat geval zouden wij er geen oogenblik aan twijfe-

len of hij wordt in een woord gemeen behandeld. Het 
geld dat hij uitleende, krijgt Shylock niet terug; zijn ge
heele vennogen wordt hem afgenomen, hij moet goed
vinden, dat zijne dochter hem is ontvlucht met medene
ming van aile kostbaarheden, die zij maar grijpen kon, 
hij moet om genade smeeken en zijn godsdienst afzweren 
en een Christen worden! En dat alles, om de drie ver
liefde paren in het laatste bedrijf kalm te kunnen laten 
minnekoozen,· aileen, opdat bij Bassanio onder zijn zoet 
gefluister niet de minder pleizierige herinnering zon opko
men aan eell vriend, die door zijn, volstrekt niet onmiddel
lijk, toedoen het leven had verl6ren, opdat Jessica, wan
neer dit juffertje tenminste tot zoo iets in staat is, niet het 
onaangename gevoel zou hebben, dat zij de ringen aan hare 
vingers gestolen had. 

Shylock moet ons koud laten; wat er met hem gebeurt, 
moet ons onverschillig zijn, zooals b. v. in een operette het 
lot van den ouden rijken minnaar ons onverschillig is, wan
neer de jonge luitenant aan het einde van de derde acte 
de held in maar in zijne arm en mag sluiten. 

De tekst laat, meen ik, deze opvatting zeer goed toe. 
WeI zijn er stukken in de rol van Shylock, waarin hij 

terecht een beroep op de billijkheid schijnt te doen, o.a. 
de bekende passage (1. 3) waarin voorkomt: »Heeft een 
hand geld ?~' en die andere (III. I) van het bekende: 
»Heeft een Jood geen oogen ?", andere daarentegen, als 
het reeds bovengenoemde gesprek met Tubal en het meeste, 
wat hij zegt vool' den Doge, zijn zoo dllivelachtig, dat zij 
aile sympathie voor den spreker doen verdwijnen. Men 
bcdenke weI, dat wij door de thans geldende opvatting 
van de rol gunstig voor Shylock gestemd zijn, men gaat 
nu eenmaal om dzell Shylock te zien. Werd de rol zoo 
gespeeld, dat de Jood volstrekt geen sympathie opwekte, 
clan zouden de genoernde gedeelten, die v66r Shylock schij
nen te pleiten, toch zeer op hunne plaats zijn, om te ver
klaren hoe en waarom Shylock een Shylock geworden is. 
Hij is als aile J oden in zijn tijd, veracht en vertrapt, de 
Christenen scheId en en spuwen op hem, zonder dat hU 
zich kan verdedigen; wat· hij doen kan, is rente van hen 
eischen, hooge rente, en zoo tenminste hun geld naar zich 
toe hal en, en dit juist belet Antonio hem nog zooveel mo
gelijk. Zoo opgevat, verklaren en verontschuldigen deze 
passages eenigszins eenen man, die anders zonder genoeg
zamc red en bijna absolllut slecht zoude zijn, geven zij hem 
nog iets menschelijks. 

Het is den lezer duidelijk geworden, dat mijne onvol
daanheid over de voorstelling van den Koopman van 
Venetie, dus eigenlijk niet in het stuk, maar in de opvat
ting van de rol van Shylock haar oorzaak yond. 

Wanneer acteurs, die deze ral spelen, deden z()oals 
BURBADGE, die in den tijd van Shakespeare zelf Shylock 
voorstelde met een afschuwelijk uiterlijk, met rood haar 
eneen lang en neus en hem in een woord zoo afzichtelijk 
maakten, dat men blij was, als hij niet op het tooneel was, 
zou het stuk een beter geheel worden. Hetzou dan, meer 
dan thans, een strijd worden tusschen het geld en de 
liefde, een strijd, die in de lieve vijfde acte, welke niet 
meer achteraan zou komen hinken na de gerechts-scene, 
met een volkomen triomf der liefde zou eindigen. Maar 
zou Sarcey wei zoo ongelijk hebben, met zulk een stuk 
een operette te noemen? 

Ik ben zeker dat Shylock nooit zoo gespeeld zal worden, 
als ik boven aangaf, en zou dit ook niet verlangen. Ret 
stuk zou juist datgene verliezen wat den toeschouwer nu 
het meest interesseert en zou zeker veel te lang worden. 
In Parijs had de acteur, die voor Shylock speelde lliet 
£link partij gekozen: ,hij was ni terrible ni /!rolesque. Het 
resultaat was natuurlijk niet schitterend. Ik beproefde dan 
oak slechts eene verklaring te geven van den eenigszins 
vreemden indruk, van den indnik van tweeslachtigheid, 



dien het stuk m. i. bij de tegen woorclige opvatting nood
zakelijk moet geven. 

J. K. 

HEDDA GABLER. 
Eerst was ik van plan geweest IBSEN'S laatste werk te 

lezen en daarna zooveel mogelijk mijn volle impressie weer 
te geven, maar nu, nadat ik lferlda Gabler gelezen heb, 
vind ik, ingaande in mijzelf, daar bovenal de behoefte om 
mij 't karakter van de hoofdpersoon duidelijk te maken. 

'Dat aileen wiL ik dan ook trachten te doen en niets 
anders. Niet uitschreeuwen hoe mooi ik 't wel vind, niet 
er naar springen om een uitdrukking te vinden voor mijn 
bewondering, aileen pogen te begriJpen, waarom dat vreemde 
wezen, Hedda Gabler, deed zooals zij deed. 

Want ik geloof dat ik haar begrijpen kan. Ik geloof, dat 
haar daden uit haar zelf kunnen worden verklaard, . als de 
noodzakeL\jke gevolgen van temperament en karakter, dat 
zij, in een woord, zoo handelt omdat zij zoo handel en 
IIIOe! en niet omdat Ibsen dat hier juist 7.00 gewild heeft, 
opdat hij deze of gene moraal 20U kunnen preeken. 

En als ik dat gedaan heb, als ik den sleutel heb ge
vonden die op haar karakter past, dan weet ik, dat mij 
dat bevrediging zal zijn. 

Maar dit eene woord van verrukking moet ik hier toch 
plaatsen: dat ik geloof dat Ibsen nooit, neen nooit! hooger 
kunst heeft gemaakt, dan toen hij, zonder tendenz, zonder 
bijgedachte, louter om zijn zelfs wiL, schreef dit drama van 
starre grootheid, dit Drama van de Verveling. 

En nu tot Hedda Gabler. 
Ik zie haar z66: 
Een aristocratisch, mooi melS]e, maar zonder levenslust. 

Een slaphangend leven zonder eenige energie. 
De machine loopt traag bij haar, zij heeft geen enkele 

spontane beweging of gedachte, alles voelt zij langzaam en 
moeilijk in zich worden, en dat maakt 't leven zoo pijnLijk 

Daarbij is door afkomst en opvoeding haar gevoel zie
kelijk fijn Qntwikkeld geworden .. Afschuw van al wat laag 
en gemeen is, schoonheidsliefde en luxe-behoelte zijn de 
drie zichtbare kanten van dat gevoel. Alles moet harmo
nisch, welluidend, aristocratisch zijn, zal 't haar uberhaupt 
mogelijk zijn te bestaan. . 

Uit die twee samen: gebrek aan levenslust en hoog ge
voel kan ik mij voor een deel haar verveling verklaren. 
Wat zou er in dit lage leven zijn dat haar aantrok, waar
voor zij belangstelling kon gevoelen? 

Integendeel, 't leven schuurt haar van oogenblik tot oogen· 
bLik als een haren kleed de zachte huid en de menschen 
hinderen haar door hun bestaan aileen reeds. Zij veracht hen 
in hun klein gedoe, waaraan ze met de groote ,woorden: 
Liefde, Ontrouw, Moraal enz., een glimp van hoogheid 
trachten te geven. 

Maar 't is niet waar: zij zijn vulgair en hun daden zijn 
't, en daarom heeft zij een hevigen afkeer van die woorden, 
omdat zij de doorgaande gemeenheid en kleinheid van wat er 
door verstaan wordt heeft ingezien. 

Maar ook van wat men »volkomen natuurlijk" noemt, de 
kinderkrijgerij, heeft zij afschuw. 

Het beestelijke en gewoon burgermenschachtige daarin doet 
haar g,;voel zeer, en haar opzien tegen alles wat daad heet 
maakt haar bang voor de moeite en pijn, die er mee verb on
den zijn. 

En hoe meer nu Jijrgen Tesman en de tantes haar met 
die zaak lastig vallen, hoe grooter haar weeheid wordt van 
dat alles ... 

Hoe meer Liivbot'g en Brack haar van liefde spreken, 
hoe cynischer zij hen terugwijst. 

Al wat vulgair, banaal, hevig en grof is, h:lat zij. Tesman, 
de tantes en ook ten slotte Brack zijn haar tot ergernis 
in hun doen en spreken. Dat is aIles een wereJd waar-

buiten Z\j staat. Soms, in een opgolving van toom en wrok 
over wat zij haar doen lijden, overvalt haar plotseling de 
lust hen pijn te doen of schrik aan te jagen, zooals met 
den hoed van tante en de pistol en op 't eind van het 
I ste bedrijf. 

Hedda is met Tesman getrouwd omdat haar jongell1eis
jesleven haal begon te vervelen en 't onbekende van het 
bestaan eener getrouwdc vrouw haar aantrok. Bovendien 
zag zij Tesman aan voor iemand die cen toekomst had, 't ver 
brengen kon. Zij zou dan, als ministersvrouw of zoo, 
macht krijgen, intrigeeren, een gansche reeks van nieuwe, 
onbekende emoties... Wei de 1l10eite waard om een 
uitgeknepen Leven voor dat andere onbekende te verwisse
len, waarbij nog komt dat Tesll1an haar 't comfort beloofde, 
waaraan zij gewend was en waarvan zij na haars vaders 
dood wellicht afstand z()u moeten doen . . . . 

Z66 trouwde zij met Tesman, deels uit bereKening, deels 
uit verveling. 

Maar nu na 't huweLijk. 
Die lange zes maanden met J ()rgen aileen op reis, met 

hem altijd bij zich, hem en zijn stoffige conversatie, hebben 
haar uitgeput, haar nog prikkelbaarder dan anders gemaakt. 

Zij heeft geen illusies meer omtrent 't huwelijksleven, 
en weet nu ook wat zij van Jargen's capaciteiten denken 
moet. En bij de thuiskomst begint nog grooter marteling. 

Daar is Jiirgen, die iedereen vraagt of zijn Hedda er 
niet »bloeiend uitziet", en de tantes, die op de loer lig
gen of er ook een neefje moet komen, en de benarde 
finantien . , .. 

Plotseling wordt zij herinnerd aan Ez'lert Luv90rg, 
haar vroegeren vertrouwden kameraad. Hem heeft zij 
altijd anders aangezien dan haar overige omgeving. 

Eerstens was hij een losb01, dat is: iets aantrekkelijk
ongewoons in tegenstelling tot de gewone, vervelende so
liditeit, maar dan ook heeft zij, omdat haar eigen bestaan 
zoo eIlendig benauwd en troosteloos is, zich in haar ver
beelding een ander ideaal leven opgebouwd, dat Lavborg 
scheen te verwezenlijken. 

Een echt, waar leven, natuurlijk en frisch. Een, waarin 
men toe gaf, vrij uit, aan zijn neigingen, zich niet storend 
aan bespottelijke convenances, juffrouwengebabbel en »over
wegingen van het gezond verstand", in een woord: een 
leven waarin men zz'ch zeif durfde zijn. Z66 leefde EiLert 
meent Hedda; hz'j had levensmoed, hij, de eenige! ... 

Bovendien heeft zij zijn gezwabber ge'idealiseerd, zij 
denkt 't zich als orgien in groote zalen, waar de gas ten 
aanzitten »'t hoofd omkranst" en drinken uit zilveren 
bekers, waar geest is en welsprekendheid, iets hoog-poetisch, 
van woeste schoonheid, waarvan de enkele gedachte reeds 
verfrischt en bevrijdt uit de benauwde atmosfeer van het 
dagelijksch leven! O! als zij ook den moed had, de gan
sche zwaarwichtigheid van haar aangeleerd leven van zich 
af te gooien en zich zelf te zijn, als zij moed had waarlijk 
te leven, dan zou dat bestaan, zoo kwellend nu, toch 
misschien nog blijken de moeite waard te zijn .... 

Ondertusschen yond zij genoegen in haar excentrieke, 
geheime verhouding tot Lovborg. 

Maar toen 't een beetje geduurd had, wou hij er ernst 
van maken en verdween voor haar al wat er aanlokkelijks 
in hun omgang was. 

Dat was immers weer 't gewone, 't bete-gewone: liefde, 
een engagement misschien weI. .. Dat nooit! 

Maar op dien avond - zoo begrijp ik Hedda's beken
tenis aan Lovborg - streed zij niet tegen Eilel t aIleen, 
maar ook tegen zichzelf. Wat hij wilde, deed haar gevoeJ 

, zeer, maar dat zij bij zich zelf een dito drang waarnam 
als de zijne, ergerde haar 't allermeest. Zij voeLde zich laf 
tegenover hem ... 

Aan dit alles denkt Hedda bij 't zich herinneren van 
Lovborg. 

Hij was de eenige voor wien zij iets voelde, de omgang 



met hem was 't eenig genoegelijke in haar leven, grijs van 
stille eentonigheid. 

Dan 't bezoek van mevrouw Thea Elvstedt; Hedda's 
nieuwsgierigheld is gewekt en zij dwingt 't naleve vrouwtje 
de verhouding te biechten waarin zij staat tot haar man en 
tot Lovborg. 

. Hedda begint nu groote pijn te voelen, pijn vanjaloezie, 
niet omdat Lovborg de Kleine Thea lief heeft, maar op 
Thea's invloed, op 't bezit van zekere eigenschappen, die 
haar, 't domme laaggeachte schepseltje, deden verkrijgen, 
wat zij, Hedda, met al haar schoonheid en verstand nooit 
verkregen zou hebben. 

Van Thea is Kracht uitgegaan, van haar nooit. 
Maar dan, wat haar 't meest hindert, dat is de vulgair

heid van die »oprichting" van Lovborg, 't weer brengen 
op '~ goede pad, niet door eigen kracht, maar door een 
onbeduidend vrouwtje: het onware, samengeknutselde »betere 
leven", dat hij heeft begonnen. 

Het doet Hedda zeer in haar gedachten Eilert z66 
te zien. 

Zij vereert hem nog en heeft hem lief, (al wil zij zich 
dat ook niet bekennen, om het ordinair-sentimenteele van 
het woord, en van de zaak), en zij heeft vertrouwen in 
hem, »hij zal sterk zijn". 

Zoo besluit zij dan hem aan zichzelf terug te geven. 
Hij moet weer zichzelf worden en, 't ga hoe 't wil, zijn 
noodlot volgen. 

Dat plan van haar geeft haar bevrediging in drie opzichten. 
Eerstens: zij kan lucht geven aan haar jaloezie op Thea, 

dan geeft 't emotie, dat spelen met vuur, 't is iets roman
tisch, de-eentonigheid-brekends en ten slotte geeft 't haar 
weer den Eilert Lovborg terug, zooals zij zich hem 
droomde, den krachtigen man, van wien zij meent dat hij 
aileen in de oogen van de pieterige brave Hendrikken zich 
te buiten ging .... 

Zij brengt hem er toe naar 't heerenpartijtje te gaan en 
ze is vast overtuigd, dat hij zal terugkeeren, weer zichzelf, 
,-._ 'och genoten hebbend de volheid van het leven, meer 
dan de anderen . . . . 
. Hij zal terugkomen, »verhit en vroolijk, met omkranst 

hoofd". 
Maar 't geschiedt anders. 
Onder 't verhaal van raad Brack, voelt zij 't poetische 

waas, waarmee zij Lovborg omgaf, verdwijnen. De di
stinctie, waarmee hij zich in haar denken altijd gedragen 
zou, tot zelfs in zijn drinkgelagen, wijkt van hem. 

Hij heeft zeer vulgair gedaan, hij is aangeland bij Diana, 
die een »soort" zangeres is, en heeft daar zelfs gevochten. 
»Toen had hij geen Krans van wingerdbladen om 't 
hoofd!" .... 

N u krijgt Hedda zijn boek in handen, 't boek dat haar 
hindert, want Eilert heeft 't met Thea samen geschreven. 

Toch is zij nieuwsgierig te weten wat 't is. 
In haar onderzoek wordt zij gestoord door Lovborg 

zelf, die in een overspannen toestand Thea komt aan
zeggen, dat 't voortaan uit is tusschen hen beiden. Hij heeft 
de proef niet doorstaan; deze nacht zal de eerste zijn 
van een lange reeks, dat weet hij; een leven, zooals zijn 
vroegere, staat weer te beginnen en daartoe heeft hij nu 
geen moed meer. 

Thea heeft haar invloed ten goede op hem verloren. 
Het boek dat zij samenschreven, Thea en hij, dat Thea 
voor hem vertegenwoordigde en dat hij meenam als een 
talisman ... is weg nu, in 't vuil gedrang van den nacht 
verdwenen, schandelijk verloren. 

Thea's reinheid kon hem niet bewaren, en zal dat ook 
verder niet kunnen. 

Zoo wil hij er dan een eind aan maken. 
Aan Hedda, de vroegere kameraad, zegt hij dit alles, 

aan Thea verzwijgt hij. wat hij voor haar 't ergste gelooft 
om te dragen. 
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II 
I Wil hij sterven, dan moet hij ten minste mooi sterven, 
i als hij dan niet mooi leven kan, meent Hedda, en zij 

vraagt 't hem als een gunst, dat 't in schoonheid gebeuren 
moge , als hij zich zelf vemietigen wiI. 

Dat aileen kan hem haar achting doen behouden: een 
herolsche dood . 

Voor dat groote werk geeft zij hem een der weinige 
dingen, waaraan zij hecht: een van generaal Gabler's 
pistolen. 

Uivborg gaat . .. en nn werpt, blad voor blad, Hedda 
zijn manuscript in 't vuur. Hem kan 't niet meer dienen, 
't kon hem niet eens schelen te weten waar 't gebleven 
was, en wat zou ook zijn leven anders en beter zijn als 
hij 't weer bezat? ... 

En haar, Hedda, is dat boek een ergemis in haar bran
dende jaloezie: Lovborg's en Thea's kind. 

Als Tesman van het verbranden hoort, bedenkt hij aller
eerst dat zoo iets strafbaar is voor de wet, dan begint zijn 
goed hart medelijden te krijgen met Lovborg, die nu toch 
onschadelijk is, en vraagt hij Hedda, waarom ter we reid 
zij toch zoo iets bed reef. 

Daar 't nu wei wat al te veel moeite zou Kosten om 
J orgen haar motieven te doen begrijpen, al zag zij ook 
niet op tegen de moeite der zelf-analyse, zegt Hedda 
doodkalm, dat zij 't om zijnentwil deed, dat ze niet ver
dragen kon dat Eilert meer zou zijn dan haar Jargen. 

En aan die mededeeling, die hem zoo gelnkkig maakt, 
voegt ze nag een andere, van haar aanstaand moederschap. 

Dat moet wel in onnadenkendheid gebeurd zijn, want 
als ze 't effekt er van op Jorgen vooruit gezien had, zou 
ze ' t zeker hebben binnen gehouden. 

Jorgen wordt eenvoudig gek van plezier. 
Een kind van hem, Jargen Tesman, en van de gevierde, 

veel begeerde Hedda Gabler! De tantes moeten 't weten 
en ook de meid moet 't weten! 

Hedda voelt al de pijn vooruit van al die verschillende 
vreugdens, die zij over zich heen zal moeten laten trekken; 
en pijnlijk duidelijk ook wordt haar de tijd die nu komen zaI. 

Het gefriemel aan haar en om haar, 't geleuter van al 
die gewichtigdoende menschen, dan de zaak zelf, die alles 
kwetst wat er in haar is van gevoel, 't klein burgerlijk ge
tob, de pijnen, de nachten zonder slaap. . .. En dat alles 
voor het kind van Jorgen Tesman! 

Dit is de eerste aanleiding tot haar dood. 
Dan komt Brack 't bericht brengen, hoe ellendig Lovborg 

gesLorven is, en brengt haar den tweeden slag toe. 
Want te midden van 't lage, grove. vermoeiend gemier 

om haar heen, was 't haar een troost te weten, dat er 
tenminste cen mensch was, die iets vrijwillig-moedigs durfde 
doen, die eens niet laag was in die eene daad, zooals aile, 
aile anderen. V oor haar viel op dien dood van Ellert, 
met majestueuze kalmte zich zelf toegebracht een »glans 
van onwillekeurige schoonheid". 

Een wezen was er toch, die zelfbewust durfde heengaan 
uit 't leven, to en hij er genoeg van had, die met eigen 
hand trotsch durfde ingrijpen en niet te laf was of te stom 
om over zijn eigen lot te beschikken door rustige, klaar 
bewuste zelfvemietiging. 

Van dit alles is nu niets. 
Lovborg is gestorven bij ongeluk, door een schot in 

den buik nog weI! 
Misselijker kan 't moeilijk. 
Ook hij dus niet .... 
En als dan ten slotte Brack met zijn dilemma komt: 

schandaal of.... een »menage a trois", waarbij raad 
Brack, die toch ten slotte ook een »vakman" is zoo 
goed als de anderen, »de eenige haan in 't kot" zal 
zijn en Hedda Gabler zijn onderdanige dienares, en die 
twee anderen saampjes zoetjes Eilert's en Thea's kind weer 
gaan zitten opbouwen .... dan wordt 't Hedda toch 
waarlijk te benauwd hier beneden. 



Een hijgend verlangen naar rust en verlossing van zich
zelf en haar omgeving stijgt in haar, en, als Brack haar 
geruststelt, dat hij geen misbruik zal maken van zijn be
voorrechte positie, dan vindt L.ij dat weI heel vriendelijk 
maar wil toch liever sterven. 

Brack gelooft dat niet, zoo iets zegt men, maar doe! 
men niet. 

Dan zal hij 't zien. 
Eerst wenscht zij de anderen, Jorgen, Thea en den 

sceptischen raad, vriendelijk goede reis verder op hun 
platgetreden levenspaadjes, en legt zich dan neer op de 
kanape in de achterkamer om te sterven, in hooge, zelf
bewuste kalmte en gracie, zooals zij gewild had, dat Lov
borg gestorven ware .... 

Als 't schot gevallen is, bemerkt raad Brack dat men 
zoo iets toch somwijlen ook doet. 

Amsterdam, Jan. '91. F. C. 

PRACTISCHE KUNSTBESCHERMING. 
Voor eenige dagen ontving ik een brief, onderteekend 

»Anonymus", vergezeld van een bankbiljet van.l 100. -- . 

Uit dien brief bleek, dat de schrijver eene voorstelling van 
»Het Nederlandsch Tooneel" had bijgewoond en daar ge
troffen was geworden door het spel van drie jonge artisten, 
- wier namen ik meen hier te moeten verzwijgen. -
»Gaarne had ik een krans aan 't drietal aangeboden (schreef 
Anonymus), maar een krans is spoedig verwelkt en Hol
landsche artist en zijn in den regel niet rijk." Daarom had 
hij aan zijne hulde liever een anderen vorm gegeven, en 
nu verzocht hij mij de bovengenoemde som onder de drie 
jonge artisten te verdeelen. 

Het spreekt van zelf, dat ik mij gehaast heb aan dat 
verzoek te voldoen. En wanneer ik dit hier mededeel, 
dan geschiedt dit vooreerst, in de hoop dat op deze wijze 
de onbekende gever de goede ontvangst van zijn gift zal 
vernemen, en ten andere om op deze navolgenswaardige 
manier van jonge tooneelkunstenaars aan te moedigen de 
aandacht van vermogende tooneelvrienden te vestigen. 

Amsterdam, 10 Febr. '91. J. N. VAN HALL. 

POT POURRI. 
GEVATHEID. Den 6en September 1884 wercl door de 

Kon. Vereeniging He! Nederlandsch Tooneel voor de eerste 
maal vertoond Noord-Amerikaansclze Dames en Heeren 
(L'Oncle Sam) van SARDOU. 

Als het scherm voor het tweede bedrijf opgaat, is Tog, 
de knecht van den amerikaanschen parvenu Samuel Tap
plebot (Oom Sam), op het tooneel en houdt een praatje met 
een bezoeker ondanks het herhaald bellen van zijn meester. 
Ten slotte wordt dat bellen zoo hevig, dat de bediellde 
zich gereed maakt eens te gaan zien wat »Tapplebot", 
zooals hij hem noemt, verlangt, maar juist op dat oogenblik 
wordt de dem van het salon geopend en treedt Oom Sam 
zeIf op met een zakboekje en potlood in de hand. Dood
kalm zegt hij tegen Tog: »ik heb elf keer gebeld. Bier 
staat het genoteerd. Den eersten keer om tien minuten 
voor half zes:... het heeft dus net een kwartier ge
duurd . .. en dat kwartier ben je niet in mijll dienst ge
weest. .. Dat zal dus van je loon worden afgetrokken ... 
En als het weer gebeurt, zul je bovendiell mijn verloren 
tijd moeten vergoeden. Begrepen?" 

Als we gezegd hebben dat de rol van Oom Sam door den 
Hr. MORIN werd vervuld, dan begrijpt ieder dat die woor
den met den noodigen klem en ernst werden uitgesproken, 
en het gevolg is dan ook dat Tog, die zoolang zijn meneer 
er niet bij was een heel hoogen to on aangeslagen had, 
ootmoedig het hoofd buigt en heen gaat. 

Maar wat gebeurt er nu verder? 
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In dat zeIfde bedrijf moet Tog de gaskroon aansteken, 
die boven een canape-borne hangt, terwijl op die canape de 
dames LORJE en WELMAN in allerkeurigste rose en hemels
blauwe satijnen japonnen zitten te praten met Oom Sam. 
Bet ongeluk wilde dat de tooneelknechts de elegante gekleurde 
ball onnen van de gaskroon niet stevig hadden vastgezet, 
en dientengevolge kwam bij het opendraaien van de kraan 
een van die balonnen naar beneden, en brak die in duizend 
stukken. Onsteltenis van de dames Lorje en WeIman, 
ontsteItenis ook van den Hr. PLAS (Tog), want dat breken 
van dien ballon stond niet in zijn rol; maar onze eenige 
Morin verliest zijn tegenwoordigheid van geest niet, en 
voordat nog het gerinkinkel van het breken van den ball on 
had opgehouden, haalt hij zijn zakboek voor den dag en 
zegt tegen Tog: »dat wordt van je loon afgetrokken", 

Ret zal wei haast overbodig wezen te zeggen dat een 
daverend applaus den Hr. Morin bewees hoe zeer men 

. zijn gevatheid op prijs stelde. 

NIEUWE UITGA VEN. 
Del' Jesuit. Trauerspiel in 4. Aufzugen . 
Thies (G.), Ezelin. Drama in 5 Aufzugen. 
Levi (Sylvain), Le Thedtre indz'en 

. j' 1.30 

» 1.30 

» 9.90 

Barriere (Th.) et Capendu (K), Les faux bonhom-
Illes. Come die en 4 actes . 

Abbe (C.), Our great actors. In Portfolio . 
Hutton (L.), The American stage. With illustrations. 
Praga (Marco), De Boezemvriend, Tooneelsp. in 1 bedr. 
Poons-van Biene (E.), De Gelegenhezdsdichler. Blijspel 

» 1.10 
»16.25 
» 8.15 
» 0.50 

in 1 bedrijf. .. . )} 0-40 
Ruseler(G.),Die Stedinger. Ein Trauerspiel. 2e Auflage » 0.65 
Freund (J.), Biihnensterne. Bilder aus der Theaterwelt » 1.65 

geb. » 2.30 
Theater-Almanach (Neuer) fUr 1891. . geb. » 3.90 
Anzengruber (L.), Das vierte Gebot. V olksstUck. .» 1 .60 
Morsch (H.I, Goetlle und die Griechzsclzen Biihnendichter. » 1.65 
Koschat (Th.\ Aus den K I/'rtner Bergen. Singspiel. » 1.30 
Piening (E.), Die neue Feuerwehr. Lustspiel . » 0.60 
-- Am Gehurtstag des Kaisers. Lustspiel. » 0.65 
Denis (A.), Ritter Kunz von Schreckenstein. Burleske 

in 3 Akten. . . . . . . . . . .. » 1.30 
Jahrbucll des Ho/-Burgtheaters fUr das Jahr 189I. G~b. » 1.05 
Tolsto"i(GrafL.), Dz'eFntchtederAusklli·rung. Lustsplel. » 0.65 
Biihnen-AI711anach (Deutsclter) 55er Jahrgang. Brsg. 

von Th. Entsch . .. . » 4 25 
Trautmann (E.), Sudermann's Ehre. - Kunstwerk 

oder' Mache? . . . 
Mars (A.) et Desvallieres (M.), Les 12 .lemmes dl' 

Japhe!. Vaudeville-opcrette en 3 actes . . . .» I. ro 

ADVERTENTIEN. 

INHHLMHIJER'S Ka~in~t Inkt 
I 

I
' is preferent boven aBe andere Inktsoorten, 

hij is bij aIle soliede Boekhanclelaren verkrijgbaar. 

I

I Nederlandsehe Kabinet-Inktfabpiek 

I 
NEELMEIJER & CO, 

\ APELDOORN. 

I Werelutentoonstclling Parijs 1889 lilveren Meuaille! 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voar niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid van het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

'] J'v1AART 1891. xxe J AARGANG. 

IN H 0 U D: 

Officieel gedeelte: Oproeping redacteur. - AIgemeene vergadering. 
- Uit onze Afdeelingen. 

Niet officieeI gedeelte: Uit de AmsteIstad. - Uit de Maasstad. -
Een woord over Jones' »Judah". - Shylock.- Necrologie. -
Prijsvragen uitgeschreven door de Leidsche Studenten-Afdeeling van het 
Nederlandsch Tooneelverbond. - \Vedstrijd van Tooneelletterkunde, 
Stad Antwerpell. - Ingezonden. 

Officieel gedeelte. 

OPROEPING REDACTEUR. 
Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor de be

trekking van Redacteur van "het Tooneel", welke betrek
king 1 September a. s. moet aanvaard worden, worden 
verzocht voor 15 MAART a. s. zich schriftelijk aan te melden 
bij den ondergeteekende (Heerengracht 305). 

Amsterdam, De Alg. Secreiarz's, 

25 Febr. 1891. C. 1. VINKESTEYN. 

Algemeene Vergadering van het Nederlandsch 
Tooneel verbond. 

Het Hoofdbestuur maakt bekend, dat het op verzoek cler 
Afdeeling Utrecht bepaald heeft, dat de Algemeene Verga
dering den l.'jn April a. s. te Utrecht zal plaats hebben. 
De Afdeeling Utrecht heeft de leden van het Hoofdbestuar, 
de Eereleden van het Ned. Tooneelverboud en een afge
vaardigde van icdere Afdeeling uitgenoodigd tot bijwoning 
eener voorstelling van ;Koning Oedipus", tragedie van 
Sophocles, vertaling van lrot. Dr. H. van Herwerden, welke 
voorsteiling zal plaats lLjbcn op den vooravond van de 
Algemeene Vergadering des avonds te 7'/2 uur 111 den 
Schouwburg te Utrecht. 

Om de ~-.ooge prijzen der plaatsen kan het LTtrechtsche 
Afdeelingsbestuur slechts chi Afgevaardigde van iedere Af-

I cleeling z'n7J?teeren; meerdere Afgevaardigden zullen echter 
voor de gewone entreeprijzen toegang kunnen verkrijgen; 
stallesplaatsen zuIlen voor hen in de lIabi/lzez(l der genoo
digden worden gereser7Jeerd. 

N a de voorstelling noocligt het Afdeelingsbestuur het 
Hoofclbestuur en de Afgevaardigden uit tot bijwoning van 
een gezeIlige bijeenkomst ten hnize van den Heer F. J. 
Okhuysen, Kromllle Nieuwe Gracht. 

N a aHoop cler AIgemeene Vergadering zal er te 5 Vt, 
uur een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden 
ten huize van den Heer F. J. Okhuysen voornoemd a /4 
het couvert met inbegrip van I/~ Hesch w~jn. 

De beschrij vingsbrief der Alg. Vergadering zal in het 
volgende nummer van het Tijdschrift worden bekend 
gemaakt. 
Amsterdam, 2 Maart 1890' De Alg. Secretaris 

C. 1. VINKESTEYN. 

UIT ONZE AFDEELINGEN. 
AMSTEiDAM, 4 Maart 189I. Op een druk bezochte ver

n-aclerinO' der Amsterclamsche Afdeeling cleelde het Bestuur 
';'nedc, "dat het wegens de houding van eenige leclen bij 
gelegenheicl der Invitatie-Voorstelling van 13 Februari j.l. 
zijn manclaat in bandcn stclde van de lerlen. 

. N a een langdurige discussie vereenigde zicb de vergadering 
wet bijna algemeelle stemmen met cen motie v.an den 
Heer Scholten, luidende als voIgt: »De vergadenng, ge
hoord dc inlichtingen van het Bestuur en de debatten, 
het voorgevallene op dell a vond van 13 Febr. betreurende, 
verzoekt het Bestuur op zijn besluit om tf te treden terug 
te keeren". Het Bestuur beclankte de leclen voor het ver
nieuwde bewijs van vertrouwen en trok zijn verzoek om 
ontslag in. In het volgende nummer geven wij een meer 
uitgebreid verslag van deze vergadering. 
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N iet Officieel Gedeelte. 

urT DE AMSTELSTAD. 

Vrijdag 13 Februari j. I. werd aan de leden van de 
Amsterdamsche Afdeeling van Het N ederlandsch Tooneel
verbond en hunne dames eene soiree aangeboden. Het 
bestuur had rekening gehouden met de verschillende sma
ken der leden en een zeer gevarieerd programma saam· 
gesteld, dat door leerlingen van de Tooneelschool en acteurs 
van Het Nederlandsch Tooneel, den Salon des Van'eNs en 
Tivoli zou worden uitgevoerd. Dat voor afwisseling ge
zorgd was, bleek reeds uit de namen der schrijvers: Hooft 
en Des Roseaux, Vondel en De Schoolmeester, Staring 
en Wilkama, waarbij nog Gorter moet gevoegd worden, uit 
wiens lI-fei een fragment werd voorgedragen door Mej. 
TIT1A VAN GELDER. Deze voordracht kwam door ver
schillende omstandigheden niet tot haar recht, zoodat ik 
daarover niet zal spreken. Evenmin wil ik uitweiden over 
het spel van de leerlingen der School in De MU1S en over 
hunne voordrachten. Het publiek hoort de jongelui altijd 
gaarne en riep hen ook nu weer allen terug. 

De »dramatische schets" van W1LKAMA, Het Theerandje, 
die in December in den Gids verscheen, zal zeker vefen 
onder het publiek bekend geweest zijn; dit was m. i. voor 
het stukje een groot voordeel. De toeschouwer wordt naar 
mijne meening niet genoeg op de hoogte gebracht van 
hetgeen gebeurd is vo6r het stuk begint, al is het gesprek 
van de kamenier met de keukenmeid lang genoeg, en daar· 
door is hij niet voorbereid op hetgeen gebeuren zal. Sarcey 
spreekt in zijne Maandagsche kritieken voortdurend over 
het belang van voldoende »preparations": het voornaamste 
tooneel van Het Theerandje, het optreden van en het ge
sprek met Van Ederlt!, is niet »geprepareerd". Dit hindert 
niet den toeschouwer, die bet stuk door lezing kent, wei 
hem, die het door de opvoering leert kennen. Men is 
eerst geheel op de hoogte van den toestand gesteld, als 
het stuk aan het 21 ste van de 25 tooneelen is gekomen. 
Tech zijn er enkele tooneelen, die gerekt zijn, o. a. het 
gesprek van AntOinette met Euland. De dialoog is echter 
vloeiend en gemakkelijk en er komen, naast enkele ge
zochte aardigheden. eene mcnigte aardige zetten in, die 
vee! goed maken. »Wel aardig", dat is, dunkt mij, de 
indruk, dien het publiek moet hebben gekregen. 

Er moet bijgevoegd worden, dat het stukje door den 
heer TOURNIA1RE (waarom laat deze acteur zich telkens 
»bij open doek" terugroepen?) goed en door de dames 
HOLTROP-VAN GELDER en LOR]E zeer goed gespeeld werd: 
de bouquetten, die de dames van de bestuurders der 
Afdeeling ontvingen, waren ten volle verdiend. De heer 
ROl]AARDS beviel mij niet; hij was veel te dramatisch; 
eenmaal zelfs Hep hij met den echten ouden tooneelpas 
naar den stoel, waarop zijn hoed lag. 

Het succes van De KoffiJcvelHng uit de gedichten van 
den SCHOOLMEESTER was slechts matig. Het best was het 
begin van het eerste bedrijf, het gedeelte, dat de School
meester schreet, toen hij op aanraden van Jacob van Len
nep beproefde de twee vroeger geschreven bedrij ven tot 
een geheel stuk uit te werken. V ooral dit gedeelte be vat 
eene menigte dwaasheden, die door den heer POOLMAN 
en mej. HERBERICH goed werden gezegd en herhaaldelijk I 

een luid gelach deden ontstaan. Ret overige beviel minder, 
vooral to en de heer Pool man niet meer op het tooneel 
was en de voorstelling liep flauw voort tot het plotselinge 
slot. Maar dat het succes van het stuk niet zoo groot 
was, als sommigen verwachtten, !nag niet geweten worden 
aan den schrijver, die het zeker niet voor opvoering be
stemd heeft. 

Het succes van den avond werd behaald, - en de School· 
meester moge zich in zijn graf daarmede troosten over 

zijne Koffii-veiling, - door De Boterham en de Goudzoeker. 
Dit gedicht stond wei niet op het programma, maar dat 
verhinderde niet, dat het door een der leerlingen van de 
Tooneelschool alleraardigst werd voorgedragen. 

De leden der afdeeling Amsterdam hebben een gezel
ligen avond doorgebracht, waarvoor zij hun bestuur dank
baar mogen zijn. 

* * * 
Het Nederlalldsch Tooneel heeft voor zeer volle zalen de 

eerste voorstellingen gegeven van De Hinderpaal, het nieuwe 
stuk van ALPHONSE DAUDET, dat slechts eenige weken ge
leden zijne premiere beleefde in het ThMtre du Gymnase 
te Parijs. Daar heeft het stuk vee I opgang gemaakt en het 
blijft op het affiche tot den dag, waarop de directeur, door 
zijne contracten gebonden, een ander stuk moet doen op
voeren. Ook in ons land is het met eenigen ophef aan
gekondigd: »Het N ederlandsch Tooneel" werd geprezen, 
dat het zoo spoedig het handschrift had aangekocht en ook 
hier werd een groot succes voorspeld. N u gun ik der 
»Vereeniging" van harte gaarne goed bezette zalen en mooie 
recettes, maar dat zij met dit stuk bereikt worden, bevalt 
mij toch niet. Zeker, als het publiek na ieder bedrijf de 
acteurs een, twee, driemaal terugroept en met enthousiasme 
toejuicht, moet er weI iets goeds te zien zijn gewecst. 
»Le public a toujours raison" zegt Sarcey. 

Het zou trouwens dwaas zijn tegen te spreken, dat er 
in De Hznderpaal veel goeds is. Het stuk boeit, er zijn 
touchante toonee!en in, het geeft soms stof tot Iachen, 
geeft gelegenheid tot goed speI en lieve decors, men amu
seert zich - alles, wanneer men eerst maar wiI aannemen, 
dat hier cen plausibele intrige, een vaste knoop, een wer
kelijke hinderpaal is. Men kent den inhoud van het stuk 
uit de uitvoerige uiteenzetting in ons nO. 7, en weet dus, 
dat het engagement van Didier d' Alein met Madeleine de 
Remondy verbroken wordt door haar voogd, wanneer deze, 
die zijne pupil en haar geld voor zich zelf begeert, ver
neemt, dat de vader van Didier krankzinnig is geweest en er 
dus (!) veel kans bestaat dat Didier het ook zal worden. Dus 
eene herediteits-quaestie? J a , maar zoo onzuiver mogelijk 
gesteld. De vader van Didier werd krankzinnig, door een 
zonnesteek, twee jaar na de geboorte van zijn zoon. Is 
zulk eene krankzinnigheid erfelijk? Ik ben geen medicus, 
vee! minder een specialiteit in de psychiatrie, maar ik ben 
zoo vrij zulk eene erfelijkheid voorloopig nog te verwerpen 
en ik ben overtuigd, dat de meeste toeschouwers het den 
heer de Castillon hoogst kwalijk nemen, dat hij op zulk 
een grand het huwelijk van zijn nichtje niet willaten door
gaan. Maar nu is de tweede moeilijkheid, dat men Didier 
nooit heeft verteld, dat zijn vader krankzinnig geweest is, 
omdat ..... ja, omdat de angst voor krankzinnigheid hem 
wei eens krallkzinnig zou kunnen maken! Men gevoelt hoe 
onverantwoordelijk zulk eene geheimhouding zou zijn. In de 
eerste plaats is het al bijzonder onwaarschijnlijk, dat iemand 
gedurende zijn geheele Ieven nooit zou vernemen, dat zijn 
vader krankzinnig was, en dan zou zulk eene ontdekking 
zeker veel meer kwaad kunnen doen dan eene behoedzarne 
mededeeling van eene moeder, die haar kind aan het denk
beeld van de ziekte zijns vaders zachtjesaan zou kunnen ge
wennen; in de tweede plaats toont zulk eene geheimhouding 
een bijzonder groot geloof in de theorie der erfelijkheid, 
waarvan wij eigenlijk nog niets weten en die in minstens 
evenveel gevallen foutief als steekhoudend gebleken is. Nog 
daargelaten, dat de erfelijkheid der krankzinnigheid, waar
van hier sprake is, op mets gebaseerd is. 

En wat is nu het standpunt, dat Vaudet inneemt in de 
herediteits-quaestie? "Wij moeten ons", zegt hij: »door die 
vrees voor erfelijkheid niet laten beheerschen, een mensch 
heeft een wil en moet zich met aile kracht tegen dergelijke 
invloeden verzetten". Uitstekend Daudet! Ik ben het 
volkomen met u eens, maar ik ben in deze plus royaliste 



que Ie roi, ik houd uwe theorie beter vol dan gij zelf. ook 
waar echte, goed geconstateerde krankzinnigheid, die erfelijk 
kan zijn, bestaat; ik zou het mijn kind wei durven vertellen, 
als zijne moeder krankzinnig was of geweest was, en als 
ik gedwongen was over erfelijkheid te spreken, zou ik 
trachten het de ziekte flink onder de oogen te doen zien 
en het hoop op en vertrouwen te geven in de wilskracht 
van den mensch. Zulk een strijd tusschen herediteit en 
wilskracht zou een groot onderwerp geweest zijn voor een 
stuk, maar een, dat goed behandeld verdient te worden 
en niet in vier zinnetjes aan het einde van een laatste be
drijf mag worden afgemaakt. 

Daudet heeft een ouderwetsch stuk geschreven met zeer 
goede tooneelen, maar heeft de pretensie gehad het voor 
iets nieuws te doen doorgaan, door, in plaats van een der 
ouderwetsche uitvluchtjes van den ouderwetschen tooneel
voogd, iets belangrijks, iets actueels te nemen, eene 
these, die zijn stuk tegenover Ibsen's Spoken moest stell en. 
En het mooiste is, dat verschillende critici in Frankrijk 
zich hebben laten vangen. Men heeft het in nO. 7 van Het 
Tooneel kunnen Ie zen : L' Obstacle is »une oeuvre d'une 

haute portee philosophique" zegt b.v. Albert Wolff en hij 
voegt er bij, dat Ibsen tot doel schijnt te hebben, den 
mensch aile hoop. die hem in het leven tot steun is, te 
ontnemen, terwijl de Franschman tegen duistere theorieen, 
als die der erfelijkheid, in protest komt. De criticus van 
den Figaro. schijnt mij toe niet veel van Ibsen's stukken en 
Ibsen's doel begrepen te hebben. Ons hoop ontnemen? 
N een, ons z06 maken, dat wij moed en recht hebben te 
hop en, het kwaad en zijn invloed zoo afschrikwekkend 
voorstellen, dat wij niet meer slecht durven zijn, dat wil 
Ibsen, en bestaat er b. v. niet eenige kans, dat iemand, die 
Spoken gezien en overdracht heeft, wei eens zal aarzelen, 
eer hij doet als de vader van Oswald Alving? 

En nu de voorstelling. Het stuk is over het geheel door 
de artisten van Het Nederlandsch Tooneel zeer verdien
stelijk gespeeld. 

Mevr. DE VRIES was zeer goed als de moeder van Didier, 
vol werkelijken angst over haren zoon; het vele snikken 
en zoenen, kan zij echter gerust eenigszins beperken, 
ook al geeft het stuk daartoe veel aanleiding. In het 
laatste bedrijf, waar zij Didier het weerzinwekkende ver
haal wi! doen, dat hij niet de zoon van den Markies 
d' Alein, maar van zijn ouden goeverneur Homus is, ver
wek,te Mevr. De Vries bij een groot deel van het publiek 
hilariteit; dit is echter grootendeels de schuld van den 
auteur, die het publiek geen belang inboezemt voor dit 
bewijs van moederliefde (?) en van te voren laat denken, 
dat Didier dit vertelsel toch niet zal gelooven. 

De rol van Mevrouw HOLTROP, Madelez'ne de Rhnondy, 
is in het eerste bedrijf zeer flauw aangegeven, in het tweede 
komt zij niet ten tooneele, zoodat wij bij het begin van het 
derde, waarin zij Didier moet vertellen, dat zij hem niet 
meer lief heeft, haar nog niet recht kennen. Wij houden 
het er voor, dat zij van haren verloofde houdt, zonder 
veel hartstocht; zij is haren voogd zeer gehoorzaam, hoe
wei het maar eenige maanden duurt, v06r zij meerderjarig 
wordt, en zij Didier zeer goed had kunnen vragen, een
voudig een paar maanden te wachten, daar zij toch om 
het gevaar voor krankzinnigheid niet blijkt te geven. Het 
gesprek met Didier wordt echter eene mooie scene, die 
door Mevrouw Holtrop zeer goed werd gespeeld. 

Mevr. STOETZ speelde de rol van eene oude, ongetrouwde 
nicht van Madeleine, die nuchtere, matter-of-fact opmer
king en maakt over aile mogelijke uitingen van gevoel, zeer 
vermakelijk, terwijl Mevr. CHR. POOLMAN in het 3de bedrijf 
eene waardige overste van het klooster was. 

Mej. SOPHIE DE VRIES moet nog zeer veel leeren; in 
he~ eerste bedrijf, als geengageerd jong meisje, was zij 
verschrikkelijk gemaakt en onhandig, in het derde, waar 
;'.ij plotse\ing als novice in het klooster weer te vqofschijn 

komt. bedankt door haren aanstaande en vol afschuw van 
de wereld, sprak zij zeer eentonig en zonder gevoel. 

Wat de heeren betreft, de heer VAN SCHOONHOVEN moct 
een raadsheer voorstellen die iemand, »doet bevriezen" en 
deed dit volkomen naar den eisch, misschien zelfs wat te 
sterk. 

De heer MORIN maakte van de ongelukkige rol van HormJS, 
den vroegeren goeverneur van Didier, wat er van te maken 
was. Voor aile onaangename baantjes wordt hij (Homus) 
gebruikt en met zijne verstandige opmerkingen, die hem op de 
tong moeten zweven, mag hij eerst op het laatste oogenblik 
voor den dag komen. De grime van den heer Morin kon 
ik niet mooi vinden. 

De heer CLOUS is in mind ere mate dan vele zijner col
lega's een kunstenaar van Gods genade; hij mist van nature 
vele eigenschappen, die een acteur te pas komen, maar hij 
poogt dit gemis te vergoeden en m. i. slaagt hij hierin 
wonderwel. De zware rol van Didier heeft de heer Clous 
zeer juist opgevat en, zooveel het stuk hem toeliet, sober 
en waar gespeeld. In het moeilijke tooneel in het tweede 
bedrijf, waarin Didier hoort, dat zijn engagement verbroken 
moet worden, was de heer Clous zeer hartstochtelijk; zijn 
gesnik en geklaag intusschen, dat toch al te lang duurt, 
kon daar eenigszins getemperd worden. 

De heer A. v AN ZUYLEN ten slotte was als jachtopziener 
van Didier eene prettige verschijning, die tweemaal wat 
kleur aanbracht in de grauwe tinten. 

Ais de lezer De Hinderpaal gaat zien, stelle hij zich de 
quaestie goed voor, neme voor een uur of drie Daudet's 
theorien aan, en hij zal zich wei amuseeren. 

* * * 
Possart is in het Grand-Theatre opgevolgd door Fraulein 

MARIE BARK ANY, Kaiserliche Russische Hofschauspielerin, 
die met ongeveer dezelfde medespelers als Possart, hier een 
tiental gastvoorstellingen he eft gegeven. Grooten opgang 
heeft Mej. Barkany hier niet gemaakt, de meeste avonden 
was de zaal slecht bezet en als dit nummer verschijnt is 
Mej. Barkany en is ook het Duitsche gezelschap reeds 
weer vertrokken. 

Ik zag Frl. Barkany op een avond in twee roll en , in 
Die Schulreiterin en Die geziihmte Widerspiinsti/{e. De School
rijdster is zeer bekend, er zullen onder mijne lezers wei 
niet velen zijn, die het niet minstens eens gezien hebben, 
zoodat ik kan volstaan met te zeggen, dat Frl. Barkany de 
aardige rol der Barones zeer gedistingeerd speelde. Deze 
actrice heeft eene goede, beschaafde uitspraak en zeer goede 
vormen; in hare opvatting der rol miste men echter het 
schalksche, dat er zoo goed in te brengen is. Ik heh mij, 
en dit zegt veel, ditmaal volstrekt niet behoeven te ver
beelden, dat ik eene Barones en geene Schoolrijdster op 
het tooneel zag; Mej. Bamaky kan op-end-op »grande 
dame" zijn. 

Wei heb ik bij vorige opvoeringen van dit stukje meer 
gelachen, maar dit ligt zeker voor een groot deel daaraan, 
dat Mej. Barkany niet schitterend werd bijgestaan; Caesar 
was onuitstaanbaar en Engelhart veel minder dan to en 
de heer Schulze zijne rol speelde. 
• Shakespeare's Taming 0/ the Shrew is een stuk, dat in 
ons land niet dikwijls vertoond wordt, ik voeg er bij, met 
reden. In 11fajoor Frans, de bekende novelle van Mevrouw 
Bosboom-Toussaint, zegt Leopold, dat hij, voor hij freule 
Mordaunt ontmoet, Shakespeare's Taming of the Shrew 
nog eens zal nalezen, waarop Verheijst hem tenantwoord 
geeft: »As you like it! maar bedenk, dat zijn middelen 
geantiqueerd zijn". M. i. geldt dit van het geheele stuk: 
het is verouderd. Mevr. Bosboom heeft in haar boek 
laten zien hoe heksen in de negentiende eeuw er uitzien 
en hoe zij getemd worden en Victor Cherbuliez heeft het· 



zelfde gedaan in zijn alleraarrligsten roman kfiss Rozlel; 
maar dat eene jonge vrouw uit den hoogsten stand met de 
karwats en door uithongering gdemd wordt, is ons te kras 
geworden. Wij zien het stuk dan ook met de~elfde bel~ng
stelling, waarrr ede wij in een museum cuneuse anttqUl
teiten bekijken. 

Bovendien werd het stuk gegeven in eene bewerking en 
na eene snoeiing, die van het oorspronkelijke nog veel ver
loren hebben doen gaan: deze antiquiteit had hier en daar een 
verfje gekregen en miste verscheiden ornamenten, groote I 

en kleine. Het geheele derde bedrijf was weggelaten; 
het eerste gesprek van Katharina met Petruchio was veeJ ver
anderd; de bewerker Jaat Katharina zeggen. dat zij Petruchio 
huweIl zal, maar dat het hem zal berouwen. Shakespeare 
heeft hiervan geen woord geschreven; Katharina moet 
door haar spel laten bemerken, dat z~i tegen de zen man 
niet is opgewassen, dat zij. die wei trouwen wil, maar niet 
met een man, wien zij de baas is, haar meester heef~ ge
vonden en dat zij dus toestemt. Maar zij is nog te elgen
zinnig om het te zeggen en in het bijzijn van anderen 
zegt zij zelfs, dat zij Petruchio Ii ever zag hangen, dan met 
hem te trouwen. Allerkinderachtigst is in de Duitsche bewer
kino- de wijze, waarop al de vrijers en hunne bedienden 
aChtereenvolgens na een tel kens herhaald "Herein !" van 
Baptista binnenkomen. 

Blijkbaar he eft Shakespeare de beide zusters en de ver
schillende wijzen, waarop naar hare hand wordt gedongen, 
tegenover elkaar willen stell en : in het oorspronkelijke komt 
dit reeds niet zeer helder uit, in de vertaling en bij deze 
voorstelling, waarbij het eigenlijk aileen om Katharina te 
doen was, bleek het nog veel minder en door de vele 
coupures was het nog minder duidelijk dan bij Shake
speare zelf, hoe Katharina, die aileen door vrees was ge
temd, plotseling eene model-echtgenoote wordt, die andere 
vrouwen voorhoudt, dat 

love, fair looks, and tme obedience 
Too little payment 

zijn voor wat hare mann en voor haar zijn. 
Fraulein Barkany speelde de rol van Katharilla zooals zij 

die in de Schoolrijdster had gespeeld, gedistingeerd, be
daard, zonder eenig vertoon en met zeer goede dictie; zij 
was in hare prachtige costumes eene schoone verschijning 
op het tooneel, maar de geheele voorstelling bleef mat, er 
kwam geen kleur in, tot op het laatste oogenblik, in Ka
tharina's toespraak tot haar zuster. Deze zeide Mej. Barkany 
zeer goed, vol overtuiging; zij was, geheel in overeenstem
ming met hare woorden, de vrouw, die er trotsch op is 
haren man te gehoorzamen, te dienen en te mogen lief
hebben. Gaarne had ik Mej. Barkany gezien in een stuk, 
waarin zij meer gevoel had te toonen, in den J ndustrieel 
of Fedora; ik heb nu slechts U,ne zijde van haar talent 
leeren kennen. 

De heer KLEIN, die de rol van Petruchz'o speelde, ver
dient vermelding; door gestalte, houding en stem stak hij 
ver genoeg boven zijne mede-acteurs uit om hem te maken 
tot den eenigen van hen, die eene Heks aandurft, maar 
ook zijn spel was zeer verdienstelijk. 

* * * 
De heer A. G. v. H. spreekt in het laatste nummer van 

dit Tijdschrift over het «gemaszregelt werden" in Duitsche 
schouwburgen - ik zou willen vragen of wij niet, it l'instar 
van de Duitsche Theaters, z66 '>gemaszregelt" behoorden 
te worden, dat aan dames, plaats ncmende in de stalles, 
voorgeschreven wordt hare hoeden af te zetten. lk heb 
de laatste maal mijn hals zoo sterk om beurten naar links 
of rechts moeten uitrekken, dat ik hartelijk naar eenigen 
dwang op dit punt heb verlangd. 

Februari '91. K. 

UIT DE MAASST AD. 
\\1 erkstakingen komen meer en meer in de mode en 

mogen zich in de toenemende sympathie der stakers zelven 
verheugen. Maar, wat dunkt u, wanneer aan den disch 
gezeten, waar een keurig mer:u tall ooze goede en heerlijke 
gaven beloofde, na het voordlenen van een paar gere:hten 
u wordt gemeld, dat de kok het wertz heeft gestaakt r' Of 
wanneer gij in een luchtballon volop genietende van het 
panorama beneden u, eensklaps bemerkt, dat de sluitklep 
is losgeraakt en niet meer in orde te brengen? lndien gij 
kfillioClleJI Studic'n hebt gelezen, weet ge wat u wacht; indien 
dit genot (de lectuur wei te verstaan) u niet deelachtig is 
geworden, zal de daling alle bekoorlijkheid van het nieuwe 
bezitten, doch aan het resultaat hoegenaamd niets veran
deren. Of wannee r gij, op de wieken del' fantaisie voort
gedreven, u onbezorgd gelukkig, wellicht Sultan, Mimster 
van Marine of uitvinder van een middel tegen eksteroogen 
wanelJde, opgeschrikt door het brandgetoeter, tot de ont
dekking komt, dat g~i een nietige aardworm zijt en han
delt in kolIieboonen? Of wanneer gij bij de fragmenten van 
Aleid, u lavcnde aan de krachtige taal, het schitterend ver
nuft, bewonderend neerknielende voor MULTATuLI, den 
grooten meester, onverwachts het scherm ziet vall en en 
elders heil moet gaan lOeken? 

Uw eerste opwellingen zullen waarschijnlijk n-iet van de 
beste kwaliteit zijn; daarvoor staan wij, menschen, niet hoog 
o-enoeg. Spijtigheicl, wellicht onvolclaanheid, doch daarna, 
hopen wij, waanleering, dankbaarheid voor hetgeen u, zij 
het dan oel];: on volledig, werd geschonken. 

\\1 erkstakingen overal, op tooneelgebied alleen gedwongen. 
Ongestcldheid van den Heer D. Haspels waardoor Toupzizel 
ZaNger uit zijn kist werd gehaald om de jonkvrouzv de !a 
Sf'l{;iitli-e te remplaceeren; pijnlijk intermezzo van zijn broe
der, dat den Heer Henri de Vries dwingt zich in weinige 
dagen advocaten-toga en bef aan te schaffen ell den dames
krijg ongestreden hat; de onverbiddelijke slooper, die 
A/ezd veroordeelde slechts twee fragmenten te blijven. 

Doch, znodra mogelijk, hervatting van den arbeid. Mevr. 
Beersmans, langen tijd van het tooneel verwijderd, kwam 
weer haar deel opeischen aan de schoone taak en werd 
met geestdrift verwelkomd. En, al bleef Aleid twee frag
menten, de jonge garde bestudeerde de brokken met zoo
veel ambit ie, dat het hors d'oeuvre een fijn schoteltje wt;rd. 
De eerbied voor Multatuli schijnt als een ,krachtige zuur
cleesem het geheele gezelschap doortrokken te hebben. 
Hulde! 

* * * 

N a de uitmuntende opvoeringen van Vorstmschool door 
het bekencle driemanschap en vooral nadat hij gezien had, 

I welke eerste komische krachten het gezelschap bezat, -
de Konz'71!; van den Heer D. Haspels was voor hem een 
open baring -- beloofde M ultatuli een blijspel te schrijven 
voor de Rotterclammers. Hij begon, bewerkte enkele ge
deelten, doch als men hem er naar vroeg, was het vaak: 
»] a kinderen, je begrijpt, dat gaat zoo op eens niet", of "lk 
ben er aan bezig, ik vordercle gistren weer een eind", enz. 
Ook in fifi!!zoenfll-Studiifn en in de Ideeen wordt hier en 
daar op het blijspel gezinspeeld, <:loch het werk bleef on
voltooid. Jammer, zeer jammer, zullen eenstemmig zij be
wcren, die met de twee fragmenten kennis maakten. 

Men vrage OilS niet den inhoud te vertellen, welke bij 
de beoordeeling dezer schetsen trouwens bijzaak is; onmo
gelijk kunnen wij de handeling nagaan, waar het blijspel 
slechts is aangclegd. Hoofdpersonen schijnen te moeten 
worden Aleid en Robert, haar neef; de eerste een soort 
Majoor Frans, levenslustig, vrijmoedig, wild, doch heimelijk 



aangetrokken tot haar neef, of schoon zij dien toch weer 
zegt te haten, want: 

Robert is 'n steen, 
'n Klomp, 'n ijsblok! Zondeloos! OnstraAijk! 
Hij is voor mij, die vol gebreken zit, 
Te deugdzaam ... 

Verder een oude vrijster, Nicht Temia, die zich den tijd 
verdrijft met vreeverbonden en dierenbescberming .... als 
pis-aller, waarb~j zij gebolpen wordt door de sentimenteelc 
Elise, verliefd op Aleid's broeder. 

In bet tweede gedeelte zien wij Aleid en Robert in een 
studentenherberg. Hij zegt: ,,'t Is geen plaats hier voor 
'n dame", en wil, dat zij zal vertrekken. Aleid weigert en 
als ze een in zalige rust verzonken. verboemelden student 
ontwaart: »Van. Possel in zijn tiende", declameert ze om 
Robert te tergen een hoogdra vende liefdesverklctring; na 
verdere woordenwisseling maakt dit tweetal plaats voor 
Aleid's broeder Frits, die Van Possel expedieert, zijn gees! 
scherpt met het plagen van een ploert, om daarna een 
weddingschap te winnen door de oude vrouw Slummer 
voor zich te doen knielen .... 

Doch dit alles is bijzaak, hoofdzaak is de echte Multatuli
taal, pittig, geniaal, onnavolgbaar. Men leze en geniete. 

* * * 
Wij roemden met een enkel woord reeds de opvoering. 

Hoofdpersoon Alezd is Mej. ALIDA KLEIN, die met name 
in het tweede fragment vllortreffelijk speelde. Een eigen
aardig verschijnsel mag bet heeten, dat zij het minste slaagt. 
waar Aleid robbedoezig jong moet zijn, doch zoo legt de 
dichter haar niet woorden van ironie, spijtigheid of ver
kropte woede in den mond, of Mej. Klein laat hun aile 
recht wedervaren. Haar ontboezeming aan den slapenden 
Van Possel was een juweeltje van voordracht *). Nu en dan 
vonden wij de toon-overgangen wat te scherp, hetgeen te 
meer uitkwam, omdat er over het algemeen langzaam werd 
gespeeld. Was dit bij de eerste opvoeringen wellicht aan 
verklaarbare weifeling te wijten, een sneller tempo, zonder 
dat de duidelijkheid er door vermindert, zal het effect verc 
hoogen. Wij kunnen ons voorstellen, dat het water door 
een kraan langzaam heendruppelt, doch in een fontein 
springt het vlug, levenslustig omhoog en een vuurwerk, 
waarbij de zonnen langzaam ronddraaien. de vuurpijlen 
behoedzaam uitspatten, en de vonken voorzichtig worden 
weggeworpen. loopt gevaar door gebrek aan spoed de uit
werking te verliezen. 

Zoo sprak ook de Heer DE VRIES (Frits): 

Ga naar je kast en treur daar uit! Ik moet 
Een uurtje hier aileen zijn, .... 

op een toon, alsof hij minstens zelfmoord ging plegen. Met 
zijn Zeus ging hij veel te plechtig om; gelukkig nam hij 
schitterend revanche tegenover Kwik en Vrouw Siummer; 
de woordenrijke uitbrander aan den slungelachticren knecht 
h d ' , b a groot succes en ook de scene over den knoop werd 
gees~ig vertolkt. Eind goed, al goed, maar begin ook goed, 
dat IS beter. 

De Reer TARTAUD leverde als Van Possel een uitmun
tend type, amusant en niet overdreven; ook Mevr. V AN 
KER CKHOVEN -J ONKERS ( Tonia) verdien teen warm woord 
van lof voor haar aardig, opgewekt spel. Trouwens aile 
vertooners deden Rink hun best en waar wij enkelen noem
den, mogen wij den Heer VAN KERCKHOVEN (Kwzk), 
Mevr. BURLAGE (Vrouw Slummer), Mevr. COELINGH (Elz'se) 
en den Heer VAN EYSDEN (Robert) niet vergeten. 

Met vee I zorg scheen alles ingestudeerd en men had 
een betere opkomst mogen verwacbten; het kleine publiek 

*) Bij de opvoering van 27 Februari vie! vooral ook haar stil spel 
in hel eersle fragment, zittende op de cannpe, te prijzen. Trouwens 
pien avond scheen M~j. Klein Oll~ oizonder goer! geqisponeerd. 

was niet karig met toejuichingen en de wedtlwe van den 
auteur zond bij de tweede opvoering Mej. Klein een fraaie 
bloemenhulde. 

* * * 
A propos van Mej. Klein. 
Abraham Prikkie's No. 4 geeft een goede grap op too

neelgebied; onder een figuurtje, dat onzc oucl-Ieerlinge 
moet voorstellen, leest men: 

A7cill, klein kleutertje, 
Wat doe je in mijn hof; 
Je pIukt er al mijn bloempjes af, 
En maakt het veel te grof! 

met de ollderteekening »Marie" en een vogeltje. 
Wij hebben er evenwel hct bezwaar tegen, dat de ui 

verkeerd geadresseerd is; indien de verztlchting waarheid 
bevat, treft het verwijt publiek en directie. Trouwens. 200'n 
vaart zal het niet loopen; het terre in del' kunst is uitge
breid genoeg en men kan cle eene artiste waarcleeren, 
ZOilder de andere te vergeten. Ais zachte vermaning aan 
het publiek kan de bijdrage haar nut bebben en schreven 
wij haar over; mocht echter Mcj. Marie - wat wij voors
hands niet gelooven - dergelijke geclachten koesteren, dan 
zou Mej. Alida met een variatie op het geclichtje ult De 
Schoolrijdster kunnen antwoorden: 

Verwijt ge 't mif, clat zij mij bloemen schonken, 
Toen mijne jeugd, mijn spel hen had bekoord? 

Verwijt ge 't ml/. dat bijvalskreten klonken, 
Toen ik verwon, wat U reeds lang behoort? 

Verwijt ge 't mij, als zonder te vergeten, 
Wat het Tooneel aao U verschuldigd zij, 

Kunstvriellden mij thans hartlijk welkom heeten? 
Verwijt ge 't mij? 

22 Februari I89I. 

In den Tivoli-Schouwburg ging 26 dezer Ibsen's jong
ste tooneelwerk Hedda Gabler, waarvan de vorige aRe
vering van Hd Tooneel een inbouds-opgave heeft gegeven 
(pag, 78-80). Bedoeld opstel ontslaat ons van de ver
plichting het stuk van A tot Z te vertellen, want al achten 
wij de lezing des Heeren F. C. overdreven gunstig en fou
ten-bedekkend, het lust ons niet er een andere tegenover 
te stell en. 

Koene reizigers verhalen van ontzaglijke wouden, waar 
de reuzenboomen en gewassen elkander innig omstrenge
lend, een grotesk koepeldak vormen, dat geen zormestraal 
doorlaat. Daaronder zijn walgelijke moerassen ontstaan, 
waarin allerhande groot en klein ongedierte dooreenwriemelt, 
waar een verpestende atmosfeer het verblijf voor gewone 
tweevoeters bijna onmogelijk maakt. Men ontmoet er dwer
gen, volgens sommigen menschjes met staarten, verder aileen 
wezens, die slechts kunnen leven, waar de mensch bezwij
ken moet, die leven, tieren en zich vermenigvuldigen, waar 
de mensch hijgt naar licht en lucht. Een soort onderwe
reid op aarde. Maar toch natuur? N atuur, nu ja, maar 
het is er dan ook naar. 

Ibsen voert ons gewoonlijk in een gezelschap levenszatte 
person en, waarvan de meesten, zooals men dat noemt, een 
klap van den molen beethebben. Partijdig samengebracht, 
zien wij clat gezelschap zich overgeven aan de wonderlijkste 
evoluties, daden verrichten vaak in strijd met hun karakters, 
die dan door vurige aanbidders verklaard en verheerlijkt 
worden als menschelijke afwijkingen; van tijcl tot tijd heb
ben wij een gevoel of we geworgd worden, clan weer 
bekruipt ons eene doodelijke verveling; belangstelling wordt 
verdrongen door twijfel, deze door onverschilligheicl, totdat 
eindelijk een gevoel van wrevel en ergernis zich van ons 
meester maakt en wij dankbaar zijn, wanneer wij afscheid 
kqnIlen nemen van onze zonderlinge kenl1issen. 



Breekt dan geen enkele zonnestraal door het zware koe
peldak? 0, zeker. Een kunst als deze draagt de kiemen 
van verrotting en vergaan in zich en al mogen haar wal
men de zon tijdelijk aan ons oog onttrekken, de groote, de 
ware, de heilige kunst, zij blijft. Stanley gaf om het voor
beeld; hij trok dwars door de donkere wouden. Doorwor
stelen ook wij de periode van die hooggeroemcle nieuwe schooL 
Wij zullen niet, evenals cle volgers van den Afrika-reiziger 
in hun bijzijn jeugdige slavinnen cleden opdisschen, Hedda's 
N ora's of hoe zij ook heeten, trachten te vernietigen. Wel
licht kunnen wij zelfs ons voe-rdeel do en met het aanschouwen 
van de won den en vooze plekken, welke zij ons vertoonen 
en wat ten doode is opgeschreven. zal sterven met of zon
der onze hulp. Wie weet of het fiasco van delgelijke heldin
nen de ware kunst meteen niet bevrijdt van hen, die haar 
verlagen tot lastdragenden ezel \Toor hun wereldbespiege
lingen en aanvallen op maatschaplijke misstanden. Wan
neer het door ons verwachte mislukken der pogingen van 
Ibsen en dergelijken het gevolg kan hebben, dat de kunst 
wat meer gediend wordt om de kunst zelve, ja dan moeten 
wij den drijvers der leer zelfs oprecht dankbaar zijn. 

Aan Ibsen talent te ontzeggen, zou groote dwaasheid 
wezen; in al zijn werken, ook in Hedda Gabler, treft men 
meesterlijke gedeelten aan, maar tevens ergert men zich 
vaak aan den moedwil, waarmede hij door een dwaze wen
ding soms door een enkelen zin den indruk totaal bederft. 
Wellicht schuilt de fout hierin, dat de schr~jver het »metier" 
niet verstaat, de eischen van het tooneel niet kent en ook 
op dezen grond meenen wij, dat Ibsen veel verstandiger 
zou handelen door voor de oplossing zijller zielkundige 
raadsels den roman-vorm te kiezen dan het tooneel, dat 
hem - men moge er tegen razen en tier en, zooveel men 
wil - grenzen stelt, waar binnen hij zich niet vrij genoeg 
kan bewegen. 

Het zou een wreed spel zijn van bedoelde zwakke ge
deelten een bloemlezing te geven. Wij doen slechts een 
greep en wijzen er op: 

dat Brack, anders man van de wereld genoeg, Hedda 
een uitvoerig verhaal van L6vborg's uitspattingen doet; 

dat Tesman, terwijl Eilert's lijk nog niet koud is, de 
papieren door Thea bewaard, gaat sorteeren, alsof het re
construeeren van het verdienstelijke boek een werk voor 
een verI oren half uurtje is. dat men al keuvelende met 
derden verricht; 

dat Tante Julie dadelijk na de mededeeling van het 
overlijden harer zuster zinspeelt op de komst van een 
baby bij HedGla; 

dat de sullige Tesman, of schoon dol verliefd op zijn 
vrouw, den dag na de thuiskomst vau zijn huwlijksreis, een 
heerenpartij medemaakt en eerst na zeven uur retourneert. 

Misschien moet men een dergelijke minachting voor ge
bruikelijke vormen en gewoonten toejuichen; ons kwam 
zij vreemd voor. 

Verder treden de personen meest ongemotiveerd op en 
verdwijnen evenzoo en als Ibsen ze tijdelijk niet kan ge
bruiken, worden zij naar de voorkamer gezonden »expres
se!ijk voor dit doe! aangebracht", naar het schijnt. 

Waarom moet Brack lid van de rechtbank zijn? Is 
Ibsen's pessimisme zoo zwart, dat hij ons aan het recht 
wil doen twijfelen? 

Waarom? - - Doch genoeg over het stuk; 
gaan wij over tot de opvoering. 

* * * 
Ibsen eischt veel, zeer veel van de vertolkers zijner 

tooneeiwerken; daarom zou men kunnen zeggen, dat het 
van moed getuigt een stuk als Hedda Gabler ClCIn te dur
yen, of schoon men dan met evenveel recht van overmoed 
kan gewagen, indien het blijkt, dat de arbeid boven de 
krachten der vertooners ga<l-t. Bij de meeste speler~ W<j.S 
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een lofwaardig pogen niet te miskennen, een slagen mag 
slechts van enkelen getuigd worden. 

Bovenaan staat de Heer JAN C. DE Vos, die jorgen 
Tesman uitmuntend begrepen heeft en zeer goed voorstelt. 
Het is Ibsen's schuld, dat zijn woorden hier en daar sto
rend werken; toch ware het te overwegen of enkele heb
belijkheden van den goedhartigen kerel niet een weinig te 
temperen zouden zijn. De Duitsche vertaling van EMMA 
KLINGENFELD geeft ook minder keeren He! en Waite? dan 
<ie Heer De Vos; doch gelijk gezegd, als creatie in het 
algemeen genomen, was zijn Tesman voortreffelijk. 

De Nora van Mevr. MULDER-RoELOFSEN is overbekend; 
voegt men daarbij hetgeen wij een vorig maal over deze 
verdienstelijke actrice schreven, dan kan men zich een 
vrij juist beeld van haar Hedda vormen. Ons scheen zij 
te koud, te hardvochtig, te meer omdat naar onze meening 
Hedda niet diep verdorven behoeft te worden voorgesteld 
om haar handelingen te verklaren. Raadselachtige plooien 
zullen in dit karakter wei altijd blijven en wij gelooven 
eerder, dat de auteur kunstig verschillende deelen aan e1-
kander heeft gelijmd, dan dat het beeld in kloeke trekken 
voor hem stond to en hij zijn tooneelspel schreef. Thans 
werd Hedda echter nog onbegrijpelijker. of schoon erkend 
moet worden, dat Mevr. Roelofsen haar opvatting krach
tig verdedigde. Hinderlijk vonden wij de stemverheffing, 
waarmede enkele zinnen in de zaal werden geworpen, b.v. 

General Gablers Pistolen (eind eerste bedrijf), waar uit
drukkelijk te lezen staat dat Hedda het zegt: mi'! kalten 
Augen. In het tweede bedrijf: 

ja wl:fsen Sle--so was kommi tiber mich, eh' ich mich' s 
versehe. Und dann KANN ich's nicht lassen, waar aileen: 
nerviis wordt aangegeven. En zoo verder. 

Wij meenen dat Ibsen's stijl dergelijke melodramatische 
uitvallen verbiedt. N og iets. Afgeroffeld kan een werk 
als dit voorzeker niet worden; elke zin, elk woord heeft 
beteekenis in deze gecondenseerde taal; Donderdag speel
de men echter om het uur een lepel, en al is de medicijn 
vaak bitter, een vlugger toedienen zal den patient niet 
schaden. Hoewel wij geen bezwaar hebben tegen het 
rossige haar waarmede Mevr. Roelofsen zich tooit, begrij
pen wij ook niet, waarom de aanwijzingen in de genoemde 
Duitsche vcrtaling niet gevolgd werden. 

Bij meerdere studie kan de Heer CHRISPIJN er stellig 
in slagen Eilert Lovborg vollediger weer te geven dan nu het 
geval is; klaarblijkelijk heeft hij dezen p~rsoon-- een 
der besten uit het stuk- nog niet onder de knie. 

Mevr. V AN KORLAAR deed goed haar best en over
trof onze verwachtingen; de rol van Thea is even weI te 
zwaar voor haar. 

Ais Tanie JulIe hadden wij liever Mevr. KLEY gezien; 
het weergeven van een gemoedelijke, hartelijke oude juf
frouw past niet in het kader van Mevr. V AN WESTERHOVEN. 

De Brack van den Heer VAN DEN HEUVEL liet veel te 
wenschen over; in het laatste bedrijf had hij enkele goede 
oogenblikken, doch noch uiterlijk, noch stem, noch spel strookte 
met het beeld dat men zich bij aandachtige lezing van 
dezen persoon maakt. Anders is de Heer Van den Heuvel 
vrij gelukkig in typeeren; keurde hij Brack geen studie 
waard? 

Het tooneel zag er goed uit; daaraan wordt bij dit gezel
! schap steeds de noodige zorg gewijd. 

De ontvangst was koel; nu en dan werd zelfs bij hoogst 
! ernstige scenes gelachen. Doch dit heeft voor ons weinig 
I kracht van bewijs. Hedda Gabler zal waarschijnlijk niet veel 

doen, maar ook Waanzllmig of hez"lig had niet het voorrecht 
het publiek te boeien. Neen, dan gaan wij liever onzen 
eigen weg en verklaren, dat wij volstrekt niet verlangend 
zijn de kennismaking met Hedda te hernieuwen, terwijl wij 
Aldd verschillende malen met st0gende belangstelling zagen 
opvoeren. 

28 Februari 1891. JEA~ VALJEAN, 



EEN WOORD OVER JONES' "JUDAH". 
Opmerkelijk is het hoe een tooneelstuk door d~ wij.s 

waarop het gespeeld wordt, soms. geheel o.f gedeeltellJk mt 
de voegen geraakt, zoodat de mdruk, dlen de toeschou
wers er van krijgen, een andere is dan dien de schnJVer 
gewild hedt. .. 

Dit geval heeft zich nu onlangs voorgedaan bl] de ver
tooning, door de vereeniging »Het N ederlandsch Tooneel~' 
van het Engelsche stuk Judah Levell!in. Wanneer .men dlt . 
stuk leest, dan ziet men er het volgende gegeven m. Een 
jong geestelijke, een rez;erent, met een dwepend. karakter, 
die zijn leven begon als schaaI?he~de: op de mtgestrekte 
heiden het oor buigend naar gehelmzmn.lge stemmen, geraakt 
vol bewondering voor eene miss De/hie. Deze miss wor~~ 
door haren vader geexploiteerd als wonderdoen ster. ZI] 
heet dagen lang te vasten, waardoor zij hare bovenn~.tuur
lijke gaven bewijst, en geneest d~n so~s de z~nuwhJders, 
die in hare macht gelooven. De ]eugdlge predlkant neemt 
dit alles voor goede munt op en. sch~ijft ~e~ toe aan de 
bovenaardsche reinheid en goedheld die hi] III haar aan
bidt. Er komt echter een oogenblik waarin hij ontnuch
terd wordt. Hij ziet dat zij haar gewaand vasten niet vol
houden kan, dat haar vader haar voedsel brengt. Maar 
wanneer hij haar heeft doen blijken dat .. hij dit alles weet, 
smeekt zij hem haar aan te hooren. ZI] vert~lt hem hoe 
zij door haren vader tot het bed!og &ebracht IS, maar h~e 
zij er al het ellendige van heeft Illgezlen van ~et oogenbhk 
af dat zij hem, Judah, had leeren k.~nnen en h~fheb~~n.:
Hij begrijpt haar, hij hoo=t dat Zl] hem be.~lllt, hi] Zl:t 
dat zij nog even schoon IS als te voren, ~I] gevoelt dat 
zij, nu ze van haren idealen troon gevallen IS, hem nader 
staa t dan ze het in zijn verbeelding placht - en wanneer 
hij straks geroepen wordt om haar .~edrog te onthullen, 
zweert hij tot tweemalen toe dat hI] h.aar geen voed~el 
heeft zien brengen, noch haar heeft Zlen eten. - Zle
daar het brandpunt: de onbespr~ken man, .. de ~alve 
heilige, die liegt, tot tweemalen toe hegt, om ZI]11 gelJefde 
eene eerlooze ontmaskering te besparen. 

Op dat brandpunt loopt het geh~ele ~.tuk samen, het 
dringt er zich omheen en doet er emdeh]k de vlam mt
slaan die de toeschouwers treft en schokt. 
M~ar wat hebben we nu zien gebeuren (-Doordat bij 

de vertooning der vertaling de hoofdrol, de rol. van Judah, 
opgedragen was aan een jong tooneelspeler, dIe. de kracht 
nog miste om het stuk te beheerschen, heeft dlt op s.<.>m-

. migen den indruk gemaakt alsof het doel van den schn]ver 
een geheel ander o-eweest was. Men heeft vermeend dat 
het Arthur Jones'" te doen was geweest om »realisme en 
mystiek" op de planken te brengen. Men heeft het vas
ten genoemd »een vondst" wa.armee men een voortreff~
lijk blijspel zou kunnen vervaardlgen. Men heeft miss Dethlc 
voor de hoofdpersoon van het drama aangezien en Judah 
op het tweede plan gelaten. 

Inderdaad stond dan ook de tooneelspeler, die de rol 
van Judah vervulde, op het tweede plan, terwijl de. ver
tolkster van de wonderdoenster, door hare grootere traglsche 
gaven, deze op den voorgrond brach~.. Maar zoo werd er 
van het stuk iets anders, dan de schrtJVer bedoeld heeft. 

Judah moet de hoofdpersoon, blijven. .Ma~r ~laarto~ 
behoort hij, die deze rol vervult, en doo.r Ulterh]k, en uOO! 

mimiek en inzonderheid door stemgelUid te treffen en te 
heerschen. En ondanks de verdienstelijke wijs waarop de 
heer Roijaards zijne taak vervulde, kon hij de hoogte n~g 
niet bereiken, die voor deze rol gevorderd wordt en dIe 
zou hebben voorkomen dat hij te vee! in de schaduw bleef 
van mevrouw Holtrop, als miss Dethic. 

Den Haag, ARNOLD ISING. 
II Februari 1891. 

SHYLOCK. 
(Toegevoegd aall het artikel van dim llaalll van J. K in 

nr. 10 van dezen Jaargang.) 

Op 24 Mei 1888 werd te Rotterdam door de Meiningers 
opgevoerd en door mij bijgewoond: Der Kaufmanll von 
Venedig. 

III de Dordrechtsche Courant n'. 123 van dat jaar 
schreef ik over die opvoering o. a. het volgende: 

Dit stuk ') is »als 't ware voor de Meiningers geschreven. 
»Max Grube gaf den Shylock en voor hen, die deze be
»kende figuur door Possart of Bouwmeester zagen v.ertol~en, 
»moet het een eigenaardig genot zijn geweest dlt dnetal 
»met elkaar te vergelijken. 

»Tot ons leedwezen zijn wij daartoe niet in staat, .doch 
»wel verdient het opmerking, dat hier geen enkele elgen
»aardigheid van de semitische type ,,:,~rd ver~.uimd, zooals 
»bij andere opvattingen het geval schlJnt te Zl]? 

"De prinsen van Marocco, ~n Aragon w~:en III hun ~ank
»bare rollen uitstekend - zoo zelfs, dat Zl] de lachspleren 
»van de overige acteurs (op min gelegen oogenblikken) in 
"beweging wisten te brengen. 

»Dat Venetie de ware plek is om aan hen, die costumes 
»en decoratief liefhebben, het hunne te geven, ligt voor 
"de hand" .... 

En tot slot: "Veel meer valt er niet van te zeggen." 
Mijn geheugen laat mij niet toe iets positiefs mede te 

deelen over de kleur (ik meen rosslg) van haar van Shy
lock ook niet of er (ik meen weI) op de planken werd 
gemusiceerd, (op biz. 69 van de "Offiz. Au.sg. "n~ch de~ 
Scenarium des Herz. M'schen Hofth. bearbeltet IS lJ£uslk 
voorgeschreven'), maar schijnen de enk~le regel~n, nog ?en 
avond van de uitvoering geschreven, met te .wlJzen op Ie.ts 
luchtigs, op iets van het-komt-er-z.o0-nauw-met-op-aan,. III 

een woord op bijzonderheden, die doen den ken aan lets 
feeerieks? 

Shylock was afzichtelijk, dat herinner ik me zeer I?oed 
en ook dat het laatste bedrijf overgoten was met maanhcht
effected. De drie kistjes waren schitterend fraai enz., enz. 

Hoe meer ik over die MeiningeDsche voorstelling nadenk 
en haar zooals dat in den laatsten tijd genoemd wordt, 
reconstr~eer, hoe meer ik geneigd ben de opvatting van 
Francisque Sarcey aannemelijk te vinden. . 

Of de Meiningers in der tijd reeds met opzet die mee
ning huldigden, zal men het beste aan henzelven kunnen 
vragen, of zij gerechtigd daartoe waren A mo~ten de geleerde 
Shakespeare-commentatoren onder elkaar Ultmaken. 

Daartoe verklaar ik me ten eenenmale onbevoegd. 
Baarn, Februari 1891. J. VRIESENDORP JR. 

I) Het programma der voorsteIling qualificeert niet, de Offiz. Ausg. 
enz. noemt het Schauspiel. 

NECROLOGIE. 
Een goede bekende van het lachgrage. a~sterdamsche 

schouwburgpubliek, de Hr. F. THONISSEN, IS III den nacht 
van IO Febr. j.l. plotseling overleden, na 's avonds nog 
met evenveel animo als altijd te hebben gespeeld. 

Al kan men niet zeggen dat hij de kunst verstond v.an 
typeeren, toch bezat hi) in hooge mate de gave van komlek 
te doen en als Thomssen maar op de planken was had
den de'toeschouwers altijd pret. 

Zijn heengaan is voor het Tlvolz'-theater een groot ver
lies. 

P R IJ S V RAG E N 
UITGESCHREVEN DOOR 

de Leidsche Stndenten-Afdeeling van het Nederlandsch Tooneelverbond. 
Het bestuur der Leidsche Studenten-Afdeeling van het 

Nederlandsch Tooneelverbond noodigt aile Leden en Oud-
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Leden van Ned. 
mede te dingen 
prijsvragen. 

Studenten-Tooneelgezels;~~ppe:-:i-;' -:~-l-- De nie~- be~-roonde handschriften mogen na de beoor
tot het beantwoorden van de volgende I deeling word~n teruggeeischt. De niet afgehaalde worden 

Het bestuur verlangt: 
1°. Een oorspronkelijk Blijspel in 3 bedrijven. 
2". Een oorspronkelijk Lever de Rideau in eI~n bedrijf. 
Belde stukken moeten geschikt zijn om opgevoerd te 

worden door een Studenten-Tooneelgezelschap. Het eerste , 
moet N ederlandsche toestanden uit den beschaafden stand I 

beschrijven; in het tweede kan de auteur zijn stof vrijer 
kiezen; tooneelen uit het z. g. "Volksleven" worden even
wei niet verlangd. De bekroonde stukken blijven eigendom 
van den schrijver, behoudens het recht van eerste opvoe
ring door de L. S. A. van het N. T. V. bij gelegenheid 
van haar tienjarig bestaan in Nov. '91. 

De uitgeloofde prijzen zijn: 
I. V oor het Blijspel een Gouden Medaille. 

, Uitgeloofd door de L. S. A. van het N. T. V. 
2. Voor het Lever de Rideau een Verguld Zilveren Med. 

Uitgeloofd door het Bestuur van de L. S. A. 
van het N. T. V. 

De jury zal bestaan uit de Heeren: 
Prof. Dr. A. G. VAN HAMEL (Groningen). 
Prof. Dr. J. H. C. KERN (Leiden). 
JAN C. DE Vos (Rotterdam). 

De antwoorden geschreven door eene andere hand dan 
door die van den auteur, worden voor I Juli 1891 toegezonden 
aan den Secretaris der L. S. A. van het N . T. V. Zij worden 
geteekend met eene spreuk en gaan vergezeld van een ge
sloten en verzegeld briefje, dat dezelfde sprenk tot opschrift 
heeft en den naam en het ad res van den schrijver be vat. 
Nadere inlichtingen zijn tevens bij den Secretaris te bekomen. 

Namens het Bcstuur der L. S. A. van het N. T. V. 
J. SALOMONSON LZN., Secre/an's. 

WEDSTRIJD VAN TOONEELLETTERKUNDE. 
S TAD ANT W E R PEN. 

AAN DE NEDERLANDSCHE SCHRljVERS. 
My'ne Heeren. 

Ter bevorderililg der nationale dramatische kunst, heeft 
de Regeering der stad Antwerpen, bij besluit van y Fe
bruari 189 I, eenen driejaarlijkschen Wedstrijd van Tooneel
kunde uitgeschreven. 

De stedelijke Tooneelraad van Antwerpens Nederland
schen schouwburg is gelast deze beslissing uit te voeren, 
en bij dezen wordt de eerste dier wedstrijden geopend. 

, 
I 
I 

na 1 J anuari 1892 vernietigd. 
Aldus gedaan en goedgekeurd in zitting van den stede

lijken Tooneelraad, den 23en Februari 1891. 
De Secre/ans, De Voorzitter, 

F. Jos. VAN DEN BRANDEN. JAN VAN RljSWljCK. 
De Leden, 

N. CUPER us, J. FLORUS, F. GITTENS, J. GROESSER, F. KOCKX, 
MAX ROOSES, EMM. ROSSEELS, MAX SUREMONT. 

INGEZONDEN. 
Geachte Heer Redacteur. 

Wil mij een kleine plaats gunnen voor een enkel woord 
van protest, dat, dunkt me, in ons blad niet mag ontbreken, 
nu bijkans in elke krant met gegronde verontwaardiging is 
melding gemaakt van het gedrag der leden van de Amster
damsche Afdeeling bij de invitatie-voorstelling op 13 dezer. 

Misschien, neen, zeker was het niet goed gezien van 
Mej. Van Gelder de delicate verzen van Gorter te kiezen 
om voor te dragen in een zaal waar de acoustiek zoo 
ellendig is als in de Fransche-laan-schouwburg, en voor 
een uit den aard der zaak zeer gemengd publiek, dat pas 
volop had genoten van de kluchtige muizenvrees eener 
jonge trouwlustige weduwe, geschaterd had van het lachen 
om het losraken van het valsch gebit eens ouden jonge
heers en zich al spitste op de vermakelijke dolheden die 
»De Koffijveihng" zou opleveren. 

Maar hoe dat ook zij, zelfs al geven we gaarne toe dat 
de helft der zaal geen woord kon hooren, laat staan be
grijpen van wat Mej. Van Gelder reciteerde, dan nog is 
het gedrag van die hoestende, kuchende, lachende toe
schouwers eenvoudig walglijk geweest. Ze hebben de 
beleefdheid tegenover het bestuur, dat hen had uitgenoodigd, 
uit het oog vcrloren en een dame, die haar groote gaven 
zoo bereidwillig beschikbaar stelde, grof beleecligd. 

En kon men diezelfde menschen nu nog maar dwingen 
amende honorable te maken! Helaas, het veelkoppig mon
ster "publiek" is ongrijpbaar. 

Het bestuur van de Afdeehng zal, naar men beweert, 
aftreden. We kunnen begrijpen dat het zoo handelt, maar 
clat ontheft de leden der Afdeeliug nog niet van de plicht 
hun verontschuldiging aan Mej. Van Gelder aan te bieden 
voor het wangedrag van velen hunner. 

Daarom wilde ik tevens uit naam van verscheiden mijner 
medeleden ten minste dit woord van protest doen hooren. 
U, Mijnheer de Redacteur, dank ik voor de mij verleende 
ruimte. TH. K. B., 

lz'd van de A17ls!erdamsche AfdeeHng 
van he! Nederlandsch Tooneelverbond. 

Derhalve hebben wij de eer al de schrijvers van Zuid
en Noord-Nederland uit te noodigen, om aan den prijskamp 
deel te nemen. Zij mogen mededingen met nieuwe oor
spronkelijke drama's, comedies en blijspelen van allen 
aard, in gebonden of ongebonden stijl, en van een tot vijf 
bedrijven. 

De uitgeloofde prijzen zijn verdeeld als voigt: 
V oor het beste drama fro 600 

i I AMSTERDAM, 26 Febr. '91. 

I ADVERTENTIEN. 
V oor de beste comedie "500 
V oor het beste blijspel "300. 

De mededingende werken mogen niet reeds vertoond, 
gectrukt of anderszins bekend gemaakt zijn. Zij moeten, 
leesbaar geschreven, voor 1 J uli 1 8c)!, vrachtvrij worden 
besteld in het secretariaat der stad Antwerpen. 

Op straf van uitsluiting mogen de schrijvers zich hoege
naamd niet laten kennen. Hunne ingezonden handschriften 
moeten eene kenspreuk dragen, welke herhaald is op een 
bijgevoegd gesloten briefje, de namen en het adres des 
schrijvers bevattende. 

De Tooneelraad benoemt de jury, welke zal uitspraak 
doen voor I October J 89 I. 

De bekroonde werken blijven het eigendom der schrijvers ; 
doch het recht der eerste opvoering wordt den N eder
landschen schouwburg van Antwerpen voorbehouden. 

iNEELMEI1ER'S Ka~in~t Intl 
I is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
~ ~~~.~,-, ~, ...... ,-

Werelotentoonstelling Parjjs 1889 ~- Zilveren MeoailIe! 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het 7ooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid van het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Vitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

21 }1AART 1891. xxe J AAHGANG. 

IN H 0 V D : Officieel Gedeelte: Beschrijvingsbrief voor de 2 Ie Algemeene Vergadering - Bericht aan de Afdeelings-Sel ·etarissen. 
Niet officieel gedeelte: Vit de Amstelstad. - Vit de Maasstad. _. Vit de Ooievaarstad. -" Vit het Buitenland. - Pot-l'ourri. - Nieuwe 

uitgaven. 

Officieel gedeelte. 

N ederlandsch T oon ee 1 ver bond. 

21 STE ALGEMEENE VERGADERING 
Op Woensdag 15 April 1891 des morgens te 10'/2 uur te UTRECHT In den Foyer 

van den Schouwburg. 

PUNTEN VAN BESCHRIJVING: 

1°. Opening der vergadering. 
20. Verslag van den Aigemeenen Secretaris. 
30. Begrooting over 1891/92. 
40. Rapport over den toestand del' Voorbereidende School van de Tooneelschool. 
50. Aanwijzing der Afdeeling, aan welke rekening en verantwoording moet worden gedaan. 
60. Verkiezing van 4 leden van het Hoofdbestuur wegens het perlOdiek aftr<oden van de H.H. JEAN BROWNE, 

DAN. DE LANGE en J. A. HEUFF en het bedanken van den Heer Jhr. HENRY TINDAL. 
70. Verkiezing van een Redacteur voor het Tijdschrift. 

De voordracht zal tijdig aan de Afdeelingen opgezonden worden. 
80. Rapport van de Jury voor de ingekomen prijsvragen. 
90. Aanwijzing der plaats, waar de volgende Aigemeene Vergadering zal gehouden worden. 

100. Behandeling van de volgende vraag, gesteld door de Afdeeling 's Gravenhage: "Is het niet wenschelUk het 
HoofdbestuUl uit te noodigen zich in betrekklllg te siellen met den journalistenkring, ten einde te verkrijgen, 
dat de bladen, welke van plan zijn eene bespreking te geven van een oorspronkelijk tooneelwerk, die bespreking 
eerst opnemen lla de tweede opvoerz"ng van het stuk in dezelfde plaats." 



A. Algemeene Begrooting AO. 1881/82 
ONiVANGSTEN. UITGAVEN. 

Contributie der Afdeelingeh en der Algerneene 
Leden f 6200.~ 

Art. I. Bijdrage aan de Tooneelschool 
» 2. Tijdschrift 

Rente. 37.- 3· Reiskosten 
» 4· Drukwerk 
» 5· Bureaukosten 
» 6. Onkosten Algemeene Vergadering . 
» 7· Onvoorziene Uitgaven 
» 8. V oordeelig saldo . 

/ 45 17.-
» 1200.--
" 150.
» 100.-
» 100.
» 25·
» 100.-
» 45·
.f 6237.-

z===a 
I (Vermoedelijk nadeelig saldo 1890/91 circa.f 1750.) 

Art. 1. 

» 2. 
» 3. 
» 4. 
» 5. 
» G. 
» 7. 
» 8. 

B. Begrooting Toone81scbool. A 0. 1881/82. 
ONTVANGSTEN. I 

Bijdrage van H. 1\1:. de Kcningin (aan. Art. 1. 
UITGAVEN. 

Jaarwedde van den Directeur, tevens 
belast met het Onderwijs in Lezen, 
Voordracht, Geschiedenis van het 
Tooneel en Tooneel-Letterkunde . 
Jaarwedde van het onderwijzend per
son eel : 

gevraagd) . f 5000.-

» »het Rijk. 
» »de Provincie N.-Holland 
» »de Stad Amsterdam 

Giften, jaarlijksche bijdragen, enz. 
Rente Fonds Hacke van Mijnden 
Schoolgelden . 
Bijdrage uit de Algemeene Kas . 

» 

» 
» 

» 
» 

2000.-

125,-
49·-

600.-
45 17.-

f 12291. -

» 2. 

a. Leerares in Spel . 
b. Leeraar in Spel en Grimeeren 
c. Leerares in Zang, Uitspraak en 

Stemvorming. . 
d. Leerares in Uitspraak en Stem· 

vorming 
e. Leeraar in Teekenen, Hoogere 

Mimiek en Costumeerkunde. 
f. Leeraar in Costuumkunde . . 
g. Leerares in Fransche Uitspraak 

en Letterkunde . 
h. Leeraar in N ederlandsche Stijl

leer en Letterkunde . 
i. Leerares in Hoogduitsche Uit

spraak en Letterkunde . 
k. Leeraar in Engelsche Uitspraak 

en Taal . 
I. Leeraar in Schermen en Plasti· 

sche Oefeningen. 
m. Leeraar in Dansen en Mimische 

Oefeningen 
n. Leerares in Costuumnaaien . 

( 9°0 .-

5°0 .-

» 

3°0.--

100.-

200.-

15°·-

200.-

15°·-

300.-

15°·-

Art. 3. Voorbereidende School. 
o. Adjunct-Directrice, tevens belast 

met het Onderwijs in Neder-
landsch, Fransch, Hoogduitsch, 
Geschiedenis en Handwerken ( 1500.-

p. Leerares in Lezen, Uitspraak 
en Stemvormiug 275·-

q. Leeraar in Land· en Volkenkunde 100.-

r. Leeraar in Teekenen 100.--

Art. 4. Oefen· Tooneel 
» 5. Pensioen Mevrouw Rennefeld 
» 6. Belasting, vuur en licht 
» 7. 'Erfpacht . . . . . 

8. Rente 4 % Leening 
» 9. Afiossing 4 % Leening 
» 10. Schoolbehoeften en Bibliotheek 
» 11. Bureaukosten . 
» 12. Ollderhoud Gebouw 
» 13. Onderhoud Ameublement 

" 14. Pianohuur en stemmen 
» 15. Schoonmaak en verwarming Gymna-

stiek·lokaal . 
» 16. Onkosten exam ens . 
» 17. Assurantie 
» 18. Onvoorziene Uitgaven. 

Hermann Lindefonds ± f 163.-. 

f 4000.-

» 295°·-

,. 1975·-
» 
» 250.-
» 1 120.-
» 337·-,. 160.-
» 500.-
» 25°·-
» 50.--
» 3°0.-
» 50.-
':> 65·-

» 34·-
» 100.-
» -.-
• 15°·-
j 12291.-



91 

Dinsdag 14 April 189 I . 

Ontvangst van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden 

10 den foyer van den Utrechtschen Schouwburg door de Afdeeling Utrecht des <wonds te 7 uur. 

Te 7'/2 uur voorstelling van "KONING OEDIPUS", tragedie van Sophocles, 
vertaling van Prof. Dr. H. V AN' HERWERDEN. 

De Afdeeling Utrecht noodigt tot bijwoning dezer voorstelling uit de Eereleden van het N ederlanqsch 
Tooneelverbond, de leden van het Hoofdbesttiur en een Afgevaardigde van ieqere Afdeeling (Zie circulaire van 
26 Febr. j. I.). 

Na afloop dezer voorsteliing gezellige bijeenkomst ten huize van den Heer T. J. OKHUYSEN, Kromme 
Nicuwe Gracht, waartoe het Bestuur der Afdeeling Utrecht het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden uitnoodigt. 

W oensdag IS April 189 I. 

Gemeenschappelijke maaltijd voor leden van het N. T. V. 

ten huize van clen Heer OKHUYZEN voornoemd des namiddags te 5 'I. uur 

a f 4.- per couvert met inbegrip van '/. flesch wijn. 

Deelnemers worden dringend verzocht zich v66r II April a. s. aiin te melden by den Afdeelings-Secretaris 
Mr. W. G. F. A. van Sorgen, Plompetorengracht 25, Utrecht. 

Op IS April a . s. zal de Studentensocieteit te Utrecht geemancipeerd zijn voor het Hoofdbestuur, de 
Afgevaardigden ter Algemeene Vergadering en de leden der Afdeeling Utrecht. 

AMSTERDAM, 

20 Maart I 89 I. 

L. S. 

~19(l,1v"'w,,~ 5<1-t :Jt:oofbCe~t~u~, 

De Secrelaris 

C. 1. VINKESTEYN. 

Aan H H. Afdeelings-Sfcretanssen. 

Het Hoofdbestuur verzoekt U vaar 1 April a. s. het Afdeelingsverslag over het afgeloopen jaar. op te zenden 
aan den ondergeteekende. 

AMSTERDAM, 
20 Maart I 89 I. 

Niet Officieel Gedeelte. 

OJT DE AMSTELSTAD. 
Thermidor. 

Sensatie.drama in 4 bedrijven, het Fransch van VICTORIEN 
SARDOU vrij gevolgd. Nieuwe decoratien enz. Nieuwe 
costumes enz. Regie: Joseph van Lier, en vooral: 

Voor het eerst opgevoerd te Parijs in het Theatre 
Fran<;:ais den 24 Januari r891 en aldaar door de regeering 
na de tweede opv0ering verboden. 

Dubbe! sensatie-drama dus, want ware het geen stuk ge
schiedenis, dat de :.vrije volger van Sardou's Fransch" aan 
de bezoekers van het Amstelstraatsch theater had voor
gezet, dan zou het als verdichtse!, toch nog sensationeel 
geweest zijn. Doch de aantrekkelijkheid der politieke sen· 
satie, waardoor het stuk tot ous uit Frankrijk is overge
komen met een snelheid, die niet genoegzaam wordt uit-

De Alg. Secretaris 
C. 1. VINKESTEYN. 

gedrukt door: overgewaaid, die sensa tie hebben wij, in ons 
kalme vaderland niet genoten. 

Wij moesten tevreden zijn met het bloed, dat wei niet 
op de planken, maar dan toch achter de coulissen, in 

i breede golfstroomen gudsend, den Parijschen bodem drenkte 

I 
en inundeerde. 

Ik stel die sensa tie niet laag. 

I 
AIle kunst heeft haar goede zijde en de recensent, die 

het stuk vervelend noemde *), had, wat betreft zijn met 
gewaarwordingen doorploegde kunstenaarsziel, wellicht gelijk, 

I maar het theater is niet voor den critic us aileen - er is 

I 
een schellinkje ook. En dat schellinkje, ongevoelig als het 
waarschijnlijk is voor hoogere en fijnere indrukken, leefde 

I mee en had een diepen afkeer voor den bloedrooden beul, 
I onverschillig-flink zijn slachtoffers viseerende, als waren het 
i beesten voor de slachtbank. 
I Dat vierde bedrijf pakte zelfs den fijner georganiseerde, 
I die niet steeds behagen blijft scheppen in de analyse van 
I salon.onde~gdjes, door den magistral en opzet, niet van 

I *) Ip. de N. R. C. 4 Uaar,t 1891, Tw,e~e blad A. 



Van Lier - daartoe leent deze schouwburg zich niet - maar 
zooals Sardou dien moet hebben gedacht en zooals die 
slechts mogelijk is op groote theaters. 

Het binnenplein der gevangenis, over welks hoogen muur 
het Parijsche gepeupel, in graoten getale, onder de brutale 
kreten van >,vive la Republique!" zich letterlijk te goed doet 
aan het droevig vertoon der vele veroordeelden, waartusschen 
met aangrijpenden galgenhumor een non en een priester, een 
harlekijn en een pierrot zijn aangebracht, de scene op het 
binnenplein met dien roodgekleeden beul; Martial H ugon 
en Labussiere, handenwringend en wanhopig, alles trach
tende um het leven van Fabienne Lecoulteux te redden, 
eindigend in een doodend pistoolschot; zulk een tooneel 
geeft den indruk, dien men in het Musee Wiertz zoekt en 
vindt. 

De lezer kent den inhoud van het stuk; deze is sober, on
voldoende, de samenhang is los, er is geen ~Leitmotjf" of 
het zou moeten zijn: hak maar toe. Het geheele drama 
beweegt zich om de slingerende hoop, dat Fabienne toch 
nog zal gered worden, zonder dat er van handeling sprake 
is. 

Onweerstaanbaar drong het zich aan mij op: zou de 
auteur, reeds v66r hij zich aan den arbeid zette, er aan 
gedacht hebben, dat zijn maakwerk moest kunnen gebruikt 
worden voor een grrroote opera? 

Dan konden we ons reeds indenken (eerste. beclrijf) in 
een duo van Hugon (I sten tenor) en Labussiere (bas), terzet 
van Fabienne, Hugon en Labussiere, koor van »burgers" 
en koor van waschvrouwen met hallet (de Carmagllole) aan 
den oever der Seine, in den vroegen mOTgenstond. 

De voordrachten van Hugon en Labussiere over den 
ontzettenden, overspannen toestand van Parijs zijn geen 
spel, met hoeveel gloed en klem POTHARST en VELTMAN 
ze hebben uitgesproken; goed gezongen zou het een succes 
zijn geweest. 

In het tweede bedrijf komt het werkelijk tot iets, dat aan 
een recitatief herinnert: Fabienne, - mevrouw POTHARST ' 
had zeer degelijke oogenblikken niettegenstaande de rol haar 
iets te zwaar sr.heen, - aarzelt tusschen liefde en plicht, 
terwijl, melodramatisch en volslagen vieux jett, achter de 
coulissen, het kerkgezang zich vermengt met de Marseillaise 
en andere oproerige liederen en kreten. 

Toegegeven, dat aan de tegenwoordige eischen van rea
Iisme niet is voldaan, vraag ik me te vergeefs af: waarom 
dit niet? 

Het pakte werkelijk, laat het dan maakwerk zijn en 
en al weet men vooraf, dat zoodra er zachte muziek, liefst 
tremolo, weerklinkt, deze het gesprokene enorm verheft. 

Het stuk eischt meer, dan men bijVan Lier kan verwach
ten. Het eischt »groote kunst", zij het dan, dat bij het 
uitspreken van dit votum de ondeugende neiging ontstaat 
om de r opnieuw te verzwaren. Maar behalve dezen 
eisch is er meer te verlangen, waaraan de voorstelling bij 
aile krachtsinspanning ell goede bedoeling niet heeft kunnen 
voldoen. 

Het lukt zelfs den meest verfranschten N ederlander nooit 
een Franschman te evenaren in zijn kwikzilverachtig tempe
rament, hoeveel te meer moesten de houten klazen in het 
derde bedrijf dan achterblijven bij hetgeen het had moeten 
zijn! 

H et bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mejuffrouw 
J. N. ALBREGT, immers dan toch op de planken, in de 
altijd eenigszins onmogelijke en hier volkomen misplaatste 
travesti-rol van Lupin was goed, was best. Zonder haar 
zou er van het massaal stil spel der waschvrouwen (eerste 
en vierde bedrijf) niets zijn terecht gekomen, nu was het 
echt en levendig, omdat zij, de kleine nieuwelinge, er de 
;liel van was. Vermoedelijk geheel bij intultie en zonder 
eenige schoolschheid, gemakkelijk, los en bevallig, geeft zij 
den bengel weer, geen enkel oogenblik vergeet zij, dat zij 
speelt, alles wat er op het tooneel plaats heeft boezemt haar 

belang in, zij laat zich noch door het publiek, noeh door 
haar medespelers (en dat gebeurt op onze Nederlandsche 
planken steeds) afleiden. Zij won met een manuaal de 
harten der toeschouwers. 

Ten slotte - want is deze reproductie van Thermidor op 
een bodem, waar het niet thuis behoort, weI zooveel be
spreking waard ? -- een eigenaardig feit. 

De pauzes werden aangevuld door niet te slechte, soms 
zelfs aangename muziek, hoe kwam het dan toch, dat het 
publiek, na ieder bedrijf, zoo brand end ongeduldig was, 
dat het telkenmale tot een afschuwlijk onaesthetiseh bonken 
op den vloer overging? Moest er kabaal gemaakt worden, 
omdat er sensatie behoorde te wezen? \Vas het sorris de 
claque, die voor deze buitengewone gelegenheid extrawerk 
leverde? Of - en dan zou mijn vermoeden, aan het begin 
van dit schrijven geuit, juist zijn geweest - was men wer· 
kelijk zoo belangstellend in het vervolg? 

Dat men naar het einde verlangde is voor menschen, 
die »plezier van hun geld" willen hebben, niet aan te 
nemen. 

QUIDAM. 

Hedda Cabler. 
9 Maart j. I. werd in 't Theater Tivoli door Mevr. DE 

LA MAR dit stuk als haar benefiet gegeven. Voor ik er 
toe overga de opvoering qua talis te bespreken moeten 
mij een paar woorden van 't hart, naar aanleiding van het
geen in de beide laatste nummers van dit blad over Hedda 
Gabler reeds geschreven is. 

N och met de eene, noeh met de andere appreciatie kan 
ik mij geheelvereenigen. 

De heer Jean Valjean stelt dit laatste stuk geheel en al 
op dezelfde lijn met Ibsen's andere werken en karakteri
seert dan in groote trekken wat hem in de drama's van 
dien schrijver onaangenaam aandoet. 

De heer F. C. stelt Hedda Gabler op eene gansch afzon
derlijke plaats, geheel buiten 't kader van 'tgeen Ibsen 
vroeger gescbreven heeft. Zijne bewondering kent geene 
grenzen. Voor hem heeft Ibsen nooit iets gewroeht, wat 
dit laatste stuk evenaarde, laat staan overtrof. 

Nu is mijne bescheiden meening dat de heer F. C. vol
komen gelijk heeft: Hedda Gabler verdient eene afzonder
lijke plaats, maar .... niet omdat 't zoo mooi, maar omdat 
't zoo leelijk is. 

Inderdaad ken ik geen stuk van Ibsen dat ziekelijker, 
voozer, onartistieker is dan dit laatste. 

't Karakter van de hoofdpersoon is zulk een mengsel 
van fin-de-siecle-nevrose en klein.burgerlijke laagheid, van 
onbevredigde dierlijke hartstocht en laffe vrees voor de· te 
hooge prijs van begeerd genot dat er moed toe behoort 
een dergelijk monstrum horrendum op 't tooneel te dur
ven brengen. De heer F. C. zoekt de verklaring van Hedda's 
handelingen in haar »gebrek aan levenslust en hoog gevoel", 
ik heb er vrede mee, mits men dan maar leze en begrijpe 
»gebrek aan levenslust en gebrek aan hoog gevoel", en tegen
over zijne verheerlijking van haar afkeer van banaliteit stel 
ik hare grenzenlooze zelfzucht, waar zij een schoon men
schenleven breekt en vernietigt, aileen maar opdat zij 
livreiknecht en rijpaard zal kunnen houden. 

Misschien is 't niet te stout beweerd dat Ibsen's oor
spronkelijke opzet aileen dit tot onderwerp had: »de onder
gang van Eilert Lovborg". 

Had hij zich nu streng aan dit onderwerp gehouden, 
had hij niet beproefd om Hedda een soort mystiek waas 
te weven door hare handelingsmotieven te vermeer
deren met alles, wat hij maar in 't arsenaal zijner pessi
mistische levensheschouwingen kon vinden, zeker was 't 
stuk niet zooals nu een failure geworden. 

De loop van 't stuk, die ook nu nog zwakjes te onder~ 
kennen valt, ware dan z66 geweest: 



Hedda Gabler, eene intrigante egoIste, die zich verveelt 
of liever zich ergert dat 't leven aan de zijde van haar 
onbeduidenden echtgenoot haar zoo weinig emoties zal 
schenken. In hare illusie van rijkdom en weelde wordt zij 
gestoord en al dadelijk staat 't bij haar vast dat hij, die 
haar in den weg trad, vernietigd moet worden. Scrupules 
kent zij niet. Om dat doel te bereiken deinst zij niet terug 
voor de laagste handelingen, dat motief zweept haar voort 
tot de laagste concessies. En zij bereikt haar doel. Wan
neer L6vborg dood is en daarmede de voldoening van 
haar zucht naar materieel genot gesecureerd, vleit zij zich 
wellustig neder in de zachte kussens van hare sopha am 
in de toekomst aan den driehoek-cultus nieuwe emoties 
te ontleenen. 

Ziedaar het stuk zooals 't had kunnen zUn. 
Nu geef ik oogenblikkelijk toe, dat 't niet verkieslijk is een 

dergelijk zedelijk monster op 't tooneel te brengen, maar 
daar kunst niets met zedelijkheid uitstaande heeft en wij, 
zoowel door 't krachtige demonische karakter van Hedda 
als door de verschillende phasen van haar verbitterden 
strijd, bij Ibsen's erkend talent, uit een artistiek oogpunt 
zouden genoten hebben, zoo kunnen wij dit bezwaar ge
voegelijk ter zijde schuiven. 

In Ibsen's stuk nu vinden wij echter wei 't monster, 
md.ar niet 't karakter, wei enkele phasen van den strijd 
kranig geteekend, maar een afloop die noch aan logische 
noch aan artistieke eischen voldoet. 

Ik heb er lang over gedacht wat Ibsen er wei toe kan 
bewogen hebben op deze wijze 't stuk door Hedda's zelf
moord te laten eindigen. Slechts eene verklaring dringt 
zich aan mij op en hoe meer ik 't stuk lees, hoe meer 
ik 't ga gelooven. 't Is niet meer of minder dan eene 
mislukte poging om de goddelijke gerechtigheid ten tooneele 
te brengen, de ouderwetsche conventioneele straf van den 
boosdoener ten behoeve der »hoogere" rangen. 

Hedda heeft gezondigd, leugen op leugen, bedrog op be
drog gestapeld, zij mag volgens de gewone burgermansmoraal 
niet van hare wandaden genieten; hoe zij dood gaat doet 
er niet toe, een mister Clarkson is er niet bij de hand, 
dan maar zdfmoord. Ibsen gaat in die richting zoo ver 
dat hij ons zelfs, al is 't geheel in de verte, de belooning 
laat zien van Tesman's liefde in de trouwe, aanhankelijk
heid en inspiratie van Mevr. Elvstedt. 
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Is er grootere banaliteit denkbaar? 
En nu de vertolking. 
De hoofdrol was natuurlijk in hall den van de beneficiante. 
Zij, die mevr. De la Mar beter kenden dan uit de rollen 

en de stukken waarin zij gewoonlUk optreedt zagen met 
be!angstelling haar optreden als Hedda tegemoet, omdat 
zij wisten dat mevr. De la Mar iemand van veel talent 
is, die niet tegen ernstige studie opziet waar 't geldt eene 
moeilijke rol te creeeren. 

Bij de opvoering is dan ook gebleken, dat zij over meer 
dan gewone capaciteiten beschikt, aileen maar dit niet, 
dat zij heeft al die eigenschappen, die naast talent noodig 
zijn tot 't goed spelen en verstaan van eene rol als Hedda. 

Mij heeft zij niet kunnen voldoen, omdat zij miste die 
dood-gewone wUze van zegging die bij 't spelen van Ibsen 
een eerste vereischte is. 

Alles wat zij zeide was op effect berekend. De guldene 
spreuk »Glissez, mortels! n'appuyez pas" werd totaal uit 
't oog verloren, vooral in 't geestige, cynisch-mondaine 
gesprek met Brack, waar zij er voor zorgde dat geen der 
gepeperde antwoorden aan de grage ooren der »hoogere 
rangen" ontsnapte. 

Hare geheele opvatting van de rol was dan ook ouder
wetsch, totaal niet overeenkomstig de eischen van 't mo
perne drama. 

't Slot vQoral, dat er trouwens ruimschoots aanleiding 
toe geeft, was melodramatisch op end' op. Neergezonken 
yoor den haard, aan Brack's knieen, wist zij uitstekend 't 

publiek er op voor te bereiden dat zij iets ging doen dat 
't zou verbazen. 

Geen der gewone kunstmiddeltjes werd verzuimd. Onwil
lekeurig ineenkrimpen, rollen met de oogen, heesche stem, 
alles was er in optima forma en werd, indien 't maar in 
de rol te pas ware gekomen, uitstekend uitgevoerd· 

Met dit oordeel geloof ik van Mevr. De la Mar als 
Hedda Gabler gezegd te hebben wat er van te zeggen is: 
dat zij talent heeft is buiten twijfel, maar hare opvatting 
van de rol als II grand~ role uit een of ander Fransch 
drama kan niet anders dan gelaakt worden. 

Driemaal bravo voor den heer CH. DE LA MAR! Hij 
heeft de wei is waar niet al te zware rol van Tesman ver
vuld op eene wijze die aller hulde verdient. Voor mij was hij 
inderdaad de man, die Ibsen heeft willen teekenen. ZUn 
in-goedige, ietwat sullige wijze van doen en spreken, zijn 
mooie typische Imp, alles was zoo goed als men maar wen
schen kan. Hij voelde zich zoo thuis in zijne wi, hij 
deed alles zoo heerlijk gewoon zonder eenige pretensie, dat 
men werkelijk genoot wanneer hij op 't tooneel was. Moge 
de heer De la Mar ons nog dikwijls in de gelegenheid 
stellen dergelijke kranige uitingen van zijn artisticiteit te 
bewonderen. 

De drie dames roll en: Tallte /ulle, Jl,fevr. Elvstedt en 
Berte, werden vervuld door de dames DE BOER, VAN 
OLLEFEN en KIEHL. Aile drie hadden hunne taak conscienci
eus opgevat, vooral Mevr. Van Ollefen is op den goeden 
weg om mettertijd ook op dramatisch gebied wat meer 
te kunnen praesteeren; sommige momenten . bovenal in 
haal stil spel, was zij zeer goed. 

Wanneer Mevr. De Boer 't declameeren k011 afwennen 
zou haar spel er zeker bij winnen: verbeeld-je die goeiige 
schommelige tante Julie aan 't declameeren! 

Mevr. Kiehl heeft van haar kleine rol werkelijk wat 
gemaakt. In hoeverre hare opvatting als oude ietwat lum
melige meid de juiste is zal ik maar in 't midden laten; in 
ieder geval deed zij 't heel aardig. 

De heeren, die de rollen van Brack en Eilert Lovborg 
speelden, zal ik maar niet bespreken; 't zou op eene exe
cutie gaan gelijken wanneer ik mij er aan waagde op te 
sommen waarin zij al te kort schoten. 

Thans rest mij nog mede te deelen dat de regie tamelijk, 
de vertaling slecht was. 't Feit dat Hedda spreekt van 
»wijnloof" in plaats van »wingerd" legt alreeds voldoende 
getuigenis af om een dergelijk oordeel over de vertaling 
te motiveeren. Dat men wa.t de regie betreft, vergeten 
had de revolver te laden waarmede Hedda zich moet dood
schieten, zoodat men slechts door den rauwen gil, dien 
Mevr. De la Mar achter de coulissen slaakte, va'l 't feit 
in kennis werd gesteld dat zij zich doodgeschoten had, is 
een van die dolle dingen die bU eene tw(;ede voorstelling 
van zelf niet meer voorkomen. 

RASTIGNAC. 

UIT DE MAASSTAD. 
Door het gezelschap van den Heer ALEX. FAASSEN 

zagen wij dezer dagen opvoeren Charlotte Corday van 
W. N. PEYPERS. Een tooneelstuk kan men het eigenlUk 
niet noemen, aangezien aIle verwikkeling ontbreekt, en 
aan karakterteekening hoegenaamd geen aandacht is gewijd. 
De bekende geschiedenis wordt zonder veel omhaal opge
discht: het plan voor den moord, de moord, het gerechts
hof, het vertrek naar het schavot, kinderlijk eenvoudig 
voorgesteld, aIleen hier en daar getruffeld met enkele 
snorkende tirades. Toch pakte het stuk en werden de ver
tolker.; der goede rollen warm toegejuicht. Ligt daarin 
geen vingerwijzlng voor hen, die de pen kunnen han
teeren en hart hebben voor ons toonee! en ons volk? 
Onze geschiedenis bezit immers schoons genoeg en men 
ziet het, oppervlakl>ig beh~ncjeld boeien dergelijke historische 



voorstelJingen reeds; welk een gunstigen invloed zulJen 
dan eenvoudige, met tact bewerkte historische tooneelstuk
ken kunnen hebben! Wie strijdt op dit terrein voor 
Vaderland en Vorst ? 

,Het is ondoenlijk in bizonderheden te treden over het 
spel der vertooners, waar zij niet veel meer zijn dan de 
figuren in tableaux vivants. Wij hadden gehoopt met lof 
te kunnen gewagen van Mevr. VERSTRAETE in de titelrol; 
thans moeten wij volstaan met de verklaring, dat zij van 
de partij maakte wat er van te maken viel. Haar sym
pathieke stem gat aan de alIedaagsche taal althans eenige 
bekoorlijkheid en gelukkig zocht zij niet door overdreven 
spel in het stuk datgene te brengen, dat de schrijver ver
geten had: den haas in de hazepeper. 

De lI--Iarat van den Heer ALEX. F AASSEN prikkelde soms 
de lachspieren der toeschouwers, die weinige minuten 
later weer zaten te rilJen en te ijzen; ook op ons maakte 
hij een komischen indruk, doch stelJig is de auteur daaraan 
meer debet dan de vertolker. Trollwens in de Fransche 
Kamer en den Parijschen Gemeenteraad kibbelt men over 
dezen revolutieheld; een drama als Charlotte Corday zal 
hem niet in een helderder licht plaatsen. 

Van de overige spelers valt niet veel te zeggen; zij 
werkten mede met de bekende toewijding, sommigen met 
de hun eigen luidruchtigheid; anderen met de kalme bere
kening der acteurs door onze voorvaderen toegejuicht, in 
een woord: zooals wij het bij dit gezelschap gewoon zijn. 

Papa Corday was soms zoo ontdaan, dat hij geen w(Jorden 
kon vinden en geduldig wachten moest op hetgeen de 
dame of heer in het hokje hem toefluisterde; die onder
aardsche stem werd wei wat sterk gehoord; goed souffleeren 
is ook een Imn.,t. 

* * ,. 
Op een matte opvoering van Ret Rechterbeen van Kapi

tein Tic, het bekende, amusante blijspel, volgde in Tivoli 
een oorspronkelijk stukje van G. W. DIXON getiteld Suze. 
Extra oorspronkelijk vonden wij de grap niet, maar zij is 
aardig opgezet en wordt logisch afgewerkt; door Rinke be
snoeiing zou het stukje echter aanmerkelijk winnen, nu 
duurt het veel te lang voor de magere handeling. 

Verder behoeft het volstrekt niet zoo burgerlijk gespeeld 
te worden; toestanden als die, welke hier geteekend zijn, 
kunn~n zich evengoed in betere kringen voordoen dan 
waarin de Heeren VAN ZUYLEN en W AGEMANS meenden 
de oude vrijers te moeten plaatsen. Mej. POOLMAN was 
een aardig huishoudstertje, vooral waar zij rentenier Pen
ning plaagt door hem Bram, schat, snoes te no em en. 

I3 Maart I891. JEAN VALJEAN. 

UlT DE OOlEY AARSTAD. 
N ouhuys' Eerloos is thans hier in Den Haag op W oens

dag 25 Februari in den grooten schouwburg vertoond. 
Het stuk hield zich ook daar goed staande. Het munt uit 
door soberheid en waarheid. De hoofdrol werd zeer goed 
door De Vos gespeeld. De vrouw van den Ontvanger 
kwam mij voor wat droog weergegeven te worden. Daar
door miste vooral het tweede bedrijf kleur. 

Misschien iou een kleine bijvoeging den toestand nog 
juister aangegeven hebben. Er wordt toch geen melding 
gemaakt van den borgtocht, dien ieder Ontvanger der be
lastingen stellen moet. Wanneer nu de Ontvanger in zijn 
laatsten brief had do en invloeien, dat Oom Karel, die na 
zijn dood wei helpen zou, toch ook bij het stell en van den 
borgtocht geholpen had, dan ware er nog een drang te 
meer voor den zelfmoord geweest. De inschrijving op het 
Grootboek toch, voor den borgtocht genomen, kwam bij 
den dood van den Ontvanger vrij, en daaruit kon het tekort 
in de kas gedekt worden. Tevens bleek dan, dat de Ont
vanger zelf de renten van zijn borgtocht niet trolc. 

A. 1. 
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UIT HET BU~TENLAND. 
In St. James Theatre te Londen is opgevoerd: The Idler, 

door HADDON CHAMBERS. 
De fabel van dit drama luidt als voigt: Sir John Harding 

M. P. is uit Amerika gevlucht wegens manslag, waaraan hij 
moreel niet schuldig geacht kan worden. Een zijner beste 
vrienden, Mark Cross, doet een aanslag op de eer van 
Lady Harding met de boosaardige bedreiging dat hij haren 
mall zal laten gevangen nemen, zoo zij hem niet ter wille is. 
Hij toont haar daarbij een valschen brief van den broeder 
des vermoorden. 

De echtgelloot ontdekt alles, er zal een duel plaats heb
ben, maar de broeder van den gedooden man in Amerika 
verschijnt, er voigt een uitlegging, Lady Harding beweegt 
de tegenstanders in roerende bewoordingen van het gevecht 
af te zien, waarna Mark Cross zich op reis begeeft en --.,. 
's ist alles wieder gut. 

Mark Cross een knap, aantreklijk jongmensch, naar de 
auteur hem voorstelt, maar feitelijk een booswicht van de 
gevaarIijkste soort, werd naar aile eischen weergegeven door 
ALEXANDER, Hardz'ng door HERBt<;RT WARING, Lar/Y 
Hardz'llg door MARION TERRY, zuster van de beroemde 
ELLEN. 

Of schoon zeer enge!sch-fin-de-siecle, komen er amusante 
toestanden en bijpersonen, maar ook treffende scenes in het 
stuk voor. Het had uitbunrlig succes en zal zeker vee! 
worden opgevoerd. De rol van den broeder utI Amerzfla 
werd gespee!d door een amerikaansch acteur JOHN MASON. 

* * * Te Milaan en te Turijn geeft men thans met veel succes 
SUDERMANN'S Ehre. 

Te Rome speelde NOVELLI, de hoofdrol in het bij ons 
welbekende drama Yorz'ck, van den Spanjaard ECHEGARAY. 

GIACOSA heeft een nieuw drama voor SARAH BERNHARDT 
geschreven. Naar men verneemt moet de groote actrice 
daar zeer mede zijn ingenomen; MIle DUSE zal het stuk 
in Italic spelen. Tegen het eind dezer maand wordt de 
eerste opvoering verwacht. 

* * * Die Frez'e Biihne te Berlijn vertoont Brod! van CONRAD 
ALBERTI, een drama van socialistische strekking, dat niet 
nieuw meer is maar nog door geen directie in Duitschland 
werd aangedurfd. 

Het nieuwste drama van RICHARD VOSZ, Schuldz'g, is 
in het Deutsche Volkstheater te Weenen met vee I bijvalont
vangen. 

Het onderwerp is, of schoon niet nieuw, toch eigenaardig. 
Een man heeft onschuldig wegens moord veroordeeld jaren 
lang in de gevangenis gezeten, maar wordt, omdat de ware 
schuldige zijn misdrijf biecht, ontslagen. Thuis gekomen 
ontdekt hij dat zijn vrouw door broodsgebrek geriwongen 
een liaison heeft aangeknoopt met een rijk man, en aIs hij 
dien man ziet, doodt hij hem. Op nieuw wordt hij O'e. 
vangen gezet en nu »schuldig". " 

* * * Ret ongehoorde feit heeft zich voorgedaan dat in Kopen-
hagen een stuk van IBSEN wat men noemt gevallen is. 
Hedda Gabler door sommigen tot in de wolken verheven, 
door anderen ten sterkste veroordee!d, heeft geen genade 
gevonden in de oogen der Denen, die met de andere wer
ken van Ibsen zoo hoog geloopen hebben. 

In Kopenhagen is de koninklijke schouwburg minder een 
tooneel voor opera's dan voor dramatische kunst, inzon
derheid voor deensche en buitenlandsche klassieke stukken. 
Tot nog toe is deze schouwburg de eenige in Denemarken, 
die een staatsinstelling is. Hij behoort onder het ressort 
van den minister van onderwijs. De voornaamste acteurs 
en actrices worden door den Koning benoemd met recht 
op pensioen. Sind,,' eenige jaren': werkt deze instelling met 
een tekort, in nederlandsche munt berekend op / 100;000 



's jaars. In weerwil van dit laatste wordt er nu toch aan 
gedacht, van staatswege ook In de provincien iets voor de 
dramatische kunst te doen, ten einde aldaar in eenige 
steden aan de kunst een meer beschaafde ontwikkeling 
te geven dan zij er nu kan verkrijgen. 

Met ait doel is thans bij den Rijksdag een voorstel 
ingediend, en het is er zeer gunstig ontvangen. De strek
king ervan is: een vaste staatstoelage, om hetzij in zekere 
steden een vast tooneelgezelschap te vestigen, hetzij een 
Vast gezelschap op te rich ten, hetwelk onder een bekwamen 
directcur in verschillende steden voorstellingen geeft. 

Ook anders dan bij ons! 

* * * De particuliere correspondent te Berly'n, van de N. R. 
Ct., meldt het volgende: 

»Bij de eerste opvoering van SARDOU 's Thermldor in 
het Lessing- Theater heeft dit stuk eenen demonstratieven 
bijval gevonden, die de Ictterkundige waarde ervan verre 
te boven ging, zoodat de geheele gunstige ontvangst van 
het stuk den aard kreeg van eene politieke betooging. 
Reeds in het eerste bedrijf barstten er, bij opgehaald gor
dijn, stormachtige toejuichingen los, toen de held van het 
stuk met sterken nadruk den zin de zaal inslingerde: »wie 
verlost ons van de tyrannie van het canaille ?" Ouk aan 
het slot van het eerste bedrijf, waar de acteur die de 
hoofdrol speelt, het joelende Parijsche straatgepeupel toe
roept: »Adieu canailles!" ging er een veelbeteekenend ge
juich op. N a het tweede bedrijf moest het gordijn vier 
malen omhoog gaan. De opgewondenheid bereikte 
haar toppunt bij het einde van het vierde bedrijf. 
Aan het bravo-geroep en handgeklap kwam geen einde, 
vooraleer de directeur, Oscar Blumenthal, voor het voet
licht getreden, ongeveer het volgende sprak: »Mij is op
gedragen uit naam van den afwezigen schrijver, die in de 
grootste spanning den uitslag tegemoet ziet van de opvoe
ring van zijn stuk te BerIijn, den warmsten dank te be· 
tuigen voor de hartelijke, vriendschappelijke wijze waarop 
gij zijn werk ontvangen hebt." Deze woorden werden door 
het talrijke publiek met oorverdoovend applaus begroet. 
Tegen het slot van het vierde bedrijf hoorde men eenig 
gesis, omdat het uit een letterkundig oogpunt weinig be
vredigt. Ten slotte overwon ook to en echter de demon
stratieve bijval, die intusschen zekerlijk minder den dichter 
dan weI den Franschman Sardou gold. aan wien men juist 
onder de bestaande omstandigheden een blijk van Berlijn
sehe hoffelijkheid wilde geven." 

Hetzelfde stuk is ook te St. Petersburg met groot suc
ces opgevoerd. De czar, de czarina en bijna aile leden 
der keizerlijke familie woonden de opvoering bij. Een 
betere aanbeveling kan Sardou voor de Parijzenaars weI 
niet verlangen. 

* * * In het Theatre du Vaudeville te Parijs wordt gespeeld 
Liliane, comedie in drie bedrijven van CHAMPSAUR & LA
COUR. 

De inhoud is in een paar woorden mee te deelen. 
Een schatrijke Amerikaansche trouwt met een jongmensch, 

van wien Ze veel houdt, maar die haar om het geld heeft 
genomen, wat juist in de wittebroodsweken uitkomt. Na
tuurlijk wordt de jonge vrouw woedend en verstoot haar 
echtgenoot; te vergeefs tracht deze door bemiddeling van 
anderen weer in genade te worden aangenomen; maar als 
hij eindelijk haar slaapkamer escaladeert, houdt de liefde 
bij het vrouwtje de overhand en schenkt zij hem vergiffenis. 

Van deze donnee was zeker weI een draaglijk drama te 
maken geweest, maar de schrijvers hebben hun taak zoo 
slordig opgevat dat zij niet meer dan een weinig beteekenend, 
vervelend stuk hebben geleverd. 

In het Palal's Rqyal vertoont men Les joies de la palernite, 
comMie in 3 bedrijven van BISSON & VAST RICOUARD, dat 
niet meer dan een klucht is louter op qui-pro-quo's be-
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rustend. Den eersten avond verveelde het publiek zieh, 
maar, men weet het, het publiek der premieres is te Parijs 
een heel buitengewoon publiek; bij de latere opvoeringen 
schaterde de zaal voortdurend van het lachen. 

Het ThMire Libre heeft gegeven Un J~une premier. come
die in I bedrijf van PAUL GINISTY, een lief, onschuldig stukje 
zonder de minste pretensie. 

V oorts werd in dienzelfden schouwburg vertoond La meule, 
comedie in 4 bedrijven van G. LECOMTE: onzedelijk! 
zie pag. 63, 2 de kolom, reg. 29 van dezen jaargang *). Het 
eerste bedrijf van dit stuk levert intusschen het bewijs dat 
de schrijver een niet alledaagsch talent bezit; jammer dus 
dat hij ook al die ongelukkige richting is opgegaan. 

Vrij wat meer belangstelling dan bovengenoemde stukken 
verdient Passz'onnetllent, comedie in 4 bedrijven van ALBERT 
DELPIT, vertoond in het Odeo7Z. De quintessens van dit 
tooneelspel is de strijd tusschen een slechte vrouw, die 
heel in de verte lijkt op Suzanne d' Ange uit Le Demz'-monde, 
en een stuk of wat brave mellschen. 

Er komen zeer verdienstelijke tooneelen in voor, maar 
een groote fout is dat de eigenlijke strijd tusschen de ge
wezen maitres en de jonge vrouw van zeker jonkman pas 
in het vierde bedrijf begint; de eerste drie bedrijven, die 
als expose voor die worsteling dienen moeten, zijn, te lang. 
De toestand is niet altijd gemotiveerd en het karakter van de 
intrigante niet scherp genoeg geteekend. En nu is het stuk weI 
uit een theatraal oogpunt beschouwd goed geschreven, maar 
toch is in de eerste drie bedrijven onze aandacht te veel afge
leid van het jonge vrouwtje, dan dat wij van harte belang 
zouden kunnen stell en in haar optreden tegenover de in
trigante. 

Voural de damesrollen werden mooi gespeeld door Mile 
DIEUDONNE, de ingenue, en Mile MELCY, de grande coquette. 

Het groote succes van de laatste dagen is Musotle, 
comedie in 3 bedrijven van GUY DE MAUPASSANT en 
J ACQU ES NORMAND, door de artisten van het GymllaSt over 
het geheel met gr00t talent vertolkt. 

Dit tooneelspel hoort in zooverre tot wat men de 
nieuwe richting pleegt te noemen dat het ons in de intrige 
verplaatst zonder lange voorbereiding van waarom dit zoo 
en niet anders is; we wonen een feit bij, pakt nu wat 
men ons laat zien dan is het pleit gewonnen, pakt het 
maar half dan is het geheel mis, want, daar we ons niet 
voor de person en interesseeren, kunnen we hun ook niet 
vergeven dat ze dingen doen die wij verkeerd vinden. 

Terwijl we nu in het ThMtre Libre zooveel stukken, vol
gens dit procede geschreven, als baksteenen hebben zien 
vall en, viel Musotte juist het tegenovergestelde lot ten deeI. 

Het is bijkans onmogelijk uit eenvoudiger gegevens een 
treffender drama samen te stellen, terwijl bovendien 
geen van de personen slecht is. Men oordeele. 

Op zijn trouwdag ontvangt een jong man een telegram 
dat Musotte, zijn vroegere maitres, moeder geworden is en 
op sterven ligt en hem verlangt te zien. WeI heeft hij acht 
maanden geleden, toen hij met het jonge meisje, dat nu zijn 
vrouw is, kennis maakte, met Musotte gebroken, maar deze 
heeft zich en voor en bij en na die scheiding zoo nobel 
gedragen dat hij niet kan nalaten er heen te gaan. Hij 
vindt haar stervende en zij draagt hem de zorg voor hun 
kind op en verlangt dat zijn vrouw het kind tot moeder 
zal strekken. En werkelijk blijkt in het 3de bedrijf het 
jonge vrouwtje dermate ontwikkeld en goed, dat ze na 
eenige aarzeling doet wat haar man wenscht. 

Het glanspunt van het stuk is het tweede bedrijf, de 
stervens-scene van Musotte. De heele zaal was geroerd, 
nid aileen omdat het toonee! v<:n een stervende moeder 
altijd aangrijpend is, maar ook en vooral daar het met zoo 
groote soberheid is geschreven. De Maupassant heeft dan 

*) Scrupuleusen huisvaders raden wij aan de Maandag den 2en 
dezer verscbenen nommers van Le Temps en van Le Journal des 
Dibats Diet iD de buiskamer Deer te leggeD. 



oak juist door zijn stijl bewezen dat hij ook de kunst ver- I 
staat van voor het tooneel te schrijven en, naar de critici ! 

beweren, zal het niet lang duren of de deuren van de 
CMll/idze Franraz"se zullen zich voor hem openen. 

AMSTEL- EN SLEUTELSTAD, Maart '9 [. M. + P. 

POT-POURRI. 
EEN ANDER SLOT. - Serge Panz"ne, in het stuk van dlen 

naam van G. OHNET, wordt door de politie gezocht; zijn 
schoonmoE:der, de gewezen bakkerin, Mevr. Desvarennes 
wil aUes liever dan dat hij als bankroetier, falsaris enz. enz. 
wordt gevonnisd, en eischt van hem dat hij zich voor het 
hoofd zal schieten; Serge weigert en snelt naar de deur 
van een zijvertrek; daar valt het oog van Mevr. Desva
rennes op een revolver, en net op het moment dat Serge 
de deur uitgaat schiet zij hem neer en werpt hem het 
pistool achterna. De commissaris van politie treedt op, 
vindt Serge liggen met de revolver naast zich en consta
teert zelfmoord. 

Avond aan avond was deze scene bij Het Nederlanrlsch 
Tooneel goed afgeloopen, maar eell van de laatste keeren 
weigert de revolver. Daar staan ze: de Hr. V AN SCHOON
HOVEN (Serge) moet vluchten, maar mag niet weg voor het 
schot afgaat, Mevr. KLEINE (lJfe7Jr. Desvarennes) moet schieten 
maar het pistool wil niet. »Is er dan niemand om mij, 
arme vrouw, te helpen?" roept Mevr. Kleine, in de hoop 
dat de tooneelknecht het hooren zal, die achter de scher
men behoorde klaar te staan met een geladen pis tool voor 
het geval dat zich nu voordeed - want een schot achter 
de schermen zou natuurlijk het publiek hebben doen den
ken, dat Mevr. Kleine zelf ~ehoot -; maar de tooneel
knecht hoorde niet of is er niet. N a een oogen blik te hebben 
gedaan alsof hij de deur niet open kon krijgen, begrijpt 
de Hr. Van Sehoonhoven dat zijn figuur onhoudbaar wordt 
en verdwijnt; Mevr. Kleine werpt ten einde raad hem de 
[(wolver aehterna; achter de schermen raapt de Hr. Van 
Schoonhoven die op, en waaraehtig het sehot gaat af. 
Mevr. Kleine roept uit: »Ah Goddank, hij heeft zich zelf 
gedood !", en toen dus de commissaris van politie opkwam 
en zelfmoord eonstateerde, verbaasde dit geen van de 
toeschouwers; want sehi,inbaar was alles naar behooren afge· 
loopen. De handige artisten hadden den toestand uitstekend 
gered. 

WeI weten we intusschen dat dientengevolge een paar 
tooneelvrienden, van wie een juist die voorstelling had bijge
woond, den volgenden dag in een heftigen woordentwist 
gera8kten over de vraag of Serge Panine nu wei of niet 
zelfmoord had gepleegd, en of dus het slot van het stuk 
overeenkwam met dat van den roman, of niet. Ze gingen 
een weddenschap erover aan om een fijne fleseh; of die 
ten slotte nog is geschonken zouden we niet kunnen zeggen. 

* * * DE H ANDSCHOEN V AN IBSEN. - Een duitseh professor 
maa~t een sehets en vraagt aan een zijner toehoorders, 
een Jongeling uit de provincie, wat de teekening voorstelt. 
»Das Lebber!" antwoordt de jonge man triomfantelijk. -
»Danke", zegt de hooggeleerde, »aber nieht vollkommen 
»richtig. Erstens sagt man nicht: das Lebber, sondern: 
·»die Lebber, zweitens heiszt cs nieht: die Lebber, sondern: 
»die Leber und drittens ist das, was ieh hier gezeichnet 
»habe, nieht die Leber aber das Herz." . 

Deze eenigszins »dumme Witz" kwam mij weer in al 
zijn kracht voor den geest bij de lezing van het volgend 
staaltje tooneelbeschouwing in De Amsterdallllller, Weekblad 
voor Nederland, No. 713 (22 Februari 1891): 

"Oppervlakkig beschouwd schijnt he! dat Daude! lIlet 7' Obstacle 
bedoelt heeft, Spoken van Ibsen te bestrijden, minstens den indruk 
ervan op zijde te willen schuiven of te verzwakken. Noch in opzet, 
noch in bewerking heef! De HinderpaaZ ech!er m. i. iets me! Spoken 
. ~ maken. Spoken toch staat in de rij naast Nora en De Handschoen, 
de tooneelstukken waarin Ibsen het huwelijk behandelt. 

In De Handschoen immers verdedigt hij den eisch van een jong 
mei~je da t ~aa~ aanstaande echtgenoot geen amoureus verleden hebbe, 
en naar welgenng om nom mer z66veel te zijn. 

In Nora komt hij op voor het goed recht der vrouw om meer te 
zijn dan een zangvogeltje, een speelpop, een liefste. 

In Spoken eindelijk schildert hij de gevolgen van het huwelijk van 
een man, die door uitspattingen en bandeloosheid zijn gezondheid ver
loren hebbende, het leven verwekte van een ongelukkig kind, gedoemd 
tot zinneloosheid na een jeugd van smart en pijn. Rier was het dat 
de wijsgeer zwaar zijn handen op de schouders der jonge mensch
heid legde en waarschuwend uitriep: ))Ziet toe wa! gij doet, want de 
zonden der ouders zullen aan de kinderen bezocht worden .... " 

HetWeekblad is toeh waarlijk geen provinciaal en diende 
dus te begrijpen, dat zijn lezers, al zijn het niet allen pro
fessoren, genoeg van Ibsen weten en gehoord hebben, om 
bij die regels niet bedenkelijk het hoofd te sehudden en 
te glimlaehen. 

Ten ursie heette het eene der daarin genoemde stukken 
in de hollandsehe vertaling niet De Handschoen, maar 
Svava; de noorsehe titel is En Hanske en zou, letterlijk 
vertaald, hebben geheeten: Een Handschom. 

Ten tweede behandelt dat stuk niet het huwelijk, maar 
de verloving. 

Ten derde is SZlava niet van Ibsen, maar van BJORNSON. 
Edoeh: Wie onzer zonder zonden is .... 

NIEUWE UITGA VEN. 
Valabregue (A.) et Hennequin (M.), Un pnx Mun-

lyon. Comedie en 3 aetes. .... . f 1.10 

Eeden (F. van), Don Torriblo. Een comedie. » 1.-

geb. » 1.40 
Leer (W. van), C. p. T~ Bigot. 1860- 1890 . » 0.35 
Emants (M.), Fatsom. Tooneelspel in 3 bedrijven. » 1. 2 5 
Moser (G. von) en Schonthan (F. von), Inkwartie-

ring. Blijspel in 5 bedrijven . 
Gulik (W. van), De l5evolgen van een kus. Oorspron-

» 1. 25 

kelijk blijspel in I hedrijf. 3e druk . » 0.40 

Klaver (L.), Hereenigd. Tooneelspel in 5 bedrijven. » 0.90 
Pailleron (E.), De Vonk. Blijspel in I bedrijf. Uit 

het Fransch. 
Bouchardy (M. J.), John oj de klokluider van de St. 

Pauluskerk. Tooneelspel in 4 bedt. Uit het Fransch. » 0.90 

Buis (F. A.), De Kippen van den Majoo1". Blijspel in 
4 bedrijven. . . » 0.90 

Gillissen (M. J.), Daar is mevrouw! Oorspronkelijk 
kluchtspel in I bedrijf . » 0.60 

Gillissen (M. J.), De Verstrooiden. Kluchtsp.in I bedr. ~ 0.60 

Jansen (J. H.), Het f!,ehez"m eener moeder. Tooneel-
spel in 3 bedrijven . » 0.90 

Moser (G. von), Het Zangersjeest. B1ijspel in 3 bedr. » 1. 2 5 
Poons-van Biene (E.), Dilettanten. B1ijspel in 1 bedrijf » 0.50 

Arno (C.), Zu spat! Moderne TragOdie . » 0.65 
Ullrich (W.), Ueber den Zustalld del' dramait'schen Poesie 

Deutschlands in der 2 m Hoifte des 17m Jahrhunderts .. 0.65 

ADVERTENTIEN. 

NBBLMEIJER'S KaDin~t Inkt 
IS preferent boven aBe andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

NederlandsBhe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
Werelutentoonstelling Parijs 1889 -- lilveren Meoaillel 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGElEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid vall het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zenden aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

INHOUD : 

Offici eel Gedeelte: Koninklijke Subsidie Tooneelschool. - Voor
dracht redacteur. 

Niet officieel gedeelte: Uit de Amstelstad. - Uit de M aasstad .... 
Uit de Ooievaarstad. - Uit de Merwestad. - Over het verband 
tusschen de Tooneelspeelkunst en hare Zusterkunsten. - Nog eens 
Hedda Gabler. - Ingezonden. -- Nieuwe uitgaven. 

Officieel gedeelte. 

Koninklijke Subsidie Tooneelschool. 

Het Hoofdbestuur heeft de eer ter kennisse der leden 
van het Tooneelverbond te brengen, dat het den 23 Maart 
het bericht mocht ontvangen dat het H. M. de Koningin 
Regentes goedgunstig behaagd heeft te bepalen, dat het 
subsidie gedurende een reeks van jaren door wijlen Z. M. 
den Koning aan de Tooneelschool verleend, van wege 
H. M. de Koningin, tot nader order, geheel op denzelfden 
voet als voorheen zal worden voort gezet. 

AMSTERDAM, 
24 Maart r891. 

De Alg. Secretaris 
C. 1. VINKESTEYN. 

VOORDRACHT REDACTEUR. 
V oor de betrekking van Redacteur van "het Tooneel" 

worden door het Hoofdbestuur aanbevolen in alphabetische 
volgorde de Heeren: 

MR. J. KALFF JR., Advocaat en Procureur, te Amsterdam, 
J. VRIESENDORP JR., Candidaat-Notaris, Baarn. 
Het Hoofdbestuur stelt voor een van beide Heeren 

voorloopig voor den !iid z'an een iaar Ie benoemen. 
AMSTERDAM, De Alg. Secre!arzs 

4 April 189I. C. 1. VrNKESTEYN. 

xxe J AARGANG. 

Niet Officieel Gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
Het Oefentooneel. 

Dcnderdagavond 19 Maart had in den zomerschouwburg 
Van Lier eene voorstelling van 't Oelenlooneel der Tooneel
school plaats. 

lk zal mij onthouden van elke beoordeeling der opgevoerde 
stukken en mij er slechts toe bepalen na te gaan of de 
vertolking aan die eischen heeft voldaan, welke men rede
lijkerwijze stellen mag. 

Aileen dit wil ik constateeren, dat 't mij groot genoegen 
deed Gringoire, tooneelspel in een bedrijf van TH. DE BAN
VILLE door J. L. WERTHEIM, op 't programma te vinden, 
omdat dit stnk, niettegenstaande de eigenaardige moeilijk
heden, die 't oplevert, (misschien wei juist daarom) als 
werkelijke toetssteen voor 't talent van jonge artiesten be
schouwd mag worden. 

Behalve Gringoire kwamen nog op 't programma voor: 
Zanna, tooneelspel in een bedrijf en in verzen door POL 
DE MONT en een oorspronkelijk tooneelstnkje in een bedrijf 
door mevrouw * *. *, getiteld: 'n Gelukkig Huwelijk. 

Allereerst dan de vertolking van Zanna. 
Gaarne zon ik 't spel van mej. MARTHA COERDES, leer

linge der Tooneelschoul in de titelrol wat uitvoeriger be
spreken, indien 't mij maar eenigszins mogelijk ware ge
weest haar te verstaan. Lag 't aan de bekend slechte 
acoustiek van den Plantage·Schouwburg, of aan 't ongewone 
van 't dialect, of aan de te radde uitspraak van mej. 
Coerdes, ik geloof dat al deze factoren hebben samenge
werkt om haar niet zoo verstaanbaar te maken als wei 
wenschelijk en noodig was. Ook haar spel in den engeren 
zin des woords kon mij niet bevredigen: wel deed zij klaar
blijkelijk haar best en getuigde haar doen en laten van 
studie, maar toch gaf haar optreden mij nooit den indrnk 
van eene dienstmeid: veeleer deed zij mij denken aan eene 



dame die zich voor den grap eens in boerinnekleeren 
heeft gestoken. Indien ergens, dan is 't spreekwoord »de 
kleeren maken den man" (resp. de vrouw) zeer zeker op 
' t tooneel onwaar; houding en gebaren, grime, in een woord 
alles moet in overeenstemming met de kleeding zijr:, wil de 
vertolking niet iets hybridisch krijgen, dat niet dan ten 
nadeele van den totaal-indruk komt. 

Deze laatste opmerking geldt ook den heer FRANS BOERS
MA (eveneens een leerling der Tooneelschool), die de rol 
van Stjaan vervulde. Hoewel niet in zoo sterke mate, ging 
ook hij aan dit euvel mank. Deze jonge tooneelspeler heeft 
echter eene bij uitstek heldere sympathieke stem, beweegt 
zich gemakkelijk en al geleek zijn uitspraak van 't Vlaamsch 
tusschenbeide sterk op 't radbraken van Hollandsch door 
een Franschman, tach moet m. i. 't oordeel over deze 
praestatie van den beginner lang niet ongllnstig luiden. 

Ik gevoel mij verplicht nog even op mej. Coerdes terug 
te komen. 't Spijt mij waarachtig dat wat ik te voren 
over haar schreef, alles is, wat ik met eenige mogelijkheid 
van haar zeggen kan. Ik hoop echter mej. Coerdes eens 
te gaan hooren wanneer zij gcen Vlaamsch moet klappen : 
dan twijfel ik niet of hare goede qllaliteiten zullen meer 
in 't licht treden dan nu in deze ral mogelij k was. 

Oak wat de heer' ROIJAARDS ons te zien en te hooren 
gaf als de pachter jaak kan niet bevredigend genoemd 
worden. Primo was hij dikwijls geheel en al onverstaanbaar 
en secunda was zijn spel weer zoo echt conventioneel
ouderwetsch dat de laudatores temporis acti genoten moeten 
hebben wanneer hij op de planken was (en dat was ge
durende 't grootste deel van 't stuk). Zijne gebaren waren 
zoo echt ondoordacht, zoo echt afgenomen van 't type 
»boertje", dat elk tooneelspeler der oudere school, kant en 
klaar, met een etiket voorzien, in zijn typenkastje had staan. 
Ik stel mij nl. voor dat die menschen een saort kast in 
hun hoofd hadden met allemaal hokjes en in elk hokje een 
type: zuo kon men er de typen »edelman" en »verrader" 
onveranderlijk en de typen »brave" en »losbandige zoon" in 
verschillende nuances vinden, en in dien geest allerlei slag 
van typen, met de gebaren er bij, netjes in vloeipapier ge
wikkeld. 

't Beste bewijs dat de heer Roijaards inderdaad er weinig 
over nadacht, wat hij deed, ligt wei hierin, dat hij den indruk 
maakte verschrikkelijk fel gebeten te zijn op de hooge muts van 
mej. Coerdes. vVaar hij er maar gelegenheid toe zag drukte 
hij ze in, kneep en verfomfaaide ze alsof hij daarom aileen 
eigcnlijk op 't tooneel was. En hoe kwam dat nu? Onder 
de gebaren bij 't type »gemoedelijk vaertje" behoorende, 
yond de heer Roijaards ook 't gebaar »zegenend de hand op 
't hoofd leggen"; had hij nu even nagedacht, dan had hij 
moeten begrijpen, dat dit gebaar onmogelijk werd door de 
hooge (»gesteven" zooals de huismoeders zeggcn) muts van 
Zanna en 't mocten nalaten. Door 't nu wei te do en heeft 
hij den lachlust van menigeen gaande gemaakt op 't oogen
blik dat er anders heusch niets te lachen viel en daarmede 
tevens 't bewijs geleverd dat hij zijn rol niet overdacht 
had en speelde, zoo als 't behoorde. 

N u zie ik bij vele van mijne lezers reeds de vraag op 
de lippen zweven: wat is dan toch de inhuud van Zanna ? 
Vertel ons toch den loop van 't stuk! 

Waarde lezers: ik vraag u needrig vergeving voor mijne 
onwetendheid : maar ik ben niet in staat aan uw verzoek te 
voldoen. Ik versta te weinig Vlaamsch (en zeer zeker 't 
Vlaamsch dat dien avond in dell Plantage-Schouwburg ge
sproken werd) om de fijnigheden van een stukje als Zanlla 
te kunnen navertellen, laat staan nog 't ir, zijn geheel te 
gouteeren. Komt daar nu nog bij dat twee der drie hoofd
rollp-n vrijwel onverstaanbaar war'On, dan kunnen mijne ge
achte lezers eenigszins begrijpen, wat ik hen voor armzalige 
debris zal kunnen mededeeien. Wilt gij ze echter voor lief 
nemen? 

Stjaan, de boerenknecht bij Jaak, IS verliefd op Zanna, 

die op dezelfde hofstede dienstmeid is. Deze weigert meer
malen zijn aanzoek, steeds omdat er volgens haar zeg-gen 
een geheim tusschen hen beiden is, welk geheim later aan 
den dag komt door de jaloezie van gemelden Stjaan en 
hierin bestaat dat Zanna een kindje heeft. J aak de pachter 
wordt van dit feit in kennis gesteld en, hoewel eerst ver
toornd, wordt hij door 't verhaal van Zanna (de inhoud?) 
zoo overtuigd dat hij haar zijn hart en hand aanbiedt, 
welke beide Zanna ho.gst gelukkig aanvaardt. 

vVaarde lezers, nu weet gij evenveel als ik van den in-
houd van 't stuk. 

En than5 'n Gelukkig Huwelijk. 
Er was den 19den Maart werkelijk »elk wat wils". 
vVas Zanna een zoo ouderwetsch, eenvoudig stukje dat 

't een onzer jonge acteurs in die sleur meesleepte, 'n Ge
lukkig Huwelijk, is zoo modern, zoo hoogst modern, zoo 
akelig weinig eenvoudig (men lOU eigenlijk zeggen: dan is 
't toch weer niet modern!) dat. eerlijk gezegd noch de 
vertooners noch ' t publiek er raad mede wisten. De per
sonen zijn alles behalve typen om uit een typenkastje te 
nemen; soms rijst bij mij de vraag of 't wei karakters, of 
't wei menschen of 't wei levende wezens, of 't misschien 
.... 't duizelt mij ! .... of 't misschien nachtmerries zijn ? 

Ik zou echter niet over de waarde der stukken praten 
en zal mij er toe bepalen de legende van 't stukje te geven. 

Ada van Waal is getrauwd met een man (natuurlijk) die 
haar, door zijne vele afdwalingen van 't pad der huwelijks
deugd en zijne brutale schennis der dito - trouw, aanleiding 
geeft tot het houden van eenige alleenspraken met en zon
der toehoorder (op 't tooneel althans) waarin zij eerst vertelt 
dat zij haar man niet meer liefheeft, daarna dat zij he!ll 
nooit lief heeft gehad en eindelijk haar plan bloot legt om 
nog den avond van denzelfden dag met gem elden toehoor
der te vluchten, vulgo: er van door te gaan. 

Den toehoorder schijnt ze wei lief te hebben en dat zal 
ze hem bewijzen door . . . . ik wou dat die Rotterdammer 
huisvader zijn artikeltje *) niet geschreven had! N u durf ik 
niet doorgaan met vertellen. 

De schrijfster van 'n Gelukkig Huwelijk echter weI. 
Gclukkige vaders! ge kunt dit nummer van Het Tooneel 

laten zwerven waar gij wilt! 
De afloop moet gij echter nog hooren. 
Voor en aleer 't tot de uitvoering van gemeld plan komt 

heeft er tusschell de beide echtgenooten eene heftige scene 
plaats, waarbij Robert van Waal zijn vrouw verwijt, dat zij 
hem gemaakt heeft tot wat hij is, omdat ...... (enfin, 
vooruit maar!) omdat zij altijJ zoo koel onder zijne lief· 
koozingen gebleven is, hetgeen voor hem 't bewijs oplevert 
dat zij hem niet liefheeft, ja nooit heeft lief gehao. 

Maar, zegt hij verder, ik laat je niet weggaan, ik kan 
je niet missen, ik heb je noodig, ik kan zonder je niet leven. 

Op dit spannende oogenblik laat de toehoorder zich 
aandienen. Robert van Waal wil hem rekem.chap vragen 
van zijne plannen doch Ada weet hem daarvan afte bren· 
gen door te beloven dat zij niet heen zal gaan en stilt hem 
dus - evenals een kind door de belofte van een stuk speel
goed - door de belofte van haar lichaam lang, heel lang te 
mogen houden. 

Ik geloof dat ik voor gued de achting der huisvaders-Iezers 
van Het Tooneel heb verbeurd; maar aan wie de schuld? 

De eenigszins grootere pauze na dit stukje was zeer ge
wenscht, want een ieder wilde, om 't maar eens vulgair uit 
te drukken, gaarne zijne gedachten wat bi] elkaar halen, na 
de wonderlijke vertooning die men had bijgewoond. 

Wat de vertolking betreft daarover zal ik zeer kort zijn. 
Daar de praestatie van een artiest ten nauwste samen
hangt met de rol die hij moet spelen, zoo zou het ten 
hoogste onbillijk zijn de spelers erg hard te vall en wanneer 
zij iets gdeverd hebben dat verre van mooi was. Voor 

*) lie pag. 6 I en vlgg. van dezen jaargang. 
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mej. Bos heb ik respect, want er behoort moed toe, en 
dan nog wei na eene voorbereiding van een paar dagen, 
een dergelijken arbeid 01' zich te nemen als de rol van 
Ada van "Vaal vordert. Dat zij. noch een der andere 
spelers, "t stukje echter konclen redcten, wie zal er hun 
een verwijt van maken? 

N a zooveel te hebben moe ten afkeuren in de beide reeds 
besproken stukjes, zet ik mij met genoegen tot eene be
oordeeling van Gringoire. 

Hier immers valt in hoofdzaak niet anders als te prijzen. , 
Geen enkel der personen die ill 't stuk medespeelden, was 
in zijn rol onvoldoende. Tot de pages aan toe zagen ~r 
lief uit en wisten steeds waar zij gaan en staan moesten: 
iets wat pages niet altijd weten! 

De titelrol was in handen van den heer SCHWA B. Eer· 
lijk moet ik bekennen dat hij mijne verwachtingen verre 
overtroffen heeft. Wat mij vooral in h'~m beviel, was (en dit 
geldt ook wei eenigszins voor de overige spelersl dat hij 
zoo goed den toon van het stuk te pakken hact. Elk too
neelstuk is n1. in een zekeren toon geschreven evenals eene 
schilderij in een bepaalden toon geschilderd is. En waar nu 
onze oude (en nieuwe) schilders hun grootsten roem daar
aan te danken hebben, dat zij zulke »tonige" (z()oals de 
vakterm luidt) doeken schilderden, zoo lijkt 't mij alsof de 
begaafde dichter Wertheim in zijne kranige vertaling iets 
van dat »tonige" heeft weten te brengen, dat volmaakt 
in harmonie met 't onderwerp, den toehoorder eene intiem
aangename sensa tie geeft. 

De groote kunst van de artiesten is nu 10 dien, door 
den dichter bedoelden, toon te komen, die nooit door een 
wanklank te verstoren, en in hun spel steeds binnen die 
grenzen te blijven, die de auteur hen onwillekeurig gesteld 
heeft. 

Dit nu is aan allen en aan den hr. Schwab in de eerste 
plaats uitnemend gelukt, en ik zou onbillijk zijn wanneer ik 
nu niet reeds hier den ervaren leider, den hr. Bouberg Wil
son, noemde, wiens onvermoeide arbeid en artiestieke 01'
vatting van zijn taak zeker een groot dee! tot dit succes 
heeft bijgedragen. 

De hr. Schwab was doorgaands goed, maar had enkele 
uitmuntende oogenblikken. Ik tel daaronder 't moment 
wanneer hij, zeker van den strop, toch aan 't eten gaat. De 
geestige gezegden, die hem dan zoo van tijd tot tijd ont
vallen tot den koning, die naast hem zit, werden met zoo
veel heerlijke luchthartigheid daarheen geworpen dat zij 
schitterden en vonkelden en de harten verheugden van al
Ien die ze hoorden. 

Zijn wij aan tirades als die in zijn gesprek met Loyse, 
'n weinig ontwend, de heer Schwab wist toch onze belang
stelling levendig te houden door 't waarachtige feu sacre 
waarmede hij speelde: zoo zelfs dat 't miJ leek dat hij haar 
met wie hij op 't tooneel was medesleepte en haar hooger 
kunst wist af te dwingen dan zij gedurende den ganschen 
avond gegeven had. 

Loyse, de dochter van Simon Fourniez werd namelijk 
gespeeld door mej. JOSEPHINE SPOOR. Deze is eene aller
liefste verschijning, lichamelijk zeker 't bee\d gel~jk, dat 
Banville zich van Loyse gemaakt heeft: mocht zij in haar 
spel nu en dan eens wat te kort schieten, een lief gezichtje 
maakt in zulk een rol veel goed en buitendien zeide ik 
reeds, dat bij sommige passages, zij, medegesleept door 
't gloedvol spel van haar partner, werkeIijk zoo wist te 
zeggen dat ook zij den weg naar de harten der hoorders 
yond. 

'n Kritikus heeft wei eens den naam nooit erg complimenteus 
te zijn: mag ik dan eens eene uitzondering wezen en 
mevr. SCHWAB-WELMAN een complimentje maken over 
hare verschijning? Bij aile goden (ik weet niet meer waar 
Lodewijk de Elfde bij zwoer), maar ik kan mij best de 
verzuchtingen van dezen monarch begrijpen wanneer jol
fer iWcole er zoo uitziet. Mevrouw Schwab had eene kleine 

I rol maar wat zij zeide, zeide ze goed en dat is de hoofd
I zaak. 
, De Heer VAN DER HILST speelde de slechte rol in 't 

stuk, nl. die van Ohi'zer-!e- Dailll en had iets klassiek-ver
raajerachtigs in zijn spel, dat dezen intrigcmten barbier 
v')lstrekt niet misstond, terlVUI de heer SMITS als Simon 
FOlimiez wei wat onbeholpen was en ons slechts door zijn 
gestalte den inelruk gaf. van clien merklVaardigen man uit 
een stuk, wien vorstenvrees en vleierij even vreemd waren 
als valsch goud zljn welvoorzienen wi·nkel. 

En thans last not least de heer ROl:jaanir als Lodcwijk 
XI. Was ik claar straks in de noodzakeiijkheid zijn spelte 
laken in eene rol die maar zoo zoo voor zijn emplooi 
paste, het is met 't meeste genoegen dat ik hem hler hulde 
breng voor de verdienstelijke wijze waarop hij den bigot
ten, grilligen, hartstochtelijken vorst voor ons ten tooneele 
heeft gevoerd. Ik zag 't stuk voor 't eerst, dus heb ik 
geene punten van vergelijking met andere acteurs van naam, 
die ik weet dat deze rol mcermalen vervulc! hebben; maar 
juist claarom geloof ik dat mijn oordcel des te onbevanger 
is en ik schrijf dan ook uit volle overtuiging: door deze 
vertolking heeft de heer Roijaards getooncl dat hij een 
karakter-speler van talent is. 't Lust mij niet te wijzen 
noch op de kleinigheden, die ik mooi, noch op die, welke 
ik leelijk yond in zijn spel, hij is nog jong en, beb ik van 
hem den j uisten indruk gekregen. dan wil hij graag leeren : 
men heeft eene schoone toekomst wanneer men met der
gelij ke capaciteiten als Roijaards bezit 't tooneel betreedt. 
Steeds wake hij er echter voor dat nooit sleur en opper
vlakkigheid bij hem de plaats innemcn van eigen opvatting 
en ernstige studie: want geschiedt dit: (ik heb 't hem reeds 
getoond, en velen in den lande zijn 't met mij eens) dan 
zulien ik en mijne geestverlVanten hem in naam der echte 
kunst onbarmhartig geeselen lOolang totdat hij weder zich 
zelf geworden is en de slingerpaadjes van 't ouclerwetsche 
melodrama heeft verlaten voor den breeden rechten weg 
van 't mod erne realisme. 

RASTIGNAC. 

OIT DE MAASST AD. 
Edouard Pailleron beweert: Au /olld, un auteur drama

hque sait qllelqlte(ol~' ce qu'/I a Z)Olt!z~ lain, rarelllent ce qu'zl 
a (ai!; mals qltant (t sil/Joir COIllIllt!JZt zi !' rl /ad . . . . . . je 
l" C!l ddfie. Le plus malin fall ce qu'zl petti et, s'il reUSSlf, 'il 
dit qlt' zi I' a (ill't expn's. 

ALPHONSE DA UDET schreef L' Obstacle, een tooneelspel zwak 
van opzet en handeling, maar met machtig mooie gedcel
ttell; sommigen wilden daarom in hem een tegenstander 
van IBSEN begroeten; zijn werk heettc eell welsprekend 
antwoord op Spoken. Ieder mensch heeft zijn zlVakheden 
en voor geleerde te poseeren is nog zoo kwaad niet; 
Daudet liet het zich ~anJeunen. Zoo althans stellen wij 
ons den gang van zaken voor, want wij hebben een te 
gunstige meening van Daudet als artist, dan dat wij lOuden 
kunnen gelooven, dat hij zijn stuk met nevenbedoelingen 
schreef. 

YV~j willen echter de Hillderpaal-Ietterkunde niet met 
een bijdrage ollzerzijc\s vermeerderen en gaan dadplijk over 
tot de bespreking der opvoering door de Vereenigde Rot
terdamsche Tooneelisten. 

De Heer TAKTAuD (Did/a') speelde met groote ambitie 
en overtrof vaak zich zelf; de partij is zwaar maar hij 
sloeg er zich dapper door en stelde over het algemeen 
den ongelukkigen verliefde zeer gelukkig voor. In het 
tweede bedrijf haddcn wij hem nog driftiger gewenscht; 
niet dat wij vrienden zijn van gillen of schreeuwen op het 
tooneel, doch waar Didier met een stok in de hand Estelle 
het vertrek wil uitjag~n, is zeker groote stemverheffing en 
woest spel te verdedigen, ja zelfs noodzakelijk. De tuin
scene werd met talent en smaak vertolkt; Mevr. V AN 
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KERCKHOVEN-J ONKERS (Madeleine) stond hem daar uit
muntend ter zijde; het liefdesduo stem de tot geestdrift. 
Wellicht ware een meer passief, bescheidener opt red en 
van Madeleine beter in overeenstemming geweest met haar 
vroeger leidzaam volgen der strenge bevelen van haar 
voogd, maar de groote scene in den kloostertuin zou er 
uit dramatisch oogpunt bij verloren hebben. 

Als Markzezin d' Alez"n was Mevr. BEERSMANS een sta
tige, indrukwekkende figuur: met haar langzaam spreken 
en ietwat breed uitgesponnen speJ konden wij ons minder 
vereenigen. Het geeft zoo licht iets slepends aan de han
deling en doet de zwakke gedeelten van het werk scherper 
uitkomen dan noodig is. 

Hornus, de rol van den Heer D. HASPELS, werd door 
den Heer ROSIER F AASSEN voorgesteld; laatstgenoemde 
he eft daarvoor aanspraak op erkentelijkheid, die echter de 
verklaring niet behoeft terug te houden, dat het weergeven 
dezer sympathieke figuur buiten de grenzen van zijn talent 
valL De grime van den Heer Faassen was fraai. 

Wat Mevr. BURLAGE er toe gebracht had zich als Estelle 
zoo vreemd toe te takelen, was ons niet duidelijk; haar 
spel toonde voldoende, dat wij niet met een dame uit de 
eerste standen te doen hadden, maar daardoor wordt zulk 
een toilet niet verklaard of verdedigd. 

Mevr. COELINGH trad met tact op als overste van het 
klooster, al zou een meer imposante figuur niet geschaad 
hebben; over dit gemis zal de vertolkster echter waar
schijnlijk niet treuren. Een prettige verschijning was als 
gewoonlijk Mej. VINK (Noifhe); Mej. F AASSEN vervulde de 
kleine rol van jJfaguelonne. Wat kan de red en wezen, dat 
laatstgenoemd juffertje in den laatsten tijd zoo weimg te 
doen krijgt? V ooral voor een beginneling moet het ont
moedigend en nadeelig zijn bijna geheel ter zijde te worden 
gesteld. Zonder gelegenheid tot oefening, is g~en vooruit· 
gang te wachten. Voor een groot deel gaan o. I. de belan· 
gen der jongere artisten hand in hand met de belangen 
der ondernemers en met de toekomst van ons tooneel. 

De Heer DE VRIES zal stellig niet klagen, dat hij te 
weinig optreedt; gedurende dit seizoen moet hij tel kens 
roll en overnemen van oudere coil ega's, welke door onge
steldheid op het appel ontbreken, zoodat hij bijna in elk 
stuk te spelen heeft. Gelukbg leert hij buitengewoon vlug 
en schijnt zijn ambitie te groeien met de zwaarte van zijn 
taak. Zijn De Castziton was wat jong - of dachten wij 
te veel aan den jeugdigen vertolker? -- en wat eentonig; 
bijster veel zorg schijnt de auteur trouwens aan deze figuur 
niet besteed te hebben. 

Ais Sautecoeur, jachtopziener met een stroopershart, 
leverde de Heer V AN KERCKHOVEN weer een kernachtig 
type; in dergelijke rollen is deze acteur eenig, maar, 
eE~n maartje maar,.... nog wat meer eerbied voor onze 
taal, wat minder Vlaamsch. Zijn echtgenoot geeft hem een 
goed voorbeeld en heeft reeds heel. wat afgeleerd. Hij Zet! 
wei volgen. 

26 Maart 189 I. JEAN V ALJEAN. 

UIT DE OOlEY AARST AD. 
De Nieuwe Dag. 

De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel 
wendde eene lofwaardige poging aan om ook door middel 
van den Schouwburg den band tusschen het Nederlandsche 
volk en het Huis van Oranje te versterken. 

Het koos daarvoor uit eene herinnering van 1813, de 
laatste dagen der Fransche overheersching. 

Voor zoover bekend is, werd het Driemanschap: Hogen
dorp, Van Stirum en Van der Duin nog niet op het 
tooneel gebracht, en het mag wei een waagstuk genoemd 
worden om de juist in den laatsten tijd onthulde bijzon
derheden van de optreding der V oorloopige Regeering in 

November 1813 voor het voetlicht te brengen. De bewer
ker van De Nzeuwe Dag is daarin nochtans uitmuntend 
geslaagd. Zoo wei het terugtrekken van de ten huize van 
Hogendorp saamgeroepen notabelen, als het teekenen van 
de proclamatie door de drie mannen, die voet bij stuk 
hielden; het hechten van den Oranje-strik op Van Stirum's 
borst door de dochter van Gijsbert Karel, om de nog-: 
altoos geliefde kleur weer op de Haagsche straten te" 
vertoonen; de uitbarsting van het zoolang teruggedrongen 
volksgevoel; de elkaar opvolgende tijdingen over het wijken 
der Fransche legers, het verblijf van den Prins van Oranje 
in Engeland, de aankomst der eerste Kozakken in het 
oosten van ons land - dit alles is met vaste hand en op 
indrukwekkende wijs voorgesteld. 

En men wane niet dat dit uitbeelden van de historische 
gegevens zulk eene gemakkelijke taak was. Daartoe be
hoort wei zeker eene scheppende fantasie. De gebeurte
nissen, de gezegden, de handelingen, moeten zoo voorge
steld worden, dat ze indruk ma!,en, dat er een stijging 
plaats heeft, dat de aandacht geboeid en de geestdrift 
gewekt wordt. Zoo was het bij voorbeeld eene gelukkige 
gedachte om de notabelen voor te stell en in drie groepen 
die in voorkomen, kostuum en woord vertegenwoordige~ 
de oude Regenten van 1787. de leden der Nationale Ver
gadering van 1795 en de met Koning Lodewijk meege
ganen van r806. Evenzoo was het goed gevonden om 
aan Hogendorp de vraag te doen stellen door eene wan
hopende bloedverwante: »Of er dan geen regeering was?" -; 
op welke vraag het fiere antwoord volgen kon: »J a, wij 
drieen, wij vormen thans de Regeering!" 

Het streven der Amsterdamsche Vereeniging om de 
dagen van 1813 met al hun geleden wee en opflikkerende 
hoop voor onze herinnering te doen opleven, verdient 
alleszins sympathie en waardecring. 

Den Haag, 19 Maart 1891. ARNOLD ISING. 

VIT DE MERWESTAD. 
Op 9 Maart j.l. is ons tooneelseisoen geeindigd en ik acht 

het der moeite waard hierbij een oogenblik stil te staan, 
al was het maar aileen uit erkentelijkheid voor het vele 
goede, dat we te zien kregen; de Dordtenaren uiten hun 
geestdrift zelden (wellicht wat ie weinig) in bloemen of 
kransen, maar de tooneelspeler die hen als »publiek" kent, 
zal zich toch niet vergissen omtrent den indruk door zijn 
spel op hen gemaakt, en onze schouwburgzaal was dit jaar 
menigmaal getuige van een toejuiching, waarbij de har
telijkheid niets te wenschen overliet. 

Daarvoor was dan ook reden genoeg, want de wijze waarop 
de Vereenigde Rotierdamsche Tooneelzsten ons o.a. deden ge
nieten van: Em Fabrz"eksk£lld, Vorstensc/lOol, TVaanzillllig of 
Hezlig, Tzlli en Alad, en de .bijna onnavolgbare trant, 
waarop de heer V AN ZUYLEN ons J}[ercadet, Adam Kegge 
en Mongodz'n voor oogen stelde, verdienen den hoogsten 
lof. Waar we van harte ons handgeklap lieten hooren 
voor het nobele spel van Mej. KLEIN in het Fabriekskind, 
Vorstenschool en Aleid, waren we vooral in Tilli weer vol 
waardeering voor den gullen en hartelijken lach en het in
nemend optreden van Mej. VINK en brengen we gaarne 
onze hulde aan de groote gaven van den heer D. HASPELS 
als KOlling George, Don Lorenr;o de AVe1ldano en papa Rebus. 

We wenschen thans niet verder in bizonderheden te 
treden over het spel van ieder der leden van de beide ge
zelschappen; aileen moet ons hier een enkel woord uit de 
pen ter verdediging van den heer HENRI DE VRIES, die er 
bij den heer M r. J. N. van Hall (zie: Dramatisch Over
zieht in De Gzds van Maart) niet best afkomt. 

De heer Van Hall zegt over de opvoering van Aleid spre
kende o. a. ,)aan de Ver. Rott. Tooneelisten was de ver
lOoning dezer fragmenten goed toevertrouwd, met uitzonde-
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ring van den heer De Vries, die met de dolle invallen en 
den genial en onzin van Frits de Keltenaer geen weg wist 
en daardoor dit studenten-type en tevens het slot van het 
laatste fragment deed mislukken". 

Waarschijnlijk heeft de heer Van Hall een der eerste opvoe· 
ringen bijgewoond, en gaarne had ik gewild dat hij op 9 
Maart j.1. ook eens in Oilzen schouwburg had gezeten, dan 
zou hij zeker daarna die woorden niet hebben neerge
schreven. 

Ret spel van den heer De Vries was op dien avond z66 
uitnemend goed, dat Dr. K. de J. bij zijn verslag in de 
D'sche Courant zeker de tolk was van allen, to en hij als 
zijn oordeel uitsprak, dat de heer De Vries in die ral een 
onbetwisten triomf behaalde en allergrappigst en door en 
door studentikoos was in de manier, waarop hij met den 
onnoozelen Kwik oms prong. . 

Wat overigens door den heer V. H. over de opvoering 
van Multatuli's meesterstukje wordt gezegd, deelen wij ten 
volle; het was ook ons een groot genot die fragmenten te 
zien, zij schon ken een nieuwe overwinning aan Mej. Klein 
en aan de Tooneelschool, het »dramatisch conservatoire" 
van ons Tooneelverbond, waar zij zulk eene uitstekende 
opleiding heeft genoten. 

Wij willen ons tooneelpraatje niet eindigen, zonder een 
woord van dank aan de Schouwburg-Commissie, die onver
moeid is in hare zorgen om het publiek aangenaam te 
stemmen, (ik wijs b. v. op de uitstekende verwarming in 
dezen kouden winter) en die bij het kiezen der stukken 
aan de haar bekende wenschen der schouwburg-bezoekers 
gaarne zooveel mogelijk te gemoet komt. Wellicht zou de 
Dordtsche schooljeugd anders in de Kerstvacantie zich niet 
z66 geamuseerd hebben met Adam Kegge, die uit de Ca
mera zulk een goede kennis van hen is en die zij nu in 
levenden lijve en met het grootste pleizier v')or zich zagen. 

En nu ten slotte: waar wij in deze regelen van Schouw
burg gesproken hebben, moet de lezer niet den ken aan een 
tempel Thalia en Melpomene waardig, maar aan een hou
ten huis (genre kermistent) waar men gezellig zit en goed 
hoort, doch dat overigens vele inconvenienten heeft. 

Omstreeks 25 jaren gel eden is het als tijdelijk onderkomen 
aangekocht en in de buitenwijken neergezet, maar (woals 
dat in ons land meer gaat) voorloopige toestanden duren 
dikwijls lang en dat was ook hier het geval. 

Velen hadden gemeend dat de nieuwe concert-zaal der 
Societeit Kunstmin, die met hare 1282 zitplaatsen tevens 
bestemd was als schouwburg-Iokaal dienst te doen, de 
stichting van een nieuw »huis" voor tooneeluitvoeringen 
totaal overbodig zou maken, doch de (overigens zeer ver
dienstelijke) opvoeringen van De Kleine Lord en De Koop
man van Veneiz'ii, door het Amsterdamsch gezelschap, hebben 
het bewijs geleverd, dat de zaal van Kunstmin voor tooneel 
niet deugt, de acoustiek laat voor dat doel alles te wenschen 
over. 

Zal men daarin verbetering kunnen brengen? N aar men 
zegt worden er plannen beraamd, maar zoolang die ver
betering niet afdoende blijkt, kan de nieuwe en waarlijk 
schoone zaal wellicht groote diensten bewijzen voor toon
kunst en dans, maar zal het tooneel zich voorloopig moeten 
blijven behelpen met het oude gebouwtje. 

Zou het tot de pia vota blijven behooren, dat in Dord
recht eens een flinke komedie-zaal verrees? Wij hopen 
van neen. 

Dordrecht, r6 Maart 'OJ. 
v. T. J. 

Over het verband tusschen de Tooneelspeel
kunst en hare Zusterkunsten. 

Eenige jaren geleden, in den tijd, to en ik begon artike
len te schrijven over beeldende kunst, stelde ik den hoofd
redacteur van Het Nieuws van den Dag voor, ook beschou· 

wingen te leveren over het N ederlandsche tooneel, over de 
tooneelspeelkunst zooals deze zich in ons land uitte. - Mr. 
De Veer geloofde aan geen »Nederlandsch Tooneel", ten 
minste niet in die dagen, en zei daarenboven, dat hij, hoe
weI voor zich zelf niet twijfelend aan mijne geschiktheid 
voor zoodanigen arbeid, tach ter wille van het publiek, 
dat z'n krant las, liever een specialiteit voor tooneelzaken 
zou hebben, zooals hij iemand had, die over muziek, een 
derden (in casu: mijzelvenl die over schilderijen schreef. 

Ik haal deze hennnering aan, niet om kritiek te oefenen 
op wijlen De Veer, maar omdat zij me toeschijnt, een ge
schikte aanleiding te zijn om te spreken over de groote 
nadeelen, die in zake tooneelspeelkunst veroorzaakt worden 
door de afscheiding van deze en hare zusterkunsten en 
over de noodzakelijkheid, om aan die scheiding een einde 
te maken. 

Vel en zullen gelooven, dat zulks reeds geschied is, dat 
ten minste algemeen gestreefd wordt naar nauwer verband 
en zullen wijzen op de zorg door tooneeldirecties gewijd 
aan decoratief, costumes: op de sammen, besteed aan mise 
en scene, op de adviezen, ingewonnen bij erkende specia
listen in zake archaeologische bijzonderheden en op hon
derd verschijnselen meer. 

Het ware ondankbaar, den goeden wil, uit bovenstaan
de feiten sprekende, te loochenen en onjuist, als men niet 
onmiddellijk toegaf, dat zeker een groote verbetering is 
waartenemen, als men den toestand van heden vergelijkt 
met dien van een twintigtal jaren geleden. - II. wil niet 
zeggen, dat men bijv. niet wei eens beter decoraties te 
zien kreeg dan vaak nll geschiedt: ik wil zelfs aannemen, 
dat zulks zeer dikwijls het geval is geweest - maar het 
bewustzijn, dat de acteur, het stuk, de decoratie, de zaal 
met elkaar in verband moesten staan, is vroeger door geen 
directie gevoeld. Ook niet door het publiek, want direc
ties geven wat de betalende toehoorders eischen, al ge
schiedt zulks direct nadat de eisch gesteld werd. 

Uit het slot der vorige zinsnede kan men opmaken, dat 
het niet m'n bedoeling kan zijn, aileen de directies van 
schouwburgen te overtuigen van de noodzakelijkheid eener 
nauwer verbinding tusschen de onderscheidene kunstuitin
gen: ik wensch, dat wij allen die noodzakelijkheid zullen 
gevoelen, om daardoor eenmaal het alternatief te stellen: 
»Ieege zalen of een betere zaaJ". 

De periode ligt, goddank, achter ons, waarin we genoe· 
gen namen met acteurs, die - hoe groat de gaven ook 
waren hun van nature geschonken - in vele opzichten 
bleken te staan beneden de norm, die men voor elk 
ontwikkeld man aanneemt. De wissel werking is niet uitge
bleven: er zal nl. weI geen mensch meer gevonden worden, 
die, de natuurgaven bij zich zelven opmerkend, geen be
hoefte gevo.elt aan kennis, beschaving, ontwikkeling. - De 
strijd tegen taoneelscholen, conservatoria - (niet tegen 
hunne z'nrichtz'ng) - kunnen we als afgeloopen beschouwen, 
en als we klagen, dat zoo betrekkelijk weinig kunst gele
verd wordt door velen, al zijn die .. , nu ja, beschaafd, 
ontwikkeld in den gewonen zin, dan lean men dat feit 
betreuren, maar het heusch niet aan de ontwikkeling wij
ten, zonder welke de acteur of actrice zeker geen betere 
kunst, maar wei slechtere taal, onaangenamer manieren, 
onjuister klanken etc. gegeven had. 

Het wil mij voorkomen, dat men door de ontwikkeling 
! van den aanstaanden tooneelkunstenaar systematisch ter 

hand te nemen wei de gewichtigste, maar niet de eenige 
schrede gedaan heeft op den weg, die naar een betrekke
lijken ideaal-toestandmoet voeren: - dat men nu niet lan
ger wachten mag, met even systematisch de ontwikkeling 
van het oog ter hand te nemen, om zoodoende eenmaal 
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te verkrijgen wat voor den gevoeligen toehoorder een 
hoofdvoorwaarde is, om kunstgenot te smaken: het hanno· 
nisch verband tnsschen colonet en lijn, klank en gebaar, 
plastiek en gedachte, de meest mogelijke overstemming in 
een woord tusschen vorm en inhoud. 

De noodzakelijkheid van het verband tusschen vorm en 
inhoud geeft men u gaarne toe voor bijna aile kunstui
tingen. - Den beeldhouwer geeft men toe, dat een damesbus
te anders moet behandeld worden dan een brieschende 
leeuw; den schilder, dat de behandeling van een landschap 
anders is dan die van een figuur ; den schrijver, dat hij 
voor elk sentiment een eigen vorm behoeft. - Wij zijn 
in dit opzicht ver, zeer ver gegaan. - Ik spreek niet eens 
over de consequenties, waartoe het symbolisme leidt, over 
de mogelijkheid, zich een groen, een rood gedicht vaorte
stell en , ten gevolge van de juist gekozen woorden, beelden, 
zinswendingen, waar vorm en inhoud al op bijzondere wij
ze samenhangen; - ook niet over de zoogenaamde pro
gramma-muziek, waar elke muziekale pltrase op zich zelve 
naar de meening van den componist de eenig-juiste vorm 
voor die muziekale gedachte is. - Ik wil aileen in het 
licht stellen, hoe men gaarne toegeeft, dat bij letteren, 
muziek, beeldende kunst vorm en inhoud innig saamgewe· 
ven zijn. 

Ook in zake tooneelspeelkunst is men van die waarheid 
overtuigd, doch slechts ten deele overtuigd. -- Men eischt 
een andere manier van spreken, loopen, bewegen -- van 
acteeren in een woord, voor treur· en blijspel, voor drama, 
klucht enz., doch men vergeet, dat de actenr - in zekeren 
zin de kunstenaar wiens materiaal oneindig is .. - z'n in
druk voor een groot deel, voor een grooter deel dan de 
meeste acteurs zelf weI weten, te weeg brengt door lijnen 
en kleuren, door middelen, die hij aileen zal. weten aan
tewenden, als op de juiste wijze z'n oog is ontwikkeld, als dit 
gevoelig is geworden voor toon- en kleurharmonieen. Het 
is geen toeval, dat in sommige steden voor de verschillen
de uitingen op dramatisch gebied afzonderlijke gebouwen 
zijn verrezen. Het eene lokaal stemt door z'n lijnen en 
versieringen beter tot het doorlcven van Shakespeare's 
Hamlet, het andere beter om van Sardo u's Fedora te ge
nieten wat er te genieten valt. Het ideaaI ten deze zou 
zijn, dat voor elk stuk de zaal een eigen physionomie 
droeg, doch daar zoo iets niet te bereiken en ook niet 
noodig is, moet men en kan men hier volstaan met eene 
zaal, die een vrij neutraal karakter heeft. Dat neutrale ka
rakter te verkrijgen is mogelijk op voorwaarde, dat de ar
chitect artist zij en niet buiten de tooneelspeelkunst staat: 
dat hij deze niet beschouwt als een kunst, waarmee hij 
niets te maken heeft, met welker uitingen hij zich even 
als zooveel honderd anderen aileen nu en dan een avond 
amuseert. - Z'n neutraliteit moet niet geboren worden uit 
onverschilligheid, maar uit het diep besef van z'n positie 
en de artistieke uiting van deze -- anders zouden we 
schouwburgen krijgen als protestantsche kerken uit vroege
ren tijd, die niet neutraal. maar dor zijn, en wier darheid 
we! iets te, zeggen heeft, en iets dat zeer storend werkt. 

In de inrichting onzer schouwburgen is dus al op bijzon
dere wijze merkbaar de betreurenswaardige scheiding tus
schen de tooneelspeelkunst en hare zusterkunsten. 

In nog grooter mate is zulks het geval bij het gebrek, 
waarop ik boven wees: 't gebrek aan de ontwikkeling van 
het oog bij onze - och, niet alleen en misschien niet in 
de eerste plaats bij N ederlandsche - tooneelkunstenaars. 
Het is niet voldoende, dat onze actrices nette toiletjes 
dragen, waarvoor haar zoo vaak in de recensien der kranten 
groote lof wordt toegezwaaid, maar het is noodig, Jat dit 
toiletje in het kleurengamma der kamer past, en met dat 
der overige acteurs en actrices medespeelt. - Ik zou aileen 
grooten lof toezwaaien aan een actrice, wier toiletje ik niet 
opmerkte - omdat het zoo van kleur en toon bij het ge· 

heel past: is dit geheel mooi, dan, doordat het ook mooi 
is, - is dit geheel leelijk, dan, doordat het ook leelijk is. 
Het is in dat geval nooit zoo leelijk, als een zoogenaamd 
mooi toiletje, dat niet van toon medespeelt, het wei is. - Wat 
ik van toiletjes zeg, geldt evenzeer voor pruiken, baarden, enz. 

Men mag mij niet tegenwerpen, door op de natuur, op 
de werkelijkheid te wijzen, die ook tegenstellingen geeft als 
ik op het tooneel veroordeel, want, behalve de onjuistheid, 
om te eischen, dat kunst imitatie van de werkelijkheid zij, 
begaat men de groote fout van te vergeten, dat in de natuur 
de atmospheer, de eene lichtbron alles vereenigt, tot een 
maakt, terwijl men op 't tooneel met velerlei verlichting en 
refiexies te doen heeft. 

Door een systematische ontwikkeling van het oog, van 't 
gevoel voor kleur en toon zijn diergelijke zeer groote belet
selen om de uitingen der tooneelspeetkunst in hooge mate te 
genieten langzamerhand uit den weg te ruimen. 

Z60 wordt de dag voorbereid, dat we geen genoegen 
meer nemen met decoraties en tooneelschikking als die, 
waarop we in de meeste landen - en hier kan ik wei zeg
gen, bijzonder in het onze - onthaald worden. - Niemand 
toch staat, blijkens z'n werk, misschien verder van het begrip 
en wezen der tooneelspeelkunst dan de tooneeldecorateur. 
Als het niet zoo vaak op de affiches stond te lezen: »Met 
expresselijk voor dit stuk vervaardigde decoratien", dan 
zou men niet gelooven dat ooit een decoratie met 't oog 
op dit of dat stuk was geschilderd. En wat de mise-en-scene, 
aangaat, ik heb nooit in de werkelijkheid een kamer gezien 
die er zoo burgerlijk-ordinair van to on uitzag als de boudoirs 
en salons, die ik op het tooneel te zien kreeg. - Ik hel> 
altijd den geestdrift benijd, waarrnede Vasco de Gama's en, 
diergelijke heiden de Indische landschappen bewonderen 
waar zij aanlandden, en dien van het publiek, eischende 
dat een zwartgerokte moderne Europeaan zich in zoo'n 
landschap zou vertoonen om de hulde te ontvangen voor 
z'n weelderige verbee\ding en machtig penseel. 

Als ik de bewondering weeg door krantenrecensenten 
bijv. betuigd voar de decoratien in Prot's schouwburg (over 
de uitvoeringen der tooneelartisten en de beoordeelingen van 
deze spreek ik hier niet) - dan vrees ik waarlijk, dat 
het nog lang zal duren voar men op dezen weg iets dra
gelijks zal leveren. 

En geen ander midde1 zie ik, om tot dat betere te ge
raken, dan dat men ophoude de tooneelspeelkunst an und 
fur sich, afgescheiden van hare zusterkunsten te beschou
wen : dan is het noodig, dat iedereen, die 't waarlijk weI 
meent met deze heerlijke kunst, en die gelooft in haar 
machtigen invloed, bij hare uitingen eischt, dat rekening 
worde gehouden met de vele middelen die haar ten dien
ste staan, om dien invloed mach tiger, grootscher te do en 
zijn. - Dan is het noodig, dat wij allen ons eenigszins 
laten gelegen liggen aan hetgeen in de zusterkunsten wordt 
gedacht, gevoeld, geuit: dan moeten we niet eenzijdig blij
ven, zeggende: »toonee1 is tooneel, met muziek, met schil
deren, met beeldhouwen, met architectuur heb ik niets te 
doen", dan moet het blad, dat geroepell is de be1angen 
van onze edele kunst voortestaan, nota nemen van een en 
ander: dan moet op de school, wier voortbestaan en goe· 
de naam onze trots is, langzamerhand de ontwikkeling 
voor kleur en to on en lijn een belangrijke plaats gaan in
nemen en zoo zal eenmaal de hoofdredacteur van een of 
ander blad als iets dat van zelf spreekt zeggen: »ik wil 
geen tooneelcriticus voor m'n krant, of hij moet inzicht 
hebben in aile kunsten, daar zij allen bij 't echt toonee1-
spel zijn betrokken. 

J. ZURCHER, 

Amsterdam, 24, 3, 91. 



NOG EENS HEDDA GABLER. 
Dat in de laatste nummers van Het Tooneel vee! ruimte 

aan de bespreking van Hedda Gabler is afgestaan, is op 
zichzelf lofwaardig en verblijdend. Men kan op het oogen
blik, schrijvende in een blad gewijd aan dramatische kunst, 
bezwaarlijk schrijven over een belangrijker onderwerp. 

Als wij maar door die herhaalde bespreking meer en 
meer naderden tot een goed inzicht in het stuk, zoodat 
ieder van de schrijvers het iets beter begreep dan zijn 
voorganger. Maar in plaats van vooruitgang, dunkt mij, is 
er achteruitgang. Het komt mij voor, dat de heer, die 
zich Rastignac noemt, zeer ver van een juist begrip ver
wijderd is, en dat hij op een kalm-verstandigen to on din
gen zegt, die uitnemendbnverstandig zijn. 

»Misschien", zegt hij, »is 't niet te stout beweerd dat 
Ibsen's oorspronkelijke opzet aileen dit tot onderwerp 
had: de ondergang van Eilert L6vborg". De bewering is 
in zooverre stout als zij volkomen ongegrond is: er is in 
het geheele stuk, zou ik zeggen, niets dat haar rechtvaar
digt. Door uit te gaaI1 van het idee, dat de persoon van 
Hedda oorspronkelijk is geconcipieerd als een »intrigante 
ego'iste", wier illusie »rijkdom en weelde" is, en door aan 
te nemen, dat de eigenschappen, die haar tot een karakter
fiu-de-siecle maken, er bij nader inzien bij zijn gemaakt,
da.ardoor, komt het mij veeleer voor, maakt men zich een 
juist inzicht in het drama van den aanvang af onmogelijk. 
Uitgaande van die geheel willekeurige ondt:rstelling, schepl 
Rastignac zich de moeilijkheid: »wat Ibsen er weI toe kan 
bewogen hebben 't stuk door Hedda's zelfmoord te laten 
eindigen". En het is geen wonder, als hij op die manier, 
na lang nadenken, tot zulke ongerijmdheden wordt geleid 
als, dat die zelfmoord moet worden opgevat als »de ouder
wetsche conventioneele straf van den boosdoener ten be
hoeve der »hoogere" rangen". 

Eerst te doen alsof men het thema van het drama beter 
kent dan de auteur zelf; door die waanwijsheid duister 
te maken wat volkomen helder is; de eigengemaakte moei
lijkheid weg te ruimen door een belachelijke hypothese; 
en dan, na het stuk zoo verdraaid te hebben, triomfantelijk 
uit te roepen: »Is er grootere banaliteit denkbaar?" -
dit is zeker een zonderlinge methode van kritiek . 

Overigens, afgezien van de gebrekkige wijze, waarop door 
hen, die Hedda Gabler leeJijk vinden, dat oordeel wordt 
gemotiveerd, is het feit, dat het stuk door sommigen zoo 
zeer wordt bewonderd, door anderen zoo hevig verfoeid, 
op zichze!f karakteristiek. Het geeft een be!angrijke aan
wijzing omtrent den aard van de hoofdpersoon. 

De beide laatste schrijvers in Het Tooneel vinden de 
voorstelling van Hedda, door den H eer F. C. gegeven, 
valsch en ge'idealiseerd; F. C. maakt zich vermoedelijk 
boos, wanneer die beide heeren Hedda een zedelijk mon
ster noemen. Hedda Gabler komt hierin overeen met 
Werther, dat zij door hen, die door het stuk het meest 
getroffen worden, ondanks alles wat er stuitend aan haar 
is, verheerlijkt wordt en bemind, door de anderen wordt 
uitgescholden en verfoeid. Tijdgenooten van Goethe maak
~n van Werther een idool; staande op een grooten af
stand, door verschil van tijd en cloor verschil van tempe
rament, noemde Busken Huet Werther een grooter snob 
dan ooit door Thackeray geteekend is. En zooals niemand 
de beteekenis van Die Leiden des jungen Werthers recht 
beseft, die niet onder de bekoring komen kan van dlt 
karakter, zoo begrijpt ook niemand Hedda Gabler, die in 
Hedda niets dan slechtheid ziet. Een juiste appreciatie 
van dit stuk moet ten deele bestaan uit een apologie van 
de hoofdpersoon. 

Om nog bij een paar punten stil te staan. 
Het is niet waar, dat Hedda's illusie rijkdom en luxe is. 

Zij vindt armoede, of zelfs bekrompen omstandigheden, 
onverdragelijk, omdat welgesteldheirl voor haar is - niet 
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een doel, maar een noodzakelijke voorwaarde om eenig 
doel, welk ook, te kunnen bereiken. Zij vindt het leven 
een goed van zoo twijfelachtige waarde, dat zij de gedachte 
onduldelijk vindt, nog een deel van haar toch al geringe 
energie te moe ten besteden aan de loutere instandhouding 
van haar bestaan. Weelde is voor haar wat weelde is 
voor den Heer Van der Goes, schrijvende in De Nieuwe 
Gids Studies in socialisme, - een op zichzelf onbelang
rijk, maar noodzakelijk iets. Eerst als zij gemakkelijk en 
onbezorgd leven kan, als ze haar leven bezit, zonder het 
voortdurend opnieuw te moeten veroveren, dan eerst kan 
zij gaan zien, wat zij met dat leven uitrichtell zal. 

Als Hedda L6vborg dringt om naar het heerenpartijtje 
te gaan, is het niet, geen oogenblik, omdat zij hem er 
onder werken wil, om zoo haar man het professorsbaantje 
te verzekeren. Hier is geen laag, hier is een zeer hoog 
motief, of schoon een motief dat velen zonderling schijnen 
moet. En hier ligt eigenlijk de knoop van het heele drama: 
want wanbegrip van het stuk komt hieruit voort, dat men 
dit hooge motief niet ziet of niet begrijpen kan. Hedda 
gelooft, dat LOvborg, na eenmaal al den door hem zelf 
en door Thea Elvsted hem opgelegden dwang te hebben 
afgeschud, na een avond zichzelf te zijn geweest, een 
vrijer, een warer, een beter mensch zal zijn. En dit ge
loof, zij in het voorbij gaan opgemerkt, maakt haar tot 
een typische Ibsen-figuur en verbindt dit stuk aan de 
stukken, die vooraf zijn gegaan. 

Een volledige analyse van Hedda Gabler, eene die aile 
handelingen motiveert, is door F. C. niet gegeven. Maar 
dat hij de hoofdidee juist heeft aangeduid, schijnt mij 
onbetwistbaar. 

Als eventueele verdere bijdragers aan Het Toonee! 
dieper willen doordringen in dit meest gecompliceerde van 
Ibsen's karakters, zullen zij, meen ik, goed doen met tot 
het nummer van 14 Februari 1.1. terug te gaan, en aan te 
knoopen aan de beschouwing die daar geleverd is. 

22 Maart 1891. R. A. H. 

INGEZONDEN. 
Aan de Redactie van Het Tooneel, 

Orgaan van het Ned. Tooneelveroolld. 

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van TH. K. B., 
lid van de Amsterdamsche Afdeeling van het N ederlandsch 
Tooneelverbond voorkomende in Uw nummer van 7 Maart 
1891 en waarin het incident met Mej. Van Gelder voorge
vallen bij geJegenheid van de invitatie-voorstelling van het 
Ned. Tooneelverbond op 13 Febr. j.1. in onzen Plantage
Schouwburg besproken wordt, moeten wij opkomen tegen 
de ongemotiveerde en verkeerde bewering, daarin vervat, 
als zou de acoustiek in dien schouwburg ellendig te noe
men zijn. 

Wij repliceeren dan ook, dat het woord ellen dig in de 
eerste plaats een ongepast woord is, am het slechte van 
een acoustiek aan te duiden, maar dit is slechts bijzaak. 
De hoofdzaak is, dat nog nimmer over de acoustiek in 
onzen Plantage-Schouwburg door het publiek geklaagd is 
en op den bewusten avond de twee gedichten van den 
School meester, voorgedragen door den Heer Boersma zeer 
goed door het publiek verstaan zijn en dus de bewering 
van TH. K. B. hiermede moeilijk te rijmen is. 

Het onverstaanbare van de voordracht van Mej. Van 
Gelder moet veeleer aan haar zelf geweten worden, daar 
zij misschien minder goed voorbereid was en haar waar
schijnlijk de lampenkoorts plotse!ing bevangen zal hebben, 
iets wat de grootste artisten overkomen kan. 

Niettemin zijn wij het met het Bestuur der Arnst. Afd. 
van het Ned. Tooneelverbond en den geachten inzender 
volkomen eens, dat de houding der leden en genoodigden 



tegenover een dame onvergeeflijk was, en dus een woord 
van protest daartegen alleszins lof verdient. 

Met de opname van het bovenstaande zult U ons zeer 
verplich ten en betuigen wij U daarvoor onzen dank. 

H oogachtend, 
Amsterdam, IS Maart I89I. 

* * 

GEBR. A. VAN LIER. 

* 
Gaarne plaatsen wij deze oratz'o pro dOlllo, II1 letterlijken 

zin I). 
Wie in de kwestie van de deugdelijkheid der acoustiek 

gelijk heeft moge het publiek besJissen 2). 
Wij wenschen van harte dat het daartoe in grooten 

getale. opkomt, om vooral tot diep in de zaal te zitten, 
dim pas kan het over de kwestie jUlst oordeelen ~; 

de kas der RH. Van Lier zal daar wei bij varen en ook 
de acoustiek van hun zaal. 

DE REDACTIE. 

I) Zij kwam iets te laat in onze handen om nog in de vorige 
aflevering te worden opgenomen. 

2) In Het A~Remeen lIandelsblad van 24 Maart p. lezen we intus
schen het volgende: " .... op een wijze, dat het door de geheele laal 
van den Van-Lier-Schouwburg in de Plantage was te hooren. En 
men weet hoe slecht de acoustiek er is". 

Oefentooneel -- "Een gelukkig Huwelijk". 

Amice Redacteur. 

i 

I 
Al ben ik geen pie tis tisch Rus, met de behoefte in me I 

vastklaPlpend aan den bescheiden, stillen minnaar wiens 
liefde haar eenige hoop is; doch van hem afgetrokken door 
haar man, die haar vasthoudt met de koorden van het 
verJeden, haar herinnert aan de dagen van hun \iefde, 
haar doet voelen hoe zij, in haar ontgoor:heling zich af
wendend van hem, oorzaak is geworden van zijn grievende 
heftigheid en vernederende afdwaling. Z66 dat zij zich 
gaat schuldig voelen jegens hem, en het opgewekt meelijden 
weer een rest van vroegere teederheid voor hem in haar 
oprakelt. Z66 dat zij den moed niet meer heeft om hem 
te verla ten en bij hem blijft, onderworpen aan het leven -
dat haar jellgdige vergissing in z~jn wezen nu op haar 
wreekt, door haar te dwingen te blijven in de echtelijke 
woning, daar het gel uk toch nooit meer voor haar op
bloeien zal. 

Dit kleine treurspeJ heeft de schrijfster saamgevat in 
weinige tooneelen. Zij heeft, ik toonde het uitvoeriger 
elders aan, niet het wordende, maar het gewordene laten 
zien. Misschien een fout van techniek, die het spel had 
kunnen bedekken. die niets afneemt van de artistieke waarde 
dezer schets, noch van de echtheid van het sentiment, 
noch van het mooie en wegsleepende in de uitingen van 
hartstocht. 

De schrijfster heeft in kort bestek te veel willen geven, 
dat stem ik onmiddellijk toe; zij heeft te weinig aan den 
toeschouwer gedacht, dit is zeker; doch niet n:inder ben 
ik en blijf ik overtuigd dat dit stukje in een bedrijf, on
danks zijn gebreken, meer waarde heeft dan - mag ik 
het eerlijk zeggen? - mijn een-akte en de uwe, die inder
tijd zoo vriendelijk ontvangen zijn, samen, 

Ais l1W ruimte niet zoo beperkt was, zou ik dit graag 
uitvoerig bewezen hebben; Illaar wellicht heb ik bij ver
schillende lezers van »Het Tooneel" nog zooveel vertrouwen, 
dat zij me ditmaal eens op m'n woord gelooven willen. 

Vale. t. t. 

tot het openbaar belijden van mijn schuld - toch kan ik II 

op dit oogenblik, gedrukt door het bewustzijn van schuld, 
geen rust vinden v6(\r ik alles gedaan heb wat in mijn i 
macht is om iets goed te maken dat door mijn toedoen I 

Maart 'C)I. is gebeurd. A'dam, 24 
Gij zult weten dat jl. Donderdagavond een voorstelling ~~_~_" ____ ~ 

L. SIMONS Mz. 

heeft plaats gehad van het "Oefentooneel"; dat daar, als l 
tweede nummer van het programma, een oorspronkelijk II 

dramaatje gespeeld is: »Een gelukJ.:ig Huwelijk"; en van I 

hooren zeggen zult ge waarschijnlijk ook weten, dat de , 
wijze waarop de genoodigden dit stukje ontvangen hebben, i 

het tegendeel van een uiting van bewonderen en waardeeren 
is geweest. 

Dat ik hierover spreek, is licht op te helderen. Immers I 

het is door m~jn toedoen gebeurd, dat de schrijfster, die mij 
haar dramaatje ter Ie zing had gezonden, er toe is overge
gaan het ter vertooning voor het Oefentooneel af te staan. 
Ik bewoog haar daartoe, omdat ik wist welke behoefte dit 
gezelschapje had aan goede, artistieke stukjes in een bedrijf; 
omdat ik in het spelen van haar dramaatje, dat modern 
gevoeld en geconcipieerd is, een voortreffelijke oefening 
voor onze jonge artisten zag; en eindelijk omdat ik -
lach me nu niet uit om m'n kinderlijke on schuld -- meende 

NIEUWE UITGA VEN. 
Schulpe (G. von), Del' Prinz. Dramatische Kleinigkeit ( 0-40 
Tolsto'i (L. R.), Die Frihhte der Bildltllg. Lustspiel. » 0.65 
Tambour (R.), LVubranms. Eine romische Komodie. » I.-
Werner (R.), Der jesuz't. Trauerspiel. )} 1.30 

Wildenbruch (E. von) Die Haubenlerclle. Schauspiel "I.30 
Dupont-Vernon (H.), Diseurs et ComedieJlS. > I.65 

Me. Clatchie (Th. R. H.), japanese plap . » 3.25 
Townsend (C.), Amateur Theatricals . » I.-

Willard (E.), julius Caesar. An historical tragedy in 
5 acts » 4.90 

Roger-Miles, Alceste cOllverti. A-propos en I acte en 
vers . » 0·55 

ADVERTENTIEN. 

dat het de belangstelling in deze uitvoeringen van het NEELMEIJER'S I(a~l· n~t Inkt Oefentooneel zou versterken, wanneer daar tevens een 
oorspronkelijk werkje gegeven werd. 

In goed beirouwen op mijn beste bedoelingen heeft de 
schrijfster toegestemd. En het resultaat is geweest dat is 
zij, wel-is-waar geheel buiten mijn toedoen of schuld, de 
dupe van de historie is geworden. 

Want de vertolking, die onder de bestaande omstandig
heden haar stukje ten deel is gevallen, heeft de technische 
gebreken er van doen uitkomen, en verschillende overgangen 
in den toestand vreemd en zonderJing doen schijnen; maar 
zij heeft niet uitgebeeld, niet verklaard, niet voelbaar levend 
weten te maken, wat bij de lectuur van dit dramaatje tot 
ons spreekt: het nerve use jonge vrouwtje 'TIet haar ge
deelde gevoelens: verlangend naar liefde en teederheid voor 
haar Jeege ziel, dorstend naar geJuk en levens\'feugde, zich 

preferent boven alle andere Inktsoorten, 
hij is bij aile soliec!e Boekhandelaren verkrijgbaar. 

Nederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 

Werelatentoonstelling Parijs 188~ -- lilveren Meaaillel 



Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M • .1. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelveroond ontvangen rfit Tljdschrift 9 ra ti s. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4, -. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere Olen aan den Heer M. ·B. MENDES DA COSTA, lid van het 
Hoofdbestuur, JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Oprnerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnernenten 

en advertenties in te zen den aan den Dmkker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

EN 15· }lEI 1891. JAARGANG. 

INHOUD : 

Officieel Gedeelte: 2 Ie Algemeene Vergadering. 
Niet olficieel gedeelte: Uit de Maasstad. -- Koning Oedipus. 

StoOl spel 

Officieel gedeelte. 

21e Algemeene Vergadering van het NEDERLANDSCH 
TOONEELVERBOND op Woensdag 15 April 1890 

des morgens te 11 uur in den Foyer van den 
Schouwburg te Utrecht. 

Tegenwoordig zijn: 
Het Eerelid Mr. N. J. van Hall. 
De Leden van het Hoofdbestuur: Prof. Dr. A. G. van 

Hamel, Marcellus Emants, Dan. de Lange, L. J. Plemp 
van Duiveland, Jean Browne, J. A. Heuff, M. B. Mendes 
da Costa en Dr. C. 1. Vinkesteyn. 

De Afgevaardigden der Afdeelingen: 
Amsterdam: L. Simons Mz., H. K. Westendorp en W. A. 

van der Mandere. 
Rollerdam: L. J. Jacobson, Mr. Ed. Jacobson en D. 

Jacobson. 
Lezden: A. C. Maas Geesteranus, J. Salomonson Lz. en 

P. A. Francken. 
's-Gravenhage: 

der Kinderen. 
M. Hijmans van Wadenoijen en Mr. Th. 

Utrecht: Mr_ W. G. F. A. van Sorgen en F. L. A. 
Roeloffs Valek. 

Groningen: Mr. Schaap. 

I. 's-Hertogenbosch en Middelburg hebben van hare aiwezig
heid ken nis gegeven; de afdeelingen Haarlem, Leeuwarden 

l en Gent hebben geen afgevaardigden gezonden. 
Voorts zijn aanwezig de H.H.: S. J. Bouberg Wilson, Di

recteur der Tooneelschool en Prof. Dr. J. H. Gallee. 
De Voorzitter, Prof. A. G. VAN HAMEL opent de vergadering 

met een begroeting van het aanwezige Eerelid MR. J. N. 
VAN HALL en verzoekt hem zitting te nemen aan de be
stuurstafel. Vervolgcns houclt de V oorzitter een korte 
toespraak van ongeveer den volgenclen inhoud: 

N ooit was in de laatste jaren het Hoofdbestuur zoo rustig 
ter Algemeene Vergadering opgegaan als bij deze gelegenheid. 
Was het de rLIst der kalme Bisschopsstad, afgewisselcl door 
de bevallige drukte, welke de Studentenmaatschappij ver
oorzaakt, die deze stemming teweegbracht? Was het soms 
de klassieke rust van de tragedie, waarvan wij nog den 
indruk ondervonden? Wellicht, maar meer dan dit alles 
stemde ons tot kalmte het feit, dat ook biT ons de school
wetkwestie van de baan is. De nieuwe reglementen, die 
ons de laatste jaren beziglllelden, zijn in werking en wat 
er ook nog aan de tooncelschool moge ontbreken, op het 
gebied van reglementeering en organisatie is het niet moge
lijk eenige verbetenng aan te brengen. Doch in een ander 
opzicht dreigde ons een nieuwe, meer ingrijpende, school
kwestie: de vraag van het voortbestaan OHzer School na 
den dood van den grijzen Koning. Het Hoofdbestuur had 
zich bij die gelegenheid aangesloten bij den rouw, die ge
heel Nederland vervulde in de volle overtuiging aldus te 
handel en in den geest onzer vereeniging bij het verlies van 
een Vorst, die voor de kunst woveel had gedaan en ons 
streven zoo krachtig had gesteund. N a den rouw meende 
het Hoofdbestuur werkzaam te moe ten zijn ten einde de 
voortzetting van de subsidie, door wijlen Z. M. den Koning 
ons verleend, te verkrijgen. Gelukkig zal deze subsidie, 
dank zij de vrijgevigheid onzer Koning-in, worden geconti-

Dordrecht: Dr. H. J. Kiewiet de Jonge. 
Delft : J. Post van den Burg en J. A. Kalff. 
De Afdeeling Tiel wordt vertegenwoordigd door dell 

Hoofdbestuurder J. A . . Heuff; de afdeelingen Harlingen, I 

Ilueerd. Bij de opening dezer vergadering past een woord 
van ImIde aan de jonge Vorstin, van wie een der eerste 



106 

regeeringsdaden is geweest de bevordering der Tooneelspel· 
kunst. 

Onder de punten van den beschrijvingsbrief dezer ver
gadering verdienen in de eerste plaats opmerking die, welke 
betrekking hebben op de tooneelschrijfkunst en de tooneel
kritiek. Op deze terreinen moet ons Verbond nieuwe wegen 
trachten te vinden. Doeh wat hier ook kan gedaan worden, 
ons hoofdstreven moet gerieht blijven op de tooneelspeel
kunst, op welk gebied nag veel te doen overblijft. In het afge
loopen jaar hadden de Hoofdbestuurders meermalen een 
uitbreiding hunner werkzaamheden beraamd; o. a. door de 
opleiding van regisseurs, door het verleenen van geldelijken 
steun aan tooneelspelers, am hen in staat te stell en meer 
dan thans mogelijk is zieh aan de stu die te wijden, hoopten 
zij de zaak van ons nationaal tooneel te kunnen bevorderen. 
Doeh voor dit alles was een aanzienlijke vermeerdering 
onzer inkomsten noodzakelijk; en hadden Hoofdbestuur
ders eenigen tijd aan de mogelijkheid van een dergelijke 
vermeerdering geloofd, de verwaehtingen van een hunner 
medeleden waren in dit opzicht te optimistiseh gebleken; 
thans bestaat er geen uitzieht meer op. 

Aan de overpeinzingen en beraadslagingen der Afdeelin
gen zij eehter deze aangelegenheid dringend aanbevolen. 
Met een hartelijk woord van dank aan de Afdeeling Utrecht 
va or haar gastvrije on tv angst sluit de' Voorzitter zijn rede. 

Hierop brengt de Secretaris Dr. C. 1. VINKESTEYN, het 
volgende jaarverslag uit: 

M. H., 
Waar Gij van deze plaats, op welke ik thans het voor

recht heb voor de eerste maal tot U het woord te rich ten, 
gewoon waart mannen te hooren, verre mijn meerderen in 
leeftijd, kennis en ervaring, daar treed ik niet zonder eeni·· 
gen schroom op am ingevolge Art. 10 onzer Statu ten een 
verslag uit te brengen van den toestand van ons Verbond 
gedurende het afgeloopen jaar. Ik meen echter een beroep 
te mogen doen op Uw aller welwillendheid en in het volste 
vertrouwen hierop vraag ik voor eenige oogenblikken Uw 
aandacht. 

N a de vorige Algemeene Vergadering rekende Uw Hoofd· 
bestuur het zich tot plicht zoo spoedig mogelijk uitvoering 
te geven aan de gewichtige besluiten, door U bij die gele.· 
genheid genomen, zoodat, toen de nieuwe dignitarissen in 
October j.1. - het begin van het vereenigingsjaar, - als 
leden van het Hoofdbestuur werden geITlstalleerd, de Konink
lijke goedkeuring aan de gewijzigde Statuten bij Zijner 
Majesteits besluit van 25 September 1890 was verleend, 
de prijsvragen waren uitgeschreven, de Tooneelschool was 
gereorganiseerd en onderhandelingen over de uitgave van 
het Tijdschrift waren aangeknoopt. 

Onder dergelijke gunstige omstandigheden aanvaardde 
den 4en October het nieuwe Hoofdbestuur zijn taak. Helaas, 
niet aile omstandigheden waren voor de nieuwe Bestuurders 
even gunstig; want, telkens wanneer zij uitbreiding van hun 
werkzaamheden overwogen, stuitten zij op den treurigen 
toestand onzer geldmiddelen, die elke uitbreiding in den 
weg stond. Wei beraamde het Hoofdbestuur plannen tot 
blijvende verbetering onzer financien, maar deze plannen 
brachten allerlei bezwaren met zich mede, zoodat zij nog 
niet tot definitieve voorstellen aan U we vergadering konden 
uitgewerkt worden. Over den geldelijken toestand van ons 
Verbond kan ik overigens kort zijn; U w Penningmeester 
zal u straks hierover de meest volledige inlichtingen geven. 

Kon dus Uw Hoofdbestuur zijne bemoeiingen niet zoover 
uitstrekken, als het aanvankelijk gewenscht had, met ernst 
heeft het zich toegelegd om op meer bescheiden yoet in 
het belang van ons Verbond werkzaam te zijn. In de eerste 
plaats wijdde het zijn zorgen aan de Toomelschool. 

Zwaar was het verlies, dat onze School in het afgeloopen 
jaar leed door het afsterven van Z. M. den Koning. Op een 
niet genoeg te waardeeren wijze had wijlen Zijne Majesteit 

van hare stichting af de Tooneelschool gesteund, groat 
waren de bewijzen van sympathie steeds van Hem onder
vonden. Volkomen te recht bracht Uw Voorzitter bij de 
op'ening van een der vergaderingen van het Hoofdbestuur 
in herinnering, dat hde belangstelling door den Vorst op 
verschillende wijzen betoond in de ontwikkeling van het nati
onaal tooneel, in het bizonder onze Vereeniging ten goede 
kwam, getuige de vorstelijke bijdrage, waarmede het budget 
der Tooneelschool jaarlijks door den Koning ondersteund 
werd". Doch behalve door deze jaarlijksche gift begunstigde 
Zijne Majesteit onze School nog op andere wijze. Hij stelde 
een gouden, een zilveren en een bronzen medaille beschik. 
baar voor verdienstelijke leerlingen, welkena hun ontslag 
zich bij de Koninklijke Vereeniging »Het Nederlandsch 
Tooneel" zouden aansluiten. Innig dankbaar voor de sym· 
pathie van den afgestorven Vorst, meende Uw Hoofdbestuur 
te handelen in Uw geest door aan H. M. deKoningin
Weduwe zijne gevoelens van deelneming in het door 
Haar en de jeugdige Koningin geleden verlies te betuigen. 
Namens het Hoofdbestuur werd een krans op de lijkbaar 
des Konings gelegd en bij de plechtige begrafenis van 
den hoogen Beschermer van ons Verbond vertegenwoor
digden de Heer M. B. Mendes da Costa en Uw Secretaris 
onze Vereeniging. 

Ook de Commissie van Beheer en Toezicht over de 
Tooneelschool sloot zich bij deze bewijzen van deelneming 
aan. Ook zij zond een ad res van rouwbeklag aan H. M. de 
Koningin-Weduwe. Voorts bepaalde deze Commissie, dat 
de leerlingen onzer School niet zouden optreden in open
bare uitvoeringen, zoolang de uitvaart van Z. M. den Koning 
niet had plaats gehad. Op den dag van deze uitvaart was 
de Tooneelschool gesloten. 

Aldus meenden Hoofdbestuur en Commissie van Beheer 
en Toezicht uitdrukking te moeten geven aan den rouw, 

. die ook hen vervulde bij het verscheiden van een Koning, 
aan wien onze Vereeniging zooveel verplicht is. De steun, 
door Hem aan ons werk verleend, zal steeds bij het Too
neelverbond in dankbare herinnering blijven. 

»Moge in den geest en in het gemoed der jeugdige 
Koningin, die thans door eene edele Moeder wordt opgeleid 
voor de hooge taak, die Haar wacht, ook die fijne Iiationale 
kunstzin zich ontwikkelen, waardoor het streven van ver
eenigingen als de onze wordt gerechtvaardigd en waarop 
de leiders dier Vereeniging voor het voortzetten van hun 
arbeid blijven rekenen. Ook in het eeren en het hand
haven van dien kunstzin mogen Nederland en Oranje steeds 
vereenigd blijven." Zoo schreef Uw Hoofdbestuur in OilS 

I orgaan na het afsterven van Zijne Majesteit en overtuigd 
van de vervulbaarheid van den wensch, in deze woorden 
vervat, wendde het zich met den diepsten eerbied tot H. M. 
de Koningin-Regentes met het verzoek den steun, door 
wijlen' Haar hoogen Gema'll aan ons Verbond verleend, 
namens de jeugdige Koningin onze Vereeniging ook in het 
vervolg te willen verzekeren. Tot niet geringe vreugde van 
ons allen behaagde het Hare Majesteit te bepalen, dat het 
subsidie, door wijlen Z. M. den Koning gedurende een 
reeks van jaren aan de Tooneelschool verleend, van wege 
Hare Koninklijke Dochter tot nader order geheel op den
zelfden voet zal worden voortgezet. Ongetwijfeld vereenigt 
Gij U allen met den dank door het Hoofdbestuur aan 
H. M. de Koningin-Regentes gebracht en met de verzeke
ring, namens U afgelegd, dat het besluit van Hare Majesteit 
het Tooneelverbond een spoorslag zal zijn om er met zijn 
beste krachten naar te streven, dat onze School dit Vorstelijk 
bewijs van sympathie steeds waardig moge blijken. 

Eerst bij het begin van den nieuwen ci.usus trad de 
nieuwe inrichting van de Tooneelschool volgens de regle
menten, door de laatste Algemeene Vergadering gemaakt, 
in werking. De overgangs- en eindexamens werden volgens 
de oude bepalingen afge~omen. De resultaten hiervan 
waren de volgende: 
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Aile leerlingen van de Ie en 2 e klasse der vroegere voor
bereidende Afdeeling werden respectievelijk naar de Ie en 
ze klasse der gereorganiseerde Voorbereidende School be
vorderd; een meisje evenwel voldeed eerst na de groote 
vacantie bij het toen gehouden herexamen aan de gestelde 
eischen. Minder schitterend waren de resultaten van het 
eindexamen van den voorbereidenden Cursus, tevens ad
missie-examen v~~r de Vakschool. Geen der leerlingen 
kon onvoorwaardelijk worden toegelaten, een gevolg van 
den weinigen ijver, door hen in het afgeloopen studiepar 
betoond; na de vacantie mochten zij evenwel de gewenschte 
plaatsing op de Vakschool erlangen, met uitzondering van 
eene, die hierop onze inrichting verliet. Aile leerlingen 
der Vakschool werden naar hoogere klassen bevorderd; 
eene echter, die eerst in Januari tot de laagste klasse dezer 
school was overgegaan, doorloopt deze nog eens. Aan de 
eenige leerlinge, die aan het eindexamen deelnam, Alida 
Klein, werd eervol ontslag verleend onder toekenning van 
het diploma. Zij verwierf hierop een plaatsing bij de Ver
eenigde Rotterdamsche Tooneelisten; door de wijze van 
haar optreden bij dit tooneelg':.: zelschap strekt zij de school, 
waar zij hare opleiding ontving. tot groote eer. 

Bij gelegenheid van deze exam ens werden oole ten over
staan van een jury, bestaande uit Mevr. M. J. Waller
Schill en de H.H . : Prof. Dr. A. G. van Hamel, Mr. J. N. 
van Hall, L. B. J. Moor, J. M. Haspels, A. Saalborn en 
Taco H. de Beer proeven van Spel en Voordracht afgelegd. 
Deze jury kende aan Mej. Klein een zen prijs voor treur 
spel en drama en eenzelfden prijs voor blijspel toe; de 
leerling F. Boersma ontving een eervolle vermelding en 
aan de hospitante Mej. M. Brandt viel een accessit voor 
het blijspel ten deel. 

In den loop der gcoote vacantie Ham de Commissie van 
Beheer en Toezicht de noodige besluiten, welke de reorga
nisatie der School voorbereidden. Met groote welwillendheid 
noodigde de Commissie de leden van het Hoofdbestuur, 
die officieus waren aangewezen met October d. a. v. in 
haar midden zitting te nemen, uit tot het bijwonen van 
hare vergaderingen en van de admissie- en herexamens, 
onder haar toezicht afgenomen. Den zen September begon 
de nieuwe curs us aan de gereorganiseerde School. 

Deels op verzoek, deels wegens de veranderingen in het 
onderwijs gebracht werd bij het begin van den nieuwen 
cursus aan de Dames T. van Gelder, F. P. van Overzee en 
A. Kuypers en aan de H.H.: J. H. Rossing en A. J. van 
Dragt eervol ontslag uit hunne respectieve betrekkingen aan 
de School verleend. Een woord van dank aan hen allen, 
voornamelijk aan Mej. Van Gelder en den Heer Van 
Dragt, die gedurende woveel tijd geheel belangeloos 
hunne talenten ten dienste van onze inrichting stelden, 
blijve hier niet achterwege. Tevens werd Mevr. H, Renne
feld-Lowenstam door het Hoofdbestuur met ingang van I 

November op de meest eervolle wijze ontslagen als in
wonende Directrice onder toekenning van een pensioen 
van f 250.-, haar voorloopig voor den tijd van een jaar toe
gekend. Tot Adjunct-Directrice der Voorbereidende School, 
tevens aangewezen om den Directeur bij ontstentenis ook 
aan de Vakschool te vervangen, werd benoemd Mevr. M. J. L. 
Gallas-Smits, aan wie in verband hiermede vrije woning 
in het gebouw der School werd toegestaan. Aan haar werd 
tevens opgedragen internes te houden wnder hierdoor 
aanspraak te hebben op verhooging van salaris. Zij werd 
belast met het grootste gedeelte van het onderwijs aan de 
voorbereidende inrichting, de lessen in het Hoogduitsch 
aan de Vakschool worden ook door haar gegeven. 

De H.H.: S. J. Bouberg Wilson en L. Simons Mz. zijn 
thans aan de vakschool werkzaam; de eerste is belast met 
het onderwijs in lezen, voordracht en geschiedenis van het 
Tooneel en de Tooneelletterkunde, de tweede geeft geheel I 
belangeloos de lessen in de, N, ederlandsche stijlleer en I' 

letterkunde. Tot leerares in zang, techniek der adem-

haling, uitspraak en stemvorming werd benoemd Mej. 
Marie Speet, het onderwijs in Fransche letterkunde en 
uitspraak werd aan Mej. T. F. Spengler, dat in het 
Engelsch aan den Heer H. F. Yogin opgedragen. Daar de 
lessen in lezen en voordracht thans door den Directeur 
worden gegeven zijn Mevr. T. Chr. Stoetz en de Heer A. 
J. Ie Gras van dit gedeelte van hun taak ontheven. Aan 
Mevr. E. Holtrop-van Gelder is het onderwijs in bet lezen 
aan de V oorbereidende School toevertrouwd; zij heeft tevens 
de lessen in :Iitspraak en stemvorming voor de hospitanten 
op zich genom en. 

Bij het admissie·examen den 30en Augustus j.1. afgenomen 
werden tot de V oorbereidende School toegelaten 2 leerlingen ; 
een candidaat, in het bezit van een diploma H . B. School 
met 3-jarigen cursus, verkreeg na een bevredigend onder
zoek naar uiterlijk, stemmiddelen en aanleg voor het 
tooneel toegang tot de Vakschool. In het begin van 
Januari werd na afgelegd examen nog een leerling toege
laten. 

De V oorbereidende School wordt gedurende dezen cursus 
bezocht door 3 jongens en 5 meisjes, van wie vijf leerlingen 
der laagste, drie der hoogste klasse zijn. De lessen aan de 
Vakschool worden gevolgd door 6 leerlingen (4 meisjes en 
2 jongens) in de Ie klasse, een leerling in de 2e klasse en 
een leerlinge in de 3e klasse. Bovendien zijn aan de 
Vakschool als hospitanten in een of meer vakken inge· 
schreven 4 Dames en 6 Heeren; in den loop van den 
curs us verlieten twee dezer Heeren de School. Tot deze 
hospitanten behooren 3 leerlingen der dramatische zang
klasse va.n het Conservatorium. Wij hopen, dat deze samen· 
werking met het Conservatorium het resultaat mag hebben, 
dat er van verwacht wordt. 

Van de bibliotheek werd een veelvuldig gebruik gemaakt 
door leerlingen en vele oud-Ieerlingen. Enkele boeken 
werden ten geschenke ontvangen; den gevers een woord 
van dank. 

Zooals vorige jaren stelden de verschillende Amsterdam
sche en onderscheidene binnen- en buitenlandsche tooneel
directies. die in de Hoofclstad optraclen, onze leerlingen in 
staat de door hen gegeven voorstellingen te bezoeken. 
De Heer W. van Zuylen bewees eenzelfden dienst aan 
onze School bij gelegenheid van de voordrachten, door 
hem te Amsterdam gehouden. 

Over het gedrag en den ijver der leerlingen geclurende 
dezen cursus zijn geen bijzondere opmerkingen te maken. 

In het openbaar traden onze leerlingen herhaalde malen 
op. M. Sasbach vervulde 4Z maal een rol in "De kleine 
Lord" bij Het Neclerlandsch Tooneel en M. Braakensiek 
verscheen 8 maal ten tooneele bij het gezelschap der Ge
broeders van Lier in »De Man met de wassen Beelden" 
en »de Priester". Voorts gaf de Commissie van Beheer 
en Toezicht zo maal aan een of meer leerlingen vergun
ning om bij uitvoeringen van Rederijkerskamers of andere 
vereenigingen hunne medewerking te verleenen; ten slotte 
genoten enkele onzer leerlingen het voorrecht blijken van 
bekwaamheid te geven aan de leden der Amsterdamsche, 
Haagsche en Harlingsche Afdeelingen. 

Al is de Commissie van Beheer en Toezicht volkomen 
overtuigd van het groote nut, dat gelegen is in het op
treden van onze leerlingen bij openbare voorstellingen, 
toch vreest zij, dat het te vrijgevig verleenen van vergunning 
hiervoor schadelijk v~~r het onderwijs zou kunnen zijn. 
Zij houdt zich dan ook onledig met de overweging of het 
niet gewenscht is dit optreden in een volgenden cursus 
aanzienlijk te beperken. Reeds enkele malen meende zij 
in het afgeloopen jaar op desbetreffende verzoeken afwijzend 
te moeten beschikken. 

Wei will end daartoe in staat gesteld door eenige kunstvrien
den, die voor een groot gedeelte de onkosten, aan een opvoering 
verbonden, voor hun rekening namen, was het de Commissie 
van aehee, en Toezicht mogelijk de leden van het Tooneel-
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verbond ieder met eene Dame uit te noodigen t~t het 
bijwonen van een voorstelling van het Oifentooneel op 19 
Maart j.l. Verschillende jongere artisten van de Koninklijke 
Vereeniging »Het Nederlandsch Tooneel" en eenige leer
lingen der School werkten aan dezevoorstelling mede. 
Geheel buiten toedoen der Commissie was de tijd van 
voorbereiding niet geheel voldoende. Mochten de opvoering 
van »Zanna" van Pol de Mont en van »'n Gelukkig Huwelijk" 
van Mevr. * * * niet aan de verwachting voldaan hebben, 
veel werd goedgemaakt door de uitnemende wijze, waarop 
dien avond »Gringoire" van De Banville, vertaling van J. 
L. Wertheim, ten tooneele werd gebracht. 

De Heer S. J. Bouberg Wilson onderwierp aan de 
aandacht der Commissie zijne ernstige bedenkingen tegen 
de combinatie der betrekkingen van Directeur der School 
en van leider van het Oefentooneel. Aan de Commissie 
kwamen deze bedenkingen niet ongegrond voor met het 
oog op de drukke werkzaamheden aan het directeurschap 
der School verbonden. Zij zal dan ook in overweging nemen 
in hoeverre aan deze bezwaren kan te gemoet gekomen 
worden. 

Verder zijn bij de Commissie van Beheer en Toezicht 
de verschillende reglementen in bewerking, die door de 
nieuwe Statuten noodzakelijk zijn. 

V oorloopig voldoet de nieuwe organisatie der School zeer 
goed; met het oog op den korten tijd, dat de nieuwe in
richting in werking is, meent het Hoofdbestuur zich thans 
een beslist oordeel te moeten voorbehouden. 

Tengevolge van de besluiten, door Uwe Vergadering het 
vorige jaar genomen, wees het Hoofdbestuur de H.H.: 
Prof. Dr. A. G. van Hamel, M. B. Mendes da Costa, 
Jean Browne en Dr. C. 1. Vinkesteyn aan om zitting te 
nemen in de Commissie van Beheer en Toezicht over de 
Tooneelschool. Tot Voorzitter en Secretaris dezer Commissie 
werden respectievelijk de, Voorzitter en de Secretaris van 
het Hoofdbestuur benoemd; Prof. B. J. Stokvis nam de 
betrekking van Onder-Voorzitterop zich. 

Afzonderlijk verdient gememoreerd te worden, dat de 
gedelegeerde der Afdeeling Haarlem, de Heer J. H. Krelage, 
bijna zonder uitzondering de vergaderingen der Commissie 
voor de School bijwoonde. Zijne tegenwoordigheid werd 
door de Comrnissie zeer gewaardeerd; zij was haar een 
bewijs, dat de Heer Krelage nog steeds met jeugdig vuur 
voor de belangen onzer School bezield is. Ook de gedele
geerden der Afdeelingen Leiden en Tiel vereerden eens de 
vergaderingen der Commissie met hunne tegcnwoordigheid. 

De vacature, bestaande in het Co mite van Dames-Patro
nessen, werd dit jaar niet aangevuld. De werkzaamheden 
van dit Comite in het belang der School worden door het 
Hoofdbestuur op zeer hoogen prijs gesteld. 

Directeur, Leeraren en Leeraressen kweten zich op lof
felijke wijze van hun taak en werkten zoo niet weinig mede 
tot den bloei van onze inrichting. 

In het vcorgaande hoop ik U een voldoende schets 
gegeven te hebben van den toestand onzer School; zij wordt 
by voortduring in Uw hooggeschatte belangstelling aan
bevolen. 

Het bevorderm van oorspronkelijke tooneelliteraluur is vol
gens Art. 2 onzer Statuten een der middelen, waardoor 
ons Verbond zijn doel tracht te bereiken. Met het oog 
hierop werden volgens besluit van U w laatste Vergadering 
2 prijsvragen uitgeschreven. Uw Hoofdbestuur benoemde 
tot leden der jury voor de beoordeeling der antwoorden, 
die op deze prijsvragen mochten inkomen, de H. H.: 
Prof. Dr. A. G. van Hamel, Marcellus Ernants, Dr. G. 
Kalff, Jan C. de Vos, H. L. Berckenhoff, F. van der Goes 
en C. Ph. J. Clous. V oor I Januari j. I. werden 60 stuk· 
ken bij den Algemeenen Secretaris ingeleverd, de schrijvers 
van 2 dezer onttrokken zich later aan de mededinging. 
Niettegenstaande de jury zich met ernst aan haar taak 
wijdde, is wegens het vervroegde tijdstip der Algemeene 

Vergadering en het onverwacht groote aantal ingeleverde 
stukken haar rapport nog niet gereed. Mogen er onder 
deze stukken eenige gevonden worden, die onze nationale 
tooneelletterkunde tot siera~ld zullen strekken! 

Deelde Uw Hoofdbestuur U op de vorige Algemeene 
Vergadering mede, dat het onderhandelingen voerde met 
sommige uitgevers over een wijziging van ons Orgaan, deze 
onderhandelingen werden helaas afgebroken en bij den 
aanvang van ons Vereenigingsjaar rnoest ons Verbond het 
voorrecht missen een Redacteur te bezitten. Het Hoofdbe
stuur constitueerde zich daarom als Redactie ad interim 
en benoemde tot leden eener commissie voor het tijd
schrift de H.H.: Mendes da Costa en Vinkesteyn. De Heer 
Mendes belastte zich met de redactie van het niet officieele, 
Uw Secretaris met die van het officieele gedeelte van 
ons orgaan. Niettegenstaande deze abnormale omstandig
heden kon »Het Tooneel" vrij geregeld verschijnen ten
gevolge van de rnedewerking, die de Redactie van eenige 
leden van ons Verbond rnocht ondervinden - een mede
werking, waarvoor zij hier openlijk haar diepgevoelden dank 
betuigt. Om bijzondere redenen meenden Uw Hoofdbe
stuurders zich persoonlijk te moeten onthouden van het 
geven van verslag van de voorstellingen in de H oofdstad; 
bereidwillige vrienden namen evenwel deze taak van de 
Redactie op zich. 

In zijne vergadering van 4 October i.I. wees het Hoofd
bestuur Prof. Dr. A. G. van Hamel tot Voorzitter, Jhr. 
Henry Tindal tot Ondervoorzitter, den Heer Jean Browne 
tot Penningmeester en Dr. C. 1. Vinkesteyn tot Secretaris 
aan. Uw Ondervoorzitter deelde ons mede, dat hij wegens 
zijn vele bezigheden niet dien tijd aan de behartiging van 
de belangen onzer Vereeniging kon wijden dien hij gewenscht 
achtte; vandaar zijn besluit om op deze vergadering als 
Hoofdbestuurder af te treden. 

De slechte toestand van het grafmonument van Mevr. 
Kleine deed het Hoofdbestuur besluiten om een crediet 
voor de restauratie van dit monument toe te staan. Hoewel 
geen gelden hiervoor op de begrooting waren toegestaan 
rneenden Uw Bestuurders, dat de groote verplichtingen, 
die bns Verbond aan wijlen Mevr. Kleine heeft, hun 
bandelingen in deze zaak volkomen zouden rechtvaardigen. 

Mij rest nog de vermelding, dat Uw Voorzitter de eer 
genoot onze Vereeniging te vertegenwoordigen b~i een uit
voering van de Leidsche Studentenafdeeling, bij een voor
stelling van het Groningsche Stndententooneel en bij de 
eerste opvoering van Koning Oedipus door eenige leden 
van het Utrechtsche Studentencorps. Verder waren Uwe 
Hoofdbestuurders de gasten der Amsterdamsche Afdeeling 
bij gelegenheid van den feestavond van 13 Febrnari j.l. 

Het aantal Algemeene leden van ons Verbond nam toe 
door het opheffen der Afdeeling Gouda, hiertegenover 
staat de vermindering van het aantal dergenen, die zich 
bij een der Afdeelingen hebben aangesloten. Slechts in de 
Afdeelingen 's-Gravenhage, Delft, Tiel en Middelburg is 
het cijfer der ingeschrev.en leden hooger dan het vorige 
jaar. Is dus de toestand der meeste Afdeelingen in dit 
opzicht niet zeer bevredigend, ook de meeste verslagen. 
welke den Algemeenen Secretaris toegezonden werden, Idin
ken niet zeer opwekkend. 

Aan de leden der Amsterdamsthe Afdeeling boden de 
Directies van de Hollandsche Opera en van den Tivoli
sc:honwburg invitatievoorstellingen aan; de Heer de Groot 
noodigde hen uit tot bijwoning van een opvoering van 
»Mireille", opera van Gounod; de Heer Ch. de la Mar 
bracht voor hen ten tooneele "Dokter Rameau" van George 
Ohnet, voorafgegaan door "De Matroos," tooneelspel naar 
het Fransch door W. Greeven. -»Vrijdag 13 Februari orga
niseerde het Bestuur eene soiree voor de led en. Bij de 
uitvoering van een der nummers van het programma gaf 
een deel der leden onder de voordracht zijn mindere inge
nomenheid te kennen. Het Bestuur keurde den vorm dezer 
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uiting af en yond in de uiting zelve aanleiding zijn man
daat in hand en van de leden te stell en. Op de diensvolgens 
belegde vergadering bleek ook, dat de leden den vorm der 
uiting afkeurden, doch dat deze zelve niet tegen de keuze 
van het nummer gericht was. Tengevolge van de aanneming 
eener motie kwam het Bestuur op zijn besluit terug, uitge
zonderd de Heer Van der Goes." 

De leden der Roflerdamsche Afdeeling werden door hun 
Bestuur uitgenoodigd tot het bijwonen eener voorstelling, 
waarvan de kosten gedragen werden door de Afdeelingskas. 
In overleg met het gezelschap der »V ereenigde Rotter
damsche Tooneelisten" was besloten, dat opgevoerd zou 
worden Jules Sandeau's verdienstelijk tooneelspel »Mejonk
vrouw de la Seigliere". Ter elfder ure echter maakte een 
ongesteldheid van den Heer D. Haspels een wijziging van 
het programma noodzakelijk, zoodat de leden zich tevreclen 
moesten stell en met een vertooning van »Toupinel Zaliger" 
met »de Muis" als nastukje. Zeer passend werd daarbij 
aan Mej. Alida Klein de gelegenheid geschonken door het 
voordragen van het »Lied der Zee" en »Liefdewraak" op
nieuw een voortreffelijk blijk te ge\'f~n van de vormende 
kracht, die er uitgaat van het onderwijs aan cle Tooneel
school. Enkele weken later stelde de prijzenswaardige 
offervaardigheid van een lid der Afdeeling de leden in 
staat alsnog een opvoering van Sandeau's Mejonkvrouw de 
la Seigliere bij te wonen. De verslaggever gewaagt naar 
aanleiding van deze voorstelling met lof van de Vereenigde 
Rotterdamsche Tooneelisten, die door deze voorstelling 
aileen toegankelijk te stell en voor de leden der Afdeeling 
op fiinke wijze toonden de zoo even vermelde offervaardig
heid op den waren prijs te stellen. Verder maakt Rotter
dam melding van de oprichting van een nieuw tooneel
gezelschap onder de Directie der H.H.: Jan C. de Vos en 
W. van Korlaar »dat er met ernst naar streeft zijn »Tivoli 
Schouwburg" te maken tot een tempel, der schoone tooneel
speelkunstwerkelijk waardig". 

Leiden bericht ons de goedgeslaagde tooneeluitvoering, 
door eenige der leden dezer Afdeeling gegeven. Een 
tweede voorstelling bleef dit jaar achterwege met het oog 
op de aanstaande feestelijke viering van het tienjarig bestaan 
der Afdeeling. Ais voorbereidende maatregel voor dit 
feest werden twee prijsvragen uitgeschreven, welke door 
middel van »Het Tooneel" algemeen bekend zijn gemaakt. 
Het verslag eindigt met de volgende minder opgewekte 
beschouwingen: »De vraag of wij echter de toekomst van 
onze Afdeeling met gerustheid kunnen te gemoet zien, 
zoude ik niet gaarne bevestigend durven beantwoorden. 
Gebukt gaande onder jaarl\jksche aflossingen van een 
leening groot j' 500.-, onder de verplichting om jaarlijks 
de helft van een toch al kleine contributie af te staan; 
voeg hierbij een kleiner word end ledental en de verplichting 
om twee uit den aard der zaak kostbare feesten te geven, 
dan geloof ik, dat binnen korten tijd onze Afdeeling met 
groote financieele moeielijkheden te kampen zal heb
ben." 

Bemoedigender klinkt het begin van het verslag, ons uit 
de Residentiestad toegezonden: >,De Afdeeling »den Haag" 
van ons Verbond kan op het afgeloopen jaar terugzien 
als op een in vele opzichten gunstig tijdperk." --- De pogingen 
van het Bestuur dezer Afdeeling tot aanwerving van nieuwe 
leden werden met gunstigen uitslag bekroond; het led ental 
klom dientengevolge van 247 tot 280. De leden der Af
deeling werden ieder met twee dames in staat gesteld 
tegenwoordig te zijn bij de proeven van Voordracht en 
Spel, die de leerlingen der Tooneelschool in het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen aflegden. Door deze 
soiree is ongetwijfeld de sympathie voor de School in de 
Hofstad toegenomen. Bij de opvoeringen van »Eerloos", 
drama van Nouhuys en van »Fatsoen", tooneelspel van 
Marcellus Emants, gaf de Directie van den Rotterdamschen 
Tivoli·Scoouwburg den led en der Afdeeling elk met een 

dame op voordeelige voorwaarden toegang. Aan den Heer 
Jan C. de Vos werd bij een dezer gelegenheden namens 
de Afdeeling een krans aangeboden. Ten slotte stelde de 
Koninklijke Vereeniging »Het N ederlandsch Tooneel" de 
leden en hun dames in de gelegenheid kennis te maken 
met een echt nationaal tooneelstuk, getiteld »De Nieuwe 
Dag". Dat er overigens te 's-Gravenhage groote belang
stelling voor ons nationaal tooneel bestaat, bewijst het 
besluit van de Haagsche Afdeeling om den beschrijvings
brief van deze Aigemeene Vergadering te verrijken met 
het vraagpunt, dat straks het onderwerp van U w discussies 
zal uitmaken. 

»Het doet mij leed, dat het ver~lag voor onze Afdeeling 
niet beter kan zijn" zijn de eerste woorden van het schrij
yen, dat ons uit de stad toegezonden werd, die op zulk 
een schitterende wijze ons gJsteren en heden haar gastvrij
heid hetoont. .Er is te Utrecht in de laatste jaren eene 
malaise or tooneelgebied merkbaar. Daarvandaan ook, 
dat, indien wij, wat aile jaren gebeurde, onzen leden eens 
een tooneelvoorstelling (gratis) aanboden, daarvan slechts 
± het 3" deel gebruik maakte, 2/fl bleef thuis. Vroeger 
was dit gansch anders. Ze kwamen ongeveer allen, brach
ten hunne dames mee, en de avonden waren de beste 
voor de kas van den Schouwburg. Dit verschijnsel deed 
zich voor met de voorstellingen van welk gezelschap wij 
het ook heproefden. Het spreekt van zelf, dat, waar 
weinig te doen is, de kas langzamerhand beter wordt, 
waaraan voor een deel te danken is, dat wij thans de AI
gemeene Vergadering iets beter Imnnen ontvangen dan in 
een tegenovergesteld geval mogelijk zou geweest zijn." Met 
de mededeeling, dat er uitticht op eenige nieuwe leden 
bestaat sluit de Utrechtsche Secretans zijn verslag. 

De stoffelijke belangstelling in ons Verbond", zoo meldt 
men ons uit de Merwestad, »is en blijft beneden het pei! 
eener plaats als Dordrecht, waar tel ken male de Schouwburg 
goed bezet is en waar uit het applaudisseeren en critiseeren 
blijkt, clat er goede smaak heerscht. Hiervan getuigt o. a. 
de groote opgang van Mej. Alida Klein, die zich in ver
schillende rollen deed zien. En koesterden wij dan al de 
flauwe hoop, dat velen onder den indruk van deze tastbare 
voordeelen cler Tooneelschool het Verbond zouden gaan 
steunen, dan werd deze hoop spoedig benomen door de 
onverschillige vraag: Mej. Alida Klein is immers een ex
leerlinge van de Tooneelschool?" Overigens viel te Dordrecht 
op tooneelgebied veel te genie ten ; behalve de Vereenigde 
Rotterdamsche Tooneelisten traden Het N ederlandsch 
Tooneel en het ge:-:elschap van de H.H.: De Vos en Van 
Korlaar op. 

Met genoegen vernamen wij uit Del/t, dat daar, dank 
zij de \'ermeerderde belangstelling der Studenten in ons 
Verbond, het ledental tot 52 geklommen is. 

Groningen klaagt, dat het zeer schaarsch optreden der 
Koninklijke Vereeniging »Het N ederlandsch Tooneel" daar 
ter stede de belangstelling in de zaak, die ons Verbond 
voorstaat, niet bevordert. »De Afdeeling bleef echter, naar 
vermogen en waar het pas gaf, niet achterwege met hare 
blijken van belangstelling. De artisten, die door den 
Schouwburgbrand te Amsterdam zooveel moesten derven, 
kwam zij met een fiinke gave te hulp, terwijl zij door -
althans gedeeltelijk - voor hare rekening een jongeling uit 
die provincie, bij wien de zoo onmisbare aanleg JUet geheel 
scheen te ontbreken, den cursus aan de Tooneelschool te 
laten volgen, die instelling ook in het N oorden aan hare 
bestemmmg hielp beantwoorden. Een soiree werd den 
leden aangeboden, waarop de kennis op aangename wijze 
met Mej. T. van Gelder werd gemaakt en die met Mej. 
Alida Klein en den Heer Verenet op niet minder aan· 
gename wijze werd hernieuwd." 

Bij een opvoering te l1fiddelburg van Ibsen's Spoken 
door het Amsterdamsche gezelschap van den Salon des 
Varietes had den (ie leqen (ier daar gevestigde Afdeeling 
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vrijen toegang. De toestand der Middelburgsche kas is 
gunstig; het ledental vermeerderde met een. 

Met medewerking van den V oorzitter van ons Verbond 
als peter vierde de Afdeeling HarHngen den 2gen April van 
het vorige jaar haar doopfeest. N a een causerie van Prof. 
Dr. A. G. van Hamel over »het Komische" gaven Mej. 
Alida Klein en de Heer George Verenet eenige voor
drachten ten beste, terwijl de avond besloten werd door 
een keurige opvoering van »Zij wil niet trouwen" door 
deze twee ex-Ieerlingen onzer School. De leerlingen onzer 
inrichting traden den 220n Februari voor de Harlingsche 
leden op. Onder patronaat van de Afdeeling gaven de 
Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten een voorstelling 
van »De Liefde is geen speelgoed" en »De Muis" en voerde 
het gezelschap der H.H. : Jan C. de Vos en W. van Korlaar 
»Eerloos" en »Zij wil niet trouwen" op. Voor beide voor
stellingen gcnoten de leden van het Verbond een reductie 
op de toegangsprUzen . Van wege de Afdeeling werd. den 
acteurs een bloemenhulde gebracht . Met ingenomenheid 
werd te Harlingen mededeeling ontvangen van de sympa
thieke ontvangst, die de jonge Afdeeling op de iaatste 
Algemeene vergadering, in de eerste plaats van de zijde 
van het Hoofdbestuur was ten deel gevallen. 

Tiel verheugde ons met het bericht, d<;lt het ledental 
van 15 tot 24 vermeerderd is. De leden genoten vrijen 
toegang tot de voorstellingen van »De Koopman van 
Venetie" en van »U1timo", door de Koninklijke Vereeniging 
"Het Nederlandsch Tooneel" daar ter st~de gegeven. Bij 
de eerste voorstelling, waar op verlOek der Afdeeling Shake
speare's kunstwerk werd opgevoerd, bood het Bestuur den 
Heer Bouwmeester een krans en den Dames Lorje en 
Holtrop van Gelder een bouquet aan. 

Te Haarlem woonden de Leden van de Afdeeling voor 
rekening van de kas de feestelUke heropening van den 
schouwburg bij . Het vergroote en verfraaide gebouw werd 
ingewijd met een voorstelling van Het N ederlanc!sch 
Tooneel. 

Leeuwarden voihardde in zijn tradition eel stilzwijgen der 
laatste jaren. 

Vit het Zuiden bereiken ons berichten, die op een na
derend einde wijzen. 's.Hertogertbosch zag zijn ledental tot 
10 dalen en vreest het ergste voor de toekomst. "Slechts 
een troostende gedachte blijft ons" - lOo schrijft de Heer 
Houba, »'s·He1togenbosch" deed jaren lang wat het kon. 
A l'z'mpossible nul n'est tenu." Gent liet in het afgeloopen 
jaar slechts eens iets van zich hooren. De Secretaris
Schatmeester vroeg, of de Afdeeling met het oog op haar 9 
leden nog stemrecht heeft op deze Vergadering. Een 
verslag over het afgeloopen jaar bleef achterwege. 

Mijne heeren, mijn taak is volbracht. Ik heb getracht 
V een beeld tc gcven van den toestand onzer Vereeniging 
gedurende het afgeloopen jaar, een beeld, dat helaas niet 
altijd even rooskleurig was. Niet onder gunstige omstandig
heden gaan wij de toekomst te gemoet, een groot deficit 
boezemt ons ernstige bezorgdheid in_ Met inspanning van 
ons aller krachten kunnen echter veel moeielijkheden te 
boven gekomen worden, dit heeft ons Verbond gedurende 
zijn twintigjarig bestaan meermalen bewezen. Laat de steun, 
aan ons Verbond namens de jeugdige Koningin gegeven, 
ons allen met jeugdigen ijver bezielen voor de zaak, die 
wij voorstaan. Moge eens getuigd kunnen worden, dat 
onze Vereeniging. die haar opkomst en ontwikkeling v(Jor 
een groot gedeelte te danken heeft gehad aan den laatsten 
Oranjevorst, onder de regeering van Nederlands eerste 
KOllingin, krachtig door Haar hooge bescherrning, een tijd
perk van grooten bloei heeft gekend! 

De heer HIJMANS (,s.Gravenhage) vraagt naar aanleiding 
van dit verslag het woord en zegt niets vernomen te 
hebben van de werkzaamhedt>n van het Hoofdbestuur am 
in Nederlandsch Indie een Afdeeling van ons Verbond te 

stich ten. De Voorzitter antwoordt hierop, dat na de ver
geefsche pogingen, hiertoe het v ~l rige jaar aangewend, het 
Hoofdbestuurdit jaar deze zaak heeft laten rusten. 

Hierop wordt onder dankbetuiging aan den Secretaris 
het jaarverslag gearresteerd. 

Vervolgens is aan de orde het volgende rapport van 
den toestand der Voorbereidende School van de Tooneel
school : 

Om te voldoen aan Art. 17 van het Reglernent op de 
Voorbereidende School onzer inrichti:1g brengt - Uw Hoofd
bestuur ter Vwer kennisse, dat de toestand dezer School 
bevredigend moet genoemd worden. Aan de inlichtingen, 
over deze afdeeling, zooeven V door onzen Secretaris ge
gevcn, behoeft weinig toegevoegd te worden. Aan twee 
leerlingen, van wie in voldoende mate gebleken was, dat 
zij de opleiding, die hen zou bekwamen voor de to elating 
tot de Vakschool, niet elders konden ontvangen, werd na 
gehouden examen toegang tot de School verleend. Zij 
vormen met 3 andere leerlingen de Ie klasse der meer
genoemde School. Voor al deze leerlingen is op dezelfde 
gronden als vraeger het voortbestaan der V oorbereidende 
School noodzakelijk; 2 hunner geven onmiskenbareb!ijken 
van aanleg voor het tooaeel, van 2 andere kan hetzelfde 
op het oogenblik nag niet verklaard worden; zij leggen 
echter grooten Ijver aan den dag; een leerlinge zal, naar 
het oordeel van den Directeur physiek-ongeschikt voor het 
tooneel blijken; wegens ziekte is zij vaak afwezig bij het 
onderwijs. Verder bestaat er groot gevaar, dat een leer
linge, die niet van aanleg ontbloot is, aan het einde van 
den cursus wegells gebrek aan ijver niet tot de Vakschool 
zal kunnen bevorderd worden. Eindelijk heeft het Hoofd
bestuur bericht ontvangen, dat zich :; Candidaten voor het 
aanstaande admissie·examen hebben aangemeld, van wie 
gebleken is, dat het volgen van andere onderwijsinrichtingen 
voor hen met groote bezwaren verbonden zal zijn. 

Redenen, waarom het Hoofdbestuur aan Uwe vergadering 
voorstelt de twee klassen der Voorbereidende School in 
den cursus 1891/92 te laten voortbestaan. 

Amsterdam, 
20 Maart J 890. 

Namens het Hoofdbestuur voornoemd, 

A. G. VAN HAMEL, Voorzltter. 
C. 1. VINKESTEYN, Secre/an's, 

De vergadering vereenigt zich met algemeene stemmen 
met het voorstel, in de laatste alinea van dit rapport vervat. 

Hierna komt aan de orde de begrooting over 1891/92. 
De Penningmeester (de Heer JEAN BROWNE) verkrijgt het 
woord en zegt, dat een toelichting dezer begrooting in het 
TUdschrift wegens de groote uitgebreidheid, die zij zou ver
eischt hebben, met voordacht was nagelaten. Hij zou thans 
de noodige inlichtingen verschaffen. 

In de eerste plaats heeft het tegenwoordige Hoofdbe·· 
stuur gemeend verschillende posten o. a. reis- en bureau
kosten, belasting, vuur en licht te moeten verhoogen, omdat 
de voorgestelde som hiervoor op de begrootingen der 
laatste jaren steeds te laag was gebleken; de cijfers, op 
deze beg rooting voorkomende, waren in overeenstemming 
met de werkelijkheid. De onkosten voor de exam ens werden 
vroeger steeds uit de onvoorziene uitgaven gevonden; thans 
is er een afzonderlijk artikel (16) van gemaakt. De reor· 
ganisatie van de Tooneelschool heeft ook verschillende 
veranderingen in de jaarwedden van het onderwijzend per
son eel ten gevolge gehad. V ooreerst is de toelage aan de 
inwonende Directrice vervallen en aan Mevr. Rennefeld, 
die uit deze betrekking eervol is ontslagen een pensioen van 
f 250 's jaars toegelegd. Het salaris van den Leeraar in 
Spel en grimeeren is wegens het verminderde aantal les
\lren bepaald op f 500 (f 400 minder dan vroeger); voor 



de Leerares in Zang, uitspraak en stemvorming wordt 
een jaarwedde van f 300 noodig geoordecld (deze jaar
wedde was vroeger pro memorie uitgetrokken). Wegens 
de vermeerdering van de werkzaamheden van den Leeraar 
in het Engelsch is zijn salaris met f 50 verhoogd. Daar 
het onderwijs in het Rekenen niet meer in het programma 
voor de V oorbereidende School is opgenomen, is het sa
laris voor den Leeraar in dit yak geschrapt. Tengevolge 
van de uitbreiding der lesuren van den Leeraar in Scher
men en Plastische oefeningen is zijn jaarwedde verhoogd 
tot op f 300, welke verhooging gevonden wordt uit de 
bijdragen van de hospitanten, die zijn lessen volgen. De 
salarissen cler Leerares in Fransche uitspraak en Letter
kunde en der Leeraren in het Teekenen, in het Dansen 
en in Land- en Volkenkunde zijn met het oog op onzen 
financieelen toestand moeten verlaagd worden. Ten slotte 
is de post voor het Tijdschrift aanzienlijk moeten verhoogd 
worden, ten einde daaruit een kleine iaarwedde aan den 
te benoemen redacteur te kunnen betalen; zonder eemge 
geldelijke vergoeding toch is er geen redacteur te verkrijgen ; 
vermoedelijk zullen de kosten echter beneden de raming 
blijven. V oor het Oefentooneel zijn geen geld en uitgetrokken, 
niet aileen omd3.t de toestand der kas gee!1 extra-uitgaven 
toelaat, maar ook omdat de opgedane ondervinding deze 
uitgaaf niet zou wettigen, v66rdat een betere regeling is 
getroffen. 

Hierop worden achtereenvolgens de artikelen der be
grooting in behandeling genom en. 

Bij Art. 2 (Tijdschrift) vraagt de Heer FRANCKEN (Leiden) 
het woord en verzoekt met het oog op Art. 18 der Statuten 
voortaan de afdeelingen niet te belasten met de vergoeding 
voor de verzendingskosten van het Tijdschrift. De geld
middelen der afdeelingen en voornamelijk die der Leidsche 
zijn zoo zwak, dat zij deze kosten niet dragen kunnen. 
De Voorzitter antwoordt, dat ook de Algemeene kas deze 
kosten niet kan betalen; het Hoofdbestuur zal echter de 
opmerkingen der Leidsche Afdeeling in ernstige overweging 
nemen. De Penningmeester bestrijdt cle uitlegging, welke 
Leiclen aan het becloelcle artikel der Statu ten wil geven. 

Bij cle behancleling van Art. 2 cler begrooting voor de 
Tooneelschool (Vakschool) vraagt cle Heer HYMANS ('s·Gra
venhage), waarom cle leeraar in cle Aesthetica vervallen is en 
of cle vakk.en Costumeerkuncle en Costuumkuncle niet aan 
een persoon kunnen opgeclragen worclen. 

De Voorzitter cleelt naar aanleicling van cleze vraag mede, 
clat cle Aesthetica niet meer als afzonclerlijk yak op het 
programma voorkomt, maar opgenomen is in het onclerwijs 
in de Geschieclenis van het Tooneel en cle Toolleelletter
kuncle. Wat cle lessen in cle Costuumkuncle betreft, het 
Hoofclbestuur zou het betreuren mcliell cle Heer REYDING 
niet meer met het onderwijs in clit yak wercl belast; cle 
voortreffelijke wijze, waarop h~j zich van zijn taak kwijt, 
maakt een wijziging, zooais 's-Gravenhage becloeJt, onge
wenscht. 

Tevens maakt cle Voorzitter van deze geiegenheid ge
bruik om den Heer L. SIMONS Mz. clen dank cler verga
clering over te brengen voor cle belangeloosheicl, waarmede 
hij zich bij voortduring met het geven van het onclerwijs in 
N ederlandsche Stijlleer en Letterkunde belast. 

Art. 3 (Voorbereidende School) geeft geen aanleiding 
tot discussies; alvorens even wei tot Art. 4 over te gaan 
neemt de Voorzitter het woord en zegt, dat het Hoofd
bestuur met leedwezen het besluit heeft moe ten nemen 
geen gelden voor het onderwijs in het Rekenen voor te 
stellen. Dr. N. P. KAPTEYN heeft steeds op uitnemende 
wijze dit onderwijs gegeven; het was weI wenschelijk ge
weest de leerlingen in aanraking te laten met een man van 
zijn talent en bekwaamheid. N amens het Hoofdbestuur 
spreekt de Voorzitter openlijk een woord van hulde ell 
dank uit aan Dr. KAPTEYN voor de wijze, waarop hij me
degewerkt heeft tot clen bloei onzer School. 

lIt 

N aar aanleiding van Art. ..j. (Oefcntooneel) stelt cle H eer 
SIMONS (Amsterdam) voor clit artikel t e schrappen. De 
onclervinding, met het Oefentooneel opg edaan, geeft geen 
aanleicling tot een vernieuwd optreden. Ook zai de veran
derde wijze van illfichting van «Het Nederlanclsch Tooneeh 
dit onmogelijk maken. De Voorzitter antwoordt, dat het 
moeielijk is hier vooruit te loop en op de beslissing van 
de Commissie van Beheer en Toezicht over de Tooneel
school, onder wie het Oefentooneel ressorteert. Ook schrijft 
Art. 6 van het Reglement op de School het bestaan van 
het Oefentooneel voor. Of er het volgende jaar een voor
stelling van het Oefentooneel zai plaats hebben, is evenwel 
te betwijfelen. De Schouwbu[gbrand te Amsterdam is oor
zaak, dat de kosten, aan dergelijke voorstellingen verbonden, 
te groot zijn met het oog op onze financien. 

De Heer SIMONS trekt hierop zijn voorstel in. 
De Heer HI]MM,S ('s.Gravenhage) deelt mede, dat zijn 

Afcleeling met eenige verbazing Art. 4 (pensioen Mevr. 
Rennefeicl) op de begrooting heeft gezien. Zij heeft geen 
bezwaren tegen het pensioen zelf, maar zij had het ge
wenschter gevonden, dat het Hoofdbestuur deze zaak af
zonclerlijk en niet bij wijze van begrootingspost aan de 
Afcleelingen had voorgesteld. Zij beschouwde dit als een 
gevaarlijk praececlent. 

De Voorzitter en de Secretaris verdedigen de handel
wijze van het Hoofdbestuur met een beroep op de Statuten. 

De Heer HI]MANS heeft geen bezwaar tegen den post, 
maar zou dit artikel gaarne Jaarlijksche bijdrage willen ge
noemcl zien. Verder verzoekt hij het Hoofclbestuur een 
volgend jaar deze zaak aan de aandacht der Afdeelingen 
in den geest van de zoo even gemaakte opmerkingen te 
willen onderwerpen. 

De Penningmeester verklaart geen bezwaar tegen deze 
naamsveranclering te hebben en zai het verzoek cler Afcleeling 
's·Gravenhage op een vergadering van het Hoofdbestuur 
ter sprake brengen. 

De Heer HEuFF (Tiel) vraagt in het vervolg den post 
belasting, vuur en licht (Art. 6) te willen spiitsen. 

De Penningmeester belooft hiervan nota te zullen 
nemen. 

Op een desbetreffend verzoek van den Heer HI]MANS 
(,s·Gravenhage) om inlichtingen over het Hermann Linde
fonds, antwoordt cle Secretaris, clat dit fonds ±}' 163 
be vat. Uit dit fonds kunnen aan oud-Ieerlingen, die zich 
met de vertolking van een Shakespeare-roi hebben belast, 
toelagen gegeven worclen. De Commissie voor de Tooneel
school heeft het beheer over cleze gelclen. Er heeft nog 
geen uitkeering plaats gehad. Thans is bij deze commissie 
een aanvrage om een dergelijke toelage ingediend. Zij 
moet even weI nog beslissen, of deze zal worden verleend, 
en of hiervoor het foncls geheel of gedeeltelijk zal ge
bruikt worden. 

De Heer SIMONS (Amsterdam) vraagt nog het woord 
over Art. 2 van de aigemeene begrooting (Tijdschrift). 
Hij stelt voor niet een redacteur te benoemen, maar eene 
Commissie van Reclactie, uit 2 of 3 personen bestaande, 
voor het Tijdschrift aan te wijzen. Het afgeloopen jaar 
heeft getoond, hoe gewenscht een dergelijke commissie 
voor ons orgaan is. Al wordt er een salaris bepaald voor 
een redacteur, dit kan nooit zoo hoog zijn, dat de moeite 
behoorlijk vergoed wordt. Men moet dit werk dus voor 
een groot gecleelte uit liefhebberij en belangstelling doen. 
Bij ondervincling weet hij, hoeveel last cle redactie aan een 
persoon bezorgt. 

Op verzoek van den V oorzitter wordt deze zaak tot na 
de pauze uitgesteld. Zij zal behandeld worden, voordat 
tot cle benoeming van een Redacteur wordt overgegaan. 

De lIeer HI]MANS (,s·Gravenhage) beklaagt zich over 
de slordige verzending van het Tijclschrift. 

De Secretaris verdedigt den Uitgever tegen dit verwijt. 
Meermalen was hij in de gelegenheid bij den Heer vall 



Zeggelen teruggezonden exemplaren te zien, waarop het 
adres, door de Afdeelingssecretarissen opgegeven, behoor
Iijk was ingevuld. Evenmin meent hij de schuld bij laatst
genoemde Heeren te moeten zoeken, doch meermalen 
verhuizen de leden, zonder aan de Afdeelingsbesturen 
hiervan kennis te geven en hieraan meent hij deze klachten 
over de verzending te moeten toeschrijven. Hij zal echter 
de opmerking van den Heer Hijmans aan den Uitgever 
overbrengen. 

De Heer POST VAN DEN BURG (Delft) verzoekt inlich
tingen over de pogingen, die het Hoofdbestuur in het werk 
zal stellen om het te kort der Rekening 1890/9 I te dekken. 

De Penningmeester verklaart, da t verschillende redenen 
hebben samengewerkt om dit nadeelig saldo zoo hoog te 
doen stijgen. In de eerste plaats was op de vorige begrooting 
een rekenfout gemaakt van j 400, verder bleek het voor
dulig saldo, dat op de rekening van het vorige jaar verwacht 
werd, een niet onaanzienlijk nadeelig saldo te zijn. Ook 
had de reorganisatie van de Tooneelschool meer gekost, 
dan op de vorige Aigemeene Vergadering geschat was. 
Hierbij kwamen nog enkeJe posten, die zooals hij in zijn 
toelichting tot de begrooting had meegedeeld, in den laatsten 
tijd steeds te laag genoteerd waren. Het Hoofdbestuur had 
gepoogd een leening tot dekking van het te kort te kunnen 
sluiten, maar hiervoor bleken de omstandigheden mindel' 
gunstig. Het had daarom besloten bij eenige vereenigingen, 
die konden verondersteld worden belang in onze werkzaam· 
heden te stellen, om steun te verzoeken. Wat t,iervan echter 
het resultaat mocht zijn, het te kort behoefde geen ernstige 
vrees in te boezemen. Onze 4 % leening is weldra afgelost 
en zoo hoopt het Hoofdbestuur, dat spoedig dit te kort 
gedekt zal zijn. 

Een opmerking van den heer POST v AN DEN BURG, dat 
het nadeelig saldo als een post op de begrooting moest 
voorkomen, beantwoordt de Penningmeester o.a. met een ver
wijzing naar de Staatsbegrooting, waar dit ook niet geschiedt. 
Het Hoofdbestuur had gemeend een zuiver overzicht van 
onzen financieelen toestand te moeten geven; daarom was 
het nadeelig saldo niet als begrootingspost opgenomen. 

De Heer POST v AN DEN BURG blijft zijn standpunt hand· 
haven, maar zegt zich te onthouden van het doen van een 
voorstel. Hij zal afwachten, wat het Hoofdbestuur in deze 
zaak zal verrichten. 

Hierop wordt de Begrooting 189 I /92 overeenkomstig de 
voorstellen van het Hoofdbestuur met algemeene stemmen 
vastgesteld. 

De Voorzitter deelt mede, dat het ledental der Afdecling 
Gent is gedaald tot 9. Ingevolge Art. 6 der Statu ten moet 
dus de Aigemeene Vergadering over het al of niet voort
bestaan dezer Afdeeling beslissen. Hij stelt voor haar niet 
op te heffen. Conform wordt besloten. 

Hierop gaat de vergadering in comite generaal over, 
om aan de leden, die zulks gewenscht mochten achten, 
inlichtingen te verschaffen over de person en, die als' Re
dacteur worden voorgedragen. Daar niemand over hen 
het woord verJangt, wordt de open bare vergadering ter
stond heropend en heeft de verkiezing plaats van 4 
leden van het Hoofdbestuur, wegcns het periodiek af
treden der H.H.: JEAN BROWNE, DAN. DE LANGE en J. 
A. HEUFF en het bedanken van den Heer Jhr. HENRY 
TINDAL. 

Het resultaat van de gehouden stemming is, dat de 
H.H. : JEAN BROWNE en DAN. DE LANGE met alg. st. (55), 
J. A. HEUFF met 53 st. en Mr. J. N. VAN HALL met 
45 st. gekozen worden. Verder hebben de H.H.: D. CORDES 
10 st. en Mr. VAN SORGEN 2 st. op zich vereenigd. De 
aftredende led en nemen allen hun mandaat aan; de Heer 
Van Hall moet, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde 
vetrouwen, voor een benoeming bedanken, daar hij geen 
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gelegenheid heeft de werkzaamheden, aan het Iidmaatschap 
van het Hoofdbestuur verbonden, te vervullen zonder 
schade te doen aan andere ernstige bezigheden, die op 
hem rusten. De verkiezing; van een 4en Hoofdbestuurder 
wordt op voorstel van den Heer SIMONS uitgesteld tot na 
de pauze, die thans intreedt. 

N a de pauze gaat de vergadering over tot het doen 
van deze keuze. Gekozen wordt DR. F. L. ABRESCH met 27 
van de 52 uitgebrachte stemmen. De H.H.: D. Cordes, W. F. 
Loman en W. F. van der Mandere hebben respectievelijk 
13, 10 en 2 stemmen op zich vereenigd. Aan Dr. Abresch 
zal kennis gegeven worden van zijne benoeming '). 

Vervolgens verkrijgt de Heer SIMONS (Amsterdam) het 
woord tot nadere toelichting van zijn voorstel tot het be
noemen van een commissie van redactie. Hij zegt weinig 
te moeten toevoegen aan hetgeen hij bij de behandeling 
der begrooting over dit onderwerp in het midden heeft 
gebracht. Hij wenscht evenwel geen definitief voorstel te 
doen, daar hij niet weet, welke afspraken door het Hoofd
bestuur met de voorgedragene Heeren zijn gemaakt. Daar 
echter de benoeming slechts voor een jaar zal plaats heb
ben, geeft hij het Hoofdbestuur in overweging het volgende 
jaar in overeenstemming met zijne wenschen te handelen. 

De V oorzitter zegt, dat het niet mogelijk is bij deze 
gelegenheid aan de wenschen vall den Heer Simons gevolg 
te geven. Het Hoofdbestuur zal het volgende jaar zijn 
voorstel in ernstige overweging nemen. 

Hierop wordt voor den tijd van een jaar tot redacteur 
van »het Tooneel" benoemd de Heer Mr. J. KALF;" JR. 
met 37 st.; de Heer J. Vriesendorp Jr. verkreeg 5 st., 
terwijl 10 st. blanco waren ingeleverd. 

De Heer HIJMANS (,s-Gravenhage) spreekt namens zijue 
afdeeling den wensch uit, dat zoo mogelijk in het tijdschrift 
als feuilleton nieuwe tooneelstukken zullen opgenomen wor
den. De V oorzitter zegt, dat van dezen wensch nota zal 
genomen worden. . 

Verder bedankt de V oorzitter onder instemming der ver
gadering de H.H.: MENDES DA COSTA, VINKESTEYN, BROWNE 
en PLEMP VAN DurVELAND voor de bereidwilligheid, 
waarmede zij zich dit jaar met de redactie van het Tijdschrift 
hebben belast. 

Op verzoek van de Afdeeling »den Haag" wordt bepaald, 
dat de volgende Aigemeene Vergadering te 's- Gravenhage 
zal plaats hebben. 

De Afdeeling Utrecht wordt aangewezen tot het nazien 
del' rekening en verantwoording van het loopende jaar. 

In aansluiting aan hetgeen door den Secretaris in het 
jaarverslag is meegedeeld over de antwoorden op de uitge· 
schreven prijsvragen deelt de Voorzitter mede, dat het 
vervroegde tijdstip dezer vergadering en het groote aantal 
ingekomen stukken het de jury onmogelijk hebben gemaakt 
reeds nu haar rapport uit te brengen, De verschillende 
subcommissies, waarin de jury is gesphtst, zijn ijverig met 
de lezing der stukken bezig en hopen spoedig met hare 
werkzaamheden gereed te zijn. Het Hoofdbestuur stelt 
voor de jury diligent te verklaren; zij zal zoodra mogelijk 
haar rapport bekend maken. De vergadering vereenigt zich 
met dit voorstel. 

Alsnu komt in behandeling de vraag, door de Afdeeling 
's-Gravenhage gesteld: »Is het niet wenschelijk het Hoofd
bestuur uit te noodigen zich in betrekking te stellen tot den 
journalistenkring, ten einde te verkrijgen, dat de bladen, 
welke van plan zijn eene bespreking te geven van een oor· 

') Dr. Abresch heeft deze benoeming aangenomen. 
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spronkelijk tooneelwerk, die bespreking eerst opnemen na 
de twade ullvoen'ng van het stuk in dezelfde plaats ?" 

De heer EMANTS, door de Afdeeling 's-Gravenhage aan
gewezen om deze kwestie op de Aigemeene Vergadering 
in te leiden, zegt, dat de vrees van het verwijt te zullen 
hooren, dat hij een oral/o pro d01ll0 houdt, hem niet heeft 
teruggehouden van het doen van zijn voorstel. Hij acht 
het een zaak van algemeen belang voor onze oorspronke
lijke tooneelschrijfkunst. Van het dusgenoemd koesteren 
dezer teere plant hier te lande heeft hij weinig bemerkt; 
wie bij ons voor het tooneel schrijft, wordt vaak eer als 
een misdadiger beschouwd, die verdedigd moet worden. De 
groote fout ligt in de logge onverschilligheid van llet publiek, 
niet bij de critiek; men heeft hier geen sympathie voor de 
nationale zaak. maar integendeel een vrees voor het oor
spronkelijke. Spr. erkent, dat het door hem aangeduide 
middcl van een zwakke werking is; als men iets beters weet, 
zal hij het gaarne prijsgeven. 

Vertaalde stukken hebben hier in den regel dit voor, dat zij 
in den vreemdc reeds zijn opgevoerd; men heeft daar dus 
waarborgen op succes. Die waarborgen mist men bij oorspron· 
kelijke stukken. Men geeft bij ons te lande !iever geen geld uit 
om naar de comedie te gaan en wacht daarom op zijn courantje; 
staat er de geringste aanmerking in op het oorspronkelijke 
stuk, dan blijft men thuis. De critic us heeft aldus de macht 
het publiek af te houden van het bezoeken eencr voorstel
ling van een oorspronkelijk stuk; krijgt men geen verslag 
in de courant, dan is er kans, dat het publiek al!icht vcr
schillende mondelinge toelichtingen en oordcelvellingen hoort 
en daardoor tot cigen oordeelen :tal opgewekt worden. 

N ad eel kan Sprekcr van zijn voorstel niet inzien; met 
het jouroalistiek be lang kan hi; zich niet inlaten. Spr. 
leest een oordeel uit de j}/L,dde!burgsclze Couranl van Fe
bruari I890 ') voor, waarin ditzelfde denkbeeld wordt ver
dedigd. 

In Frankrijk en andere landen worrlt elke vertooning 
van een nieuw stuk aangekondigd en er te voren de aandacht 
op gevestigd. Dat heeft Spr. den voorgaanden zomer nog te 
Ween en ondervtmden; waar een tooneeldirectie, om de 
belangstelling van het publiek gaande te maken 0. a. eenige 
dagen te voren een bericht liet opnemen, dat er drie precies 
gelijke ezels in een stuk zouden optreden; de bcschrijving 
van de moeite, die men hac! om de gelijkenis te verkrijgen, 
prikkelde zeer de aandacht. En bij de opvoering bleck, dat 
noch de ezefs aan elkander gelijk waren, noch dat een 1'01-

komen gelijkenis noodig was. Maar de aandacht was gP.
prikkeld. Dat nu doet men bij ons niet. Er zou veei 
gewonnen zijn, als men hier de stukken maar wat langer I 

kon spelen en men ook buitenaf zich niet afhankclijk 
maakte van het oordeel van de pers in de groote plaatsen. 
Een Haagsch criticus heeft gezegd, dat een critic us en een 
auteur altijd tegenover ell.;:aar staan. Spreker geeft dit niet 
toe en meent, dat als een criticus iets voor de nationale 
kunst wil doen, hij dit ook hier kan. Ten slotte mcent 
Spr. te moe ten opmerken, dat hij uitsluitend gesproken heeft 
over de beoordeelingen van oorspronkelifke werken en dat 
hij geen vergelijkingen met de toestanden in andere landen 
wil: zij, die deze vergelijking we! maken, moeten evenwel 
consequent zijn en ook de redame hier invoeren, die elders 
bloelt. 

Mr. V AN SORGEN (Utrecht) verkrijgt hierop het w80rd. 
Hij doet den Heer EM ANTS opmerkell, dat eell tooneel
directie voor het vaststellcn van haar repertoire in de bui
tensteden toch niet zoo afhankelijk is van de groote pers; 
ten minste niet wanneer zij vertrouwen heeft bi) rie com
missarissen der schouwburgen cn men weet, dat een criticlls 
partijdig is. In dat geval doet zijn afkeuring zelfs mcer 
goed dan kwaad. 

De heer SIMONS (Amsterdam) wijst er nu allereerst op, dat 

I) Zie No. 8 en 9, bl. 7' van dezen jaargang. 

de quaestie door den Heer EMANTS hier ter sprake gebracht, 
nl. die van den invloed der pers op het bezoeken der 
voorstellillgen, een geheel ander karakter zou krijgen, in· 
dien het publiek zich er meer aan wilde wennen, in elk 
uitgesproken oordeel van de critiek aileen het persoonlijk 
inzicht van den verslaggever te zoeken. De pers kan 
daartoe het hare doen, door te zorgen dat de critieken 
steeds onderteekend worden; dit zal maken dat men min
der zegt: de couranl schrijft, maar die of die beweert. 
Wat de voorgelegde vraag betreft, deze laat zich in vier 
deelen splitsen: Verkeert de oorspronkelijke auteur ten 
onzent in een bijzonder moeiclijke conditie; is dit te wijten 
aan de critiek; kan dit verholpen worden; en - emdelijk -
gebeurt dit het best op de wijze als dc heer EMANTS 
heeft aangeduid? Om nu bij het laatste te blijven, merkt 
Spr. op, dat zich te wenden tot den journalistenkring wei 
het allerminst geradcn is, aangezien deze geen zoo macht
hebbend lichaam is als men schijnt te denken, cn Spr. 
heeft geen coli ega ontmoet, die niet glimlachend over het 
voorstel sprak. Wil men voorkomen dat een te vluchtig 
oordeel gevcld wordt, laten dan de auteurs den critici een 
afschrift van hun stuk ter lezing zen den ; dan kunnen zij 
ook beoordeelen of de vertooning den bedoelingen van den 
auteur recht heeft laten weervaren. Wat het opwekken 
der belangstelling va6r de vertooning betrcft, ook dit ligt 
alleen aan de directies of de auteurs. Er is geen blad 
ten onzent, dat - daartoe in staat gesteld - niet bij 
voorbaat zijn lezers op het belang eener premiere zou 
willen wijzen. 

Doch nu de vraag au /ond. Spr. meent, dat onze au
teurs in het algemeen geen red en tot klagen hebben. Alles 
hallgt van deze vraag af: hoe is het gehalte van hUll stuk ? 
Is het werkelijk dramatisch ell boeiend, dan zal het pu
bliek wei komen; is het van artistieke waarde, dan zal 
het recht wedervaren van de critiek en erkend worden 
vroeger of later. - Schrijf goede stukken en gij wit niet 
te klagen hebbell. Zijn ze zwak, dan moet de critiek dit 
immers wei zeggen; of zij dit terstond of wat later doet, 
verschilt niet veel, en wanneer de heer EMANTS gelijk heeft 
met tc zeggen, dat het grootste deel van het publiek wacht 
op de courant, dan zal, bij het zwijgen van de pers, im
mers niemand komen. Het ideaal van den inleider: vrij 
spel te laten aan het publiek gerucht, zal vaak den auteur 
meer benadeelen dan goed doell, want wie zoo maar iets 
zegt, is zich oneindig minder van zijn vcrantwoordelijkheid 
bewust, overweegt en bepcinst niet, als wie zich geroepen 
wcet tot het voorlichtcn van het publick. Een stuk dat 
pakt zal de critick niet kunnen dooJen; tcrwijl van een 
halfgeslaagd drama de critiek beter het goede zal aantoo
nen dan het publiek gerucht. Spr.'s slotsom is derhalve, 
dat aanneming van's Heeren EM ANTS voorstel en toepas
sing van zijn denkbeelden niet aan deze vergadering mag 
worden aanbevolen. 

De Heer JACOBSON (Rotterdam) lllcrkt op, dat men ook 
te Rotterdam meer achteruitgang dan genezir.g verwacht, 
indien gebeuren zou wat de heer EMANTS wenscht. De 
eerste voorstellingen zouden dan nog veel meer dan thans 
vaak groote repetities worden en het publiek zou er heel 
en al wegblijven. 

Prof. V AN HA~IEL oordeelt, dat deze zaak wei degelijk 
behoort tot die, waaraan het Verbond, dat onze tooneel
schrijfkunst en een dcgelijk~ critiek wil bevorderen, zijn 
aandacht kan en moet wijden. Meer degelijkheid te bren
gen in de critiek, vooral van de kleine pers, die nu al te 
weinig werk er van maakt, zou hoogst wenscheIijk zijn. 
Ook het hebben van vaste weekfeuilietons in de groote 
bladen, instede van de korte, onmiddelliJke verslagen 
noemt Spr. een desideratum. Het Vader/and geeft reeds 
het voorbeeld. Hij wijst verder op Frankrijk, al moet 
men daar ook onderscheiden de verslaggevers en de 
beoordeelaars; de criticl, die een zeer persoonlijken indruk 



geven, als LEMAITRE, en zij, die vooral de tolk van het 
groote publiek willen zijn, als SARCEY. De laatste spreekt 
dan ook in de entre-actes met allerlei menschen en polst 
hen; zoo tracht hij zijn eigen indrukken te controleeren 
met die van anderen en verwerkt de laatste, voordat hij de 
zijne geeft. Spr. zou nu wenschen, dat in iedere afdeeling 
zooveel mogelijk een kern belangstellenden zich vormde. die 
zich verbonden om zooveel mogelijk aile premieres bij te 
won en en met wie ook onze critici konden te rade gaan. 
Veel voelt hij ook voor het opwekken van de belangstelling 
van het publiek va or de voorstelling, door het mededeelen 
van wat de auteur beoogd heeft, door het publiceeren van 
een fragment, terwijl het bijwonen der generale repetities 
door de critici hem mede zeer wenschelijk voorkomt. Het 
zijn vooral de drie groote afdeelingen, die in deze richting 
werkzaam kunnen zijn. 

De heer HEuFF is van meening, dat de hoofdzwarig
heid voor den oorspronkelijken auteur in het onvoldoende 
en te overhaaste van de voorbereiding ligt. De regie 
weet van niets dan »kappen"; veranderingen en verbeteringen 
worden zelden aangeduid. En de acteurs hebben alweer 
aan een ander stuk te den ken. Spreker herinnert zich 
uit zijn eigen ervaring, hoe hij eens een acteur, die tijdens 
de repetitie uit een rol zat te leeren, zijn ingenomenheid 
betuigde met den ijver, aan zijn (sprekers) werk besteed. 
- "Pardon, mijnheer, dit is een rol in een volgend stuk, 
dat over 14 dagen gaan moet", was het antwoord. -
»Ten minste als het uwe het zoolang uithoudt", voegde 
een ander er vertroostend bij. - Onder deze omstandig
heden kan van een serieuse voorbereiding geen sprake 
zijn; wijzigingen in het stuk, zooals men die in het bui
tenland tijdens het repeteeren vaak aanbrengt, kunnen 
hier niet voor de publieke vertooning gebeuren. En daarin 
zit de fout. 

De heer JEAN BROWNE verklaart, dat de inleider in ge
breke is gebleven aan te toonen, dat de critiek zooveel 
invloed heeft; tegenwoordig toch worden de premieres in 
Rotterdam goed bezocht, een gevolg van het feit, dat een 
vroeger criticus altijd aJles zoo afkamde, dat het publiek 
zich ten slotte van zijn inyloed is gaan losmaken en tot 
waardeeren is gebracht. Pogingen om de directie LE GRAS 
EN HASPELS tot het maken van eenige reclame vooraf aan 
te zetten, zijn herhaalde malen afgestuit op hun tegenzin. 
Spreker zou zijnerzijds de pers aJlerminst aan band en willen 
leggen; zij moet een fier ros blijven. Toch dient men hier 
te lande nog meer acht te geven op het onderscheid tus
schen critici en verslaggevers. Laten de laatsten het publiek 
op de hoogte brengen van de resultaten eener premiere; 
daarna kome de kritiek met haar voorlichting en beoor
deeling. 

Mr. V AN SORGEN (Utrecht) neemt nu nog eens het 
woord, om mede namens zijne collega's van den Raad van 
Beheer te zeggen hoezeer hun de verwijdering leed doet, 
die Iangzamerhand tusschen de directies, de critiek en het 
Tooneelverbond is ontstaan. Doordringen moet weer 
het besef, dat allen een gemeenschappelijk belang te ver
dedigen hebben; de critici moeten hun petite entree bij 
de gezelschappen krijgen; men moet elkaar helpen, niet 
bestrijden. Wil het Hoofdbestuur daartoe stappen doen, 
het zal bij «Het Nederlandsch Tooneel» een geopend oor 
vinden. Spr. hoopt, dat deze vergadering het begin zal 
zijn van eene verandering in die richting. 

De Heer EMANTS voert in zijn repliek tegen de stelling 
van den Heer SIMONS, dat het gehalte der stukken beslist, 
aan , dat men te Rotterdam met Nouhuys' Eerloos geen 
goede zaken heeft gemaakt, maar wei met Pension Schiiller. 
Verder zegt hij, dat het ontbreken van beoordeelingen in 
den beginne misschien nog meer menschen zaI terughouden 
van het gaan zien van oorspronkelijke stukken, doch op 
den duur zal dit beter worden. Het publiek zal gedwongen 
worden zelf te gaan oordeelen. 

Vervolgens m'erkt Spr. den Heer BROWNE op, dat de 
ondervinding door hem met Fa/soen opgedaan, die uit 
andere couranten reeds genoegzaam bekend mag geoordeeld 
worden, hem er toe gebracht heeft zijll eigen zaak hier ter 
sprake te brengen, v~~r zoover hij aileen daarop kon steu
nen. Ten slotte verklaart Spr. zich volkomen bereid zijn 
voorstel, waarvan hij zich de groote practische bezwaren 
niet ontveinst, voor iets anders prijs te geven, als men maar 
verkrijgt, wat allen wenschen: grootere belangstelling van 
het ,publiek in oorspronkelijke tooneelitteratuur. 

De Heer SIMONS stelt een motie voor, strekkende om het 
Hoofdbestuur uit te noodigen zich in betrekking te stell en 
met tooneeldirecties en tooneelverslaggevers, ten einde ge
meenschappelijk te overleggen in hoever een betere voor
bereiding van de opvoering van oorspronkelijke stukken 
mogelijk is en hoe de aandacht van het publiek op de premieres 
van dergelijke stukken kan worden gevestigd. 

Na eenig debat worden deze motie en het voorstel 's-Gra
venhage ingetrokken. na de verzekering van den Voorzitter, 
dat het Hoofdbestuur het hier gesprokene in ernstige overwe
ging zal nemen en stappen bij directies en nitici zal do en 
om de nu aangewezen bezwaren voor den N ederlandschen 
auteur uit den weg te ruimen. 

De Heer HYMANS (,s-Gravenhage) deelt mede, dat zijn 
Afdeeling met leedwezen het veelvuldig optreden der leer
lingen derTooneelschool heeft gezien; o.a. was Mina Sasbach 
42 maal in "De Kleine Lord" opgetreden. De Afdeeling 
den Haag vreest hiervan noodlottige gevolgen voor de be
trokken Ieerlingen. 

De Voorzitter wijst op hetgeen hierover in het j aarverslag 
voorkomt. En Hoofdbestuur en Commissie van Beheer en 
Toezicht zien in, dat hierin verandering moet komen. Het 
gevraagde verlof voor de medewerking van M. Sasbach zou 
zeker niet zijn verleend, indien men zulkeen groot getal 
opvoeringen in verschillende plaatsen had kunnen vQorzien. 
Tegen een herhaling van zulk een geval zal in het vervoIg 
gewaakt worden. 

De Heer VAN SORGEN merkt op, dat bij den Raad van 
Beheer def Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch 
Tooneel" geen bezwaren van de Tooneelschoolcommissie 
zijn ingekomen, daar men anders zich stellig daarnaar zou 
gedragen hebben. 

De Voorzitter betuigt gaarne, dat de Raad van Beheer 
zich in deze zaak niets te verwijten heeft. 

De Voorzitter betuigt aan de Afdeeling Utrecht den har
telijken dank der vergadering voor de schitterende ontvangst, 
aan Hoofdbestuurders en Afgevaardigden bij deze gelegen
heid bereid. 

De Heer MR. DER KINDEREN (,s-Gravenhage) hedankt 
namens de vergadering den Voorzitter voor zijn uitstekende 
leiding. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

Op den vooravond der AIgemeene Vergadering woonden 
Eereleden, Hoofdbestuurders en Afgevaardigden als gas ten 
der Utrechtsche Afdeeling de voorstelling bij van Sophocles' 
»Koning Oedipus" door eenige leden van het Utrechtsche 
Studentencorps. Bij die gelegenheid werd door het Hoofd
bestuur aan den vertolker van de titelrol een krans aange
boden aIs een huldeblijk aan allen, die tot het welslagen 
dezer voorstelling hadden bijgedragen. 

Na afloop waren bovengenoemde dignitarissen en allen, 
die aan de Oedipus-opvoeringen hadden medegewerkt, de 
gast~n der Utrechtsche Afdeeling bij OKHUYZEN, om ver
voIgens nog eenigen tijd te genieten van de gastvrijheid, 
door de Utrechtsche Studenten op hun Societeit betoond. 



Na a£loop der Aigemeene Vergadering was het weer de 
Utrechtsche Studenten-Societeit, die Hoofdbestuurders en 
Afgevaardigden binnen hare gastvrije wanden ontving. De 
fcestelijkheden eindigden met een gemeenschappelijken maal
tijd, waaraan bijna aIle leden van het Roofdbestuur, eenige 
Afgevaardigden en de Eerevoorzitter der Oedipus-Com
missie, Prof. Dr. Gallee, deelnamen. De eerste dronk werd 
door den V oorzitter gewijd aan onze beide Vorstinnen, welke 
met geestdrift door de aanwezigen werd begroet. R.H. Ma· 
jesteiten werd hiervan telegraphisch bericht gezonden, welk 
bericht op gelijke wijze beantwoord werd. 

Dit verslag mag niet eindigen zonder nogmaals openlijk 
een woord van diepgevoelden dank uitgesproken te hebben 
aan het Utrechtsche Afdeelingsbestuur en den Utrechtschen 
Studenten voor hunne schitterende ontvangst bij gelegenheid 
dezer Aigemeene Vergadering. 

Amsterdam, 
April 1891. 
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zenuwachtigheid naar aanleiding van het optreden van den 
vriend, komt het tot een verklaring tusschen mall en vrouw, 
waama dit onweerswolkje (n. L het gebrek aan oprechte 
liefde en wederzijdsch vertrouwen), dat de huweliJkszon 
dreigde te verduisteren, overdrijft. 

Het is een conversatie-stukje zonder veel handelillg, uit
sluitend bestemd voor het beschaafde deel van hetpubliek. 
Dat er bij een opvoering op Zondag, wanneer de beschaaf
den niet de meerderheid plegen te hebben in onze schouw
burgen, aan het slot gelachen werd, verwonderde ons niet 
maar wei een weinig, dat de verslaggever van een onze; 
groote bladen, die juist deze voorstelling bijwoonde, uit dat 
lachen algemeene conclusies wilde trekken en dat publiek 
tot Nemesis bevorderen. Omdat zijn beoordeelingoverigens 
in hoogst welwillende bewoordingen was vervat, meenen 
wij te mogen opmerken, dat dit. volgens hem onheusch en 
onhebbelijk, lachen uitzondering was. In hoever trouwens 
zulk een vroolijke stemming van personen, die lachen om
dat zij niet begrijpen, ooit als argument zou kunnen dienen, 

_____________________________ • wenschen wij 111 het midden te laten, daar wij geen tegen-

Niet Officieel Gedeelte. critiek wilden leveren, zelfs niet met een beroep op Art. 
---- ---------- 32S, Code Penal. 

UIT DE MAASSTAD. Mevr. MULDER-RoELOFSEN vertolkte de partij van het 
Den len dezer had de eere-voorstelling voor Mej. MARIE 

VINK plaats en daar men verno men had, dat zij weldra 
in het huwelijksbootje denkt te stappen, bleef een extra
ovatie niet achterwege. Door een groot aantal Rotterdammers 
werd haar een fraai geschenk aangeboden, dat, naar wij 
met zekerheid weten. hoogeJijk wordt gewaardeerd. Strikt 
genomen raakt de echtverbintenis van een artist noch publiek, 
110ch critiek, doch wij achten het zulk een vriendelijk teeken, 
dat onze stadgenooten zoo hartelijk deelen in het geluk 
van hun troetelkind, dat wij ons gerechtigd von den er over 
te spreken en van deze gelegenheid profiteeren om onze 
beste wenschen te voegen bij de vele, welke Mej. Vink en 
de HeerVan- Eysden reeds in ontvangst hadden te nemen. 

Opgevoerd werden dien avond: Goede Getuigen, een 
saaie, onbeduidende Duitsche klucht en Em Huweltijks
Adverteniz'e, oorspronkelijk blijspeIletje van een Zwolsche 
jonge dame, onder het wellUidende pseudoniem MARY 

EWALD. Ret laatste stukje behandeIt in opgewekten trant 
de gevolgen van een huwelijks-aanvraag door drie vroolijke 
jonge dames in de courant geplaatst uit verveling over een 
natlen zomer te Scheveningen. V rij zwak is het begin; 
het duurt een poosje, voordat de schrijfster goed op dreef 
komt, maar dan ook gaat het er £link op los en al laten 
verwikkeling en ontknooping zich gemaklijk raden, vlot en 
prettig geschreven als het is, verschaft het nastukje een 
aangenaam halfuurtje. Een woord van lof mag der schrijfster 
niet onthouden worden; ook voor dilettanten dunkt ons 
haar werkje zeer geschikt, waarom wij haar aanraden het 
in druk te doen verschijnen. 

Ret jolige klaverblad werd door de dames VINK, 
KLEIN en FAASSEN alleraardigst voorgesteld; hun spel was 
geheel in den to on : llltgelaten, los en natuurlijk; zij waren 
gevaarlijke kwelduiveltjes voor den blooden Pz'et Vergeul, 
door den Heer DE VRIES vermakelijk getypeerd. De Heer 
V AN l!;YSDEN vervulde nauwgezet de minder dankbare rol 
van Wz'llem. 

In den Tivoli-Schouwburg werd o. a. opgevoerd: Em 
Onweerswolkje, tooneelspel in een bedrijf van onze hand. 
Wij trachtten daarin de gemoedsaandoeningen te schetsen 
van een jonggetrouwd paar; de Ulan behandelt zijn echt
genoot met onverschilligheid en tracht z~in gedrag, tegen
over een vriend te verdedigen met allerhande uitvallen op 
misstanden in onze hedendaagsche samenleving. Ida, zijn 
vrouw moet kort daarna een vermomde declaratie aan
hooren van genoemden vriend, die haar vroeger reeds het 
hof maakte en meent, dat thans zijn kansen gunstig staan. 
Hij heeft zich echter deerlijk vergist; Ida blijkt een dapper, 
innig liefhebbend vrouwtje te zijn en tengevolge van haar 

jonge vrouwtje met overtuiging en innigheid; wij hebben 
haar zelden zoo verdiensteiijk zien spelen. Dat de Reer 
DE Vos den echtgenoot zeer goed zou voorstellen, begrepen 
wij vooruit; causeeren en paradoxen verdedigen is zijn fort; 
de rol is voor hem geschreven. Beiden onzen dank en 
hulde. Aan het spel van den Beer CHRISPIJN ontbrak 
aIle gloed en kleur; dat het laatste gedeeJte van het too
neelspel voor de toeschouwers minder begrijpelijk was, is 
grootendeels aan hem te wijten. 

Een onbestorvm Weduwe, een dwaas, maar amusant 
Duitsch kluchtspel, werd vlot afgespeeld. De titelrol was 
bij Mej. AUG. POOLMAN in goede handen, terwijl deReeren 
V AN BIENE (Wenzel) en TERNOOY APEL (Valentz'n) verdien
stelijke charges leverden. Den Dames VAN DER LUGT en 
SNIJDERS zij aanbevolen op de houding der ellebogen te 
letten; laten zij zich een oogeablik voor den spiegel plaat
sen, dan zullen zij dadelijk zien, hoe onbevallig het staat 
deze zoover van het lichaam te houden. 

Wij hadden gehoopt onze reeks opstellen in dit seizoen 
te kunnen eindigen bij den troon van Elisabeth, Koningin 
van Engeland. Ret heeft niet zoo mogen zijn; weI kwamep 
wij op audientie bij Keizerin «Catharz'na», maar bombast 
recenseeren wij liever niet. 

IS April IS91. JEAN V ALJEAN. 

KONING OEDIPUS. 
Ret was hoogtijd te Utrecht den I len April j.l.; hoogtijd 

voor hen, die, gloeiende van liefde voor de klassieken, 
opgegaan waren naar den schouwburg om daar te ge
nieten van het altijd jonge en frissche, dat de meester· 
werken van de Oudheid kenschetst; hoogtijd voor hen, die 
belang stellende in alles, wat ware kunst ooit heeft voort
gebracht, het zich tot plicht haclden gerekend den cijns 
hunner bewondering te betalen aan het schoone, dat lang 
vervlogen tijden ons hebben nagelaten; hoogtijd eindelijk 
voor de Studenten van Utrecht's Universiteit, die door het 
waagstuk, op dien gedenkwaardigen avond volvoerd, ge
tuigenis hebben afgelegd van de hoogere beschaving en 
den zin voor kunst en wetenschap, welke nog steeds de sie
raden zijn van de N ederlandsche spes patriae. 

Want een waagstuk mag bet voorzeker genoemd worden, 
wanneer Studenten, zonder eenige opleiding voor de too
neelspeelkunst, en vaak ook ontbloot van den aanleg, voor 
den dcteur evenals voor iederen kunstenaar een noodzakelijk 
vereischte, doch aan den anderen kant zeker van hun alge
heele toewijding aan de taak, die zij zich vrijwillig oplegden, 
en blakende van jeugdigen ijver, die hen niet doet terug-
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schrikken voor welke moeielijkheden ook, zich aangorden 
om een tragedie ten tooneele te brengen, aan wier opvoe
ring zoovele bezwaren ve:-bonden zijn. Audaces fortuna 
iuvat, de fortuin helpt de moedigen, dit spreekwoord is 
weer ten volle bewaarheid. Want een ieder, die eens of 
meermalen het voorr,~cht heeft gehad getuige te zijn van 
den triumf, dien de Utrechtsche Studenten behaald hebben 
bij hun Oedipus-opvoeringen, heeft ongetwijfeld het schouw· 
burggebouw verlaten met een gevoel van innige dankbaar
heid voor al het schoone. dat daar te genieten is gegeven, 
met een gevoel van groote bewondering voor hetgeen daar, 
dank zij de uitstekende voorbereiding, tot stand is gebracht. 

Moeite noch kosten zijn gespaard om deze voorstelling 
te maken tot een belangrijke gebeurtenis, ook in de geschie
denis van onze vaderlandsche tooneelspeelkunst. Waar bij 
onze tooneelgezelschappen nog al eens eenheid van opvat· 
ting, costumeering, grimeering en mise-en-scene te wen
schen overlaten, daar mag voorzeker op de opvoering der 
Utrechtsche Studenten met onverdeelde instemming wor
den teruggezien. Zij heeft bewezen wat tot stand kan 
gebracht worden, wanneer allen, die aan de vertolking van 
een stuk medewerken, zich laten leiden door de inzichten 
van een persoon, verre hun meerdere in ervaring en kennis I); 
zij heeft getoond hoe dilettanten, slechts bij uitzondering 
gekleed in een ander gewaad dan Parijs of Londen voor
schrijft, door de natuurlijke wijze 2), waarop zij zich bewogen 
in een kleedij, zoo geheel verschillend van de onze, sommigen 
tooneelspelers van beroep tot voorbeeld kunnen strekken, 
dien een historisch costuum soms aile natuurlijkheid ont
neemt; zij heeft do en zien, hoe een voortreffelijke grime in 
staat is jongehngen te metamorphoseeren in eerbiedwaardige 
grijsaards, hoe een goed verlOrgde mise-en-scene in hooge 
mate bevorderlijk kan zijn aan het welslagen van een stuk. 
Zij heeft eindelijk, niettegenstaande de verschillende aan
merkingen, die op het spel der medewerkers te maken zijn, 
in het hcht gesteld, welke resultaten emstige studie, groote 
toewijding en onvermoeide ijver kunnen hebben bij personen, 
wier opleiding, aanleg en werkkring zoo geheel verschillen 
van hen, die de Muze der tooneelspeelkunst tot haren dienst 
geroepen heeft. Zonder te ontkennen, dat men het recht had 
van het spel van acteurs van beroep een dieperen indrnk te 
verwachten, meen ik toch zonder eenige aarzeling te mogen 
neerschrijven, dat de Utrechtsche Student en voldaan hebben 
aan de hoogste eischen, die men hun billijker wijze kon 
stellen. Waar zij niet altijd in staat waren aan de vertolking 
van hartstochten die uiting te geven, die somtijds gewenscht 
schf'en, daar zochten zij met niet genoeg te waardeeren 
zelfbeheersching dit gebrek niet door allerlei kunstgrepen 
te verhelpen en te verbergen, maar verzoende hun sober 
en waardig spel ons op die oogenblikken volkomen met dit 
gemis aan dramatische kracht. En nog meer zal men hun 
werk op hoogen prijs stell en, als men bedenkt hoe de be
zetting der hoofdrollen artisten vordert van niet alledaagschen 
aanleg en bekwaamheid. 

Onder het diepste shlzwijgen zag het aanwezige publiek, 
geheel onder den stemmigen indrnk, waarin het door de 
ouverture van Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk gebracht 
was, het gordijn zich omhoog bewegen. Een schoon tooneel 
breidde zich voor onze oogen uit. Op den achtergrond ver
heft zich het koninklijke paleis, in Dorischen stijl opgetrokken. 
Op het met weelderig groen omlijste voorplein ziet men 
rechts (van de toeschouwers) een grafsteen en een rust-

') Zooals bekend is, nam voor deze opvoeringen de Heer M. B. 
Mendes da Costa de regie en het instudeeren der rollen op zich. Een 
bespreking van zijn verdiensten bij deze gelegenheid blijft hier achter· 
wege wegens de verhouding, waarin wij beiden tot dit Tijdschrift staan. 

') Vooral viel dit bij de 2e opvoering bij sommige medewerkers in 
het oog. De Ie voorstelling liet in dit opzicht nog weI wat te wenschen 
over, waaraan trovwens hoofdzakelijk het schoeisel schuld had, dat 
wegens de late toezending toen nog niet behoorlijk ingeloopen was. 

bank; ter linkerzijde staat de koninklijke troon, in welks 
nabijheid een altaar naast een Apollobeeld wierookdampen 
ten heme! doet stijgen om den toom der goden te verzoenen, 
die Thebe met een verschrikkelijke pest teistereIl. Rondom 
het altaar en op de trappen van het paleis zit ten kin
deren en jongelingen als smeekelingen met een olijftak in 
de hand. Een eerbiedwaardige grijsaard, de priester van 
Zeus, beweegt zich te midden van hen. Smaakvol was dit 
alles ingericht, de groepeering der personen en de kleur
schakeering der costumes was meesterlijk. Hierop verschijnt 
de koning, dien de smeekelingen door het wuiven van hun 
takken begroeten, en het drama begint met een dialoog 
tusschen Oedipus en den grijzen priester. 

N a het uitgebreide stuk van de hand des Heeren Mendes 
da Costa in NO.4 en 5 van de zen jaargang over Sophocles 
meesterstuk, meen ik mij te kunnen onthouden van een 
inhoudsopgave van deze tragedie. lk zal mij dan ook be
perken tot enkele opmerkingen over de uitvoering zelve. 

Zooeven roemde ik reeds de prachtige kleurschakeering 
der costumes bij het opgaan van het gordijn; even gunstig 
zal zeker ieders oordeel zijn over de schoone afwisseling, 
die de kleederen van het koor van aanzienlijke grijsaards 
ten to on spreidden. Statig, misschien wat te statig, traden 
de 14 uitstekend gegrimeerde Thebaansche ouden onder 
leiding van hun aanvoerder, den Heer A. J. A. A. van 
Heemstra, op en vormden een tableau, dat niet licht uit 
mijn gedachten zal gaan. Na hun optreden verlaten zij 
het tooneel niet meer en hetz~j zij zich op den voorgrond 
bevinden om onder begeleiding der muziek hun schoone 
zangen te doen hooren, hetzij zij zich op den achtergrond 
hebben ternggetrokken om bij monde van hun verdienste
lijken aanvoerder deel te nemen aan de handeling, de 
fraaie groep, die zij vormen. trekt steeds onze aandacht. 
Jammer dat zij niet meer door gebaren en stil spel hun 
be!angstelling in het gebeurde te kennen gaven. De enkelen 
onder hen, die hiertoe zich op prijzenswaardige wijze moeite 
gaven, konden niet den indrnk van het stuk in die mate ver
hoogen, als het geval zou geweest zijn, wanneer een krachtig 
stil spel van al deze grijsaards ons had vertolkt, wat in het 
gemoed der getrouwe Thebanen moest omgaan bij het 
leed, dat hun koning trof 1). Waa,r wellicht een dergelijk 
spel boven hun krachten ging, daar moet met voldoe
ning gewezen worden op het feit, dat de wijze, waarop 
deze en aile overige figuranten hun bhkken gericht had
den naar dat gedeelte van het toonef'l, waarop de hande
ling plaats greep, gunstig afstak bij hetgeen maar al te vaak 
zelfs bij onze grootere tooneelgezelschappen gezien wordt, 
waar de figuranten meer aandacht schenken aan het publiek 
in de zaal dan aan de personen, die zij op het tooneel 
moeten ter zijde staan. 

N og een kleine opmerking moet mij van het hart ten 
opzichte van het koor. Noch bij de eerste. noch bij de 
tweede opvoering bevredigde het mij, dat bij de schoone 
bede tot Athene om den pestgod Ares te verwijderen het 
\;:oor, dat zich blijkbaar om muzikale redenen naar den 
achtergrond bewogen had. de handen biddend ophief tot 
het beeld van Apollo. Zeer goed begrijp ik, dat dit achteruit· 
treden moest gemotiveerd worden. doch door het aanbren
gen "an een Pallasbeeld lOU aan dit bezwaar volgens mijn 
bescheiden meening gehee! zijn te gemoet gekomen. 

Nu ik toch over de tooneelschikking bezig ben, zij het 
mij vergund reeds hier melding te maken van de voortref
felijke wijze, waarop het slot der tragedie is ten tooneele 
gebracht. Oedipus verlaat na het teeder afscheid van zijn 
kinderen diep rampzalig, gebogen onder den last »van zoo 
grenzenloos leed, zoo geheel onverdiend", het voorplein om 
op »Cithaeron's rots, hem door zijn ouders zelf tot graf 
bestemd", zijn verder leven door te brengen. Liefelijke 

I) De 3e en 4e opvoering schijnen in dit opzicht gunstig bij haar 
voorgangers afgestoken te hebben. 



vrouwenstemmen doen intusschen op den achtergrond plech
tig het volgende lied hooren: 

.Ziet · hier, Thebe's burgren, ziet hier Oedipus, den armen mensch, 
die, de raadselspreuk verklarend, eenmaal machtig werd en groot, 
zoodat ieder hem bewondrend hulde en eer in Thebe hood. 
Ziet in welke zee van jammer zijn gelukster onderging! 
Daarom prijst geen wezen zalig. dat een sterflijk lot ontving, 
eer gij wat aan hem beschikt is voor zijn laatste dagen weet. 
Prijst eerst hem die's levens eindpaal mocht bereiken vrij van leed !" 

Kreon heeft zich op de rustbank neergezet, terwijl hij de 
beide dochters van de zoo diep getroffen ouders onder z~n 
beschcrming genomen heeft. Met die pen weemoed staren 
Kreon, de kinderen, de grijsaards en de bevolking van 
Thebe den ongelukkigen vorst na. Ret gezang der vrouwen 
loopt ten einde en een slavin leidt de deerniswaardige 
meisjes naar de koninklijke woning. Kreon voigt haar, 
doch op de trappen van het paleis blijft hij staan, vol 
droefheid de blikken gericht naar de zijde. waarlangs zich 
de met den vloek der god en beladen Oedipus verwijderdc. 
Vervolgens neemt het koor der grijsaards het lied der 
vrouwen over en met begeleiding der muziek klinkt het nog 
eens uit hun monden, "in welke zee van jammer Oedipus, 
gelukster onderging". Overweldigend was de indruk, dien 
deze slotscene maakte. 

De beoordeeling van het spel der dilettant-acteurs mag 
niet in alleriei bijzonderheden afdalen; ik zal mij dan ook 
on thou den van ieder hunner afzonderlijk te bespreken; 
allen zonder onderscheid hebben zich verdienstel~k, zij 
het dan ook niet in gelijke mate, van hun taak gekweten. 
Over het algemeen had ik gaarne een sneller tempo waar
genomen; het langzame voortschrijden der handeling gaf 
weI aan het geheel iets rustigs en voornaams, maar een 
eenigszins vlugger afspelen zou sommigen scenes zeker ten 
goede gekomen zijn; bij de tweede opvoering was in dit 
opzicht reeds eenige vooruitgang op te merken. Ook liet 
de dictie hier en daar wei wat te wenschen over. vooral 
den eersten keer, toen enkele acteurs, althans in den beginne, 
niet geheel vrij van lampenkoorts schenen te zijn. Zoo 
werd niet zelden bij het einde van een claus de juiste toon 
gemist. Verder zou eenige verheffing van stem in meer 
dan een passage niet weinig meegewerkt hebben om de 
hartstochten, die sommige personen beheerschen, beter te 
doen uitkomen. Om mij tot een enkel voorbeeld te be
palen, Oedipus (de Reer J. J. Jansen) zou in de scene, 
waarin hij in het volle besef van iijn waardigheid en on
bewust van de schuld, waaronder hij gebukt gaat, de 
zwaarste vervloekingen uitspreekt over ieder - ook over zich
ze\f -- die met den moordenaar van Laios mocht heulen, 
door krachtiger intonatie een grooter indruk hebben te 
weeg gebracht; ook het spel van Kreon (den Reer G. KiT
berger) zou in den twist met Oedipus hierdoor aanmerkelijk 
gewonnen hebben. Welk effect krachtige intonatie kan te 
weeg brengen, toonde de Reer W. C. L. Bronsveld in 
zijn schoone vertolking van de rol van Tiresias; vooral 
kwam dit uit, toen hij Oedipus de volgende woorden naar 
het hoofd slingerde: 

»N aar het verbod, daar straks tot u geuit, 
Verbied ik u ooit meer tot mij te spreken of tot hen, 
Daar gij het zijt, die vloek bracht over 't land." 

Volkomen overtuigd evenwel ben ik van de moeielijkheid 
om vooral door verheffing van stem uiting te geven a:m 
hevige passie; men is zoo licht geneigd zijn toevlucht te 
nemen tot schreeuwen, en de hierboven geprezen zelfbe
heersching heeft onze jeugdige acteurs voor dit euvel 
bewaard. 

Niet onopgemerkt roogen ook blijven de zwarigheden, 
die Sophocles' zucht tot wijsgeerige beschouwingen den 
vertolkers van dit treurspel somtijds in den weg legt. 
Een voorbeeld uit meer zij hier besproken. 

Oedipus heeft qen lIiener Tiresias ontbqden Oql van 

hem te vernemen, hoe hij den moordenaar van Laios op
sporen moet. Tiresias tracht zich aan het geven van 
een antwoord te onttrekken, maar haalt zich hierdoor den 
toom van den niets vermoedenden Oedipus op den hals. 
Door diens ongemotiveerde beschuldiging buiten zichzelf 
gebracht, deelt hij eindelijk mede, dat de koning zelf de 
moordenaar is. Dientengevolge wordt Oedipu3 nog meer 
geprikkeld en overlaadt den ziener met allerlei verwijten, 
die deze niet onbeantwoord laat. Ten slotte uit Oedipus 
het vermoeden, dat Kreon den wichelaar heeft aangezet 
den koning van zulk een daad te betichten. Tiresias Int 
hierop deze woorden hooren: 

.Gij zijt u zelf tot onheil, Kreon nieL" 

Men zou nu verwachten, dat Oedipus, door het voor
gaande in hevigen hartstocht ontbrand, zeer kort aanduidde, 
dat heerschzucht het motief van Kreon in deze zaak was 
geweest en dan als voIgt voortging: 

.Ziet! gindschen goochlaar zond hij op mij af, 
dicn listigen bed rieger, die aileen 
waar ' t winst geldt scherp ziet, blind als ziencr is. 
Want zeg, wanneer bleek uwe wichelkunst? 
Waarom spraakt gij weleer geen reddend woord, 
toen 't zingend monster l ) stroomen bloeds vergoot? 
Toch was dat raadsel op te lossen niet 
zoo licht, en thad een wichlaar eer bezorgd! 
Maar noch der vooglen vlucht noch't woord eens gods 
deed u den knoop ontwarren. lk verschijn, 
de onwetende Oedipus, en, zonder kunst, 
los ik het raadsel op door mijn verstand!" 

Deze woorden passen immers volkomen in den toon, waar
in het vorige is uitgesproken. Roeveel sarcasme was niet in 
deze verw~jten te leggen geweest, welk een machtigen indruk 
had deze passage moeten teweegbrengen! Maar des dich
ters lust tot bespiegelingen heeft dit gedeelte geheel van zijn 
kracht beroofd. In plaats toch van op de boven aangegeven 
wijze voort te gaan, legt Sophocles Oedipus onmiddelij1: na 
het antwoord van Tiresias de volgende woorden in den mond: 

»0 rijkdom, heerschappij, regeeringskunst, 
waar andre kunst voor zwicht, helaas! hoe groot 
een nijd vervolgt u in het leven, waar 
een ieder, als om strijd, het hoogste 7.Ockt, 
want om dit koningschap, hetwelk de stad 
mij opdroeg, ongevraagd, als eergeschenk, 
tracht mij de trouwe Kreon, de oude vriend, 
te stooten van den troon door slinksch bedrog!" 

Deze op zichzelf schoone beschouwing legt van een 
zachtere stemming getuigenis af, hierdoor wordt dus de harts
tochtelijke toon, waarin het vorige vertolkt wordt, verbroken 
en is het niet mogelijk in de verdere toespraak tot den 
wichelaar dat sarcasme te leggen, waardoor zij tot haar recht 
zou gekomen zijn. 

Een afzonderl~ke bespreking verdient de bezetting van 
de titelrol. Den Heer Jansen komt een woord van hulde 
toe va or de wijze, waarop hij zich van zijn zware, ik zou 
bijna geneigd zijn te zeggen, loodzware taak gekweten heeft. 
Waar het hem niet altijd mocht gelukken de juiste uiting te 
geven aan hetgeen in Oedipus omging - en wiezal hem dit 
ten kwade duiden, als slechts tooneelspelers van den eersten 
rang voor zulk een moeielijke rol berekend kunnen zijn? -
daar heeft hij door soberheid trachten te vergoeden, wat 
hem aan kracht mocht ontbreken. Gaande weg beviel mij 
z~n optreden beter, en vooral na de pauze was hij in zijn 
volle kracht. Ret schoonst was mijns inziens zijn spel, toen 
hij , de hevige ontroering van Iocaste na het verhaal van 
den bode uit Corinthe, toeschrijvende aan trotschheid 2), 
zich in zijn volle lengte yoor zijn troon ophief opcler clen 
uitroep: . 

') De Sphinx. 
2) Zij schaamt, hoovaardig als de vrouwen zijn, 
Misschien zich ove~ lllijn one4e~ bloed. 
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.Ik hen een ?oon van Tyche, hoe lOn zij 
mij schande brengen, die mij gUllstig is ?" 

Waardig was nok zijn houding bij het daaropvolgende 
koorgezang, dat zoo schoon ons den laatsten straal van hoop 
vertolkte, die terstond door de mededeelingen van den 
ouden herder ') geheel zou verdwijnen. Treffend was het 
oogenblik. toen Oedipus. na deze mededeelingen volkomen 
overtuigd van de ellende. waarin hij gestort was, zich het 
hoofd omhulde onder het uitspreken der w()orden: 

",Vee! wee! zoo komt dan alles, ailes uit! 
o zan, mage ik voor 'l laatst uw stralen zien, 
ik, die het licht zag, van wie 't niet mocht zijn, 
die ' t bloed vergoot van wien het niet mocht zijn, 
die omgang had met wie het niet mocht zijn." 

En als, nadat de dienaar (de Heer F. L. A. Roeloffs 
Valk, die zich vooral bij de tweede opvoering goed van 
:zijn taak kweet) mededeeling heeft gedaan van het droevig 
lot, dat Iocaste en Oedipus getroffen heeft, de laatste blind, 
het gelaat met bloed bedekt, met hand en en voeten tas
tende voor onze blikken verschijnt, dan weet ons de 
Heer Jansen, gesteund door de melodramatische bewerking 
van dit gedeelte der tragedie, medelijden af te dwingen met 
den vorst, die zoo wreed door de slagen van het N oodlot 
getroffen is. 

Ook den Heer J. S. Royaards komt een woord van 
lof toe voor de schoone vertolking van de rol der koningin. 
Scheen hij bij de eerste opvoering te zeer gebukt onder 
den 1I10eielijken last, dien zijn travestirol hem oplegde, 
den tweeden keer, dat de Oedipus ten tooneele werd 
gebracht. vervulde hij zijn taak op pr:jzenswaardige wijze. 
Vooral trof mij zij n stil spel bij het vernemen van hetgeen 
de bode uit Corinthe meedee!de over de afkomst van 
Oedipus; het behoorde tot het schoonste, wat ons dien 
avond op dit gebied gegeven werd. Wat mij vooral in 
z~jn 'optreden aantrok. was de voortrcffelijke wijze, waarop 
hij zijn stem wist te maskeeren. 

Tragedies, als deze. brengen bij cle opvoering allerlei 
moeielijkheden met zich mede. claar zij geschreven zijn 
voor een tooneel, geheel anders ingericht dan het onze, 
voor tooneelspelers, die met hun cothurnen en maskers 
een geheel anderen inclruk moesten teweegbrengen dan 
de personen, die wij bij deze gelegenheicl zagen optreden, 
aileen onkenbaar door de micldelen, waarvan de moclerne 
grimeerkunst het geheim be zit. Vee I moest clus opgeofferd 
worden aan de veranderde tijdsomstandigheden, enkele 
ketterijen op antiquarisch gebied moesten over het hoofd 
gezien worden met het oog op onze moderne begrippen 
van smaak; het is hier thans de plaats niet 0m hierover 
nader uit te weiden, en om na te gaan of weliicht een 
ruimer toegeven aan onze tegenwoordige inzichten het 
een of ander onclerdeel cler tragedie had kunnen doen 
winnen. Veeleer zou ik - en het is de classicus, die in 
mij spreekt - geneigd zijn den Heer Mendes da Costa 
mijn oprechten dank te betuigen voor de pieteit voor het 
oude treurspel, die hem er toe gebracht heeft bet~ekkelijk 
spaarzaam te werk te gaan met het aanbrengen van wij
zigingen, om alclus ons een zoo getrouw mogelijk beeld 
te geven van het werk van den onsterfelijken Sophocles. 
Te recht, meen ik, heeft hij zich door die pieteit laten 
leiclen, waar Iiefde voor de klassieken de dlijfveer was 
voor eenige jonge mannen, om onder het eerevoorzitter
schap van hun Rector Magnificus, Prof Dr. J. H. Gallee, 
hun krachten te beproeven aan een der schoonste kunst- i 

producten, die de Oudheld ons heeft nagelaten. vVaar 
een gezelschap van beroepsartisten zich aan een clergelijk 

') Niet duidelijk was mij. waarom deze herder (de Reer R. Rahder, 
die zeer gelukkige oogenblikken had) door twee forsche krijgers in 
voll.. wapenrnsting werd binnengeleid, terwijl Sophocles aangeeft, rlat 
het Oedipus' slaven zijn, die hem vl\n het land gehaald hebben. 

kunstwerk waagde, daar zou ons tooneelgeweten wellicht 
meer geneigd zijn geweest tot veranderingen. 

Het geheele beschaafde Nederland is den Utrechtschen 
Studenten veel verplicht voor hetgeen zij dezer dagen ver
richt hebben. Zij hebben daardoor bewezen, dat zij in hun 
optreden tegenover de buitenwereld niet aileen hun roem 
lOeken in overwinningen, die getuigenis moeten afleggen 
van hun lichaamskracht, maar dat zij ook op het gebied 
des geestes lauweren zoeken, die hun Alma Mater tot niet 
geringe eer verstrekken. Moge het goede voorbeeld, te Utrecht 
gegeven, de studenten, die aan andere Hoogescholen hun 
opleiding genieten, aansporen tot navolging! Want voor
stellingen als deze bevorderen niet aIleen in hooge mate 
de belangstelling in de tooneelspeeikunst - cle talrijke 
opkomst van een uitgeiezen publiek bij aile gelegenheden, 
dat de Oedipus ten tooneele werd gebracht, strekt hiervan 
tot bewijs - zij zijn ook belangrijke gebeurtenissen op het 
gebiecl der dramatische literatuur. 

Waar toch een tragedie-dich ter in staat bleek, zulk een 
machtigen indruk te weeg te brengen op een pubJiek, tal 
van eeuwen na hem levende en in denkwijze en gevoel 
zoover verwijderd van zijn tijdgenooten, claar werd duidelijk 
in het cyehcht cyesteid welk een kracht van deze tak van 

" " II' letterkunde kan uitgaan. Moge derhalve deze belangste lI1g 
in het waarachtig schoone, wat de tooneelletterkunde d~r 
Ouden ons heeft nagelaten, hier te lande steeds levendlg 
gehouden worden! En. als dit gebeurt. dan zal het de eer 
zijn van allen, die :tan deze Oedipus-opvoeringen meegewerkt 
hebben, hiertoe een niet geringen stoOt gegcven te hebben. 

Een bevriellcle hand schrijft ons het volgende ove, het 
lIluzikale gedeelte dezer Oedipus-opvoering: 

Het muzikale gedeelte der voorstelling van Koning Oedi
pus muntte uit door eenvoud en natuurlijkheid. 

Zoo vee! mogelijk heeft de Heer Van Riemsdijk getracht 
cle bewerking te houden in den oucleren stijl. Sommige 
gecleelten herinneren. wat betreft melodiebouw en stemvoe
ring, aan de tijclen cler oud-nederlandsche componisten. In 
het geheel herkent men den man van talent, die met goeden 
smaak altoos het juiste weet te kiezen. Moge deze muziek 
ook niet overeenkomen met de voorstelling, die men zich 
volgens de beschr~jving cler grieksche auteurs, van de muziek 
der oude Grieken vormt, toch valt het niet te ontkennen, 
dat de componist eene soort van muzikale bewerking beeft 
geleverd, waarvan de stemming overeenkomt met de stem
ming cloor de verschillende episoden van het drama gewekt 
en waardoor dus inderdaad de indruk van die verschillende 
episoden worclt versterkt. 

Het best kon men dit opmerlsen bij het melodrama in 
het laatste bedrijf. Meer dan eens deecl de illustratie van 
het woord een koude rilling over den hoorder gaan. Zou 
deze scene zonder deze muziek even aangrijpencl zijn geweeSI? 
Moeielijk is het deze vraag te beantwoorden, maar onge
twyfeld mag men aan de muziek een groot deel van den 
inclruk der bedoelcle sC!~ne toekennen. 

Bijzonder gelukkig is de muzikale inleiding waarbij de 
componist gebruik heeft gemaakt van twee grieksche motie
ven. In de be werking dezer motieven, alsmecle in de rang
schikking der orkestraal-effecten herkent men het talent, 
de natuurlijke begaafdheid van den componist. Weinige 
kunstenaars zullen een eerstelingswerk leveren, dat met dit 
werk gelijkgesteld mag worden. . 

Bijzonder karakteristiek en vol rhytmische levendighe~? 
IS het Bacchuskoor en clit treft voorai den hoorder. wLJI 
het een groot contrast vormt met de overige, in 't alge· 
meen statig gehouden koren. 

Vol liefelijkheid is het slotkoor. waarbij het gebruik der 
vrouwenstemmen cen uiterst schoon effect te weeg bracht. 

De llitvoering, onder leiding van den componist. slaagde 
~eer geiukkig. De koren waren in 't algemeen zeer zeker 
en daarbij schoon van klank, het gemengde koor »a cap-
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pella" zelfs uitmuntend, zoowel ten opzichte der ZUIver
heid, als ten opzichte van den klank. 

Ook het instrumentale gedeelte mag geroemd worden, 
over het geheel werlden de Heeren musici mede, tot be
reiking van een schoon geheel. 

Het lllinst gelukkig was het sologedeelte vertegenwoor
digd. Dit speelt echter een betrekkelijk kleine rol, zoodat 
het op den indruk van het geheel slechts in 't voorbij
gaan een schaduw kon werpen. 

Gaarne brengen wij, met het oog op het vele schoone, 
dat de partitie be vat, en met het oog op het welslagen 
der uitvoering, een woord vol welgemeenden dank aan 
den Heer Van Riemsdijk. Wij gevoelen, hoe hij aar
zelend zijn moeilijken taak heeft aanvaard, hoe hij aanvan· 
kelijk schoorvoetend eenige stappen deed, tot het kunst
werk zijn kunstenaarsziel begon te beheerschen en hij, 
medegesleept door de schoone gedachten van den griek
schen dichter, een mllziekstllk nederschreef zich aansilli
tende aan de poezie en aan de handeling. 

Na afioop der Ie opvoering was er feest op de Utrecht
sche Studentensocieteit. De verslaggevers der verschillende 
COllranten en tijdschriften, ook die van «Het Tooneel» waren 
bij die gelegenheid de gasten der Utrechtsche Redactie der 
»Vox Studiosorum". Ik maak van dit feit aIleen melding om 
openlijk een woord van dank uit te spreken voor de gastvrij
heid, toen aan den vertegenwoordiger van on3 orgaall betoond. 

A-dam, April 1891. C. 1. VINKESTEYN. 

STOM SPEL. 
(Overgenomen uit de Oprechte Haarlemsche Courant van 

2 Maarl 1891.) 
Twee herinneringen zijn er die mij nog altijd vervolgen: 

twee" tafereelen- die ik in den afgeloopen zomer »gezien" 
heb. 

»Gezien" is het woord dat hier past. Want als de beel
den van een droom, zonder spraak, zonder geluid, geheim
zinnig wenkend, wijzend, met breede, zwaaiende bewegin
gen, - zoo staan de gestalten mij voor den geest waara an 
ik thans terugdenk. Bet eenige wat de luchtlagen in fijne, 
rythmische trilling bracht, was het zwevende geluid der 
Kunst. de muziek. 

Bet eerste tafereel was pijnlijk en comisch tevens. Een 
paar honderd doofstommen in een concertzaal! Zij vier
den een nerinnering'lfeest en waren in grooten getale opge
komen naar de plaats waar zij hunne opleiding hadden 
ontvangen. Zij waren dien middag feestelijk onthaald en 
hadden zich, naar men zeide, wijn en spijzen voortreffelijk 
laten smaken. Men kon het hun aanzien, toen zij binnen
kwamen. Hun zoo bekende opgeruimdheid was vroolijk
heid geworden. Zij wezen nog nu en dan met hun lange 
vingers naar den half geopenden mond, of streken de hand 
over de maag, terwijl hun oog een uitdrukking aannam 
van verrukking. 

N a het feestmaal werd er een concert gegeven - »ter 
eere der doofstommen", zooals een paar spotters opmerk
ten, die zich vroolijk maakten over dit nummer van het 
feestprogram. Inderdaad, er was een concert, of eigenlijk, 
een muziekuitvoering; iedereen weet dat dit niet precies 
hetzelfde is: »Zampa", »Faust", een gavotte, een wals van 
Strauss, in dien trant. En de doofstommen woonden de 
uitvoering bij. Zij zaten rustig aan hun tafeltje, of drongen 
door het saamgepakte publiek heen om een ander tafeltje 
te zoeken. Zij bewogen lippen, armen, handen, vingers, 
oogen en onderhielden zich druk met elkaar. Geen enkel 
geluid. Geluiden hadden zij dien morgen voortgebracht 
op de publieke les; akelige, pijnlijke geIuiden, scherp ge
articuleerde holle klan ken, die achter uit de keel kwamen, 
kunstig voortgebrachte woorden, volzinnen, versjes zelfs, 
met verbazing wekkende duidelijkheid uitgesproken. Maar 

dien avond hadden zij vrijaf. Zij mochten zich zelve zijn, 
en nu waren zij dan ook stom. Zij hinderden de muziek 
niet en de muziek hen even min. Hoe het orkest ook 
daverde, zij verstonden elkaar, en hoe druk zij het ook 
samen hadden, de fiuitsolo werd tot aan het einde der 
zaal gehoord. 

Zij schenen elkaar vreeselijkt verhalen te doen, zoo ge
weidig werd soms de uitdrukking van hun oogen. Ze schenen 
hevig te twisten, want zij bald en hun vuisten, of wezen 
dreigend met den Yinger naar elkaar. Maar dan lac:hten 
zij op eens, en de toeschouwer begreep dat zij elkaar een
voudig een aardigheid had den verteld. 

Aan de muziek stoorden zij zich niet, en machteloos 
stond de muziek voor den ingang hunner ziel; zij kon aan 
de aandoeningen dier ziel niets veranderen; zij kon er 
geen noot binnenkrijgen. Terwijl wij, hoorende menschen, 
onwillekeurig ons lieten opwinden door een wals of ons 
zacht lieten stemmen door cen adagio, terwijl er tusschen 
ons allen een zekere gelijkheid van innerlijk leven ontstond, 
een harmome van gevoelen, wenschen, droomen, omdat 
dezelfde toonen ons gehoorvlies in trilling brachten en onze 
gedachten meevoerden op den golvenden stroom van het
zelfde rythmus, - was daar een gcheimzinnige wereld die 
geheel en al zich zelve was en zich zelve bleef. Zij draaide 
om haar eigen as en wentelde voort langs haar eigen banen, 
tegen onze wereld in, of er buiten om, als een planeet die 
tot een ander zonnestelsel behoorde. 

De doofstommen gingen heen toen wij heengingen, niet 
omdat de laatste marsch gespeeld, maar omdat het uit was. 
En, hoe opgewekt en vroolijk hun stemming ook scheen, 
want zij hadden blijkbaar met ons feest gevierd en zij 
hadden veel pret gehad, zoo liet toch het beeld van die 
zwijgende groepen met hun drukke, breede gebaren, een 
pijnlijken lIldruk bij mij achter, den indruk van een gewel
dige disharmonie; een stuk natuur waarover de Kunst, 
al drong zij ~r van aIle zijden op in niets had vermocht. 
Hier, het machtige spel der tonen; en daarnaast en daar 
buiten, het stomme spel der gebaren. 

En nu het tweede tafereel: ook stom spel; maar hoe 
geheel anders! 

Het was in een der kleine Parijsche schouwburgen. Men 
zou er opvoeren ,L'Enfant prodigue". In het orkest stond 
een piano, en voor de piano zat, in zwarten rok en witte 
das gekleed, een gentleman, met een fijn, intelligent gezicht. 
Het was de componist zelf, Wormser. Een paar violen 
begeleidden nu en dan zacht het klavierspel. Het oog van 
den musicus was vO\lrtdurend op het tooneel gericht, en 
geen van de bewegingen der spelers ontging zijn oog. N aar 
elk dier bewegingen richtte hij zijn spel. 

Op bet tooneel werd geen enkel woord gesproken. Er 
stond een gedekte tafel, en aan die tafel zat een gezellig 
dik heer; een wijde witte kleeding fiodderde om zijnlichaam; 
zijn gezicht was geheel en al met meel ingewreven, en 
een zwart kalotje dekte zijn ronden bol. Het was Pierrot, 
de oude Pierrot der pantomime, maar deftig gewor
den, niet belachelijk. Pierrot als »bon bourgeois". Naast 
hem zijn vrouw, een lieve, waardige matrone, met een 
ernstig, zacht gelaat. Bet rustig echtpaar zat genoeg
lijk te smullen aan den eenvoudigen disch. En wanneer 
Pierrot zijn vrouw eens inschonk, dan liet de piano zulke 
gemoedelijke tonen klinken, dan keek de vrouw zoo vrien
delijk en tevreden, dat het een lust was hen aan te zien 
en te luisteren naar hetgeen de piano, die elk hunner 
bewegingen begeleidde, van hen vertelde. 

Maar toch - men zag het aan hun ~Og, men hoorde 
het aan een paar accoorden, die niet wilden doorklinken, 
er was een schaduw in dat huiselijk leven. Aan den 
derden kant der tafel zat, op een derden stoel, de jonge 
Pierrot, gekleed als zijn vader, met het traditioneele zwarte 
kapje op zijn hoofd en onder dat kapje het meelwit gelaat. 
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Maar alles aan hem was fijn, dun, bevallig: een popje 
van biscuit de Sevres. De jongen heeft blijkbaar verdriet. 
Hij beproeft te eten, maar het gaat niet. Hij neemt zijn 
guitaar, maar hij weet er niet anders uit te halen dan 
zwaarmoedige tonen. Er is iets dat hem ontbreekt, en hij 
weet zelf niet wat. Hij zal het spoedig weten. 

Terwijl de t~ouwe moeder de tafel wegruimt en de 
vader mijmerend zijnpijpje zit te rooken, komt een aller
bekoorlijkste blanchisseuse de kamer binnen. Zij brengt 
het gestreken linnengoed thuis, en terwijl zij, met kokette 
maniertjes, de stapeltjes uit haar mandje pakt, staat de 
jonge Pierrot haar, geheel betooverd, aan te zien. Hij 
heeft begrepen wat er aan hapert; zijn kwelling is de eerste 
pijn der liefde. Het behaagzieke deerntje weet al heel 
spoedig den weg naar dat bevende jongenshartje te vinden. 
Ook uit haar mond klinkt geen enkel woord; ook zij 
spreekt aileen met haar donkere oogen, haar fijne handjes, 
haar buigzame leest, en de muziek accentueert mollig en 
insinueerend het kokette spel. Blanche zal hem toe be
hooren, maar.... er moet geld, veel geld zijn om haar 
een nestje te bouwen, de glanzende vedertjes van dat 
vogeltje waardig. 

Een oogenblik later zitten de beide oudjes weer bij de 
tafel, zij met een handwerkje, hij met een courant. En 
langzaam, terwijl de muziek zachter en zachter gaat Idin
ken, dommelen. zij in. Daar sluipt Plerrot binnen, zoekt 
in het jasje van zijn vader naar de sleutels der secretaire, 
opent het geldlaadJe en grijpt behoedzaam naar de bankbil
jetten die hier liggen opgestapeld. De oudjes worden even 
wakker; zij zien, zij raden wat er gebeurt en ... . als door 
eenzelfde gedachte, half schrik, half goedheid, aangegrepen 
sluiten zij beide op eens weer de oogen en vein zen voort 
te slap en om de schande van hun kind niet te zien. De 
jeugdige dief sluipt haastig weg, de kamer uit, en met name
loozen angst op zijn meelwit gelaat staart Pierrot zijn vrouw 
aan. Deze scimdt diep verslagen het hoofd; men ziet 
bijna de stomme tranen langs oeider wangen vloeien; en 
als het vailende scherm dit huiselijk jammertooneel aan 
ons gezicht onttrekt, dan vertolkt de muziek nog even stil, 
klagelijk, het diepe leed der ouders. 

Het tweede bedrijf vertoont den jongen Pierrot in het 
genat van de liefde zijner Blanche. Ook hier blijft het 
spel stom, en de luchtige, losse bewegingen van het vroo
lijke paar worden aileen door de muziek begeleid. Wij 
begrijpen spoedig, dat het geld op is, dat Pierrot schulden 
heeft moeten maken voor de toil etten van zijn liefje, en 
dat hij teneinde raad is. Ellenlange rekeningen worden 
door een zwarten knecht binnengebracht; en als ze niet 
betaald kunnen worden, besluit Pierrot met de laatste goad
stukken dIe hem zijn overgebleven zijn gel uk in het spel 
te gaan beproeven. Als hij weg is, wordt aan Blanche op 
een zilveren blaadje het kaartje van een baron aangeboden. 
weldra gevolgd door den baron zelven. En het duurt niet 
lang of het wufte meisje, dat eerst met dien belachelijken 
minnaar wat gesold heeft, laat hem zijn partefeUllle voor 
den dag halen en den inhoud op tafe! leggen. Heeft zij 
hem eindelijk het laatste bankbiljet afhandig gemaakt, dan 
steekt zij de papiertjes vroolijk in haar corsage, slaat haar 
tengere hand door den arm van den baron en danst vroo
lijk met haar nieuwe conquete de woning uit. Wanneer 
de jonge Pierrot straks terugkomt, met ledige hancien, brooci
arm geworden, is het vogeltje gevlogen. 

Het derde bedrijf speeJt weer in de waning der oudelui. 
Weer is de tafel gedekt; men beproeft te eten; maar het 
gaat niet. Pier rot neemt een stukje kaas op de punt van 
zijn mes; maar hij heeft er geen lust aan. Daar staat de 
ledige stoel, het onbezette couvert van den verloren zoon. 
Roerend, bijna aangrijpend is het, wanneer de vader in 
gedachten, ook dat derde glas, het ledige, wil inschenken, 
en de moeder, met een enke! weemoedig gebaar en een 
blik vol diep verdriet, hem beduidt, dat er immers niellland 
is om het uit te drinken. 

Wanneer de vader is heengegaan, met zijn pijpje in de 

hand, dat hij zelfs vergeet aan te steken, dan vertoont zich 
op eens om den hoek der geopende deur een arm, zoo 
mager, een hand zoo wit, bedelend om een stuk brood. 
De goede vrouw haast zich den kleinen bedelaar het ge
vraagde toe te reiken. Op eens herkent zij haar arm en 
jongen; en het moederhart, aile verdriet, aile zonde ver
getend, drukt zich vast aan tegen den verI oren zoon, het 
rillende, vermagerde wezen koesterend en vertroostend. 

Maar, daar komt de vader binnen; de kleine zondaar 
moet zich verbergen. Langzaam, enkel met gebaren vol 
uitdrukking, bereidt de goede vrouw haren man voor op den 
terugkeer van den knaap, die schoorvoetend binnentreedt 
en aileen in den weerschijn van den spiegel door den ouden 
man gezien wordt: Maar deze schudt het witte hoofd; hij 
kan zich niet omkeeren, hij kan er niet toe besluiten ook 
zijn armen voor den ongelukkigen misdadiger te openen. 
Terwijl hij nog aarzelt, klinken opeens van buiten de op· 
wekkende ton en van een militauen marsch. Een bataljon 
soldaten trekt de woning voorbij; men hoort ze nader 
komen. De jonge Pierrot heeft een uitkomst gevonden. 
Hij zal dienst nemen in het leger en door moed en trouw 
de oude schande uitwisschen. Verrukt knielt hij neder, 
om ten minste den zegen van zijn vader te ontvangen, 
en als deze, met half afgewend gelaat, de bevende hand 
op zijn hoofdje heeft gelegd, dan springt hij op, omhelst 
nog eens zijn moeder, en snelt de kamer uit, het leger 
te gemoet. De marsch klinkt ftauwer en ftauwer, nog even 
uit de verte; de ondjes luisteren, knikken elkaar tevreden 
toe, en het scherm valt voor goed. 

Daar was bijna niemand in den kleinen schouwburg. of 
de tranen waren hem in de oogen gesprongen. Zonderlmg 
dacht ik: twee witte meelgezichten, de Pierrot's der oude 
pantomime, en toch, met klimmende ontroering had ieder· 
een dit eenvoudig drama gevolgd. Men had wezenlijke 
menschen zien lijden; het einde was bijna stichtelijk ge
weest; geen parodie, maar een nieuwe geschiedenis van 
den »verloren zoon", even waar en aangrijpend als de oude. 

Ook hier hadden wij niets v66r ons gehad dan stom 
spel, maar het was Kunst geweest, eenvoudige, stille Kunst, 
stom spel, door de harmonie der muziek in al zijne be
wegingen begeleid. In iederen blik, in iedere armzwaai, 
in ieder hoofdgeknik, in iederen voetstap zelfs, lag een 
gedachte of een aandoening, iets menschelijks dat tot ons 
kwam, en dat door een paar accoorden of een zachte 
melodie diep in onze ziel werd gedrukt. 

Zoo ik dramaturg of toonzetter ware, mij dunkt, zu!k 
een gelllustreerde pantomime, zulk een stukje menschelijk 
leven, aileen met gebaren en tonen gespeeld, zou mij 
toelachen. De vernieuwing der dramatische Kunst zou ik 
almede in zoo iets willen zoeken. 

Stomheid en muziek, wier disharmonie mij eens op dat 
concert »ter eere der doofstommen", ZOI) pijIllijk had ge
troffen, waren hier door een kunstenaar bij elkaar gebracht, 
en van haar innig verbond was een bekorende macht uit
gegaan waaraan niemand zich had kunnen onttrekken. Een 
echt »Lied ohne W orte". ANTONIO. 

ADVERTENTIEN. 

NEELMEIJER'S Ka~in8t IDtl 
is preferent boven aBe andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

N ederlandsehe Kabinet-Inktfabriek 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
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Verschijnt des Zaterdags om de 14 dagen bij TH. A. VAN ZEGGElEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelver6ond ontvangen rlit Tijdschrift 9 ra tis. 

Voor niet-Ieden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afieveringen, f 4, --. Franco per post f 4.25. 

Brieven en stukken, de Redactie betrcffende, adresseere men aan den Heer M. B. MENDES DA COSTA, lid vall het 
Hoofdbestuur. JONAS DANIEL MEYERPLEIN 13. Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementen 

en advertenties in te zen den aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

18 J ULI JAAHGANG. 

INHOUD: I 
I 

Officied geckelte: Bencbt. - Prijsvragen. De exam ens del' I 
theoretische vakken (Geschiedenis van het tnoneel en de 
tooneeiJetterkunde, Costll'umkunde, N ecf~landsch, Fransen, 
Hoogduitsch en Engelseh), Plastische en mirnische oefeningen, 
Zang, Lezen en Voordracht *); op V rijdagmiddag aileen de 
proeven van Spel, a:gelegd in den Salon des Varietes, welk 
lokaal ditmaal veor het eerst hiertoe was gekozen, 

Tooneelschool. - Uit onze afdeelingen. 
Niet officieel gedeelte: Nog eens .Stom Spel " . -- Boekaankondi

gingen. - Pot-pouni. - Ingezonden. -- Niellwe lIitgaven. 

Officieel Gedeelte. 

BERICHT. 
L.S 

Men wordt verzocht brieven, bestemd voor het Hookl
bestuur of voor de Commissie van Beheer en Toezicht over 
de Tooneelschool, tusschen 15 Juli en 31 Augustus a. s. te 
zenden aan den Heer M. B. MEl\DES DA COSTA, Jonas 
Daniel Meijerplein 13, Amsterdam. 

AMSTERDAM, De A~£;el1leene Secre/aris, 
14 Juli 1891. C. 1. VINKESTEYN. 

PRIJSVR AGEN. 
L.s. 

Het Hoofdbestuur maakt bekend, dat tengcvolge van 
verschillende omstandigheden de uitspraak van de jury 
eerst na Augustus a.s. kan worden te gemoet gezien. 

AMSTERDAM, De Aigell/eene Secrelaris, 
14 Juli 1~9I. C. I. VINKESTEYN. 

DE EXAMENS DER TOONEELSCHOOL. 
1. V AKSCHOOL 

Vrijdag en Zaterdag, 3 en 4 Juli j.l.. werden de gewone 
jaarlijksche overgangs- en eindexamens, tot sluiting van 
den curs us 1890/'91 der Tooneelschool, door de leerlingen 
afgelegd; ditmaal volgens het nieuwe huisholldelijk regle
ment, ontworpen naar aanleiding van de reorganisatie, in 
het vorig jaar tot stand gekomen. 

Op beide dagen kwamen des ochtends op 't programma de 

De proeven van spel bestonden uit: 
rO. jeall Mart'e, drama in een bedrijf, van Theuriet, 

vertaald door J. L. Wertheim (fragment) vertoond door 
Mej. Martha Coerdes, van de 3de klasse, en den Hr. Fralls 
Boersma, van de 2de klasse; 

2°. Multatuli's VOrsIcJlsc/lOo1, het geheele vierde bedrijf, 
met Mej. Coo'des als Hanna en deri Hr. Boersma als 
Herman, terwijl de overige rollen vervuld werden door 
Mej. Br'll/dt en den Hr. Slep, hospitanten, en door drie 
leerlingen van de laagste klasse; 

3°. E'en lJlall die Ie Zlee! gekoesterd 
in een bedrijf. naar het Fransch, 
Coerdts en de H r. Boersma. 

wordt, een blijspelletje 
waarin optraden Mei. 

De jury, die volgens art. ,)9 van het Reglement deze 
proeven van spel te beoordeelen had, bestond uit de dames 
O. TV/lsle- TOil Giilsch en S. Pal/wels- Vall Blellt', en de HH. 
Prof. StOkl lis, LOllis BouwJII(fster, Henri Poo/man, Dr. G. 
Kalil en jeal/ STOIl'ne. Onderscheiclingen werden door haar 
aan het tweetal mededingers \lit de beide hoogste klassen 
niet toegekend. 

*) Ten gehoore g~brach! werden door 
Mej. Coerdes: Een fragment van "Een oude Kenni$~ Hildehrand: 

Van cene Koningsdochter. van Hd . .. ~th; He! Brei
stertje. van Beets, benevens een stukje proza van Mul· 
tatllli, ~ prima vista 

Frans Boersma: De Ftiesche Poeet, van Pie! Paaltjens. 
Joh Wertwijn: In de Slllidse, van Marie Boddaert. 
Hendrik Teune: De Huurkoetsier, van Hildebrand (fragment). 
Arth. v. Schendel: .Laat de Idnderkens tot mij komen' . van hClllzelf. 

I 
Calh. Rentmeester: ,,\Vijs hlaarljen op 't ijs", van Potgieter. 
Melia Tartallcl: Een "Zang", ,'an Hooft en Teleurstelling van Mevr. 

David. 



II. VOORBEREIDENDE SCHOOL. 
Mede des Vrijdag- en Zaterdagochtends werden aan 

de School de eind- en overgangsexamens van de Voorbe
reidende School afgenomen. De vakken, waarin geexami
neerd werd, waren: Nederlandsch, Fransch, Hoogduitsch, 
Vaderlandsche en Aigemeene geschiedenis, Aardrijkskunde 
en Rekenen, terwijl de leerlingen ook proeven van Lezen 
aflegden, en aan de Plastische en mimische oefeningen 
medededen met de leerlingen der Vakschool. 

III. DE UITSLAG. 
N a afloop der exame~s, des Zater?a~namiddags,. hielden 

Directeur en Leeraren en de Commlssle van Toezlcht met 
het Hoofdbestuur ieder eerst afzonderlijk vergadering 
daarna gecombineerd. De vasts telling van het re.sultaat 
der eindexamens van de Vakschool en de Voorbereldende 
School geschiedde door de Commissie en het Hoofdbestuur 
met den Dir~cteur, na langdurige, nauwgezette beraad-
slagingen. . 

Prof. Stokvis deelde, als waarnemend Voorzltter, aan de 
leerlinge, die zich aan het eindexamen der Vakschool had 
onderworpen, onder eene hartelijke toespraak mede dat 
haar nog geen eervol ontslag met diploma kon worden 
toegekend; wilde zij niettemin de school verlaten, dan zou 
haar een getuigschrift verleend worden, dat zij aile klassen 
had doorloopen. 

Daarna verkreeg de Directeur het woord en maakte 
bekend, dat 

Frans Boersma naar de 3de klasse Vakschool be
vorderd werd, maar met herexamen in Geschied. 
van het tooneel en de tooneelletterkunde; 

johanna Werlwijn, Hendrz'k Teune en Arthur van 
Schendel tot de 2de klasse over konden gaan; 
desgelijks Cath. Rentmeester, of schoon eerst na 
afgelegd herexamen in de theorie van den zang; 

Melia Tartaud wei de lessen in de 2de klasse het 
volgend jaar zou mogen volgen, echter aileen 
in het vooruitzicht dat zij zich in dat jaar voor 
het Conservatorium zou bekwamen, daar haar 
aanleg haar scheen te bestemmen voor drama
tische zangeres; 

iJ/ina Sasbach en Marfnus Spree overgeplaatst werden 
naar de laagste klasse der Vakschool, waarbij aan 
de eerste op het hart werd gedrukt zich voortaan 
66k flink toe te leggen op de theoretische vakken ; 

Gusla Mulder, Cornelia Mater en Lion Solser werden 
verhoogd naar de 2de klasse der Voorbereidende 
School. De laatste zou evenwel het volgend 
jaar niet voor plaatsing op de Vakschool in 
aanmerking kunnen komen, wanneer hij over 
het algemeen niet meer inspanningen vlijt be
toonde. 

Aan Dr. N. P. Kapteijn, die onze inrichting verlaat, omdat 
Rekenkunde van de lijst der vakken van de Voorbereidende 
School is geschrapt, werd bij monde van den Hr. jean 
Browne eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor 
de bewezen uitnemende diensten. 

De Direcleur, 
AMSTERDAM, 8 Juli 1891. S. J. BOUBERG WILSON. 

UIT ONZE AFDEELINBEN. 
HARLINGEN, Maart 1891. 

Dank zij der welwillendheid van de Commissie van Be
heer en Toezicht op de Tooneelschool en de medewerking 
van den Heer Directeur dier school had onze afdeeling 
van het Tooneelverbond het voorrecht op Zondag 22 Febr. 
1.1. in haar midden een dtietal leerlingen dier inrichting 
te zien optreden: mej. BRANDT, mej. MARTHA COER DES 
en den Heer BOERSMA. Na het aardige, door de beide 
dames uitstekend gespeelde voorstukje "Wie van Iweeen" 
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van Verconsin, vertaald door Bouberg Wilson, volgden 
eenige losse voordrachten van den heer Boersma en mej. 
Brandt. Na de pauze droegen mej. Brandt en mej. 
Coerdes gedichten voor, terwijl de soiree werd besloten 
met de opvoering van De Musset's "Em Grit" naar de 
vertaling van Jean Valjean, waartoe aile drie acteurs op 
lofwaardige wijze medewerkten. 

Behalve verscheiden leden der afdeeling met hunne 
dames woonde ook overigens een vrij talrijk publiek de 
voorstelling bij, waarvan het tweeledig doel was: te laten 
zien welke vruchten de Tooneelschool afwerpt, en den 
aan~ezigen een genotvollen avond te verschaffen: -- ~it 
het bereikt zijn van het laatste voigt, dat de kenmsmaklllg 
met de Tooneelschool in hare leerlingen een aangename 
is geweest. En daarbij is wei dit result<l:at verkr~gen, 
dat onze afdeeling van het Tooneelverbond IS beveshgd. 

Aan de beide verdienstelijke leden van het Leidsche 
Studenten-Tooneelgezelschap, die zich beschikbaar hadden 
gesteld voor de bediende-rollen voegt hier een woord van 
hulde en dank. 

Niet Officieel Gedeelte. 

NOG EENS "STOM SPEL". 
In het vorig nummer van Het Tooneel las ik het stuk 

"Stom Spel", overgenomen uit de Haarlemsche Courant van 
2 Maart 1891. Antonio trekt daarin een parallel tusschen 
een muziekuitvoering voor doofstommen en een opvoering 
van L'Enfant Prodigue, die hij te Parijs bijwoonde. Aan het 
eind van zijr. stuk uit hij zijn uitbundige verrukking over 
deze pantomime. 

Inderdaad staat hij daarin niet aileen. Het stukje heeft 
zijn weg van Parijs naar Londe~ gevonden, wc::rd te AI?ster.~ 
dam opgevoerd en is, naar lk verneem, 111 studle bl) 
Le Gras en Haspels. 

In Londen is het een topic of the day. De plaatsen in 
the Prince of Wales's zijn iederen avond - en tegen 
waarlijk niet geringe prijzen - uitverkocht. De uitvoering 
staat daar, naar ik vermoed,!liet beneden die te Parijs. 
Zij b6antwoordt volkomen aan de keurige beschrijving, die 
ik in Het Tooneel las, heeft plaats in een der eerste theaters, 
onder leiding van een voortreffelijk pianist en met mede· 
werking van acteurs first rate. Hoewel ik die te ~a~ijs 
niet bijwoonde, zij het mij dus toch vergund n~ar aanl~ldlllg 
van de opvoering te Londen een enkel woord III het midden 
te brengen. 

Zonderling, dacht ik - in tegenstelling met Antonio -
daar zit nu een heel publiek, dat beschaafd genoemd mag 
worden, met ingehouden adem zich uren lang bezig te 
houden met een vertooning, die hoogstens een kwartier 
lang mijn aandacht kan boeien. Het zal wei aan mij liggen, 
want later bleek mij dat, wat ik aanvankelijk voor een 
uiting van het Engelsche publiek hield, een veel ruimer 
verspreide meening was, dan ik vermoedde. Dat is ten 
minste uit de voortdurend volle zalen in minstens drie 
groote steden op te maken. 

..zonder iemand, die soms naar wat ik ga zeggen mocht 
willen luisteren, van De Veri oren Zoon te willen afhouden, -
ik ben trouwens verreweg in de minderheid, - wensch ik 
toch even neer te schrijven, wat mijn indruk van het 
geheel was. 

Op een echt paillasserige muziek maken vier personen 
gedurende eenige uren zeer kunstige, maar zeer gekunstelde 
(lang niet eenvoudige en natuurlijke) bewegingen. De ge
schiedenis is volstrekt niet belangwekkend. Een jongmensch 
besteelt zijn ouders, loopt weg met een meisje. Het meis~e 
loopt weer met een ander weg; de jongen komt terug I? 
zijn ouderlijk huis, smeckt om vergiffenis en gaat bl) 
weigering onder dienst, na den vaderlijken zegen te hebben 
medegekregen. 

Dit alles zonder een enkel woord. Dit alles voorgesteld 



door twee Pierrots (vader en zoon), een totaal overbodige 
charge, die al de bekoring aan den eenvoud en het roe
rende der geschiedenis - toth al niet bijster groot -
ontneemt. De bewegingen zijn zorgvuldig ingestudeerd, 
geen stap met den voet, geen wuiven met de hand zonder 
correspondeerende piano·noot. De muziek over het geheel 
genomen vrij eentonig, zelfs de soldatenmarsch aan het 
slot - een soort van Turkische Scharwache - zonder 
het noodige elan ten gehoore gebracht. Eenige sentimen
teele deunen - verder een pasklaar accompagnement 
voor de studie-bewegingen der acteurs. Het geheel doet 
onweerstaanbaar denken aan »Mr. K., in his wonderful 
performances on the piano" uit een of ander cafe·chantant. 
Een beetje meer studie, een beetje schitterender decoratief, 
een beetje meer uitgewerkte muziek en vertolking -. en 
men is er. 

En heel wat meer verveling! Al die gebaren met geen 
enkel menschelijk woord, dat ze begeleidt, die eentonige 
piano-muziek in een theater - dat alles had voor mij 
iets verbazend slaapwekkends. Het was mij alsof ik doof 
was - een zeer vreemde doofheid, die toeliet de muziek 
te hooren, maar den weg voor de woorden had afgesneden. 
Ik moest mij geweld aandoen, reeds tijdens het tweede 
bedrijf, mijn oogen open te houden - en to en ik wegging 
dacht ik, dat ik mijn avond in Londen wei aan betere 
kunst had kunnen besteden en aarzelde niet dit s/om spel 
op. den duur een allers/oms! spel te noemen. 

Nog eens: het zal wei aan mij liggen. Maar nu Antonio 
komt om te zeggen dat hij »almede de vernieuwing der 
dramatische kunst in zoo iets zou willen zoeken", nn wordt 
het mij wat al te kras. Dergelijke niet onverdienstelijke 
circns-aardigheden worden door den een gegouteerd, door 
den ander niet; nu zij evenwel als »hoogere kunst" worden 
aangebeden en een belangrijke rol ervoor bestemd wordt 
in de kunstgeschiedenis - nu zou ik weI willen vragen 
of de groote ingenomenheid met een kunstige vertooning 
den schrijver geen parten gespeeld heeft. Het gaat toch 
waarIijk niet aan het menschelijk woord in de tooneel
speelkunst zoo maar over boord te werpen - alsof het 
er niet het voornaamste element van vormde. Mij dunkt 
dat met dat menschelijk woord aileen, zonder gebaren, 
costumes, decoratief, mise-en-scene, samenspel, zelfs nog 
een tooneelspeelkunst denkbaar zou zijn - zonder de stem, 
onmogelijk! 

De lofzang, door Antonio aangeheven, lijkt mij daarom 
overdreven, de concIusie onaanneembaar toe. Ik vind het 
zeer onaangenaam stortbaden uitgegoten te zien over de 
een of andere verrukking. Waar die evenwel naar mijn 
meening de perken zoover te buiten ging, dat zij tot kunst 
stempelde, wat slechts kunstenmakerij mag heeten, geloofde 
ik het »audi et alteram partem" te mogen toepassen en 
aan een andere meening Ulting te mogen geven. 

P. v. D. 

BOEKAANKONDIGINGEN. 
Mij werd ter beoordeeling toegezonden De pesst"mz'st, eell 

akt door V AN MANE, uitgegeven bij J. E. Buschmann te 
Antwerpen. 

Dit stukje heeft als motto »Rire est Ie propre de I'homme" 
van Rabelais. Ik hoopte dus heusch mijn lever eens een 
fiinke schuddingskuur te laten ondergaan, en zette me aan 
het lezen; maar het was mis. Ik yond de klucht eenvou
dig beneden nul. Misschien intusschen mis ik wei het 
zintuig dat noodig is om dergelijke kUllstwerken te appre
cieeren; gaarne stel ik derhalve het boekje ter beschikking 
van diengene onzer lezers die op dat punt meer begaafd 
is dan ik en bereid is een met redenen omkleed oordeel 
erover uit te spreken. 

Amsterdam, Maart '91. M. B. MENDES DA COSTA. 
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POT-POURRI. 
BEROEMDE TOONEELSPELERS MET GEBREKEN. - Over dit 

onderwerp zou heel wat te vertellen vallen; enkele voor
beelden vinden hier een plaats. 

MOLIERE werd voortdurend door den hoest en een soort 
hik geplaagd, hij slaagde er in daardoor komische effecten 
te bereiken en de toeschouwers te misleiden met hetgeen 
hem zoo hinderde. 

Zijn kameraad BEJART liep mank; van daar de traditie 
om Harpagon kreupel te laten gaan, welke soms nog ge
volgd wordt. 

RA YMOND POISSON, die Crispin creeerde, stotterde, en 
met z66veel succes, dat een eeuw lang aile Crispin's zich 
verplicht rekenden eveneens te stotteren. 

V olgens zijn tijdgenooten, was de beroemde LEKAIN 
terugstootend leelijk; zijn kin was versierd met litteekens 
en zijn neus half weggevreten door de pokken; ook zijn 
gestaIte was verre van onberispelijk. Zijn nobel spel deed 
echter alles vergeten en door handig gekozen kleeding en 
grime wist hij zijn gebreken dermate te verbergen, dat de 
toeschouwers - en zelfs de toeschouwsters -- wanneer hij 
optrad, vaak uitriepen: »Qu'il est beau!" 

DOMINIQUE had een onaangenaam keelgeluid, »een stem 
als een papegaai", schrijft een auteur van de I8de eeuw. 
Hij wist er echter het publiek aan te gewennen en zich 
te doen toejuichen; zijn opvolger THOMASSIN »dut prendre 
des precautions extremes pour se faire pardonner cette ab
sence d'infirmite naturelle". 

De engelsche acteur FOOTE viel van zijn paard en brak 
zijn been; na de amputatie speelde hij als jeune premier 
met een houten onderdaan. 

In 1829 speelde DERIGNY den kIalade imaginaz're; sedert 
een jaar was hij geheel verlamd en moest ondersteund 
worden, terwijl het publiek in geestdrift kwam over de 
verwonderIijke natuurIijkheid van zijn spel. 

De eenoogige GRANGER deed door dit gemis de zaal 
daveren van het lachen. 

Enz., enz., enz. 

INGEZONDEN. 
Aan de ~edaeHe van »Het Tooneel". 

In het verslag dat de Opreehte Haarlemsehe Courant geeft 
over de Vergadering van het Tooneelverbond op 15 April, 
staat : dat, volgens de meening des heeren Simons, er »geen 
blad ten onzent zijn zou, dat - daartoe in staat gesteld
niet bij voorbaat zijn lezers op het be lang eener premiere 
zou willen wijzen." 

Toen Ibsen's Wilde Eend voor het eerst in Den Haag 
zou vertoond worden, achtte ik het wenschelijk om eene 
korte uiteenzetting van dit waarIijk niet gemakkelijk te 
vatten stuk onder de oogen van het publiek te brengen. 
Ik zond mijn opstel naar Het Vader/and, maar ontving het 
terug met de opmerking, dat de gewone Verslaggever voor 
het Tooneel het stuk wei uiteen zetten zou na de ver
tooning, terwijl eene voorafgaande beschouwing ervan on
noodig geoordeeld werd. 

Het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage was minder 
angstvallig en nam mijne uiteenzetting op. 

Uw DienStwillige 
Den Haag, 17 April 1891. ARNOLD ISING. 
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ADVERTENTIEN. 

NHHLMEIJHR'S Ka~in~t IDkt 
is preferent boven aIle andere Inktsoorten, 

hij is bij aile soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. 

Nodoplandseho Kabioot-Ioktfabpiok 
NEELMEIJER & CO, 

APELDOORN. 
" ~~-~~ 
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