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TOONEELSCHOOL. 

In de Commissie van Beheer en Toezicht is de plaats 
van Prof. G. A. van Hamel, die zitting had als gede!e-
geerde van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 
ingenomen door Mr . .T. A. Levy. 

De cursus 1893/94 aan de Tooneelschool. 
Zaterdag 2 Sept. jl. zijn aan de Tooneelschool van IO 

-4 uur de toelatingsexamens afgenomen voor den cursus 
1893/94. Opgegeven hadden zich daan'oor, in den loop 
van 't jaar, 22 candidaten. Hiervan schreven echter af, om 
zich 't volgend jaar eerst aan een examen te onderwerpen, 
'wee, terwijl 'wee anderen te kennen gaven, dat zij afzagen 
van hun voornemen zich voor het toonee! te bekwamen. 
Drie bleven zonder nadere kennisgeving weg, en vier wer-
den tevoren reeds geheel ongeschikt bevonden. EfJ adspi-
ranten kwamen dus op; maar van deze werden reeds v66r 
den aanvang 'wee wegens onvoldoende voorbereiding terug-
gezonden. Van de negen overige slaagden twee niet voor de 
Voorbereid. School en !wee niet voor de Vakschool. (Onder 
deze beide laatsten beyond zich een leerling der Voor-
bereid. School, die nu dus aldMlr de lessen zal blijven vol-
gen). Jeannette Me9'er en Willem Dencker' konden niet tot 
de laagste klasse der Vakschool toegelaten worden, maar 
werden wei aangenomen voor de V oorbereidende School; 
P. Aug. Morin slaagde voor de Voorbereid. School; Mej. 
Ku/scheidt- Wilson en Mej. III/hoff voldeden Ie harer aanne-
ming als hospitanten. 

Johanna Vereul, die om tot ld. I der Vakschool bevor-
derd te worden, herexamen had af te leggen in N ederlandsch 
en Fransch, werd bevorderd. 

Maandag 4 Sept. zijn de lessen hervat, met elf leerlin-
gen en drt'e hospitanten. 

Op de Voorbereidende School bevinden zic!!: 
Christz'ne Staas, Jail van D0771711 eim, Jea1Z11etle frIelier, Wit

lem Denckert en August Morin; 
leerlingen der Vakschool zijn: 

Ie kl. Johanna Vereul, Jan Wmsllla, Rz'ka Hoppl??' en 
LOUIS ChrisP9'n-
3e kl. Caroline van Dowlme/en en Jacques Cooren,Rel. 

NB. De tweec\e klasse Vakschool ontbreekt dit jaar. De 
laagste klasse Voorbereid. School is voor dezen cursus 
gesupprimeerd. 

Als hospitanten volgen de vaklessen: 
Mej. Ku!scheidt- Wilson, Mej. Imhoff en wederorn de 

Hr. Chr. Jaeger. 

De Leerares in Fransch aan de Vakschool, Mej. S. F. 
Spmgler, en de Hr. A. Re9'ding. Leeraar in Costuumkunde, 
hebben hun ontslag genomen en zijn vervangen, res pec-
tievelijk door den Hr. Dr. J. J. A. A. F'rantztll en den 
Hr. Gerard Muller. Afzonderlijk onderwijs in Aard-
rijkskunde aan de Voorbereid. School wordt niet meer 
gegeven; vandaar dat aan den Hr. A. D. Hagedoorll eer-
vol ontslag moest worden toegekend. 

De in Juli eervol ontslagen en geC\iplomeerde leerling 
H. K J'eune is geplaatst bij het gezelschap van de HH. 
Kreukniet en Poolman. 

De Directeur van de Tooneelschool. 
S. J. BOUBERG WILSON. 

(Wegens plaatsgebrek moet het Programma van het 
Onderwijs tot ons volgend nummer blijven liggen). 
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Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 

Multatuli's Vorstenschool in "het Paleis." 
Waar eindigt gepast ze!fvertrouwen en begint de overmoed? 
De grens is dikwijls moeilijk aan te wijzen. 
Voorzichtige broertjes zeggen soms lenkweg: De over-

moed begint waar het succes ophoudt. 

, 
De Koning van den Heer Schwab miste het luchtige, 

! ook wei wat het aristocratische; deze vorst had een me-
lancholiek tintje, iets anders dan we gewoon zijn, maar 

! weI te verdedigen, wanneer men de slotwoorden van het 
stuk als meer wil beschouwen dan een goede bedoeling 

, wnder veel kans op verwezenlijking. De Heer Schwab 
heeft eer van zijn werk. 

Als zij gelijk hebben, dan heeft de Heer Chrispijn de 
grens niet overschreden, toen hij als Directeur van de 
N ederlandsche Tooneelvereeniging begon met niets minder ' 
dan Multatuli's Vorstmschool. 

Van Huisde was heel, heel zwak, misschien weI de 
7.wakste. Waarom het geestige stukje van blijk en schijn, 
en schijn en blijk niet gekopieerd van een kranig voor-
heeld, wanneer men er toch niets anders voor kon in de 
plaats stell en ? 

Kopieeren is in zulk een geval waarlijk geen schande; 
dit scheen Von Schukenscheuer (de Heer Van Westerhoven), 
ook te vinden en hij hootste na, niet wnder succes. Hij heeft succes gehad en ten deele een verdiend succes, 

want vooral als geheel had de voorstelling van den tweeden 
September II. veel goeds. 

Daarmede willen we niet ge7.egd hebben, dat we de 
keus onvoorwaardelijk toejuichen. Zeker, het maakt een 
fermen indruk, wanneer een jonggezelschap zich aan de 
vertolking van een werk als Vorstenschool waagt, maar voor 
cell ondernemend troepje, dat zich vooral op samenspel 
wil toeleggen (naar men beweert), zou weI eell geschikter 
stnk te vinden 7.ijn geweest dan Multatuli's werk, waarin 
enkele personen op den voorgrond moeten treden en waarvan 
gehee! Nederland 7.eer verzorgde opvoeringen heeft genoten 
door een ge7.elschap, dat in den dienst voor Douwes Dekker 
is vergrijsd. 

Te Rotterdam bijvoorbeeld heeft menigeen gemeesmuild 
toen hij hoorde welk waagstuk de Heer Chrispijn ging 
ondernemen; wie de voorstelling bijwoonde, zal moeten 
toegeven, dat hij zijn sarcastische belangstelling veilig had 
kunnen thuishollden, want de opvoering had niets be-
lachelijks. Niets belachelijks, men schatte dezen lof niet 
Ie gering; waar het Vorstenschool geldt, staat dit gelijk met 
veel, vee! goeos. 

In de eerste plaats marcheerde alles vlot, geen gapingen, 
alles sloat en vol ambitie streden allen zonder onderscheid 
<len zwaren kamp. 

Een enkel woord over een paar kleinigheden, afwijkingen 
van de opvoeringen door het gezelschap Le Gras & Haspels, 
onbeduidendheidjes als men wil, maar, bij een standaard-
werk als dit, niet zonder beteekenis. In het tweede bedrijf 
zong Spiridio het liedje van den nachtuil bij de piano, 
hetgeen een niet ongeschikte aanleiding schonk om de 
grlJcpeering af Ie wisselen. Halfdonker was het tooneel 
gedurende de eerste afdeeling van het vierde bedrijf; juist, 
want de kleine lamp kan bezwaarlijk Hanna's kamer ge-
heel helder verlichten. De voordracht van het gedicht 
kon ons minder behagen; Hanna ging niet vooraf zien of 
Puf's spruit sliep; ze keek van haar stoel af naar de wieg 
en stapte er eerst heen, to en Albert zijn stem erg verhief. 
Waarschijnlijk om te vermijden, dat de Koningin eenigszins 
naar den achtergrond gewend moest spreken, was in het 
laatste bedrijf van Huisde vlak tp.genover haar geplaatst 
als rechterguide van de sectie-Hanna-Albert-Herman, terwijl 
de hofdame aan het tafeltje bij de Koningin zat: een o. i. 
leelijke schikking en evenals de vorige opmerking in strijd 
met de aanwijzingen der brochure. Bij het knielen - niet 
met de handen op den grand - kwam van Huisde ... maar 
genoeg; verlaten we dit zijpaadje. 

Dat de rol der Koningin te zwaar was voor Mevrouw 
Schwab kon men vooruit weten. Zij bleek ijverig te hebben 
gewerkt. maar er sprak te weinig hart uit de ontboezemingen 
dezer dwepende jonge vrouw. Het was correct, hoewel 
met niet veel nuances, maar de stem dezer act rice is te 
klein en te scherp om bevrediging te schenken. De groote 
scene met van Huisde was het beste en alles te samen 
genom en , gelet op de verpletterende moeielijkheden die de 
partij zoo kwistig biedt, een lofwaardig pogen. Zonder van 
komplimentjes·jacht beschuldigd te mogen worden, kllnnen 
we er bij voegen dat we een goede Koningin zagen . 

Miralde en Hesselfeld hinderden niet; de laatste 
sprak zijn: 

Louise's Rust is hif gelegen, 
niet minder, maar stellig niet beter uit dan we gewoon zijn. 
Bescheidenlijk speelde de Directeur-regisseur de kleine rol 
van Spiridio; opgewekt. luchtig. een tikje meer distinctie 
wu echter niet geschaad hebben. 

Mejuffrouw Van der Lugt gaf een zeer gocde Hanna; 
enkele oogenblikken gaf ze te veel en struike!de wei eens 
over de woorden. maar het doet goed jonge krachten 7.ich 
eens te zien geven met hart ell ziel. Matiging is stellig 
een groote deugd, bij onze tegenwoorclige jeugdige artisten 
is echter flink durven zeldzamer en daarom moeten we 
niet dadelijk naar den domper grijpen, al eischt de billijkheid 
het woordje teo • 

In hoofdzaak geldt hetzelfde voor den Heer Alexander 
Faassen Jr. (Herman). Indertijd vestigden we reeds de 
aandacht op dit jongmensch en blijven bij onze gunstige 
opinie. Nog veel te leeren, maar de kern schijnt goed. 

De Heer Ternooy Apcl heeft iets droogs in stem en 
spel, dat hem op bizondere typetjes aanwijst; Landsheil 
viel eenigszins in het genre, Albert al heel weinig en 
lie vcr had het toch reeds ontooneelmatige vers bekort 
moeten worden. 

Om nog even op de hofkringen terug te komen, Mevrouw 
Kleij was een pass en de Koningin-Moeder en Mevrouw 
Ternooy-Apel (De Walbourg) nam goed deel aan de hande· 
ling, al telt ook haar ral slechts weinig woorden. Puf, 
Weiss en de vier lakeien waren voldoende, zonder meer. 

Ziehier enkele opmerkingen over de verschillende spelers, 
waarna we willen herhalell dat het ensemble goed was. 
Ais regisseur heeft de Heel' Chrispijn een flink stuk ge-
leverd. Natuurlijk verre van volmaakt en we laten liever 
aan anderen het genoegen nu reeds toost-achtige ont-
boezemingen en profetieen ten beste te geven. Maar be-
wezen mag het heeten, dat met dit troepje wat is uit te 
richten en gewenscht mag worden dat de Heer Chrispijn 
zal toonen dit te blijven kunnen. Voar cen begin dus 
waarlijk geen mager resultaat. 

En Vorslenschool is nu ook door een Amsterdamsch ge-
zelschap opgevoerd; \'oor zoover ons bekend, was dit nog 
nooit geschied. Dit blijft cen mooi feit, al was misschien 
het stuk voor dit troepje niet zoo geschikt, een triomf 
voor Multatuli, dat de kring zich steeds vergroot van hen, 
die de heerIijke taal bewonderend, e1kander toeraepen: 

floor flOe z'n kracht, i1l stormen sprekelld, 
AIel dondrend schuinz oj rots en klippe1l {n-el'end, 
O.! . .. lz'eJ1i/k m1t nn lend, enl7i'en lang 
Zich oplost in !le" enklen zang. 

Rolle/'dam, 15 Sept. 1893. JEAN VALJEAN. 

UIT DE MAASSTAD. 
De Koophandel Villi Antwerpen bevatte onlangs een zeer 

vermakelijk opstel, waarvan de N. R. Ct. de meest belang-
wekkende gedeelten heeft medegedeeld. De schrijver, cen 



grimmige Vlamiug, werpt in het strijdperk een handschoen 
van niet aJledaagsche grootte; wii wz/lm met pochm ~f!lijk 
onze waarde Noorderbroeders, maar en passant breekt hij 
toch maar over alles in Holland den staf, om met den 
kosteJijken uitval te besluiten: ... maar hi;" verged, of wee! 
Ide/, dat men er S01llS in !fine week vier meuwe stu.Men op 
zi;"ne poo/til zd, en dit no;; al beh(}or/iik, dus IS er toch zoo 
geen bijzondere redm am te wallhopen. Dat zij het maar ems 
in Holland beproeven, by·voorbeeld he! gezelschap van j. C. de Vas. 
Gam maalld zouden ztj" he! volhouden. 

Dat nog al behoorlY·k op pooten zetten van een stuk is 
guud waard!!! 

Wie aanvaardt de weddingschap? Vier nicuwe stukken 
in cen week, waarom niet zeven? Elke week telt toch 
zeven dagen. 

Wie durft? U, 1 an C. de Vas, op wien onze zuidelijke 
broeder zoo bizonder gebeten schijnt? Niet? En dan 
durft u u artist noemen! 

De buiging voor he! tooneelgeze!schap Itil de Aert-llan-Nesstraat 
Ie Rotterdam is niet zonder beteekenis. 

Wij konden de verzoeking lJiet weerstaan dezen vcr-
bolgen Vlaming even aan tc IGlarten en wenschen te verklaren, 
dat hij slecht op de hoogte i~, dat het niemand in de 
hersens zal komen de verdiensten van vele Belgische artisten 
te ontkennen, zelfs te vcrkleinen. Gaarne brengt elkeen 
llUlde - om ons tot de levenden J;c bepalen - aan kun-
stcnaars als Bcersmans, J onkers, Cuypers, Verstraete; 
Inaar uw repertoire, uw oorspronkelijke stukken ... neen, 
geachte zuideJijke broeders, hct is misschicn ecn gebrek in 
onzen smaak, maar dat is geen spek voar onzen bek. 
Heusch, het is nog too gek niet, dat Belgie en Holland 
gcscheiden zijn, al wil men op congrcssen vaak drinken 
en klinkcll op samcnsmelting en allerlei droomen, die naar 
wij hopen nooit verwezenlijkt zullcn worden. 

»Mis, te veel rechts," zcide een Duitsche Prins, nadat 
hij een poedel had gemaakt. 

»De sc!lijf hangt tc veellinks, uwe Hoogheid," antwoordde 
een hoveling. 

Zulk cen hovcling i!'J onzc Vlaming niet, zelfs is hij niet 
hoffclijk, want wat hij zegt over Lucz"e, het nicuwe werk 
van Mevrouw Snijder van Wissenkerke is bar onbeleefd. 
Dan was men tijdens het Taal- en letterkundig congres 
tc Arnhcm wellevender; want, hoezeer men ook op de 
zittingen de nicuwcre Icttcrkunde trachtte ovcr de kling tc 
jagcll en dcn eecl van trouw aan hct oude hernieuwde, 
,aan het oude hemieuwdc, klopt clat?) tegenover de talent-
volle schrijfster van Lotos werden aUe vormen in acht genomen. 

Zclfs mecr. 
Want ontdaan van fceststemming en congres-geestdrift, 

blijft er van LucIe hclaas niet vee!. Het doet ons groot 
Iced dat Mevrouw Snijder dlt drama heeft doen opvoeren, 
dat haar vtienden het haar niet ten sterkste hcbben afge-
raden. Lotos was, trots aile fouten, een fraai, nobel 
gedicht, Lucie lijkt geknutseld, stukgewijs opgepcuterd, wei 
dikwijls verradende een fijn artistieke hand, maar missende 
den wijdcnden adem van de kt1:mt. .. 

Men IlCeft het ons aan het emd van het vonge selzoen 
bijna euvel gedllid, dat we kort war~~ over e~l: werk, dat 
ons mislukt tocscheen, maar waarhJK, de cntIek behoeft 
o. i. niet als beul op te treden en waar de gebreken h.~lder 
vooruitspringen !leeft zij ze niet nog eens extr~ na te .wIJzen. 

Dat de handeling niet nieuw mag heeten, IS stclhg geen 
overkomelijk bezwaar, maar ergcr vinden we het dat .de 
personcn vreemden voor ons blijven, dat .groo~e en .klemc 
toevallighcden plus voorgevoelens de geschlcdellls afspmnen, 
pat in het eerste bedrijf alles holderdebolder g~at, dat !let 
.eerste en het laatste bedrijf beide met een dlenstbodcn-
praatje beginnen; dat de dialoog lang niet zoo fri~ch is 
als III palos ,. dat alles aileen gericht schijnt op het slot-
moment. Maar - en deze maar ten goede - dat moment 
is mooi, machtig mooi. Lucie, ten onrechte of gedeeltelijk 
ten onrechte verdacht zoekt zicq te rechtvq.q.rdigen. Men . ,. I 
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~!I, men kan haar niet gelooven, dat gevoelt ze. Slechts 
cen kan haar rechtvaardigcn: Aernout! Maar als ze tot 
hem wil gaan, treedt zijn vriend naar buiten: Acrnout is 
dood ... ! Hij kan haar niet vrijsprekcn. En met dat 
vreeselijke, ijle niets blijft zc; de familie weent bij den 
7.Oon, zij zinkt ineen voor dc gesloten dem, symbool van 
haar geluk, van haar eer. 

Wie zoo iets kan scheppen, moest een stuk als Lucie 
niet laten opvoeren. Maar tevens, van iemand die zoo 
iets kan scheppen wachten we beter, spoedig, heel 
spoedig beter. 

Hoe ongunstig onze meening over dit drama ook moge 
zijn, bij betere opvocring had er vrij wat meer van kunnen 
terecht komen. Ja, de opvoering heeft ons zeer teleurgesteld. 

Mevrouw Rossing--Sablairolles blijft nog een vreemde 
bij het Tivoli-gezelschap, dat zijn kracht en glorie vond in 
eenvoudig, intiem samenspel. Zij speelt in geheel anderen 
stijl, laten we liever zeggen: zij speelt komedie, terwijl de 
anderen de personen voor ons doen leven. Of schoon de 
partij van Lucie waarlijk genoeg gelegenheid biedt den 
toeschouwer tc pakkcll, heeft Mevrouw Rossing ons slechts 
cen oogenblik getroffen, nl. in het tweede bedrijf, wanneer 
in haar liefde iets moederlijks doorglanst, als ze gemcrkt 
heeft, dat Aernout te laf, te klein is om haar liefde-ideaal 
te omvatten; dan strijkt ze hem over de haren met iets 
lief teeders, alsof ze vergeving vroeg, dat ze haar vriend 
tot het begrijpen van haar hartstocht in staat heeft 
kunnen achten. 

De grime was niet gelukkig en bepaald storend in het 
laatste bedrijf; aan een dame met zulk een krijtwit gelaat, 
zou de Heer van Hoogduyne waarlijk niet 7.Ooveel kompli-
mentJes hebben gemaakt. 

Aan het talent van Mevrouw Rossing twijfelen wc niet, 
al zijn haar Nora en haar Lucie verre beneden onze vcr-
wachting gebleven i zij toone zich nu spoedig kunstenares 
rioor zich bij het gezelschap te doen inlijven, door onnatuur 
over boord te werpen, niet in de zaal tc spelen en vooral 
ook door haar uitspraak te zuiveren. 

De rol van Mejuffrouw Mina Sasbach (Ada) werd ge-
speeld door Mevrouw Van Bienc- Poolman. Waarom? 
Vergeefs zoekt iedereen het antwoord op dcze vraag. 
Mevrouw van Bicne deed haar best, maar kon het jeugdige, 
gauw jubelende en gauw schreiende bakvischje niet voldoende 
weergeven. 

Mevrouw Van KorJaar was als de liefhebbende, zorgvolle 
moeder erg goedig lief, maar onnoodig burgerlijk. 

Van de heeren valt meer goeds te zeggen. Hun rollen 
zijn niet bijster belangrijk, maar lof verdient niettemin de 
Heer Royaards voor zijn hartstochtelijk, fijn beschaafd spel 
als Aernout de zwakke jongman, terwijl de Hecr De Vos 
van den o~den heer Van Hoogduyne een verdienstclijk 
type had gemaakt. Ritmeestcr De Wae;t. blijft een s~hilll; 
houvast had de Heer Alex. Faassen wellllg, maar hI] kon 
gedistingeerder wezen. . . 

Het nastukje 0, lIIY·llheer f waren we met ITl dc ge\~gen. 
heid te zien· naar we hoorden, is hct een dramatIsche 
bewerking va~ Gondinet's Oh, lIE01lsleurf door Mejuffrouw 
Alida Klein zoo verdienstelijk voorgedragen, en heeft 
Mejuffrouw Mina Sasbach haar dankbaar rolletje hecl 
aardig gespeeld. 

24 September 1893. JEAN V ALJEAN. 

TljDBESPIEG ELING EN. 
Het scizoen gaat weer aanbreken - het »groen" ontlui~t 

weer aan de tooneelboomen. De aandacht van velen IS 
erop gespannen, of het frissche natuur zal zijn, die wij tc 
zien krijgen, of broeikasproducten, welken ook cJeze lentc 
niet zal batcn. Maar men gevoelt althans dat cr ,:,eran-
dering aan de lucht is. Het »N ederJandsch. Tooll~el heeft 
bij zijn zwerftochten langs het Leidsche plelll melllgen duw 



moeten verdragen en kan nu, gesterkt door al of niet wel-
willende raadgevingen van al of niet bevoegden, aan het 
werk tijgen. Chrispijn (zonder Loman) verbaast de kleine 
schare van ingewijden met het feit, dat zijn opvoering van 
Vorslenschool »toch heusch nogzoo kwaad niet is," In 
Rotterdam woelt de storm in het glas water - ef!n orkaan, 
niet zoozeer opgestoken en aangeblazen naar aanleiding 
van den kunst als ter oorzake van den kuns/maar. En 
intusschen vat een bezadigder hand, dan die van den ver-
ongelijkten philo-Rus in de Telegraaf - wiens niet altijd 
even juiste aantijgingen het Tooneelverbond in het afge-
loopen seizoen te verduren had - de pen, ten einde in de 
September-aflevering van De Tijdspiegel de malaise te be-
spreken, heerschende in de gelederen der Tooneelverbonders. 

»Lucius" spaart hen niet. Hij heeft reeds zestien jaren 
in hetzelfde tijdschrift al wat er merkwaardigs voorkomt 
op het gebicd van het nationaal tooneel besproken; hij 
spreekt dus kalmer en wellicht met meer ervaring en be-
voegdheid dan de schrijver van Dora Kremer deed. Hij 
spaart de leden van het Verbond niet en terecht - waar 
hij meent op te merken, dat zij hun lidmaatschap als een 
abonnement op eenige deftige tooneeluitvoeringen be-
schouwen. Maar ook het groote lichaam als eenheid en 
zijn Hoofdbestuur treffen zijne bedaarde verwijten. Zij zijn 
in hoofdzaak de volgende: 

In de groote verwarring, die er op kunstgebied heerscht, 
»begonnen met realisme, voortgegaan met naturalisme, en 
thans tot symbolisme gevorderd," heeft het Tooneelverbond 
den grooten weg der ware classieke kunst verlaten. En 
het Hoofdbestuur en het bestuur van de Tooneelschool 
zijn met al die winden van leering meegegaan. "Van Zola 
»tot Ibsen, van Ibsen tot Maeterlinck is het groote lichaam 
»zonder eigen stuur het geschetter der reclameblazers ge-
»volgd." Zoowel die richtingen als de waardeering laten 
Lucius onverschillig. Aileen - dat de toongevers met al 
die nieuwigheden blindelings meegaan, is gevaarlijk voor 
de groote massa der leden van het verbond, die wei de 
schoonheden gevoelen van eell classiek tooneelstuk, maar wie 
de excentriciteiten van die tijdelijke verschijnselen koud laten. 
Vandaar voor een groot deel het verval del' afdeelingen. 
»Wanneer zij (de toongevcrs) de eenige wettcn der schoon-
»heid als uitgangspunt van hun streven hernemen en aan 
»het gehalte der led en de vroeger betoonde aandacht weer 
»gaan wijden, houd ik mij overtuigd dat aan den afval wei 
»paal en perk te stell en is." Ook bij de opleirling der 
leerlingen is s(udie van meesterstukken, die aan de hooge 
eischen der schoonheid beantwoorden verre te verkiezen 
boven dressuur op excentriciteiten. 

Zander mij aan een weerlegging te willen wagen, die op 
volledigheid aanspraak maakt, (ik mis daartoe Lucius' er-
varing) zou ik toch allereerst willen vragen : Waaruit is 
wei die onstandvas1igheid, dat drijven met alle winden van 
het Hoofdbestuur gebleken? Toch waarlijk niet uit uitingen 
van den voorzitter op algemeene vergaderingcn, waar steeds 
met vernieuwden aandrang het doel van het verbond door 
hem op den voorgrond werd gesteld, tot welks bereiking 
men op nieuwe middelen mocht denken, maar waarbij men 
toch nimmer - volgens sommigen te weinig - den clas-
sieken weg verliet. Uit de handelingen of werken van 
andere leden van het Hoofdbestuur al evenmin, daar zij 
deels hun stem niet lieten klinken, deels, zoo zij dat deden, 
zich alles behalve blinde vereerders der »excentriciteiten" 
toonden, veel minder hun voetspoor volgden. Ik behoef 
dit dunkt mij niet . met voorbeelden te staven, want ik 
geloof dat de volle bewijslast op Lucius rust. Aan hem 
te toonen, omdat hij aanvalt, uit welke woorden het zou 
kunnen blijken dat het bestuur het lichaam zonder stuur 
heeft mede laten drijven met den nieuwen st1'Oom! 

Uit het orgaan »Het Tooneel" misschien? Aan het 
hoofd staat een redacteur, wiens niet gemakkelijke taak 
het is zijne lezers periodiek op lezenswaardige critieken, 
beschouwingen en verslagen te onthalen, maar wiens plicht 
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het niet genoemd mag worden de opmles van het Hoofd-
bestuur te vertolken; gelijk nog op de laatste vergadering 
onder algemeene instemming tegen een over de critiek van 
het hlaadje verbolgen lid werd opgemerkt. En ook zelfs 
uit zijne woorden is moeilijk de symbolist em. te herkennen. 
De hoofdbestuurders zelf hebben in dat blad hun woord 
volgens hem maar al te weinig laten blinken; uit hunne 
artikelen zal het dan ook niet blijken. Dat het Ibsenisme 
een belangrij k verschijnsel is en als zoodanig bespreking 
in het blad eischt, zal Lucius wei niet kunnen loochenen, 
al laten hem richting en waardeering beide koud! Maar 
vandaar tot blinde bewondering is de afstand even groot 
als van Ibsen tot Lucius. Ik zou den laatste wei willen 
tarten mij het officieel gesproken of geschreven woord aan 
te wijzen, waaruit de modezucht van het Hoofdbestuur, ja 
die van een Hoofdbestuurder blijkt. Het is zelfs alsol' 
dat college zich gedurende de laatste jaren een sterke 
wacht voor de lip pen hee[t gezet (anders geen gewoonte 
op tooneeIgcbied 1) om de naturalistische en symbolieke 
woelingen, die Lucius in hun binnenste veronderstelt, te 
beletten zich eenen uitweg te banen. 

Het zou mij volkomen duister zijn, welke redenen 
Lucius tot het uitspreken van dit oordeel hadden gebracht, 
indien ik niet bij nauwkeurige herlezing van zijn artikei 
een kleine schemering van licht had meenen te ontdekken. 
In een aangehaalde tirade van den voorzitter wordt geklaagd 
over het feit dat de werkzaamheden der afdeelingen voor-
namelijk hadden bestaan in het genieten van gratis-yoor-
stellingen en in het uitreiken van hansen aan toonee!-. 
jllbilarissen. In parenthesi voegt de schrijver hieraan toe: 
»trouwens ook een der voornaamste uitingen van de werk-
»zaamheid des Hoofdbestullrs." En in deze »voornaamste 
»uiting" zal dan ook zeker wei het bewijs gezocht moctcn 
worden, dat het Hoofdbestuur voor de excentriciteiten 
van den dag partij koos. 

Ga ik nu de gelegenheden na waarbij het Hoofdbestuur 
zich van dezen zijnen plicht kweet, dan bevind ik dat zij 
bestaan in huldigingen aan N ederlandsche acteurs en 
actrices en in het uitreiken van een of twec hansen aan 
Antoine. En zoo kom ik tot de conclusie - ik zie geen 
andere -- dat dit laatste feit voor Lucius voldaende was 
om de beschuldiging te uiten dat het bestuur het groote 
lichaam van den eenigen waren weg der kunst heeft doen 
afwijken . 

. Indien een feit aileen een voor <lit Iichaam zoo zware aan-
tijging moet staven, dan dient het wel een enorme misstap 
te zijn. Wat is daarvan aan? 

Antoine is niet gevierd (Jm de tooneelproducten die hij 
te zien gaf, maar ik zou bijlla7.eggen, olldanks die. Het 
Hoofdbestuur heeft met zijn hllidebet00n lliet willen volgen 
den weg. die van Zola over Ibsen tot Maeterlinck zou leiden. 
H et heeft aileen aan het N ederlandsch tooneelpubliek 
willen zcggen: Ziedaar wat een man met geringe hulp-
middclen vermag in het belang der kunst. De regie en 
nog eens de regie is het zwakste punt van OTIS tooneel; 
daarin moet verandering en verbetering komen; een flink 
per!soon, kllnstenaar en heerscher tegelijk, sta aan het hoafd 
der troepen. Aan geen persoon in Holland komt de krans 
toe, die de regie lauwert; daarom ontvangt haar de buiten-
landsche kunstenaar; mocht zij ook hier eens verdiend 
werden! 

Geen nieuwe richting werd met die bloemen gehuldigd 
ll'aar een uitnemende, krachtige, artistieke leid/ng. Wanneer 
men de actrices of acteurs van Antoine complimenteerde, dan 
zeiden deze: C'est lui! Ons komt Uw lof slechts voor een 
klein deel toe; aan hem het leeuwendeel! En dit gezegde 
mllge wat overdreven klmken, het getlligt van de groote 
gaven van den man, die zulk een samenspel als wij aan-
schouwd hebben, wist tot stand te brengen. 

Uitsluitend - en het behoefde voor Lucius geen geheim 
te zijn, want het werd er nadrukkelijk bij gezegd - gold 
het huldebewijs van het verbond den voortreffelijken regisseur. 



En volkomen was het gerechtvaardigd, want dat huldebewijs 
was in Nederland niet uit te relken; door het den vreem-
deling te schenken, ook al voerde hij wat ultra-moderne 
stukken op, bewees het Hoofdbestuur, dat het ernst was, 
die ilet altijd weer met hernieuwden aandrang deed wijzen 
op de zwakke zijde van ons Tooneei. 

Dat was het, wat op de algemeene vergadering in 
Utrecht (1891) ten sterkste uitkwamj wat het Roofdbestuur 
dreef tot zijn voorstel tot opleiding van eenen regisseur; 
wat het wenschelijk deed achten den regisseur par excellence 
te huldigen . 

Ik laat in het midden of de opleiding van eenen regisseur, 
ook al een poging, die Lucius aan de zucht tot het ver-
zinnen van »iets nieuws" toeschrijft, de vruchte.n zou af-
werpen, die de voorstellers ervan verwachten, of Lucius 
niet wellicht gelijk heeft, wanneer hij vraagt of zulk een 
onderneming aan het nationaal tooneel ten goecle zou 
komen, of velen niet terecht de beschikbare som veel te 
gering achten. Maar dit is een andere quaestie. Aange-
nomen dat de regie een zwakke zijde van ons nationaal 
Tooneel is, ligt het volkomen op den wegvan het Tooneel-
vcr bond door gepaste middelen daarin verbetering te zien 
te brengen, en is de poging van het Hoofdbestuur geenszins 
te wijten aan een schrikbarende zucht tot iets nieuws, 
maar te danken aan een juiste opvatting van zijn plicht. 
Dezelfde opvatting heeft het Hoofdbestuur ertoe geleid aan 
den heer Jan C. de Vos indertijd eenige lesuren aan de 
Tooneelschool op te dragen, aangezien men in hem algemeen 
een gestrengen en tevens artistieken leider meende te ont-
dekken. Dat alles ligt zelfs nog meer op den weg van 
het Roofdbestuur dan het bevorderen eener goede tnonee1-
critiek, al erken ik, dat dit laatste gansch niet van belang 
ontbloot is. Lucius echter verwijt het Tooneelverbond, 
dat het tot de verbetering der critiek in de eerste plaats 
het initiatief niet nam. Zien wij, wat daarvan is. 

In de algemeene vergadering van 1891 bracht de heer 
Marcellus Emants de tooneelcritiek ter sprake. Men kwam 
er na besprekingen tot de conc1usie, dat, wilde men met 
eenige vrucht te werk gaan, men zich in contact diende te 
stellen niet met den Journalistenkring, gelijk de inleider 
aanvankelijk voorstelde, maar met de schouwburgdirecties 
en met de critici. Een motie van den heer Simons werd 
ingetrokken en de zaak is toen op de lange baan ge-
schoven. Waarom? Niet door de schuld van het Roofd-
bestuur. 

Maar omdat, zoodra het bleek dat men zich met de 
tooneeldirecties in betrekking moest stellen, de zaak vproordeeld 
was. Tegenover hen mist het Roofdbestuur aile gezag. 
Toen het, na vonrloopige besprekingen, die op goeden 
uitslag deden hopen, met groote opoffering van tijd en 
Illoeite cen contract, waartoe ieder der Roofdbestuurders 
zijn steentje had bijgedragen, opgesteld had, teneinde door 
onderlinge samenwerking der directies het auteursrecht van 
buitenlandsche schrijvers beter te verzekeren en het recht 
van opvoering van hunne producten aan niet meer dan 
een tooneelgezelschap tegelijk te waarborgen - wat ge-
schiedde er toen? Toen krabbelden bijna aile directies als 
om strijd terug, sommigen met, anderen zonder eenigen 
uitleg van hunne houding - en het Hoofdbestuur bleef 
met het contract zitten, daar men met de toetreding van 
weinigen niet gebaat zou zijn. De meesten deden zelfs 
geen poging tot »gemeen overleg." 

Dat was: »ce qu'on ne voit pas." Men kan dan or de 
algemeene vergadering wei melding maken van zulk eene 
poging en van dergelijke ondervindingen, maar zij, die den 
ijver naar de zichtbare resultaten beoordeelen, spreken 
niettemin van »het uitreiken van kransen" als de >voor-
naamste werkzaamheid" van het Hoofdbestuur. 

Dit echter il). het voorbijgaan. De poging tot verbetering 
der critiek mislukte eveneens in zooverre, dat zij geen on-
middellijke verbetering in het leven riep. Er werd echter 
de aandacht op gevestigd, in sommige afdeelingen ging een 
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stem uit het publiek op tegen den dapperen ridcler: 
Recensent, en men leerde wat meer op eigen beenen staan, 
of liever, men leerde het zweren bij de krant af. Het is 
nog lang geen volle dag, maar de nacht is toch voorbij. 
Ret Roofdbestuur echter zou het met geen mogelijkheid 
door pogingen bij tooneeldirecties of critici zoover hebben 
kunnen brengen. De verbetering van de critiek is waarlijk 
niet de schuld der directies, zij is te danken aan de critici 
zelven en aan het publiek. Ret is de vraag wei ken invloecl 
het zou gehacl hebben, zoo het Hoofdbestuur zich inderclaad 
of ficieel tot de critici gewend had . Er is uit den aard 
der zaak geen zoo eigendunkelijk en vitterig wezen als de 
criticus (algemeen gesproken); en wat zou meer tot vitten 
aanleiding hebben gegeven dan een zoodanig optreden 
van het Roofdbestuur? De heer Simons zeide op de ver-
gadering in 18gl, dat hij "geen coil ega ontmoet (had), die 
»niet glimlachend over het voorstel sprak." (Over het 
voorstel van den heer Emants nl. om zich tot den Jour-
nalistenkring in betrekking te stellen). Aan een zelfher-
ziening van de critiek kan het Tooneelverbond niets doen; 
daaraan helot nu een Ahasverus weer beter dan honderd 
mondelinge ~n schriftelijke aansporingen. 

Het Hoofdbestuur deed wat het doen kon: bespreken, 
de aandacht vestigen. Geen »daadwerkelijke poging 
misschien," als Lucius verlangt; - cell poging zeker! 

Waaraan het te wijten is, dat het zoo weinig succes 
heeft, zoodra het met het werkelijke tooneelleven zich 
inlaten wil; zoodra het iets anders wil doen dan aandacht 
vestigen, vragen ter beantwoording oplossen, eereblijken 
uitreiken? Ret is reeds meer dan eens gezegd: Het Too-
neelverbond mist het ware gezag. Ret is niet het er-
kende hoofd, .niet de machthebbende, de invloedrijke »con-
frerie", die het centrum vormt van al wat in den lande 
»tooneelt." Hier klopt niet bet hart der tooneelnatie. De 
directies en vele acteurs beschouwen het als een bond van 
Iiefhebbers - gaan hun eigen gang. Zij moeten er dik-
wijls harde waarheden van hooren, en hun onbeperkte 
vrijheid, bandeloosheid soms, is hun te lief. 

Maar wat het ergste is, gelijk ook Lucius opmerkt: De 
acteurs .van den kouden grond" winnen het maar al te 
vaak van de leerlingen der Tooneelschool. Of - als een 
dier leerlingen wat verder is gevorderd en wat verwach-
tingen toelaat, dan engageert hem een directeur ell hij 
loopt weg voor het einde van den schooltijd. Een leer-
ling van het Conservatorium zou wei de hoop voor langen 
tijd kunnen opgeven eenig succes op muzikaal gebied te 
oogsten, indien hij zoo iets waagde. De tooneelleerling 
echter niet, hij loopt weg en speeJt mee en niemand denkt 
er aan, dat hij een eigenzinnige en onverstandige deserteur is. 

Dat kan wei voor een deel aan de school liggen, maar 
het ligt het meest aar. het gemis van gezag van het Too-
neelverbond. Dit vertegenwoordigt noch de acteurs, noeh 
het publiek, noch de tooneelminnaars. De algemeene ver-
gadering geeft een beeld van een groep welwillende be-
langstellenden, gerugsteund door - hOllderden begeerigen 
naar gratis-voorstellingen. Waar zullen die belangstellenden 
de kracht moeten zoeken, zoo zij werkelijk iets tot stand 
willen brengen? Bij ell,ander? - »Die Schaar ist klein" -
zoo men er maar bij mocht voegen: »doch grosz ist das 
Vertrauen" ! 

Men werpe dan niet de zware schuld oj) het Hoofd-
bestuur j veeleer (gelijk, ik erken het, Lucius ook doet) op 
de massa der leden. Of de middelen die Lucius aan de 
hand doet om hun peil te verhoogen, doeltreffend zoudcll 
zijn, is een vraag, c1ie ik later wellicht nog cens tracht te 
besprcken. Ik wensehte slechts het bestuur vrij te pleiten 
van misstappen, die een bezadigd tooneelvriend, daarom 
een des te gevaarlijker bestrijder het aanwrijft. Mocht 
mijn bescheiden repliek daartoe hebben bijgedragen! 

Leiden, 22 Sept. '93. P . v. D. 



Belangstellenden in den Arnhemschen 
Schouwburg. 
(29 Aug. 1893.) 

Het waren eenige deftige hccren uit een onzer groote 
stcden. Zij wisten wei niet wie de Vos was en wie 
Mcvrouw Rossing; maar ik houd hen toch voor belang-
:stellenden in ons tooneel, daar het mij moeite kost aan te 
11emen, dat deftige ma nnen aileen, wanneer zij gratis toegang 
luijgen, naar den schouwburg zouden opgaan. - Dc heeren 
hadden hunne vrouwen niet meegebracht. Een zei, dat. 
:zijn vrouw nooit naar de comedic ging. omdat zij zoo schrok 
°als er geschoten werd en een ander vertelde, dat z!in 
wederhelft van de meeste bl ;jspelen niet hield, wijl ze haar 
te flauw waren en van de meeste drama's evenmin, omdat 
ze die te akelig yond. 

Zij hadden ' t druk over onze artiesten en ook over onze 
tooneelschool. Aangaande de eerste zeiuen zij, dat er van 
hunne zedelijke verhefflng nog niets was gekomen, wat 
bleek nit het feit, dat zij nergens weruen ontvangen en 
van de laatste beweerden zij dat het ding niet deugde, 
daar men niets meer hoorde van eenige weinige leerlingen, 
die groote verwachtingen hadden opgewekt. 

Nu weet ik niet goed wat va or zoo'n belangstellenden 
tooneelvriend het vcrschil is tusschen ergens en nergens. 
In het hnis No. lOa Parkstraat den Haag herinner ik me 
eea zeer aangenamen Clvond te hebben doorgebracht met 
cenige leden van het gezelschap de Vos en van Korlaar 
en eenige deftige ingezetenen van den Haag met hunne 
dames, waarLij, 't is waar, naar een bewijs van goed gedragniet 
wera gevraagd. Was dat ergem of nergens? Ik hoop het 
eerste, daar het mijn eigen woning geldt. Toch zou 't 
kunnen zijn, dat onze belangstellenden aan hun ergens een 
eisch van naam, aanslag in de vermogensbelasting of anders-
zins stelden, waardoor de soort van woningen, waartoe mijn 
huis behoort, werd uitgesloten en in dit geval moet ik 
erkennen, dat het er voor onze artisten slecht zou uitzien, 
daar nationaal tooneel van »hooger op" al heel weinig te 
verwachten heeft. Evenwel .. " is 't dan juist een bewijs 
van zedelijke verhefling als men ergens wtl wordt ontvangen ? 

En nu de tooneelschool. Heeft ooit een lid van het 
Tooneelverbondbestuur beweerd, dat daar talenten zouden 
worden uitgebroeid of werd integendeel tot vervelens toe 
betoogd, dat een school aileen tot ontwikkeling kan strekken 
van de talenten, die er komen? 

Bovendien: wat is de kracht van de beweling: men hoort 
er niets meer z'an? - Wit hoort er niets meer van? - Zij, die 
aileen gratis-voorstellingen bezoeken? -- En wathoort men 
niet? - Dat de leerlingen tot sterren zijn geworden? 

Eer Sarah Bernhard het The~tre Fran<;ais verliet om als 
ster te gaan rondzwerven had men nog niet veel van haar 
gehoord. Toch had zij, werkende in het uitstekende kader 
van het huis van Moliere, v66r dien tijd zich veel meer 
dan later verdienstelijk gemaakt VOOT de kunst. Een ster 
moge nu en dan volle zalen bezorgen, op den duur doet 
zij (of hij) aan de kunst en aan haar (of zijn) gezelschap 
meer kwaad dan goed en de a rtiesten, van wie men - nl. 
de men, die aileen naar gratis-voorstellingen gaat - weinig 
hoort, zijn lang niet altijd de minsten der broederen of 
Zl1steren. 

Bc1angstellende tooneelvrienden, ik heb er op gewezen, 
dat u niet eens wist wie de Vos was en wie Mevrouw 
Rossing. Meende ik daarmee, dat die wetenschap onont-
beerlijk is voor een beschaafd man? Volstrekt niet! Ik 
wilde slechts zeggen: de heeren hebben klaarblijkelijk onze 
schouwburgen zelden bezocht. Zij schijnen dan ook te 
gelooven, dat het nationaal bloeien kan, wanneer het publiek 
thuis blijft. Dat geloof, hoe onzinnig ook, is iu Nederland 
sterk verbeid; dagelijks kan men zeer beschaafde menschen 
hooren zeggen: »naar de Hollandsche comedie; wie gaat 
daar nu heen?" En die leer, dat mm daar niet heengaat, 
berust dan liefst op een oordeel door men's vader een 
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kwart eeuw geleden geveld, want men zelf is nooit gaan 
kijken of de toestanden soms waren veranderd. 

Maar ... u blijft thuis om de dames, niet waar; am de 
dames, die niet tegen schieten kunnen en die alles of te 
fiauw of te akelig vinden. - Nu, daar weet ik raad op. 

Trekt op l1W respectieve budgetten een sommetje uit, 
groot genoeo- om er eenmaal per week van naar den 
schouwbnrg te kunnen gaan en noodigt dan den directeur 
van het een of ander gezelschap vriendelijk uit u te waar-
schuwen als er geschoten wordt of als een stuk al te flauw 
of al te akelio- is. Ik ben zekcr, dat gecn directeur weigeren 
zal dit blijk 0 van belangstelling met een wederblijk te be-
antwoorden. Eens per week of zes en twintig maal per 
seiwen is niet te veel; maar indien aUe belangstellenden 
aldus handelen, dan houd ik mij overtuigd, dat de voor-
uitgang van ons nationaal tooaeel binnen weinige jaren 
hunne stoutstc verwachtingen zal overtretfen. Bevalt u 

, dit »eens per week" niet, ze~t dan maar: eens per nieuw 
stuk, onverschillig of een hant 't mooi of leelijk vindt. 

Maar. . . valt ook dit laatste u te zwaar, blijft dan in 
's hemelsnaam ook bij gratis-voorstellingen thuis. Aan zand 
in de oogen gooien en andere huichelarij doen wij in N e-
derland al meer dan genoeg! 

MARCELLUS EMANTS. 
Harzburg, 3 I Aug. 1893. 

MICHEL SOLSER. 
Een kort woord ter nagedachtenis van dezen oven-om-

pelenden komiek mag hier ter plaatse niet ontbreken. De 
eenvoudige verschijning van Solser was voldoende om 
den lach te doen ontstaan. Dat is iets bizonders, men 
heeft het of men krijgt het nooit. Die eigenschap, waarvan 
ik de analyse niet op mU durf nemen, bestond in Solser 
met buitengewone afmetingen. Of men al spreekt van het 
drooge en korte in zijn optredcn, van zUn bewegelijkeu 
mond of van andere details, dit verklaart nog niet hoe 
juisL hij, van zoovele anderen, die dezelfde eigenschappen 
bezitten, slechts een der weinigen was, die ieder voor zich 
innemen, Ik zou wel kennis willen maken met mensch en, 
die hem hebben weerstaan. Zijn orgaan was evenmin 
sterk als zijn lichaam, hij was klein - alwecr een clement 
van het komiekc, hij was oak min of meer geetfemineerd, 
keurig in de kleeren -- was het dat dan? De stukjes, 
die hij voordroeg -- wat een prullen, hoe zouteloos soms, 
hoe laf! hoe banaal: 

»Hij is de groote - ik ben de klein e." 
»We zijn twee nette jongens maar - twee fijne." 
En toch kon Solser het z66 charm ant doen, dat we 

o deze onbeteekenende regels iterhaardelijk zouden willen 
hooren. Maar dan is hiermee ook alles gezegd. Solser 
zelf bejammerde het niet geschoold te zijn en ik mocht 
van hem hooren, dat hU gaarne een opleiding voor zijn 
kunst had gehad. Van d~t<'l.r, dat hij geen tooneelspeler 
was en ook nooit zou worden. Hij was aangewezen en 
verlangde het ook niet anders - om solo· artist te zijn. 
Het dubbel optreden met zijn vriend Chretienni heeft 
dit - niettegenstaande de goede eigenschappen van den 
andere - bewezen. 

Het laatst, dat ik hem in de Anne Jonathan, al hoestende 
zag meewerken, acteerde hij met den zakdoek in de hand 
- weinig vermoedde hij, dat hij daarmee aan vel en, uie 
hij meende te vermaken, de droefgeestige aanwijzing gaf 
van zijn vroegen dood. 

Solser, die Isracliet was, werd op 22 October 1865 te 
Dordrecht ~eboren en ovcrleed den 28 Augustus jongstleden 
te Amsterdam. r. V. Jr. 



CORRESPON DENTIE. 

Aall Mr. J. KALFF Jr., 1edtlclmrvall HET TOONEEL, 

Ie Amsterdam. 

Amice! 

\Vat heb jc gedaan! 
Ik ben pessimist, dat weet je; maar een pessimist, die 

zich de weelde veroorIooft er af en toe een illusie op na 
te houden. Natuurlijk is dat heel dom van me i want 
elken keer dat zoo'n illusie in rook opgaat, wordt mijn 
pessimisme erger, zie ik alles zwarter in dan te voren. 
Nu, je begrijpt me al : ik heb zoo pas weer een illusie 
verioren, en jij hebt daaraan schuld. 

Niet dat ik me omtrent jou illusies had g~maakt; 0 neen; 
het betrof ditmaal mij zelf. Ik kom er rond voor uit. Ik 
was pedant genoeg me te verbeelden dat ik recht had mee 
te zingen in het koor - let wei: ik zeg niet als solist, maar 
in het koor - van hen die zich een oordeel aanmatigen 
over de waarde van tooneelstukken, over de vertoonbaar· 
heid ervan, over het spel der artiesten, in cen woord : over 
tooneelzaken. En in die pedanterie was ik versterkt door 
dat men mij had gekozen en twee jaar later herkozen tot 
lid van het Hoofdbestuur van het Tooneelverbond, en door 
dat mijn mede-hoofdbestuurders mij had den benoemd 
tot lid van het Leescomite. En nu, nu maak jij me in 
eens zanneklaar, dat ik er niemendal van weet. Je hebt 
dat onbewust gedaan, daarvan ben ik overtuigd; je zou 
anders, om me te sparen, missC'hien wat minder apodictisch 
zijn geweest in je uitdrukkingen; maar des te wisser heb 
je - ik zeg het nog eens: onbewust - mijn illusie getroffen. 
Het is met haar gedaan. 

Verneem nu hoe dat vernietigingsproces zich heeft toe-
gedragen. 

Ik had je toast op de Kon. Ver. Hel Ned. Tooneel ge-
lezen, bladz. 12 I van den vorigen jaargang, een toast, die 
ongetwijfeld welgemeend was, alleek de wijn, dien je daarbij 
in je glas had, me wat verschaald, en daarna je raad be-
treffende de abonnements·Woensdagen, een raad, die me 
van bewondering voor je vervulde, want er bleek uit hoe 
grondig ook die kwestie alweer door je wa5 bestudeerd. 
Dat alles had ik gelezen, to en ik aan den zin kwam die 
luidde: ~Maar dan in's hemelsnaam geen Mot/en meer!" 

Ik verzeker je, kerel, dat ik van mijn stoel rolde; in 
figuurlijken zin altijd. Verbeeld je, ik, die betreklijk 
zoo weinig naar de komedie ga, was tweemaal naar Mol/en 
geweest, later-dags en Maandags, en had er, wat je noemt, 
genoten .... »In 's hemelsnaam geen Mol/en meer !" Ik 
kon mijn oogen niet gelooven; ik dacht aan drukfouten, 
aan het uitvallen van een paar woorden uit de kopij, waar-
door de zin een geheel tegenovergestelde beteekenis had 
gekregen; kortom ik dacht alles eerdcr dan dat je dat 
ernst kon wezen. Maar je volgende woorden: »Het is 
me een raadsel hoe iemand dat mooi kan vinden!" en de 
kranige, meer dan glasheldere uiteenzetting, in drie zinnen, 
waarom het nie! mooi was, zie, dat alles liet me geen 
twijfel meer; werkelijk had je een afkeuring bedoeld van 
het stuk en van het feit dat het stuk was gespeeld, en 
dus mij, of liever mijn eigenwaan een flinken kaakslag ge-
geven. Ik begreep dat ik me gecompromitteerd moest 
hebben door er tweemaal hee(). te gaan, al gevoelde ik 
ook nog niet best waarom. 

Niet dat ik zelf het stuk mooi heb gevonden of handig 
gemaakt; verre van dien; maar naar mijn begrip bevatte 
het een prachtrol, die over het algemeen prachtig gespeeld 
was door onze talentvolle mevrouw HOLTROP. lij was het, 
die me door haar spel er den tweeden avond had heen 
gelokt, en ik was er toen van dyn gekomen in de stel-
lige verbeelding dat zij ook de andere toesehouwers in 
verrukking had gebracht. Ik dacht dat een stuk met zoo'n 
rol er in evenveel recht had te worden vertoond als Narcis, 
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of Kean, of zaoveel andere romantische of salon·melodra-
ma's, waar men heen gaat om het spel van een artiest; 
maar ik moet me vergist hebben, want jij zegt dat het 
niet zoo is, en je bewijst dat door van de hoofdpersoon 
met gecn enkel woo I'd te spreken; dat hoeft ook niet; 
ncen; aileen van een der bijpersonen zeg je iets en wei: 
»loo'n wezen ken ik niet en begrijp ik niet, en zij inte-
rcsseert mij allerminst; zij ergert mij, anders niet." En 
als }if dat zegt, - jij die natuurlijk wezcns als de Mar-
kiezin de Pompadour uit JlrTarcis, of als de Gravin van 
Koefeld uit Kean wei kent en wei begrijpt en je voor die 
wei interesseert zander er door te worden geergerd, tenzij 
je soms van oordeel mocht wezen dat ook die stukken 
niet meer mogen worden gespeeld, ook al heeft men een 
Bouwmeester voor de hoofdrol, - als jij dat zegt, dan is 
het zoo. 

Laten de leden van het Tooneelverbond het dus wei 
weten. Ik heb studenten gesproken en jonge meisjes, doe-
toren en getrouwde dames. die buitengemeen hebben ge· 
noten, hoe\\el het stuk uit een roman was getrokken, dien 
ze niet kenden, en ondanks de vele gebreken ervan; maar 
wij allen hebben verkeerd gevoeld; jij hebt er ons van 
overtuigd. Laten dus de zalen leeg blijven als het Ned. 
Tooneel in Den Haag en elders Alol/en komt spelen! Want 
mevrouw Holtrop te zien in een rol, harer waardig, gaat 
niet aan wanneer het stuk uit een aesthetisch en littera-
risch oogpunt beschouwd zoo laag staat. 

Toen ik eindelijk van mijn ontzetting een beetje was 
bekomen, wilde ik ook weten, wat je over het spel der 
artiesten zei. En zie, toen bleek me opnieuw, hoe kranig 
jij met een paar woorden den spijker op den kop kunt 
slaan. Er stond: » V oor sommige der optredenden zijn 
»hunne prachtige rollen in de laatste twee bedrijven te 
»machtig." Meer niet. Kan het welsprekender en duidelijker? 

Wei kwam _. ik kom er rond voor uit - bij het lezen 
daarvan het duiveltje van den eigenwaan weer een oogenblik 
bij mij boven, en dacht ik: »lie, nu spreekt hij in eens 
»van prachtige roHen, dan moet het stuk toch wei wat 
»goeds hebben," maar het duurde niet lang of ik begreep 
dat achter het woord »prachtige" iets anders schuilen moest 
wat mij ontging; want zoo inconsequent kon jij niet wezen 
om werkelijk te bedoelen dat een stuk met prachlige roHen 
nooit had behooren te worden gespeeld. 

Maar hoe dat ook zij, wat heb je die woorden handig 
gekozen! Wat ken je onze artiesten door en door! Een 
leek had gedacht dat meneer A. en mevrouw B. dat hsom-
mige der optredenden" niet op zichzelf maar op hun mede· 
artiesten zouden toepassen; jij weet beter, jij begrijpt dat 
ze jouw woorden terecht beschouwen als orakeltaal en dat 
zij de bedoelde zinsnede gelezen hebbende zullen zeggen: 
»Ik ben mij bewust van de onvolkomenheid van mijn ta-
lent; misschien, neen, zeker ben ik wei een van die som
»lIlige; laat ik trachten mij te sterken, opdat niet ook 
»al)dere prachtige(?) roHen mij te machtig blijken!" En 
zoo zal die zinsnede te weeg brengen een prijzenswaar-
digen naijvcr onder de artiesten, ze zullen nog meer hun 
best doen dan tot nu toe, en als jij ze dan bij een vol-
gende gelegenheid prijst, zullen ze binnenskamers uitroe-
pen: :oIk dank u, 0 redacteur! Gij hebt mij door dat vage 
»sommige tot zelfkennis gebracht. Eere zij uw scherpzinnige 
»woordenkeus !" 

En wat nu de led en van het Tooneelverbond aangaat; 
oeh, die zullen, voor zoover ze het stuk hebben gezien, 
als onmondigen zonder eigen opinie, evenals ik, zeggen: 
.Ik heb mevrouw Holtrop bewonderd, en ik heb gevonden 
.. dat mejuffrouw Lorje haar rol met onovertrefbare cranerie 
»heeft gespeeld, vooral in het laats~e bedrijf; maar ik zal 
:odat maar voor me houuen, want misschien zijn juist zij 
»tweeen wei die sommige der oplredenden." En wie het stuk 
nog niet hebben gezien, zullen het wei uit hun hart laten 
er heen te gaan, als het ooit weer ergens wordt gegeven; 
want ze zweren natuurlijk bij wat hun wordt gezegd door 



den redacteur van hun tijdschrift, het eenige vakblaadje 
in ons land. 

Waarom ik je dat alles nll heb geschreven, en in het 
openbaar? Omdat de woorden, waarmee je mijn illusie 
den kop hebt ingedrukt, in dit tijdschrift hebben gestaan, 
en omdat ik er prijs op· stel dat de leden van ons verbond 
op de hoogte komen van hoe verkeerd miin oordeel is in 
tooneelzaken. Ze kunnen dan, wetende welk vleesch ze 
in den kuip hebben, hun afgevaardigden opdragen, wanneer 
ik aan de beurt ben van aftreden als hoofdbestuurder, mij 
niet te herkiezen. 

Het is wei jammer dat er een paar maanden moeten ver-
loopen tusschen het verschijnen van jouw critiek en van 
dit schrijven; maar daaraan was nu eenmaal niets te doen. 
Beter laat dan nooit! 

Vaarwel! t. t. 
M. B. MENDES DA Co"STA. 

Amsterdam, Augustus 1893. 

Amsterdam, September 1B93. 

A11lzce! 

Rebt gij meer illusies omtrent uzelf? Rebt gij misschien 
de illusie, dat gij fijn voelt, menschelijk leed en mensche· 
lijke smart, in het kort: dat gij medevoelt wat een ander 
mensch op zeker oogenblik voelt? Arme vriend! Dan 
zal ik u weer een uwer illusies - en ge hebt er zoo wei· 
nige! - gaan ontnemen! Ik zou werkelijk te veel medelijden 
met u gehad hebben en zou zoo wreed niet geweest zijn, 
wanneer ik niet hoopte, dat ik u eene andere illusie weer 
terug kon geven. Ge wilt immers wei voortgaan hetzelfde 
onvoorwaardelijke geloof aan mijne woorden te slaan, dat 
ge er tot nu toe aan gehecht hebt? 

Welnu dan, het is niet een verschil van inzicht in too-
neelzaken, stukken, spel of iets anders, zelfs niet eene 
verschillende opvatting van de taak van een tooneelver· 
slaggever, die ons over ilfotlm verschillend doet praten, ook 
al zijn wij het in vele opzichten eens. Gij hebt bij JJifoltm 
koel zitten kijken, ge hebt logisch nagedacht over de wijze, 
waarop het gespeeld werd en ge hebt u een gemotiveerrl 
oordeel over dat spel gevormd en het to en goed gevonden, 
nietwaar? Maar dan kan uw oordeel wei juist geweest zijn ! 
Kom, ja, laat ik maar zeggen: uw oordeel was juist. Ziezoo, 
nu hebt ge die illusie tenminste weer terug. 

Maar nu iets anders: hebt ge ook met Vere Herbert 
meegevoeld? N een,duizendmaal neen, dat hebt ge niet, 
gij niet en die jonge meisjes niet en die studenten niet en 
niemand die Molten »mooi" heeft gevonden. Als ge gevoeld 
hadt, wat Vere voelen moest, dan waart ge het stuk niet 
tweemaal gaan zien, gij wien niets daartoe verplichtte. Ik 
heb, to en ik het stuk gezien had, omdat ik er zooveel on-
begrijpelijks in yond, den roman gelezen en ik moet u 
zeggen, dat ik mijzelf, toen ik dat deed, erg braaf, erg 
verdienstelijk yond. Ik had eigenlijk het idee, dat iy. daar-
door recht kreeg op een soort medaille van verdienste 
vanwege het Tooneelverbond. Want ik verzeker u, wanneer 
ik geen tooneelverslaggever geweest was voor ons Tijdschrift, 
dan had ik het stuk niet ten einde gezien en den roman 
niet uitgelezen. . 

Ik heb in een vorigen jaargang den heer v. d. Pauwert 
toegegeven, dat er ergens een grens is aan het recel·af-
schuwelijke, die ik niet overschreden zau willen zien. Bij 
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Noodlol en Blanchette achtte ik die nog niet bereikt maar 
Mollen, hoe wei niet reeel en niet naturalistisch, gaat er 
m. i. ver, ver over heen. Dat stuk vind ik eenvoudig wal-
gelijk, passez moi Ie mot, en ik heb dan ook mij zelven 
plechtig beloofd, dat ik nooit weer een boek van Ouida zal 
lezen. Wat Ouida met Vere Herbert laat gebeuren, vind 
ik in een woord onleesbaar. Dat iemand voor zijn pleizier, als 
tegenstelling, een pot met drab big, walgelijk vuil naast een 
lotosbloem plaatst, kan ik mij nog voorstellen, dat hij dat 
vuil over die reine, witte, roerend-mooie bloem heengooit, 
dat begrijp ik niet meer, daar kan ik niet bij. Ik zou zoo 
iemand aan willen vliegen en ik heb vooral bij het lezen 
van het boek tel kens lust gevoeld om dat Ouida te doen. 
En wanneer er zoo iemand als Lady Dolly bestond, (het 
is mogelijk dat het waar is, maar ik heb zoo'n wezen nooit 
ontmoet) dan zau ik met genoegen de tijding hoaren, dat 
zij opgehangen of gefusilleerd was. 

Nu heb ik mij omtrent u de illusie gemaakt, dat geook 
verontwaardigd kunt zijn, dat ge u ook heftig kunt ergeren, 
in den trant zooals ik mij geergerd heb bij Molten. Eilieve, 
kunt gij dan rustig schrijven over wat u zoo geergerd heeft ? 

Ik herinner mij, dat ik in het derde bedrijf noch me-
vrouw Holtrop, noch Tourniaire geheel :oup to" hunne 
rollen vond; hen heb ik gcloof ik bedoeld, met die »som-
mige acteurs wier rollen voor hen te machtig waren." 
Maar precies weet ik het niet meer. ik was wezenlijk Ie 
verontwaardigd. En wanneer ge u niet zoo ergeren kunt 
als ik, dan beklaag ik u. 

Adieu! t. a. v. 
J. KAI"FF JR. 

P.S. Ge wilt mij zeker wei toestaan aan dit schrijven 
aan u een naschrift toe te voegen aan iemand, dien ge tot 
uw bondgenoot hebt in uwe afkeuring van mijn kritiek. 

De heer TACO H. de Beer heeft in de Portefeuille van 
22 Juli J893 beweerd, dat er achteruitgang in mijne be-
schouwingen over tooneelstukken is op te merken. Ik neem 
volgens genoemden schrijver, tegenover lIfollen een stand· 
punt in, »dat aan den pruikentijd herinnert, dat Rink ver-
oordeelende, omdat er slechte, booze, ontaarde menschen 
in voorkomen." Ik wil den heer de Beer gaarne verklaren, 
dat ik bij mijne beoordeelingen van de personen van een 
stuk steeds het standpunt inneem van een zekeren Lessing, 
iemand dien de heer de Beer ook wei zal kennen. 
Die meneer Lessing yond, dat de menschen in een 
tooneelstuk niet absnluut goed en niet absoluut slecht 
moesten zijn, omdat men dat in het leven ook zoo 
zelden ziet j hij meende, dat het natuurlijker was, 
wanneer die tooneelpersonen zoowat gewone menschen 
waren. En al neem ik nu niet graag op gezag iets aan, 
die meening van Lessing schijnt mij het aannemen wei 
waard. Zouroff en Lady Dolly zijn nu eenvoudig beesten, 
geen menschen meer, en Vere is, haar beetje trots daar-
gelaten, dat op haar witte vleugelen een klein smetje werpt, 
een engel. Ziedaar mijn oardeel uit den pruikentijd (Les-
sing leefde immers in den pruikentijd?) verklaard. 

Maar ik kan mij begrijpen, dat de heer de Beer het 
noodig yond iemand op zijn plaats te zetten, die het zoo geheel 
met hem oneens durfde zijn; volgens den heer de Beer is 
Mol/en: »voor de dramatische kunst een meegterstuk, (SIC I) 
dat niet gemakkelijk wordt vervangen door een stuk van ge-
lijke (sic I) waarde"! 

J. K. JR. 



Verschijnt den len en t5en van iedere maand bij TH. A. VAN ZEGGELEN eM. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen d it Tijdschrift 9 ra tis. 

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

Rrievcn en stukken, de Redactie betreflende, adresseere men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., PRINSENGRACHT 949. 
Opmerkingen betreflende de verzending en opgaven van abonnementen en advertenties in te 

zendcn aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. 

15 PCTOBEf\ 1893· XXIIle J AARGANG. 

INHOUD: 
Officieel gedeelte. Aan H.H. Afdeelings Secretarissen. - Programma 

der Tooneelschool. 
Niet-Officieel gedeelte: J v. Jr. Uit de Amstclstad (De Salon - hllle

nant, De Zeve1l nyu/dell, De Hruiloft Ie Vale",', /11 flag,'n vall 

_S_tr_lJ_ .. d_)_-__ J_. _K_._J_r_._E_' ~en~n",ie_I~lw~C~o_n_s_e:"rv_a~tO:-i_rp_. __ C_o_rr_ig_c_lI_d_Il_In_' __ I 
Officieel gedeelte. -- - _ _ _ _I 

Aall H. H. AJdeelillgs·Secretan·ssen. 
N amens het Hoofdbestuur heb ik de eel' IJ te verzoeken I 

mij v66r I November a.s. te zen den cene opgave, bevat-
tende de samenstelling van het Bestuur, den naam van 
den gedelegeerde bij de vergadering der Commissie van 
Beheer en Toezicht over de Tooneelschool en het getal 
der leden Uwer afdeeling. 

De veranderingen, die in Uw ledental hebben plaats 
gp-had, worden v66r bovengenoemden datum ingewacht bij 
den Drukker- Uitgever van het Tijdschrift, den heer Th. A. 
van Zeggelen (M. J. P. van Santen) Achterhurgwal 8.:), alhier. 

Amsterdam. ~ De Aigellleme Sectetan's, 
(Heerengracht 305) C. J. VINKESTEYN, 

13 November r893. 

PROGRAMMA VAN BET ONDERWIJS 
TE GEVEN AAI{ DE TOONEELSCHOOL 

gedurende den Cursus 1893 - 1894. 

COMMISSIE VAN BEHEER EN TOEZICI-IT. 
De HH. Prof. n. J. STOKVIS, Vool"ziller. 

Dr. C. 1. VrNKESTEYN, Olltit'r- Voorziller. 
Dr. F. L. ABRESCH, Seodaris. 

DANIEL DE L.\NGE. 
JEAN BRo\\"NE. 

Mr. r. A. LEVY. 
Mr. R. VAN DE WERI<. 

Freule E. T. BICKER. 
Mevr. E. GOMPERTZ-JITTA. 

NB. De I-I.H. V. d. Werle en J. A. Levy hebben zitting 
als gedelegeerden van de Maatschappij »Tot Nut v. 
h. Algemeen," Freule Bicker en Mevr. Gompertz als 
id. van het Comit6 der Dames-Patronessen, waartoe 
bovendien behooren Mevr. L. C. Boissevain-Toe 
Laer en Mw. M. W. A. de Gijselaar- v. Assendelft 
de Coningh. 

Directeur: de Heer S. J. BOUBERG WILSON. 

A. V AKSCHOOL. 
Onderwijs wordt gegeven door: 

Mw. 1· CHR. STOETZ . (4 u. p. w.) in 
den Hr. A. J. LE GRAS. (2 

» JAN C. DE Vos. (3 
Mej. M. SPEET (3 

den Hr. S. J BOUnFRG WILSON. 
( 15 

» 
» 

den Hr. GERARD MULLER. (II/~ » 
den Hr. TIL C. SIMONS. (2 " 

den Hr. W.J. C. DE Bd:cOURT. 
(31/~ » 

den Hr. J. M. G. E. WITT. (r » 

» ) » 

» ) » 
» ) » 

» ) » 

)) )., 
» ) » 

» ) » 

» ) » 

Sj;elop lie' ToO/ue!. 
Id. en Kunst Z'all 
Gr/il/eeren . 
Voordracht en Spel. 
Zang, Tee/wiek der 
Ademhalill{:, Uit-
sprllak en Slem
Z'orI/JZIlg. 

Leun, Voordracltl, 
Geschied. Z'flll he! 
Tooneel I!1l de 7'00-

lleellelltrkU1ltie t!II 

Neder!. sll/l/eer ell 
lelterk1t1lde. 
COSIIIIIIII k lI!lde. 
Coslltilleer klllld e, 
Hvogere lJ/illlzi:k 
ell Teekellell. 

PIllS/isdle ell 1I1z"
lIIische Oefeningen. 
£Jansen /!II Deftn. 
als boven. 



den Hr. J. J. A. A. FRANTZEN. 
(2 u. p.w.) 11\ Fransdu UzI

spraak, J(w!- tit 

Ldlerklwde. 
Mw.M.j.L.GALLAS-S\IITS. (2t/~» » ). Hoogd. Cihprllak, 

Tarz/- m Leite/
kunde, 

den Hr. H. F. VOCXlN (I » ») Ellgel.l'c/te l.iispr. 
en 'lila/. 

Mej. N. STE\lllIERIK (I I/~» » )>> COSlll1l1lLllarliell. 

Aan de Vakschool wonH alzoo 42 nur wekelijks under-
wijs gegeven. 

Overzicht van het getal Lesuren 
in de week. 

Klassen: 
Vakken: 

Spcl op het Tooneel 
Id. en Kunst van Grimccren 
Voordracht en Spel. 
Le7.en ell Voordracht 
Uitspraak, Stel1!vorming C.I Ademhaling. 
Zang. 
Hoogere lVIimiek en Costumcerkunde. 
Plastische en Milllische Oefeningen 
Dansen, enz. . . . . . . . . 
Geschied. v. h. Toollecl en de Tooneel-

letterkulloe . 
Cnstuumkunde. 
N cder!. Stijlleer en Letterkunde . . 
Fr:lIbche Uitspraak, Taal en Letter!;. 
Hoogduitsche Uitspr., Taal en Letterk. 
Engelsche Uitspraak en Taal 
Teekenen 
Costuumnaaien 

I. 

'---2 ---,J ----5'/2 

--,)'/? 

4 

I' /2 
I 

2 ---I -----] 1/2 

III. 
4 --2 --.) ----4 '/ 2 

3'/? 

2 

I' /2 

1'/2 
I --I --1'/2 

27 men 30'/2 
NB. De tweede klasse ontorecl;t. Het ollderwijs in scher-

men moet nog nader geregeld woroen. 

Omschrijving van het Onderwijs. 

1. Spel en Grimeeren. 
KI. 1. Vo6roefeningen op het tooneel: binnenkomen, 

~oopen, staall, zitten, klliclen, groeten, \'crtrekkeIl, enz" 
I~ versc,IlIllellde karakters, olEstandighcden en stijlen; 
mtdrukkmg van gemoedstoestanden. Alles dour instll-
deering van kleine, eenvoudige toonl'.elstllkjes en mo-
1I010gen. 

[KI. II. Verdere toepassing en vourtzetting vall het ae
leerde in 't eerste jaar. Studic van blij- ell toonebcl_ 
spelel~, of fragmenten daarvan, uit verschillCllde tUdperken 
der hteratuur en van verschillende volken, ()ok ter be-
oefening vall stijlkunde in spel. - Beginselen der gri-
meerkunde] . 

KI. III lJ.itbreiding van het reeos gegeven onderwijs cloor 
cle stu~he ook van d rallla's en treurspelc:n (ciassieke, 
romanl!sche en modernc). Instudeerin o van enkele be-
langrijke wilen in 11<\ar geheel. Spel in'" c()stuum en met 
grime. Samenspel. 

II. Zang, Uitspraak en Stemvorming. 
Door dit onderwijs tracht men de fouten in spraak en 

uibpraak te verbeteren, de stem te ontwikkelen, de 
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ademhalillg bij zeggen en zingen te regelen en het ge-
hoor te oefenen, zoo wei bij 't spreken en lezen, als ook 
cloor middel van den 7.ang. Zingen wordt echter niet 
aileen <tIs »middel" aangeleercl, maar nok als afzonderlijke 
kUllst beuefen(l. 

III. Lezen en Voordracht. 
Bij elit onderricht wordt eene gcleidelijke opklimming in 

acht genomen van eenvoudige tot moeilijker oefening~n. 
Het. gelezene wordt veelal geheel of gedeeltelijk uit het 
hoofd geleerd, en opgezegd of voorgedragen. Voor een 
goed Legrip wordt de stof altijd vooraf besproken en 
verklaard. 

Kl. I begint met beschrijvend, en vervolgt met verhalend 
prma; daarna komen gemaklijke gedichten uit onzen tijd 
aan de beurt, en eindelijk samenspraken. 

Kl. [II], III beoefenen moeilijker verhalend en oratorisch 
proza, monologen en dialogen uit tooneelwerken, in 
pruza en pOi'zie, en dichtstukkcn uit de classieke, de 
romantische en de mmierne school. 

IV. Geschiedenis van het Tooneel en de 
Tooneelletterkunde. 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het tooncel en 
de dramatische letterkullue bij de vuornaamste volken 
en ill de opvolgende tijden, wordt, tot een jllist begrip 
daarvan, cell overzicht gegeven van de mythologie en 
van de belangrijkstc tijdvakken van historic en literatuur, 
met bijzundere behandeling van die personen, denkbeel-
den, toestandcll en geheurtellissen, welke voor de kennis 
der clramatische letterkunde en hare geschiedenis van 
hel meeste gewicht zijn. Dit onderwijs gaat gepaard 
met cursorische leetuur van tooneelwerken en hunne 
d.')orgaande bespreking en verklaring. 

KI. I krijgt eell algemeen overzicht van de geschiedenis 
van het tooneel cn de tooneelletterkllnde; in 

KI. [II] ell III worden afzonderlijke tijdvakken en auteurs 
meer lIitvoerig oehandeld, terwijl aan het slot van iederen 
CllrSllS de techniek (wezen en inrichting) van het drama 
in zijlle verschillende soorten wordt besproken. 

V. Costuumkunde. 
Het onderwijs in dit val;, beoogt den leerlingen begrip te 

gevell van de eischen, welke aan 't cos tuum op het too-
neel moeten worden gesteld, 

fl. als bijdrage tot karakter-uitdrukking, 
U. als ollderdeel der mise-en-scene, tot verhooging van 

den indruk en weergeving van de stemming, die teweeg 
gebracht moeten w()rden, 

r. als hulp,riddel 0111 van eigen lichaamsbouw aile gebruik 
te maken. 

Te dien einde zal een kort, maar zoo volledig mogelijk 
overzicht worden gegeven van de geschiedenis van 't 
costulIm, als gevolg van klirnaat-, beschavings-, politieke 
of andere invloeden, terwijl de aldus verkregen historische 
reSlIltatcn steeds ill verband met het tooneel en zijne 
eigenaardige bellOeften zllllen worden besproken. 

\' enier zal eel) groot deel van 't onderricht oll1vatten de 
behandcling van 't modern costuum, wederom in betrek-
king tot de moderne tooneellitteratuur, en tot de met 
C()stUUI1l, als nnderdeel, te verkrijgen resultaten (kleur-com-
binatie in eigen costllum en in verband met dat der 
meoespelenden en Van decor, enz.) 
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VI. Costumeerkunde en Hoogere Mimiek. 

Aileen de hoogste [twee] klasse[ n] ontvangen hierin on-
derwijs, en weI, wat betreft de mimiek, theoretisch duur 
teekeningen te maken van 't gelaat, met het oog o]l de 
uitdrukking van hartstochten en gemocdstoestancien, en 
practisch door 't gelaat en de lichaamsdeelen te oefencn, 
standen en houdingen te doen aanncmen, groepeeringcn 
te vormen, alles naar a~lllleiding van in te studceren 
dramatische teksten. Waar clit Jloodig is geschieden de 
studien in costuum, hoofdzakelijk in de c1assieke kleeder-
clracht en die van de XVIIde eeuw, waarin de leerlingen 
zich gemakkelijk Illoeten kunnen bewegen. 

VII. Teekenen, 
als afzonderlijk yak van onderwijs beoefend, wil, naas! 

vaardigmaking van oog en hand, de aankweekinl-!; van 
den schoonheidszill, en Illoel bovcndien zooveel kennis vall 
het gelaat geven als unontbeerlijk is voor het vulgell der 
lessen ill 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 bewegingen te doen verkrijgen. Hoofd, 
romp, armen en been en worden alle afzonderlijk behan-
deld; gemeenschappelijke mimische oefeningen gehouden 
en plastische standen gevormd (tableaux vivants); het 
hanteeren van wapenen geleerd; mod erne en historische 
dansen, ook kleine pantomimen uitgevoerd. Duorgaans 
ontvangen de meisjes en jongens dit underwijs gezamenlijk. 

IX. Nederlandsche Stijlleer en Letterkunde. 
KI. I. Oefeningen in Stijl: Spreken, stellen en schriftelijke 

vertalingen uit het Fransch en Hoogduitsch. - Letter-
kunde: bespreking der verschillende soorten en vormen ; 
XIXde eeuw. 

[KI. II. Voortzetting der stijloefeningen. - Beoefening der 
Nederlandsche letteren van de Middeleeuwen en de I 

XVIde Eeuw, in verband met de algemeene literatnur.] 
KI. III. Voortzetting van 't bovengenoemde. Bijzondere 

behandeling van de XVIIde en XVIIlde eeuw. 

X. Fransche en Hoogduitsche Uitspraak, 
Taal- en Letterkunde. 

Veel werk wordt gemaakt van overluid lezen, ten einde 
eene zoo zuiver mugelijke uitspraak dezer beicle talen te 
bereiken; ook wordt proza en poczie nit het hO'lfd geleerd 
en aangehuuden, 0111 woorden, \'urmen en zins\\'endino-en 
zich vast in 't geheugen te doen prcnten. Alle lect~ur 
wordt eerst besproken, en (mondeling) vertaald. De 
keus der dramatische werken, welke vooral in de hoogste 
[twee] klasse[ n] worden gelezen, geschiedt in overeen-
stemming met en naar aanleiding van de lessen, sub. IV 
genoemd. vVaar dit wenschclijk is, worden ook histo-
risch-letterkundige toelichtingen verstrekt. 

XI. Engelsche Uitspraak en Taal. 

KI. [II], III. Het onderwijs hierin behoeft slechts elemen-
lair te blijven. Kennis der lctterkunde is niet vereischt: 
alleen wordt tnt taak gestcld eenv()udig proza te verstaan 
en, meer in 't bijzoncler, vo,)r eene jui:;te uitspraak ge-
zorgrl. - Dij genoegzamc untwikkeling cler leerlingen 
kan het underricht zich uok verder uitstrekken, en bijv. 
Shakespeare gcle7.en worden. 

XII. Costuumnaaien. 

De meisjes van de gezamenlijke klassen zijn voor deze 
lessen vcreenigd, bij welke er v(loral op gelet wordt de 
l100dige vaardigheirl te doen verkrijgell in het knippen 
van patronen en het maken ell veranderen van eenv()u-
dige costumes !lit allerlei tijdperken en van verschillende 
nationaliteiten. 

B. VOORBEREIDENDE SCHOOL. 

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

Onderwijs wordt gegeven door: 
M\\ E.HOLTRoP-VAN GELIJER C\ 
den Hr. TH. C. SIMONS. . (I 

u.p.w.) in Uitspraak, Stem
vorlllillg en Lezen. 

» » *) » T'eekenell. 
» » W.J.C.DEBdocoURT(3'/2 » » *) » Plast. en Mz"Ill. 

Oe/em·ngen. 
» J. lVI. G. E. WITT. (I » » *) » Dam'en en P!ast. 

en Ml'm. Oe/en. 
»» )) ;.Vederl.,Fransclie 

en Iloogd. faa!, 
en Gescliied. 

.(1 1/2»» *)) }\luttigem/raaz'e 
llalldzverken. 

Mw. M. J.L.GALLAS-S~!ITS. (13'/2 

Mej. N. STEMMERIK 

Aan de Voorbereidende School wordt alzoo 23'/2 uur 
wekelijks les gegeven. 

Overzicht van het getal Lesuren 
in de week. 

Klasse: 
Vakken: 

Uitspraak, Stel1lvorming en Lezen . 
Teekenen. 
Plastische en l\Iimische Oefcningen. 
Dansell, enz. 
N ederlandsche taal 
Fransche taal 
HongdUltsche taal. 
Geschiedenis (Vader\. I, Algemeene 2) 
N uttige en fraaie handwerken. 

") Deze lessen zijn gecombinecrd met die der Vakschool. 

II. 
3 

De I ste klassc tlcr Voorbcreidcnde School is vom dezen curs us 
opgeheven. 



Omschrijving van het Onderwijs. 
I. Uitspraak en Stemvorming. 

\Vegneming van dialectspraak en, zoo noodig, Dok van 
organische gebreken. -- Ontwikkeling van de ~tem.--
Gehooroefening d00r spreken en lezen. 

II. Lezen. 

Ter voorbereiding van de lessen in voordracht, wordt het 
leesonderricht gegeven als toepassing van de oefcningen 
in uitspraak en om een natunrIijken Icestoon te doen 
verkrijgen. Voor een goed begrip der leesstof wordt 
steeds gezorgd, en het gelezene geregeld, geheel of ge-
deeltelijk, uit het hoofd geleerd en opgezcgd. Met proza 
wordl begonnen, in geleidelijke opklilllming van eenvou-
dige tot moeilijker proeven; poezic komt vooral eerst in 
't laatst van 't jaar aan de benrt. 

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. Dansen, Plastische en Mimische Oefeningen. 

Zie de omschrijving hierboven, sub VIII Vakschoo!. 

V. N ederlandsche Taal. 

Het onderricht in de taal beoogt uitsluitend eell practisc!t 
doe!. Van de »Spraakkunst" wordt slechts geleerd wat 
noodig is voor het zuiver schrijven en 't begrijpen der 
moedertaa!. Veel zorg wordt besteed aall het tot be-
wustzijn brengen van de beteekenis der woorden. 

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 te laten leeren, en daaraan Ices- en 
schriftelijke vertaaloefeningen te verbinden. Lectuur en 
mondelinge overzetting van eenvoudige prozastukken 
en gedichten. 

VII. Hoogduitsche Taal. 

De taalregels en vormen worden, zoover no()dig, met behulp 
eener grammatica onderwezen, waarbij meer in 't bij-
zonder op de punten van overeenkomst en vcrschil met 
!tet N ederlandsch wordt gewezen; terwijl dllor lectuur 
de woordenkennis aangebracht wordt, en mondelinge 
vertalingen het begrip vall 't gelezene moeten bevordercn. 
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VIII. Geschiedenis. 

Het geheele veld der Algemcene en Vaderlandsche geschie-
denis wonlt doorloopen, waarvan echter slechts de 
belangrijkste tijdvakken, gebeurtenissen en personen in 
overzicht worden behandeld. De beoefening van oit 
yak beoogt hoofdzakelijk den grondslag te leveren voor 
de geschiedenis van het tooneel, aan de Vakschool. 

IX. Nuttige en fraaie handwerken. 

Hierdoor untvangen de meisjes nnderricht in al datgene 
\\'at ze noodig hebben am de lessen ill Costuufllnaaien 
aan de Vakschool met vrucht te kunnen volgen. 

N.B. De ro'-'ster voor de vercleeling der verschillende les· 
urcn, aan de Vakscbool zoowel als aan de Voorberei-
dende school, is af-.wnderlijk gedrukt en bij den Directeur 
verkrijgbaar. 

LEERBOEKEN. 

Dele e. a hulpmiddelen bij het onderwijs ontvangen de 
leerlingen kostcloos ten gebruike. 

De eigenaarclige inrichting van het onderwijs aan de Vak-
school maakt de opgaaf van het volledig stel te gebruiken 
leerboeken onmogelijk. Ook is van te voren niet te ver-
mclden. wat zal gelezen, en welke tooneelwerken zullen 
ingestudeerd worden. Toch kunnen hier de titels van 
enkcle boeken, waarvan gebruik wordt gemaakt, weI worden 
genoemd: 

A. M. ELDAR, Spreken en zingen. 
HILDEBRAND, Camera Obscura. 
A. KRETSCHMER, Die Trachten der Volker. 
C. KOHLER, Idem. 
W. QUINCKE, Katechismus der Costlimkuncle. 
A. VON HEYJ)EN, Die Tracht der Kulturvolker E~ropa's. 
Dr. J. TEN BRINK, Kleine Geschiedenis der N ederlandsche 

Letteren. 
L. M. BAALE en P. v AN DUINEN, Cours de Lecture. 3e partie. 
ES~{EYER en HORN, Die Deutsche Sprache. Zweiter Teil. 
F. M. COWAN en A. B. MAATjES, Practische lnleiding tot 

den Leercursus der Engelsche taa!. 
F lVI. COWAN en A. B. MAATjES, Theor.-pract. Spraak-

kunst der Engelsche taa!. 
Stukken van SHAKESPEARE. 

Aan de Voorbereidcnde School wordt o. a. gebruik ge-
maakt van: 
Dozy en DE STOPPELAAR, Proza en Poezie. 
T. TERWEY, Korte Spraakkunst der N ederlandsche taa!. 
A. S. SCHOEVERS, Choix de Lecture. 

ld. De Fransche taal: Spreek-, Lees- en 
Vertaaloefeningen. 

ESMEYER en HORN, Die Deutsche Sprache, Erster Teil. 
Dr. W. J. A. HUBERTS, Korte handleiding tot de kennis 

der Algemeene Geschiedenis, 2 stukjes. 
J. A. DE BRUIJNE, Vaderlandsche Geschiedenis. 

De lJirecteul' rle,. Tool1eeischool, 

S. J. BOUBERG WILSON. 



N iet-Officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
In het Paleis voor Volksvlijt hoorde lk op Zaterdag 23 

Sept.!.!. de directie van de heer Chrispijn, door het pu-
bliek zeer roemen. Vorslmschool was een goede keus gc-
weest en Von Moser's )alon-Illitenant viel opnieuw in de 
smaak van het grote pubiiek. Als dit afgeluisterd votum 
meer is dan een praatje in de koffiekamer, dan valt daaruit 
nog al wat te leeren. O! Zogenaamd gro0t publiek, ge hebt 
wat op uw geweten en ge verduwt wat met uw artistieke 
maag! Maar bewijst niet juist het feit, dat Vorstenschool, 
Doofpot en von Mosertjes tot uw geliefkoosde spijs behoren, 
dat die maag gezond is? Dc mensch kan bij brood aileen 
niet leven en daarom hebben onze directies het tegenover 
u zo hard te verantwoorden. 

Von Moser's stukken 1 rekken u en mij aan, omdat ze 
ons iets geven, wat we zelf missen. 

Ronde grappenmakerij ,ik kan niet vinden, dat we hier 
voar kluchten staan) in het militaire pak - ze is ten on-
zent in de toneellitteratuur onbekend. De stof zau er in ons 
leger niet toe ontbreken om ze tot blijspel te verwerken, 
maar ik geloof, dat de Nederlanders ze ·niet komies zien_ 
Laat eens een paar stukken met militair element, in onze 
nederlandse toneelbibliotheek voorhanden, aan u voor-
bijgaan. De militaire Wzllemsorde, Eerloos van N oubuys 
en andere, die ge u weIIicht herinnert en ge zult er slechts 
vinden: Ernst das Leben - ernst die Kunst. Wie schrijft 
er eens een goddelijke schutterij-komedie? Waarom heeft 
De Schoolmeester het niet gedaan? We zouelen er om la-
chen, eerlijker, hartelijker en hollanelser dan om Von 
Moser, die toch oak militair is g-eweest en zich niet heeft 
laten weerhouden door de deftlge vrees, dic ons wellicht 
ZllU doen schromen om de landsverdedlgers op-eens en 
goed-verlicht van de dwaze kant te doen kijken. 

Zooals gezegd, de Salon-fuilmallt viel in de smaak. 
Chrispijn speelde de titelrol; doorgaans goed, had het niet 
geschaad, als hij van tijd tot tijd wat lachender, schnelcli-
ger, fameuzer was geweest. De ernst, die de rol buitcn de 
klncht houdt, ging hem wat beter af. Zij mocht er ook niet 
aall onthouden worden. 

De intrige zal ik u niet ove[l'ertellcn- ze was niet 
belangrijk, niet buiten het Von Moserse. Westerhoven lOU 

ik zoo spoedig niet voor een overste hebben versleten als 
het programma het niet duideIiJk gezegd bad; hadde hij 
gediend, wat naar de schijn-overste, die hij gaf hoogst 
onwaarsehijnlijk mocht heten, hij zau het in werkelijkbeid 
niet zover gebracht hebben. De planken promoveren soms 
al heel onbezonnen_ Von Feldt heette de minzieke jonge-
ling, die maar niet kon zeggen, wat hem 7.0 zeer ter harte 
ging, en ik zag hem met groot genoegen door Ternooy 
Apel creeren, zowel in bet burgerpak, als als Einjah-
riger, al gar hij, wat tach in Duitsland wei hoogst zelden 
bij de oefeningen zal gebeuren, de luitenant een odele hand! 

De tante (Mevr. Kleij) een rol, waarin het komies ele-
ment opgevoerd wordt of afdaalt (hoe vcrkiest 11 het?) tot 
- het nachttoilet, mocht mailer zijn gedaan. had iets meer 
kunnen vel en, dan de aktrice er aan gaf en ik geloof, clat 
menige scene daardoor meer relief zou hebben verkregen. 

Voor een geroetineerd auteur als Von Moser is het een 
armdede als we een bis-tafreel in hetzelfde stuk ontmoeten. 
Het is de eerste keer, dat een dergelijk detail mij frappeert, 
maar m.i. behoren de dakapoos niet tuis op de planken. 
Slechts muziek en dieht zijn uitverkoren (ook de bouwkunst 
kan en moet het uit prakties oogpunt doen) om ons her-
haling van motieven vom te zetten. Hier, in dit stuk, dat 
los, vlug, vaar 011S heen moet worden weggespeeld, hinderde 
het mij, dat de auteur dezellde oppasser (Pieter) tweemaal, 
beladen met boeketten en dus beslist als grappig moment, 
plaatst tegenover dezelfde kamenier, (Mina) des oppassers 
beminde. die er -- gedachtig aan van Alphen's volgeladen 
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pruimebooll1 .- vijf, zes bloempjes, voor hMlr, aan ziet 
ontroven. 

Het dekoratief in het derde bedrijf, de binnenplaats 
eener besneeuwde vesting en de mise en scene waren bij-
zonder aantrekkelijk. Het kostte som~ moeite achter in de 
zaal gucd te verstaan; een verbetering van de akocstiek of 
iets meer spreken in de zaal - wat if.:: in ernstige stukken 
nooit zal verlangen -- kan dit wellicht verhelpen. 

* * * 
Men heeft waarachtig gevraagd of de ZeveJl bmiden, duitse 

klucht van Schafer, met koepletten cn dergelijke fraaiighe-
den der Koninklijke Vereniging "Het Ncderlandsch Too-
neel" waardig waren! De vraag en de bevestiging er van, 
wanneer men ze ernstig stelt, worden kluchtig. De K. V. 
H. N. T. heeft toch niet de klucht uitgesloten? Zij is toch 
geen specialiteit voor het hoge? \Vanneer we haar stell en 
aan de spits van onze toneelwereld, waarvoor ik geen 
enkele reden kan vinden, dan nog waardcer ik het zoals 
if.:: het waardeer, dat een ernstig man ook luchtig kan 
wezcn, dat zij zich tot ele klucht wendt, waaraan toch een 
bizondere waarde moet worden tucgekend, juist in onze 
nerveuze eeuw. 

Of moet het niet cen hooggeschatte werking zijn, die 
het kluchtige op ons uitoefent en hcbben we die werking 
niet noodig? Is de tijd SOIllS vonrbij, dat cle doktoren ons 
aanraaclclen ereisjes naar een vrolijke komedie te gaan om 
onze gedrukte stemming te verd rijven <Jr, huiselijk gespro-
ken: bij wijze van zinneverzetje? Doch hoe dit alles zij, 
de Zeve/l Rwiden mogen er zijn, het is zeker, dat behalve 
het kluchtige, het ewig-weibliche een grate rol heeft ge-
speeld bij het sukses van deze onbetekcnende zotternij. 

Kunnen die dingen niet wat vlutter gespeeld worden? 
Zij llloetcn doen clenken aan een f1ink vuurwerk, dat han-
dig in elkaar is gezet en met kalme zekerheid snel wordt 
ontstnken. 

Ik weet weI, dat het uiterst mncilijk is een klucht 
goed te spelen en vooral een als deze. HerhaaldeIijk werd 
het program geraadple.egd, maar vergeefs, de verwarring is 
te volkomen. Zelfs de akteurs zijn er ten slotte dupe van. 
Bij geen enkel hunner sta ik afzonderlijk stil, ik heb ook 
niemand speciaal upgemerkt, (tenzij de gymnastiekmakende 
schoolmeestcr) en dit bewijst wei, dat er Hink doorgespeeld 
is zaolang het geen pauze is. 

Wat cr toch in onze hollandse pallze-liefhebberij 
SChllilt, weet ik niet. De muziek, voural bij de klucht, erken 
ik als gewenst bijwerk, maar een wals of mazurka zijn 
spoedig genoeg afgespeeld en elders is men tach achter 
het scherm steeds veel eerder gereed dan bij ons. 

Wat is er toch gaande, c\at we al dat gepauzeer niet 
willen missen? Het buffet? Mij dunkt, clat kan in een 
pauze genoegzaam bewerkt zijn. 

Het sigaartje? Dat kan aan 't buffet worden afgehandeld. 
Het entr'akte-gesprek met de jongere en oudere dames? 
Daarvour olfert men buffet en sigaar op. 

Rest dus - met het nag op ollze gewoonte om aan 
tabak. wijn nf "rouw te ofteren -- ccne pauze om zich te 
vertreden. Maar dat is dan ook \'oor iedereen volIwmen 
genoeg. 

Dat de regie mij mocht horen! 

* * * 
Stukken als De Brllilrifl Ie Va/elll·, Toneelspel naar het 

duits van Ganghofer en Bruciner zijn uit de tijd en het 
duet mij in zekere mate gennegen niet te weten, wanneer 
bet gemaakt is, wallt al was dat gist~ren, uit den tijd is 
het tuch; claarom is het Iliet slecht - integendeel, in het 
soort acht ik dit tooneelspel zelfs goed en dan wijs ik in 
de eerste plaats op het schilderachtig-bonte, dat in aIles 
doorstraalt, zelfs in de taalkundige verscheidenheid van de 
namen der personen, het klinkt er frans, duits, italiaans, 



russics, latijlls, gricks CII waar"chijIllijk ouk wel l"UlllCCIIS, 
want in RUlllenie speelt het stuk, door elkaar. 

Oud overoud is de op;(et ell het verloop d\ ~r ge-
schietlenis. Twee door de overlevering histori es gCW1)rdell 
bedienden brengen u up de hougte, dat het llUis van De-
llleter Fortunat, de ondergang nabij is, hij gaat gebnkt onder 
schultlen en aileen zijn ZOon Jonel kan door een huwelijk 
lllet Pia Bogdan, die miljoenen bezit. zijn vader, de vroeger 
zoo rijke Bojaar redden. Die zoon kO:llt als veclhclovend 
dweepziek advocaat van de studie tuis, juist up het oogen-
blik dat tic boedcl in beslag is genomen ell ver;(egeld. 

Dc beminde der jeugd, Sanda, de hartstochtelijke Zigeu-
nerin is ook up het appcl. Zij heeft een »fijne" opvoeding 
genotell, het wilde kind en Inopt tans in stede van in haar 
Zigellner-gewaad in satijn en zijde rondo Zij heeft J one! 
steeds liefgehad en bemint hem nog. De schatrijke man, 
die haar de opvoeLling gaf, Aristide Notara, deed dit om 
haar te kunnen huwen en deze bruiloft is die van LIe tite!. 
Sanda weet niet - L1ut kan w licht gebeuren in d eze 
soort stukken - tlat haar aanstaan<ie echtgelloot de afge-
wezen vrijer en de !Il\)ordenaar tevens van hare mocde r was. 
Zij hoort het eerst nit haar huwelijk, dat zij sloot om vrij 
te kunnen zijn en J oncl te heroveren. Dit laatste mislukt 
en <ie toestalld wortlt rijp voor vergif. 

De tusschenpersoon, om zo te zeggell LIe m;;n, die de 
kruk van dit toneelorgcl in handen heeft is Pantasi Tschuku, 
offie-ier vall jnstitie en gebochelLl opiulll··misbruiker. C'est 
<;a. Zonder L1eze tusschenpersooll, die hoegenaamLl ni et ge-
motiveerd is, tenzij als hnisvriend, ZOli hc:t stuk onbestaan-
baar zijn. 

Sanda komt tot he t besluit, dat haar huwelijk cell mis-
greep was. Tschuku laat zich in dronkenschap de opillm, 
die hij steeds bij ;(ich heeft, ontroven door Sanda, die het 
vergif wz"f nemen, doch het nolens volens door haar be-
schon ken gemaal ziet inslikken met de champagne, waarin 
het was uitgestort. 

De gemaal valt met een bons op de grond van de kanapec 
neer en is dood. 

Dc terechtzilting in het vierde beLlrijf brengt alles bchoorlijk 
in (lrde. 

Sanda krijgt een schot in de borst van cen der muite-
telingen, die als achtergrond L1it drama versieren - Dood' 
Tschuku verdwijnt met de meciede1ing, dat hij zelfmoorci 
zal plegen - Ook doud. 

Dit alles is met afwisselend sukses gespeelcl. 
Louis Buuwmeester had Tschuku te vertolken en hij 

heeft dit gedistingueerd en modern gedaan. En in moderniteit 
waardeer ik voornamelijk soberheid. Een gebochelde met 
de vergifftes in de zak is een moeilijk gegeven voor heden-
daags toneelspcl en ik geloof dat het juister ware gewcest 
het geheele stuk met Vz"CTI. \· .leu te geven. N u was er slechts 
een, die dit dee<i en ciat was A. van Zuylen (Barbu, ~anda's 
vader). 

Het was een moeielijk te vercledigen tegenstelling en een 
fout, dat eene prachtstuk vall oudspe1 te plaaben in de 
nieuwspelende omgeving. Dilt deugde niet, maar het spel 
zelf was v()ortreffelijk. Daargelaten, dat de viool waarschijn-
lijk geen fUmeens zigeunerinstnllnent was, ht'reikte van 
Zuylen in de bonte },mpenverz<lmeling, die hem om ' t lijf 
hing en cie gebruinde borst naakt liet met zijn grout-ogige 
grime en wraakzuchtig voorkolllen door stem en gebareIJ 
de hoogte, die hier bereikt IJIC)('st worden en die pakte. 

Er moet een rilling zijn gegaan over de toeschouwers, 
loen hij in het 2e berlrijf aan Sanda de geschiedenis van 
haar gemaal en haar moeder vertelde. Ik heb tie zweep-
striemen hooren giereIJ en neer zien vall en op de rug 
van 't slachtoffer tot bloed toe. H et was zeer en zeer 
mooi . 

Dit zeg ik gaarne hoewel ik niet van die soort dingen 
houLl, de \'o',rdracht was artistiek-krachtig en goed gepro-
portionneerd, zU deugde even weI niet in die omgeving waar Ie 

modern gespeeld werd. Houwmeester hield zelfs bij de Iief-
desdeklaratie zijn lilaatjes aan' 

Ik heb dit stuk met zeer veel aandacht gevolgd en'meer 
aangeteekenLl, dan ik hier te berLle brengen wi I, doch ik durf 
niet \'crzwijgen, dat ik LIe ()pvoering, <,Is geheel, mislukt acht. 

Zeer go eLI gespeelde tlmeelen zoals die van Bou\\,-
meester, Mevrouw Frenkel (Sanda) Clous (J onel) Mevr. van 
Ollefen (Pia BogLlan) zijn niet genoeg om een goed geheel 
te verkrijgen. Men bouwt van uitstekende stenen niet 
per se een goed huis. 

Een goed geslaagLl massaal effekt werd in het 2e bedrijf 
bij het feest verkregen. De stille .fIir' van Jonel en Pia was 
keurig beschaafd, dit zou men vroeger nooit zoo goed ge-
7.ien hebben als tans nu de regie beter verzorgd wonh, 
hoewel lang niet goed genoeg. 

Upkomst der boeren en muitelingen liet (als altijd, hier 
te lande) veel te wenschen, het is te houterig. Men vergat 
de zegels aan het oog der binnenkomende boeren te ont-
trekken. N aast vele goeclgesiaagde ogcn blikken waren el 
verscl,illende die Iwurl lieten, bngs het publiek heen gingen, 
O. a. het IVeerzien van J onel en Sanda. 

Daarentegen als Mevr. Frenkel hartstocht geeft, wij weten 
het allen, dan hangt de zaal terech t aan haar verschijning 
en vergeet men volslagen, dat die te oud is voor de ro!. 
Spee1ster en wi vinden elkaar dan in zich zelf, er staat 
niet meer een Illevr. Frenkel naast of boven de Sanda, de 
individuen, het reeIe en het i.:ieele, bedekken elkaar bijna 
volkolllcn l:n het moet, dunkt mij, niemand iets kunnen 
sc:helen 01 dit th eoreties juist is of niet, maar wei is het 
aiweer eell fout, dat bij dit grandioze spel niet tevens de 
zelfbeheersing der speelster groot genoeg is om haar tegen-
partij (speciaal Pia l3ogdan) te sparen en tot haar recht te 
L10en komen. - Altijd dat noodlottige solo-sJl~I, zodra de 
kracht van akteur of aktrice zeer groot is! 

Hoewel, evenals in de vorige bedrijven, ook de gerecht· 
taal een goed dekoratief gaf, Clous als advocaat excellent 
was, de ~()ciale politiek er bij te pas kwam, toch mislukte 
deze voorstelling woals altijd. 

Wei zoekt men het drama in de terechtziUingen, maar 
men schijnt de baret op de plallken niet te kunnen ver-
werken -- of er moet heel wat me ':!r en wat beter, voor-
\'allen dan hier, ditmaa1. 

In r/rr{!t!1l vall sln/d, Toneelspel in 3 bedrijven van Lud-
wig Fulda, is cen stuk dat ik tweemaal zou willen zien en 
dat verdiellt lang op het repertoire te blijven. Dit is veel 
gezegd van een stuk ;(Onder handeling. Een verloving, die 
om de twts der ouders te uevredigen op, touw wordt gezet 
en door het meisje, Edith (l\'levr. Schwab) verbroken wordt, 
is alles, wat er overblijft van wat men vroeger onmisbaar 
rekende voor het slagen eener toneelvertoning. Bij het op-
gaan del' gordijn vinden wij de salon van l3ernardi (Wes-
terboven), de rijke labrikant, die goed is voor zijn werklui, 
maar er niet veel naar omziet, omdat h\i door zijn vrouw 
(!\levr. K leij) en zijn dochter Edith wcndt gedwongen het 
berlijnse feestleven lIlee te vieren en voorts, omdat het 
beheer der fabriek in de goede handen is van Hans Arndt 
(Faassen), eell burgerjongen, die zich zijne plaats door 
noeste vlijt en toewijLling dub bel waardig heeft gemaakt. 

Dan vieren de ouders het 22ste jaarfeest der dochter en 
LIe fraaiste boeket is van Richard von Ottemdorf, (Schwab) 
die om de hand van Edith zal vragen. Deze Otterndorf, 
een zoon van een geniaal vader, die psychologie studeerde, 
wiens werken <ioor zoonlicf nooit zijn ingetien, omdat de 
appci hier wei zeer vcr van de boom is gevallell, dit arro-
gant schepsel, dat na meer dan eens te zijn mislukt, papa's 
erfdeel in Parijs wek maakte, raakt na een onderhandeling 
met tic ouLle Bernardi verloofd met Edith, onder voor-
waarde, dat Ri("hard deelgenoot in de zaal; worden za1. 
Deze pijnlijke onderhandeling, waar de vader, door eell 
groot geldelijk offer te brengen, voor zijll dochter een 
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schooIlzooIl koopt, met klinkende naam en overigens groot 
egoist, is de hoofdschotel van het eerste bedrijr, dat komi 
ais ijs, in alle opzichten koud liet, koue! maakte. Die oj)vat-
ting van e!e spelers is jui"t geweest, elit gebrek aan geest, 
glaed en hart, dit ontzettend waar gedoe om de hand eener 
vrouw, hedt de schrijver gewilel en cell ~evoel van onge-
kend, schrijnend misnoegen gaat er uit van elit geelurfel stuk 
menschen-zijn, waarbij ten slotte ook de jonge Edith, slacht-
offer harer opvoeding, waareloor »alles wat voor geld te 
krijgen was" haar door de ouders is geschonken, mee doet. 
Otterndorf krijgt haar hand, vormelijk, keurig -- doch de 
kus wordt hem ontzegd, die kan later komen. Z{, beheerst 
de jonge vrouw zich nog niet, dat zij om der wille van een 
huwelijk, een man, al is zij met hem verloofd, zal kussen, 
en even vrouwelijk als deze weigering is , even practies is 
het van hem - Otterndorf, dat hij in dat uitstel van de 
verlovillgskus toestemt. Hij zal zijn -zaak zoo spoedig niet 
bcderven. Na dit bedrijf vol cynies, leerstellig gepraat 
waar de schrijver geen hartstocht bedoeld lleeft, waar de 
goede wil der spelers steeds doorblonk, waar door hen 
zorgvuldig en korrekt werd geaktecrcl en waar de genoem-
den alle hun oogenblikken hadden, die hoewel koud. bijster 
fraai van doen waren, voIgt het twecde in de fabriek. 

Hierom is hEt te doen geweest. Fabrieksarbcid en armoede 
gesteld tegenO\'er salonledighcid en overvloed. De yunze 
Incht der bewaarplaatsen en het hels gedonder der zware 
werktuigen tegenover parfumerie en pianomuziek. 

Het effekt is bij de voorstelling ten volle bereikt. De 
toneeltocstel , die daverend beukte en werkelijk mooi was, 
heeft daarin een groot a<lndeel. 

Maar niet minder het uitgehongerde wcrkvolk; de oucle 
arbeider in tranen, die een g~/t weigert - wij vragen geen 
aalmoes, zeggen immers de socialistcn -- braeht een mani-
festatie teweeg - applaus - zo ook op het ogenblik, dat 
aan Edith in haar keurig toilet -- groen met roze .. - ge-
zegd wordt, da! zij tuis behoort, de wedervraag van een 
der malkontenten: »Fabrieksvrouwen behoren die dan niet 
tuis ?" 

Daarbij nog de sensationele kleding en grime der arbei-
ders - roode das, rood haar, bochel, grijze baard en 
vooral krijtwit gelaat van een der arbeidsters en het kon-
tract is te schril om niet te pakken. 

Die witte arbeidster (mevr. de Boer van Rijk) zie ik !ltJg, 
het was overdreven. Zij was ziek - zeer ziek, goed! .. -
maar zij leefde toch nog! 

We hebben de bekende stellingen, zeer gematigd, opnieuw, 
tans in levend beeld vaar ons gezien. Men beweerde, dat 
de eerste rangen ledig zullen blUven, dat het een stuk is 
voor het schellinkje, doch dat is niet waar. De kapitalisten 
mogen dit plastics pleidooi gaan bijwonen. al was het 
slechts om al dat dode gelees over soei;disme vervangen 
te zien door iets dat beter spreekt. Doeh d~ll1 moet het 
tweede bedrijf niet zo erg worden gesehilderd, niet z() bar 
verschrikkelijk worden gemaakt, om het verzoenend derde 
beter voor te be reid en en om de emotie, die het publici, 
van dit tweede krijgt, niet nodeloos te verhogen tot over-
prikkeling. 
Want zonder het derde bedrijf zou ik dit werk, dat ik 

ten slotte mooi vind, ll£et tweemaal willen zien. Ik ben 
nict tegen tendenz, lllaar Illen behoort die dan ook helder 
te doen spreken en waar verzoening is bedoeld, moet men 
ontgaan d e Idip dat tweedr<lcht wordt gezaaid. Of dit ge-
beurd is of niet is buiten het kader dezer beschouwing. 

Nadat in het tweede bedlijf de werkstaking is losgebro· 
ken tengevolge van het heerszuchtig optreden van Ottern-
dorf, die sl echts S en geen ISO/O loon,;wrhoging wil toe-
staan, komt Edith achter de waarheid en beschouwt zij 
zich zelf als de oorzaak van de ellende der arbeiders: om 
haar toch perste haar vader zijn personl!el uit. 

N u zij dit weet, stelt zij haar aanstaande op de proef 
en vraagt hem om harentwille de loonsverhoging toe te 

staan. Hij weigert en zij verbreekt daarorn het engage· 
ment. Dit reken ik tot de best gespeelde episode uit het 
stuk, lIlet het daarop volgend spel met de verlovingsringen. 

Dc soberheid is hier kracht. Dc eenvoud groots. Als 
Edith weg i~ staat Otterndorf aileen. Verplet en vernietigd. 
Maar nie t wals men toneelachtig verplet en vernietigd is; 
Schwab geeft de toestand zonals wij hem zelf in eenzaarn-
heid wuden doorleven. 

De verwarring in het kleine huishouden van Bernardi 
is nu groot. Het verlovingsdinee van 60 couverts moet 
worden afbesteld. Dc »pijnlijke situalie," waarin de familie 
met van Otterndorf is gekornen, moet geregeld en dit alles is 
za echt opgl!vat door schrijver en spelers, dat ik het schitte-
rend durf noemen. Of het zonder studie is tot stand gekomen 
wordl hct bijna niet opge merkt, dat hier een fijn georganiseerd 
geheel is in clkaar gezet, het heeft de schijn, dat de men-
sr:hen uit eigen bcweging, bij intuitie doen, wat ze doen. 

Dc onzekerc bewegingen, de korte afgebroken zinneljes. 
de agitatie, het is werkelijk zeer recel uitgevoerd, de zwij-
gende lakei speelt ditmaal mee, zijn blikken bewij7.en, dat 
hij met knechbe bescheidenhcid zijn verbazing en niellws-
gierigheid verbergt. 

Er werd gchoor gegevcn aan terugroeping bij open dock, 
dat men die f(Jut maakle vergeef ik niet. 

D e vertaling was, voor zover daar gedurende de voor-
stelling, zonder voorafgaande lektuur) ovcr te oordeelcn 
valt, goed. 

Hiermee is, meen ik, genoeg over dit verrassende stuk 
gezegd cn als het nie l lang leef!, dan is het omdat het te 
fijn is voor de gemiddelde schollwburgbezocker, die (waar-
schijnlijk) nog niet wil, dat het op de plankcn zo erg 
natuurlijk tocgaat. 

J. V. JR. 

EEN NIEUW CONSERVATOIRE. 
vVij zUn gewoun met eenigen eerbied te'spreken over het 

Conservatllire te Parijs, waar de meeste groote Fransche 
tooneelkunstenaars van den tegenwoordigcll tijd hun eerste 
opleiding genoten hebben. Rachel heeft er gelcerd en be-
treurde, dat zij er haar tijct niet betcr gebruikt had; de 
rneeste artiesten thuns aan het Thefitre-Fran<,:ais verbonden 
hebben er leeren s~reken en reciteerl!ll en nog steeds wor-
den zij, die met diploma het Conservatoire verlaten, bijna 
zonder uitzondering aangenomen aan het Odeon om na 
kortcn tijd het tweede Thefltre-Franyais v()or hct ware huis 
van Moliere te verruilen. Het zalmisschiell somll1igen verwon· 
deren, dat er te Parijs vclen worden gevonden. die met 
dit Conservatoire yolstrekt niet tevreden zijn, en dat niet 
uit oppositie tegen ail e opleidingsscholen voor het tooneel, 
»die toch niets geven", zooals dat bij OilS heet, maar om de 
gebreken, die het beroemde Conservatoire aankleven. Geen 
beter bewijs, dat zij niet tegen opleiding voor het tooneel 
zijn, dan het feit, dat zij trachten een beter conservatoire 
te stich ten. 

De voornaamste voorstander van het nieuwe, het vrije 
conservatoire is Charles Morice, de bekende symbolistische 
dichter, wiens Ilaalll reeds meermalen in dit tijdschrift ge-
noernd is. Charles Morice is eenigszins de apostel van 
zijn geli efde denkbeelden over kunst. Hij 11Ceft 7.elfs het 
uiterlijk van den dweeper: een lan~en vol len baard, lange 
zwarte haren, die hij v()ortdurend naar achteren strijkt, 
groote zwarte oogen, die nu eens zacht, dan weer zeer 
dourdringend zijn, een langen smallen neus en een bleeke 
gel<latskleur. Ziehier in zijne eigene woorden zijne mee-
ning over de rcieping, die de poezie in de toekon~st zal 
hebben te vervullen: 

»L'accent reIigieux de I'art, tel que nous l'entendons, oblige 



Ie poete a des fonctions en quelque sorte sacerdotales. L'Eglise changera de lieu; ce sera Ie theatre. Lt, Ie pretre deviendra l'ordonnateur de pures fetes. N ous sentons bien queIIe enorme besogne ce sera, celie de pre parer Ie theatre a tant d'honneur; en verite, les ecuries d'Allgias ... Et, pOllrtant, il sllffit d'adresser nos regards vers ceUe noble Eglise de Bayreuth, pour com prendre que notre reve n'est point irrealisable et que d'autres y ont pense. 
Mais surtout, surtout I'important sera de preparer a cette conception de I'art souverain les generations depravees par de klTIgues et funesles routines. Le seul salttl, e'esll'cduca· 

lion et je erOIS bien que lout est It faire." 

r6 

Men heeft de inrichting, die Charles Morice zich VOOl-stelt tot stand te bre.ngen, ComerVaIOI;"e genocmd. TcgclI den naam als zoodamg heeft Morice geen bczwaar; hij lOU hem echter niet gekozen hebben, om iedere gedachte aan overeenstemming met het Conservatoire, dat Ambroise Thomas regeert, tc do en verdwijnen. Aan die school, be-weert Morice, wordt niet gewerkt, de lessen worden er niet of slechts zelden gegeven, doordat dc onderwijzers, voor het mcerendeel acteurs, geen tijd hebben of op reis zijn. Wat op het Conservatoire geleerd wonH, komt neer op het naar de traditie opzeggen van de verzen van Racine en CorneiIIe; de klinkende verzen van Victor Hugo kunnen de leerlingen nict eens voldoende zeggen. Daarbij komt de naijver van d e leeraren onderling, die aIleen hllllne leeriingen trachtcn klaar te maken voor een eersten prijs. Die eerste prijzen worden zelfs eenigszins 0111 beurten gegeven aan een leerling uit de klasse van dezen of genen acteur. Dit jaar kreeg Mile Grumbach, thans verbonden aan aan het Odeon, een eersten prijs; l11a~r aan het Conser-vatoire weet iedereen, clat zij dezen prijs reeds veri eden jaar vercliende. Toen was even wei een andere klasse aan de beurt voor den eersten prijs en Mile Grumbach moest wachten. Dat de traditie op het Conservatoire een factor is, waarmcde te rekenen valt, bewijst de verbazing, waar-mede Veyret, die verieden jaar het Conservatr)ire verIiet, werd begroet, to en hij in een rol van Moliere iets niemI'S bracht, iets dat hij niet geleerd had van z;jn ondcrwijzer, maar toch iets tlat bJijkbaar niet slecht was en dus niet kon worden afgekemd. Diezelfde Veyret heef! onlangs ook op het punt der traditie verschil gehad met COCJuelin Cadet. Veyret spt'elde Scapin in de F'ourberies, waarin Cadet gewoonlijk de rol van Argante vervult. Veyret, ciie eerst onlangs lid is gcworclen van het gezelschap der CunH~die Fran<;:aise, zeide een woord op andere manier, clan het gewoonlijk in hct Theatre-Fran<,"ais worth gezegd. Cadet. die »semainier" (zooveel als wu/.:rq;lsscur) was, maakte den nieuweling op zijne fout opmerkzaam, maar kreeg len ant-woord, clat die andere manier van zeggen misschiel1 wcl tradition eel was, maar volgens Veyret minder goed dan de zijne. COCJuelin weigerde daarop te spclcn, zoooat zijne rol door cen ander acteur vervuld is. 
Om op het Conservatoire van Charles Morice terug tc komen: de schrijver wenscht in de eerste plaats vier lecraren , die goed betaald zullen worden en dus weI zullen moeten komen. Hij verlangt twee dames en twee heeren als on-derwijzers, twee voor het treurspel, twee voor het blijspe\. De leerlingen zullen natuurlijk ook up goede dictie hebbel' te letten maar het komt er nog meer op aan de schrijvers te begrijpen en hunne verzen of hun proza in den geest van den tekst te zeggen. 
Morice zal dan ook zelf de lessen bijwonen en commcn-taren geven op de werken der groote schrijvers; hij wil de leerlingen laten voeJen, waarom deze persoon zus en gene zoo spreekt; hij wil de geschiedenis der meesterwerken geven en de leerlingen eerbied inboezemen voor beroemde dich-ters, wier verzen zij thans zoo vaak bederven door eell toegevoegden iettergreep, een effectmakend oIl! of ah! ; hij wil hen eindeJijk zoo verstandig maken, dat zij zich maar niet dadelijk verstouten eell stuk af te keuren. 

Eenige beeldhouwers, onder welke Morice reeds Rodin en Carriere, twee beroemde manner., genoemd heeft, zullen om beurten de houdingen der leerlingen komen beoordee-len en verbeteren en hun meening zeggen over de plasti-sche effecten, die men tracht te bereiken. Con coursen en diploma's worden afgeschaft maar van tijd tot tijd zullen de leerlingen voorstellingen geven. 
Van de tegenwourdige schrijvers naderen Ibsen, Maeter-linck en Becque het icleaal van den nieuwen hervormer; maar aile drie trachten nog te veel naar de scene a faire (A vous, Sarcey!). La sliualioll, d.w.z. de spannende, inte-ressante toestand, wamin de personen geraakt zijn, welks oplossing eigenlijk het doel van het stuk is, moet gehceJ verdwijnen. Ook het decor kan niet blijven zooals het tot 

n~ toe geweest is. Een werkelijk landschap krijgt men toch met op het toonee\. Het eenige, waarop het aankomt, is d: overeenstemming, die er moet zijn tusschen de omge-vmg en het voorgestelde. 
Een vroolijk tooncel moet gespeeld worden in een decor in lichte, heldere kleuren; een treurig tafereel maakt den meesten indruk, wanneer men het ziet spelen te midden van neutrale of donkere tinten. 
Het. , vrije conservatoire zou gevestigd worden in de Bncimlere, eell gebouw, genoemd naar den eigenaar, een zekere.n Bodinier, clie in den laatsten tijd zijne zalen voor-namehJk leende voor voorstellingen van jonge tooneelspe-lers, die met iets nieuws of iets gewaagds voor den dag kwalllen. Bodillier wil gaarne met Charles Morice meegaan. . De Commissi.:, welke juist nu de hervormingen onderzoekt, 

~Ie. het ?~denvIJs aan het Conservatoire op den Faubourg-IOIssonl11ere moet ondergaan, is niet zeer sterk CTekant tegen de n!euwigheden van Morice. Zij vraagt wei ~f he1: ConservatOlre dan genien moet voortbrengen? Zij moet ech-ter ~oegeven, dat het Conservatoire ook wei leerlingen kon oplclden vo?r andere theaters dan de COllledie-Fran<;:aise 
e~ het Odeon. Daarvoor zou zij ook de nuodige stappen Willen d oell. Ook wit zij een nieuw vak, de !!lilli/que theellr .. le invoeren, overeenkomende met datgene wat de beeldhouwers van Morice zouden doceeren. 

Sommige leeraren van het Conservatoire geven Morice gelijk n. a. Dupont- Vernon, de schrijver van een zeer goed werk over voordracht. Deze acteur van het Theatre-Fran<,:ais is de man, dien Morice gaarne aan zijn conser-vatoire lOU verbinden. Hij wil de instelling, waaraan hij than;; lesgee.~t, niet openlijk critisecren, maar het blijkt tach, dat hi) de denkbeelden van Morice over de drama-tische kunst in vele opzichten deelt. Dupont-Vernon vindt het ook zoo erg niet, dat de dichters een aandeel zouden hebbell in de dramatische opleiding; op het begrijpen van den auteur komt het tach in de eerste plaats aan. 
Een ander heeft het conservatoire, dat ollder de leiding van eenige dichters zou staan, niet een vrij maar een anar· chistisch conservatoire genoemd . Dichters, zegt hij, zijn de slechtste voordragers. Voor twee of drie mellschen mogen zij verzen kunnen opzeggcn, voor 200 of 300 toehoorders kunnen zij het niet. 
Silvain eindelijk, de bekende acteur van het Theatre Fran<;"ais, die ook les geeft aan het Conservatoire, heeft den hem interviewenden reporter medegedeeld, dat hij gaarne met Morice een wedstrijd wil aangaan in het opleiden van tooneelspelers. 
Dat is zeker de nieuwste sport! 
\Vij zullen lllize lezers vall het resultaat cler pogingen van Morice op de hoogte houden. J. K. Jr. 

CORRIGENDUM. 
In den zin: »Dat cle handeling niet nieuw llIag heetell, is stcllig gcen overkolllelijk bezwaar," voorkomende in het verslag uit de Maasstad op pag.3 van ons vorig nUlllmer, regel I I V. o. leze men »geen olloverkomelijk bezwaar." 



ETTOONEE 

Verschiint den len en 15e" van iedere maand bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van hef 7ooneelverbond onfvangen .tit Tijdschrift g ra ti s. 

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

I1ri<'ven en stukken, de Redactie betreffende. adresseere men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., PRI NSE)\TGRACHT 949 .. 
Opmerking-cn hetreffende de verzending en opgaven van abonnementen en aclverlenti('s in Ie 

zenrlen aan den Drukker-Uitg-ever, ACHTERBURGWAI. 84. 

)'J OVEMBEf\ 189.3· XXlIIe J AARGANG. 

INHOUD: 
Officieel gedeelte : Aan H.H. _Hdceling-s-Secretarbsen. - Vergadering 

van het Ho()fdbestuur. - - Het Leescomite. _. Uit onze Afdeelingen. 
Niet officiel-gea eelle: J. Vriesendorp Jr ., Uit de Amstelstad (Vader, 

114me. Segond. Heber, Tivoli -sc!lO uwb"r,R ). - Van Rynswaerde, Van 
Tooneel Ie Landen. 

Officiee1 gedeelte. 

Aan H.H AJdeehngs-Secretarz'ssen, 
N" amens het Hoofdbestuur heb ik de eer U. voor zoo-

ver door U aan het door mij in het vorige nummer van 
dit Tijdschrift gedaan verzoek nog niet is voldaan, te ver~ 
zoeken mij v60r IO Nov. a.s te zenden eene opgave, bevat-
tende de samenstelling van het Bestuur, den naam van 
den gedelegeerde bij de vergadering der Commissie van 
Beheer en Toezicht over de Tooneelschool en het getal 
der leden uwer afdeeling. 

De veranderingen, die in uw ledental hebben plaats I 

gehad, worden vQ()r bovengenoemden datum ingewacht bij 
den Drukker-Uitgever van het Tijdschrift den heer Th. A. van 
Zeggelen (M. J. P. van Santen) Achterburgwal 84 Alhier 

AHSTERDAM. De A/g~meene Secretans, 
I,Heerengracht 305) C. 1. VINKEKSTEYN. 

3 I October 1893. 
- - -- - - - - - -- - - -

Vergadering van het Hoofdbestuur. 
8 October j.t. vergaderde het Hoofdbestuur. Ingekomen 

waren o. a. 10 het rapport der Jury, die bij de laatste ' 
overgangs- en eindexamens aangewezen was de pro even 
in Spel en Vorn-dracht der leerlingen d er beide hoogste 
klassen der Tooneelschool te beoordeelen; 20. eell aanvrage 
am in aanmerking te komen voor de toelage van I" 200. 
door de laatste Aigemeene Vergadering aangewezen am 
iemand de gelegenheid te geven eenigen tijd zich in het 
buitenland op de hoogte te stell en van de regie. Er werd 
naar aanleiding dezer aanvrage besloten met een beslissing 

te wachten tot een volgende vergadering ; wcllicht zouden voor 
dien tijd andere verzoekcn van gelijke strekkingingezonden zijn. 

Er werd besloten aan een Commissie op te dragen het 
Hoofdbestuur te adviseeren inzake het organiseeren van 
bijzondere voorstellingen door Afdeelingen, waarvoor door 
de laatste Algemeene Vergadering een subsidie uit de alge-
meene kas is aangewezen. Tot Ieden dezer Commissie 
werden gekozen de H.H. Mendes, Emants en Browne. 

Er werd bepaald pogingen in het werk te stell en om 
de gegevens te verzamelen voor een catalogus der tooneel-
curiosa, die zich hier te lande bevinden. 

Op verzoek van de Commissie van Beheer en Toezicht 
over de Tooneelschool werd bepaald, dat een schrijven tot 
de N ederlandsche Tooneeldirecties zal gericht worden. 
waarin zij verzocht worden in het vervolg geen leerlingen 
der Tooneelschool te engageeren. zonder den Directeur 
dier inrichting gehoord te hebben. 

Maatregelen werden getroffen tot uitbreiding der bestaande 
en tot stichting van nieuwe Afdeelingen. 

Er werd besloten, dat er in de constitutie van het Hoofd-
bestuur geen wijziging zal . komen; tevens werd de Heer 
L. J. Plemp van Duiveland tot 2n Secretaris aangewezen. 

AMSTERDAM, De A/g. Secre/,wz's 
IO Oct. '93 . C. 1. VINKESTEYN. 

HET LEESCOMITE. 
Ter lezing ontvangen: Het Sp£onnefje, blijspel in een bedrijf. 

MARCELLUS EMANTS. 
3 I Oct. '93. l\i. B. MENDES DA COSTA. 

Uit onze Afdeelingen. 
Amsterdam. In eene vergaderin~ der Afdeeling, waar 

overigens slechts zakeri van huishoudelijken aard behandeld 
werden, heeft een lid voorgesteld, dat de vergadering zou 
te kennen geven, dat het haar wenschelijk scheen, dat de 



heer Jan C. de Vos zijn ontslag nam als leeraar aan de 
Tooneelschool. Spreker meende, dat de aanleiding, die hij 
had om dit voorstel te doen, bekend genoeg zou zijn. 14 a eenige discussie over de vraag of het niet beter was 
deze zaak in geheime zitting te behandelen en de opmer-
kina van een der bestuursleden, dat de heer de Vos zlch 
in deze vergadering niet kan verdedigen, gaf de heer Gom-
pertz als zijne meening te kennen, dat het hoofdbestuur 
van het verbond den heer de Vos niet als leeraar zou 
handhaven, wanneer de gernchten, die omtrent hem de 
ronde doen, waar bleken te zijn. 

Dc vergadering besloot daarom op deze zaak in een~ 
afzonderlijke vergadering, binnen een maand te houden, 
terug te komen. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
Het doet mij leed deze kroniek te moeten aanvangen 

met Vader, tooneelspel in 3 bedrijven van Jen Zweedschen 
schrijver Aug. Strindberg - Vroeger *) heb ik reeds mogen 
opmerken, dat ik het betreur, dat over de planken, die 
moesten dienen tot veredeling, verhefiing, strecling van 
den kunstzin of tot plat vermaak als ge wilt, opnieuw die 
jammerlijk-ziekelijke lucht waait, die met Ibsen en anderen 
uit het N oorden tot ons kom 1. 

We treffen in Vader een ritmeester aan, die lijdt aan 
vervolgingswaanzin, welke in het begin van het stuk nog 
slechts twijfelzucht is, doch die tot het uiterste overslaat 
en eindigt in vervolgingsdrang. Zoo sch~jnt het verl oop 
van dien waanzin steeds te zijn: immers, hij die onophou-
delijk meent vervolgd te worden, gaat over tot verdedi-
ging en wordt ten slotte aanvaller, querrelans. (**) Intus-
scher. is die krankzinnigheid niet geheel zander dadelijke 
oorzaak. Het huwelijk van den Ritmeester met Laura was 
niet gelukkig; toen zij met hem verloofd was, vervulde zij 
meer de rol eener moeder, dan die van minnares en na de 
voltrekking van het huwelijk schijnt bij de vronw een ge-
slachtelijke weerzin ontstaan te zijn, die nimmer is over-
wonnen geworden en die zich opgelost heeft in een strijd 
op leven en dood om het kind Bertha, dat uit dit huwelijk 
werd geboren. 

De moeder, die het wi! opvoeden op haar manier, in 
godsdienstigen zin met sterk mystieken bijsmaak, geloof 
aan spokcn en gcesten, ziet zich daarin ten zeerste bel em-
merd door den Ritmeester, die wetenschappelijk vrijdenker 
is. Reeds heeft de Ritmeester het besluit genomen Bertha 
te verwijderen uit de ouderlijke woning om haar op een 
kostschool haar opvoeding te laten voltooien, doch hij heeft 
buiten den waard gerekend. 

Zijn vrouw, met mannelijke wilskracht en boosaardige 
zucht om de meerdere van haar man te zijn, heeft sedert 
lang al het mogelyke gedaan om haar echtgenoot onder 
curateele te brengen en zij ontziet zich niet om zijn twij-
tel aan zijn vaderschap hunner dochter te versterken! Zij 
onderschept zijn brieven, zij heeft aan vienden en kennis-
sen reeds doen weten, dat haar echtgenoot krankzinnig is, 
Zij tracht dit ook den dokter te doen gelooven en stookt 
haar kind tegen den vader op. Zonder een beslissende 
gebeurtenis breekt in het derde bedrijf de krankzinnigheid 
in duideIijk uitgespraken vorm los en eindigt zij in een 
beroerte met doodelijken aftoop. 

Laat ons een oogenblik stilstaan bij de vrouw. 
Zij is een half-mannelijke verschijning, die schurkachtig-

brutaal haar man overheerscht, zij liegt in een mate, die 
buitengewoon abnormaal is, in een woord zij is een helsche 

*) Het Tooneel. Jaargang XIX biz. 47 v.v, 61, 69 en 70. 
**) Men dient half-psychiater te zijn om een juist oordeel over 

deze stukken te vellen. 

megaere, die niets ontziet en opzettelijk haar man in 
tranen brengt om daarna zegevierend hem voor de voetcn 
te gooien, dat hij gek is. 

Van dit type mogen in Zweden en Noorwegen vele 
representanten voorkomen, hier is zij te zeldzaam om een 
tooneelfiguur te zijn. 

Het gezond gevoel verzet zich tegen een vertoonin.g van 
twee gehuwden, waarvan de eene in de gevangcms, de 
andere in het krankzinnigengesticht zou thuis behooren. 

Even goed als in de werkelijkheid om idioten wordt 
gelachen, zoo vindt ook hier het publiek gelegenheid om 
bij verschillende passages, die ernstig zijn bedoeld, den 
draak met dezen krankzinnige te steken, die o.a. cie krui-
sing van zebra'~ en paarden te pas brengt bij de afstam-
ming zijner dochter. 

Toen ik dit stuk had gezien, vraeg ik mezelf af of de tijd 
nog niet gekomen was om pokken, cholera of huidziekten te 
dramatiseeren. Want sedert Ibsen zijn we meer en meer 
dien kant uitgegaan. 

Dit stuk verheft niet, leert niet, waarschuwt niet en 
men zou er genoegen mee kunnen nemen, dat het een-
voudig (en loes/and gaf, mits deze niet tot de hooge uit-
zonderingen behoorde. N eemt men echter den toestand 
voor lief, dan kan de naturalistische uitvoering door den 
schrijver (van de acteurs spreek ik ditmaal nog niet) niet 
anders dan geroemd worden. De geleidelijkheid der ex-
positie, het gemotiveerde gaan en komen der personen, 
de groepeering der feiten en denkbeelden, het is uit een 
realistisch oogpunt zeer te loven. De detaib van den 
naderenden waanzin, klimmende tot woeste razernij, zijn 
met mee!'lterlijke zorgvuldigheid hier en daar verspreid ~~ 
met groote behendigheid aangebracht en het derde bednJf 
is een ontzetting voor den toeschouwer. 

Dc goedkoopere rangen vinden hier hun gading. De 
bezoekers rekken zich over elkander uit om met open 
monden te likkebaarden van dit aangrijpend te gronde 
gaan van een menschelijken - vroeger vernuftigen -
geest, tengevolge van het sarren en »pesten" dat de vrouw 
heeft gedaan. 

Het was afschuweliik te zien, die belangstelling in het 
dwangbuis, dat ten tooneele kwam en voar velen cen 
nieuwigheid moet zijn geweest. lk beschrijf die tooneel~n 
niet, den lezer mag ik niet hlootstellen aan hetgeen lk 
afkeur. Wie op zulke dingen belust is, moge ze zoeken, 
waar ze te vinden zijn. Voor- vele dames is dit stuk, 
\yaar een onderzoek naar het vaderschap Leitmotiv is, 
niet aan te hooren. Of Van Kuyk den Rltmeester goed 
heeft gespeeld, durf ik niet zeggen . Ik ken geen krank-
zinnigen - maar weI weet ik, dat zijn spel den lachlust 
van het publiek niet steeds overwon - als hij het zoover 
kan brengen, zal hij ver genoeg zijn om een krankzinnige, 
ais hier bedoeld wordt, voor te stellen. 

Mevr. Mulder- Roelofsen bracht het evenmin ver genoeg 
om haar ral aannemelijk te maken. Mijn opvatting is, 
dat zij onbewust moet liegen, maar hetgeen de schrijver 
hier van die vrouw vergt, ligt buiten het kader van elk 
menscheliJk begrip. 

De eenige, die in dit stuk een special en lof verdient, 
is Mcw. Huijsers- Rosenveldt, die er volkomen in geslaagd 
is een devote persoonlijkheid, Margaretha, des Ritmeesters 
vroegere min voor te stellen. 

Zij weet de herinneringen der jeugd bij dell Ritmeester 
op te wekken en haar verhaal, waarmee zij den furibonden 
krankzinnige tot bedaren brengt, heeft zij gesproken met 
dat (JUdelijk-weeke, dat zeurige »wees-nou-maar-zoet", met 
een lieve, godsdienstige stemming, met die hartelijkheid 
van vele oude, bedrijvige vrouwen. 

De dokter en de predikant bleven beneden het mid-
delmatige. 

Het decor was slecht. 
* * * 



Het is een verkwikking tU5schen onze modeme tooneel-
vertooningen in, een klassieke tragedie te kunnen genieten, 
vooral met een actrice als Mad. Segond-Weber heeft ge-
toond te zijn. De samenspraak, waarmede lloma wordt 
geopend. is geeindigd en daar verschijllt zij, in de rol van 
Camille met haar fijn en imposant gclaat. stilstaande in de 
portiek, zwijgende met geheel haar klassieke lichaam, ge-
huld in de traditioneele witte tunica - en er gaat een 
schok door de zaal. Het bewustzijn van de superioriteit 
van deze knnstenares maakt zich oogenblikkelijk van de 
toeschouwers meester. Het roll en en golven der alexandrijnen 
krijgt in naar mond het karakter van zeggen. Daar komt 
leven in deze periodieke klank- en maatherhalingen, die bij 
het lezen zoo spoedig kunnen verve len en als ze slecht 
worden voorgelezen, den grootsten liefhebbcr der klassieke 
oudheid in slaap zouden wiegen. Hoe men het op den 
Phedre-avond bij C) actes tot half een 's nachts heeft kunnen 
uithouden, is een raadsel - een raadsel echter, dat slechts 
een oplossing kan vinden in de groote dramatische kracht, 
die van deze actrice uitgaat. Dat zij la divine Sarah zou 
overtreffen, komt mij mogelijk voor, dat zij Agar onder 
zich liet, staat m. i. vast en toch meende ik, dat ook 
Agar reeds zoo hoog stond. Hoog genoeg om de herinnering 
aan haar tien jaar en langer zuiver te bewaren. 

Hoe lang Mme. Segond-Weber zal voortleven in de 
hoofden en harten harer bewonderaars, kan wei weinig 
belang inboezemen, maar onvergetelijk zijn voor mij de 
hoofdmomenten van haar optreden geweest. 

Het samenspel met de kloeke figuur van Mr. Segond, 
die den Horace vertolkte, was meer dan verrukkelijk, er 
ontstonden plastische groepeeringen, den beitcl eens beeld-
houwers waardig. De Climax in het vierde bedrijf, vijfde 
tooneel, ab Camille komt tot: 

»Donne-moi donc, barbare, un coeur comme Ie tien; 
~Et si tu veux enfin que je t' ouvre mon arne, 
»Rends-moi mon Curiace ........ . 

wordt ten slolte overweldigend, hartverscheurend en het is 
onmogelijk, dat men hierbij een toeschouwend kritiklls blijft. 

Men laat zich mecsleep('n door dit menschenpaar, dat 
ons op de zoo bekende verzen van Comeille terug brengt 
bij de ouden. 

Wat een overwinning op ons negentip.nde-eeuwers, die 
snakken naar nooit genoten aandoeningen! 

Het is altijd jammer, dat deze voorstellingen door sterren 
uit den vreemde, nimmer een onberispelijk geheel vormen. 

Het is hoogst onaangenaam zelfs, hierbij acteurs en ac-
trices te zien meewerken, die door het contrast zoozeer in 
den kijker loopen, dat het moeite kost iets onaangenamers 
daarover in de pen te doen blijven. 

Het is zeer onverkwikkelijk de woorden »sort, grandeur, 
avoir" te hooren verlengen tot »sorre," enz., om die 
woorden dan nog te hooren zeggen, door alles behalve 
klassieke monden en ze te zien begroeten door schokkende 
armbewegingen, als ware het een defecte antomatische 
toestel, die ze voortbracht en waardoor het sublime aan 
de grens komt van het ridicule: even min begrijpelijk, 
waarom vo6rdat wij Horace zuIlen genieten er een gerammei 
van verzen moet voorafgaan in den vorm van cen klucht, 
die het aanhooren niet waard is. 

Wordt ait alles gedaan om de ster des te meer glans te 
verleenen? Ik ben zoo vrij het uit dien floofde overbodig 
te achten. 

'" * * 
H et mag 18 jaar geleden zijn, dat ik voor het eerst en 

tot op 24 Oct. 1.1. ook een eenig bezoek bracht aan den 
Tiz'olz"-Schouwburg in de N es. Er moet toen wei een groote 
impressie zijn geweest in mijn 18-jarig gemoed, dat ik me 
nu nog, hoewel zwak, herinner: »De badkuur van de familie 
Ricochet" een klucht met allerlei bijwerk, tot dames in 
badkostuum toe, die ons bijster vermaakte. De roem van 

deze atypische voorstellingen schijnt in het 25-jarig bestaan 
van dezen schouwburg met goed gevolg te zijn gehandhaafd. 

In de met groen en bloemen versierde zaal voert men 
thans, ter herinnering aan dit zilveren feest, "Het konink-
rijk der Vrouwen" van E. Blum op, met te weinig zang 
om operette te zijn en zonder form eel ballet, maar toch 
ook met al te veel snaakschp. coupletten en jolige kuiten-
ftikkers om binnen de omlijsting van tooneelspel te blijven. 
In aIle opzichten gaat het hier over de schreef. Men maakt 
er in het onbekende land. waar vrouwen in militairen rok 
het bestuur over de mannen voeren en de vrouwelijke 
beroepen door den man in dames-achtig cos tuum worden 
ui tgeoefend, de meest plaatselijke toespelingen in Amster·· 
damsch bargoensch! Dit alles kan zeer amusant zijn, als 
men cr van houdt en gaarne getuig ik, dat deze grollen 
meest van zeer raak gehalte zijn. 

De eenvoudigen van geest, die hier hun vermaak zoeken, 
kunnen terecht, het zijn dan ook niet allen filosofen, die 
hler de rijen tot den nok toe vullen en soms kan ik met 
een tintje van melankolieken aard onze beschaafde zucht 
naar finesse betreuren, daar zij ons ten slotte zou verhin-
deren van tijd tot tijd nog eens ongepermitteerd pret te 
hebben. 

J. V. JR. 
(Wegens plaatsgebrek moest het verslag van De Schoon

zoon z'an JJ1ijllheer Poz'ni:r evenals dat van Jeugd tot een 
volgend nummer hlijvcn liggen.) 

VAN TOONEEL TE LONDEN, 

1. 

Eerst nadrukkelijk zeggen, dat het hier-volgend e geene 
andere pretentie heeft, dan te willen zijn : noflkes, notities 
voor die-vertrouwen-stellen-in-ons-oordeel - - - - -

* * * 
Het zijn slechts enkelen onder de kranten-en-tijdschriften-

-met-tooneelkritieken vullende massa, die niet verblind wor-
den door kun~tjes, die zien de hooge, groote kunst in 
tooneelspeelkunst ... 

(We mogen dat nu wei als aangenomen beschouwen?-) 
Voor dz't! enkelen blijft het schrijven over tooneelvoor-

steilingen nog steeds een maar-weinig begeerlijk werk, want 
zelden verhcffen ze zich hoven het genre: puLlieke ver-
makelijkheid, die voorstellingen. heel heel schaarsch wordt 
onder den sleur van dag-na-dag wisselende vertooningen 
er eene gevonden, die ware, voomame kunst geeft -- en 
het doet ons pijll, als we zien door de modder sleuren 
'n kunst, die we lief-hebben, die groot kan zijn, omdat ze, 
't is zoo goed gezegd, »complex" is van aile kunst, 'n 
kunst, die groot. hoog zdl zijn in de toekomst ... 

Hoe te komen tot dat groote, dat hooge? 
Om's Hemels wil geen theorien! _. 
Ze leiden tot traditie ... 
Er is al te veel tijd verknoeid met theoretiseeren over 

roeping, richting, strekking van tooneel en tooneelstukken! 
Heeft het ons een stap verder gebracht) 
De een wil realisme, 'n ander roept om melodrama's 

en vieux· jeu, 'n derde wenscht klassieken, 'n vierde sym-
boliek en mystiek, - - - -

Wij vragen kunsl! -
vVij hopen op mooi-gevoeld-geschreven tooneelwerken, 

mooi-gevoeld-gegeven door tooneelarl7eslell. 
Waarom zouden wij niet kunnen genieten van een werk 

met groote emoties, als Hugo's drama's, en ook van 
Pierre Quillard's mystiek, van Hatrlet en "Ie Vendeur de 
soleil", van "Oedipe-roi" en »Das Lumpengesindel" - - - . 
mits die stukken-van-kunst goed-gevoeld en gegeven worden 
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door artieslen, artiest en als Mounet-Sully, als Roijaards - -
Wat geven wij om genres! Wij vragen kunst -- - --
In Londen is bij de tooneelvoorstellingcn nog geen 

kwestie van kunst. - - -
Ze zijn er te rangschikken onder de volgende rubrieken : 
1. Waardelooze stukken, waardeloos spel. 
2. Goede, voorname kunst, verhanseld tot kijkspel en 

erger - -- -
De eerste rubriek weer te splitsen in melo-drama's, 

kluchten en imitaties van de groote klassieken, Ibsen, 
Fransche schrijvers als Dumas, Sardou - - --- -

Van de »kluchten", waarvan »Charley's aunt" al 'n 
bizonder-fijn specimen is, wensch ik slechts te zeggen, dat 
ze la~er staan dan Duitsche »possen"; ze behooren, de 
manier waarop ze gespeeld worden bewijst het, in Music 
Halls thuis --- - -

De melo-drama's zijn de bekende universeele, pasklaar 
gemaakt, gefabriekt om publiek beurtelings aan 't lachen 
en aan 't sidderen te brengen. 

Vie kunnen ook dit nt0dderpoeltje verder stilzwijgend 
voorbijgaan, om te komen tot wat hier gedacht wordt te 
zijn voorname moderne kunst - - -

Hoogepriesters van die »kunst" zijn Oscar \Vilde, Henry 
Arthur Jones en Arthur W. Pinero. 

Oscar Wilde is in geen enkel opzicht superieur aan z'n 
beide vakgenooten, al wil hij er voor doorgaan; we zien 
in hem steeds den charlatan, die voor kunst willaten door-
gaan een handig samengeftamd mengelmoesje van Dumas-
conventie en autografen-alburr.-sententies. 

Jones en Pinero zijn Diet zoo kinderlijk would-be-supe-
rieur; 't zijn habiele werkslui, die veel van voorgangers 
afgekeken hebben. 
Jones' laatste werk: »The Tempter",in Haymarketvertoond, 

doet hier-en-daar aan Faust denken en is in die momenten 
hoorbaar; verder blijft 't beneden 't middelmatige; men 
zegt hier dat 't in "verzen" geschreven is; oordeelend naar 
hetgeen wij bij de voorstelling hoorden en naar de frag-
menten, die wij in tijdschriften lazen, komt ons »rijmen van 
een gelegenheidspoeet" juister voor. 

Pinero, der Dritte im Bunde, heeft pas Ibsen gelezen 
en gezien met het oog van een weinig artistiek-ontwik-
keld toeschouwer, zijn laatste drama »The second mrs. 
Tanqueray" (St. James' theatre) draagt daarvan sprekende 
bewijzen. 

De schrijver heeft in dit stuk de volgende vraag gesteld 
en met »neen" beantwoord: 

Kan gelukkig zijn een huwelijk tusschen eene tot-wat-
men-deugd-noemt-terug-gebrachte vrouw-van-slechte-zeden 
en een man-van-goede-familie, weduwnaar met dochter oj 
dochters? 

De heer Pinero wil ons wijs maken, dat hij de we reid 
'n onschatbaren dienst heeft bewezen, toen hij aantoonde 
(dacht aan te toonen!) hoeveel onheil 'n dergelijke ver-
bintenis na zich sleept; hij heeft ons wijs willen maken 
dat ie geblaakt heeft van overtuiging. 

We zijn geen dupe geweest; het is duidelijk dat de 
brave man veel tooneelwerk heeft zien opvoeren, dat de 
tendenz (de schaduwzijde!) van enkele Ibsenstukken hem 
door 't hoofd heeft gewoeld. 

Z66 is de "Second Mrs. Tancqueray" geworden een 
kabaalmakend, een van"ieder-wat maakwerk, dat de sublieme 
karakterteekening van den Noorschen kolos-auteur mist, 
een stuk waarin zelfs van karakterteekening niets is. 

Het tragiesche emde (zelfmoord der vrouw) is dan ook 
geen gevolg van het tegen-elkaar-bonzen der zoo verschil-
lende levens 0), maar ontstaan door allerlei invloedjes, om-
standigheidjes van-buiten-af. .... 

AI die werken, die »moderne" werken worden geheel 
»en style" gespeeld; would-be-realistiesche-stukken, han dig 
knutselwerk, would-be· realistiesch-spel, handig komedie-
gedoe. 

N och bij schrijvers. noch bij vertolkers eenig sentiment .... 
alles met vee! »vak"kennis ! 

Veel vakkellnis ook bij regie; tableau-vivant-regie en als 
zoodanig merkwaardig in het nieuwe Daly-theatre en in 
Irving's Lyceum. 

Irving! Het kan niet ontkend worden , dat oppervlakkig 
beschouwd Irving in tegenstelling van de andere Londensche 
theaterdirecteuren weI eenig besef schijnt te hebben van kunst, 
dat er bij hem groote eerbied schijnt te zijn voor Shake-
speare, Tennyson. Maar bij goed-kijken gaan wij twijfelen 
aan zijn artiest-zijn, komen wij meer·en-meer tot de over-
tuiging, dat het mooie-groote in de tragedies van den 
meest·grandiozen dramaturg van altijd, aan hem is voorby" 
gegaan. 

Hoe anders te verklaren de wijzc van QPvoeren zooals 
die in het Lyceum, gehuldigd wordt? 

Want 't waren juist die opvoeringen waaraan ik dacht 
to en geschreven werd de, zin: Goede, voorname werken 
van kunst verhandeld tot kijkspelen. Bij ons eerste bezoek 
aan Irving's theater viel dat niet zoo op, alles werkte mee 
om onze aandacht af te leiden van stuk en spel; het ge-
bouw reeds met z'n fantastisch verlichte corridors, de 7.aal 
strak-aristocratiesch met klassieke figuren en karakters ver-
sierd hac! iets van ekskieze wijding, dan de heel bijzondere 
mise-en-scene, elk moment-feitelijk gevend, een tableau uit 
vroeger tijden, 'n met oordeel gegroepeerd tableau-vivant, 
de smaakvolle kleurcombinaties, en onze onbekendheid 
met het stuk: »Becket." 

Later, toen wij Tennyson's drama lazen, merkten wij eerst 
hoe weinig bij deze opvoering van Becket kunstwerk was 
overgebleven, merkten wij pas, dat wat wij gezien hadden, 
slechts was een subliem cyclorama. 

En dat was nog maar Tennyson! Wat moet er bij 'n 
dergelijkc omgeving, inpakking worden van de verzen van 
Shakespeare! -

Wij hebben het gezien en het heeft ons wrevelig ge-
stemd , to en we het superieure zagen weg-duwen achter 
'n rommel-zoo van gekleurde lappen, van zwevende en-
geltjes, van maskerade-optoch ten: poppenkast-vertooning 
voor groot-publiek, dat z·n Shakespeare zoo toch - maar 
,)charming," .Iovely" vindt - - - -

Pierre Quillard heeft het gezegd in dien heel belang-
rijken brief aan de »Revue d'art dramatique": »Ie deCOl 
"doit etre une simple jiction ornamentale, qui complete 
~I'illusion par des analogies de couleurs, et de lignes avec 
"Ie drame", want "Ia parole cree Ie decor comme Ie reste", 
en verder: ,,11 sufjit que la mise-en-scene ne trouble point 
hllusz"on el il zTllporie pour ala qu'elle soil Ires simple". 

Irviug heeft dat niet begrepen, heeft ' t niet gevoeld, 
blozende wangen heeft hij met Houge" besmeerd,op weel-
derige lokken 'n viassen pruik geduwd, z'n akteurs hebben 
van menschen reciteerende-rederijkers gemaakt .. . Soit! -
Laat Shakespeare ll~et vuil gegooid worden, laat hij bedol-
yen worden nu·nog onder de modder.. .. 't kan slechts 
tijdelijk zijn, hoog-voornaam zal hij bli/ven, hoog voornaam 
zal hij staan te midden van grootsten der grooten, als de 
naam van Irving en die anderen verdwenen is uit de her-
illnering van die-dan-zijn .. 

London S.W. Oct. '93. VAN RVNSWAERDE. 
(Wordt vervoigd.) 

B ERI CH T, 
Abusievelijk is bij de verzending van No. 2 aan 

eenige leden No. I verzonden. 
Die leden, die nog NO.2 wenschen te ontvangen, verzoek 

ik bc\eefd mij dit te willen opgeven. 
DE UITGEVER. 
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HET LEESCOMITE. 
Ret ter beoordeeling gezonden blijspel Het Spionnetje is 

een salonstukje, dat bij feestelijke gelegenheden in een be-
sloten kring vertoond, wei kan valdoen, maar waarvan het 
gegeven te onbeduidend is voor de vertooning op een 
groat tooneel. 

Bovendien is ter lezing ontvangen een tooneelspel in 
4 bedrijven, waarvan wij den naam niet vermelden mogen. 
Ret stuk bevat wei goede eigenschappen maar kan toch 
niet ter vertooning worden aanbevolen. Den schrijver IS 
in bedenking gegeven het stuk am te werken. 

MARCELLUS EMANTS. 
14 Nov. 1893. M. B. MENDES DiI. COSTA. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
De Schoonzoon van Mi/llheer Poirier, dat gebhlemde, chique 

tooneelspel van Augier en Sandeau, dat ons in 18-1-b te 
Parijs verplaatst, dat nog nieuw en fteurig is. dat m allerlei 
lieve kleinigheden het beeld geeft van adel en opkomende 
bourgeoisie, dat stuk dat, dichter bij Bou1'.[!:eozs gentilhom1l1e 
dan bij Janus Tulp, tusschen belden instaat, dat in het ! 

fransch uitmunt door smaakvollen, eleganten dialoog in den 

::nand van markies en hertog en even grappige als plat-
burgerlijke praatjes van hun tegenvoeters, heeft bij van 
Lier in handen van de Koninklijke Vereeniging een reprise 
beleefd, waarin niets uitblonk, niets uitstekends is gegeven. 

Voldoende was de voorstelling .... voldoende. Ret is 
niet te vergen, dat bij een reprise alles even correct toe-
gaat, maar De &hoonzoon van Mijnheer Poirier eischt z66-
veel, dat men er, zoowel uit een oogpunt van techniek als 
in artistieken zin, wat meer werk van had mogen maken. 
L. Bouwmeester is er niet in geslaagd het hart van Poirie!" 
d66r zijn ruwheid heen te doen blinken, misschien,omdat 
de ruwheid wat al te glorieus werd vertoond. 

Er zijn zooveel burgennenschen, menschen van allerlei 
slag, dat men hier in het oog had te houden, dat er ver-
schil bestaat tusschen een rijk geworden lakenkoopman en 
een clito dito aanspreker. 

Er is te weinig gebleken. dat het stuk veeleer geestig 
dan grappig is. De fijne puntjes, waarop het hier aankomt. 
waren er meer dan eens af en voor een deelligt de sch, dd 
aan de vertaling, waarb~j menige woordspeling verlol.n 
moest gaan. 

Het zal voor Hollanders niet goed mogelijk zijn hier e it 
franschen geest aan te brengen. maar wanneer we Poirier 
met Vercielet in een zwijgend trekje buiten hun rol plezier 
zien hebben en daarna door den eerste het schilderij met 
den hond verkeerd hooren verklaren, dan is er door een 
onnoodig verzuim een verlies van een fraai detail te be-
treuren. (I e bedrijf 6e tooneel.) 

Wanneer de costumes in het algemeen geen stijl hou-
den met den tijd, waarin het stuk speelt, dan lacht men om 
een jas, die wei uit dien tijd schijnl te zijn en weer valt 
er een defect op te merken, dat den totaal-indruk verlaagt. 
Een bijeengeraapt amellblement kon er tant-soit-peu ~ec 
door; Mackart-boeketten, die toch in 1846 nog niet beston-
den en eenige prullige ornamenten kunnen slechts dit nobele 
stuk bed erven, verfnnfaaien. 

Deze reprise had voor de oudere spelers cen rustig, vol-



ledig succes kunnen zijn, voor de jongere een welkome 
gelegenheid tot bravoure, voor de toeschouwers een keurig 
genot van een fijn samengesteld kunstwerk in ietwat ver-
ouderden trant. \Vaar was de zwier, waar de coquetterie, 
waar de elegante hoofschheid van deze episode uit den tijd 
van Louis Philippe? 

Ten slotte aileen bij den Kok (Verenet)! 
De Hertog de Montmeyran IBrondgeest) heeft het niet 

vol kunnen houden. In het begin, in het militair cos tuum 
ging het, later in het 4e bedrijf, bedierf hij vee!. Poirier mislukte 
in de scene na den brief (3e bedrijf 7e toon.) Het was bed roe· 
vend te zien, hoe men soms tobde om er door te komen en bij 
zulk weinig sierlijk geheel zou men zich zeker belachelijk 
hebben gemaakt met het knielen, dat in dit stuk herhaal-
delijk is voorgeschreven, doch dat men - als offer aan de 
moderniteit gewis - - achterwege liet. Of zou het gelaten 
zijn uit vrees voor hilariteit? Die kan , met wat opper-
vlakkigheid in ons oordeel, vaak aan de schulrt van het 
goedlachsch publiek worden toegeschreven, doch een tooneel-
speier vergete nooit, dat hij door zijn spel deze lachwek-
kende dingen mogelijk en ernstig moet weten te maken. 

En dat kunnen de heeren, als zij goed willen, zeker. 
Dat Coquelin dit stuk moderniseerde bewijst nog niet, dat dit 

juist was - practisch kan het zeker geacht worden, doch 
voor die richting in de kunst ben ik doot, i~: laat dat Ii ever 
aan Stastok over, die de schilderstukken uit vroeger tijd ten 
slotte ook belachelijk yond in zijn modern (!) huishouden. 

Clous (Gaston de Presles) bleef het best in den toon, 
zijn persoon leent zich wat minder goed voor de gedistin-
geerde hooghartigheid van den Markies. 

De Boer (VerdeIet) daarentegen, was in zijn prijselijke 
soberheid weer z66 uitermate burgerlijk, dat een betrek-
king aan zijn bureau zelfs voor iemand, minder dan de 
Markies de Presles, onaannemelijk zou zijn geweest. 

Deze bourgeois waren plattelanders, geen rijkgeworden 
Parijzenaars. 

Toch geloof ik, dat het stuk binnen het bereik der Ver-
eeniging ligt en betreur ik het daarom destemeer, dat dit 
niet duidelijker is gebleken. 

Jeugd, drama in 3 bedrijven van Max Halbe. Vertaling 
van C. F. v. d. Horst. Regie L. H. Chrispijn. Decoratie 
J. C. Maandag. 

Lang heeft mij dit stuk dwars gezeten, weI wetende, dat 
ik niet volstaan kon met de opmerking, dat het mij per-
soonlijk zoo uitermate had verveeld. Want behalve door 
die verveling, was ik tevens beheerscht door de o\'ertui-
ging, dat hier veel belangrijks school onder het saaie, taaie 
uiterlijk dezer vertooning. 

Halbe is jong auteur en behoort tot de jongeren. Van 
zijn werken Ein Emporkummlz'ng (89), Freie Liebe (90) en 
Eisgang (92) is nog het laatste, met weinig succes te 
Berlijn opgevoerd. De premiere van Jugend, Ein Liebes-
drama (*), ging 23 April 1893, 's middags in het »Residenz-
theater". 

De vertaling en de opvoering hebben misschien hun 
levenslicht te danken aan de, overigens niet af te keuren 
zucht, om iets nieuws te geven. 

lets nieuws - eerste, voornaamste verdienste. Pater 
Hoppe, eerzaam, kalm, bezadigd priester, met open oog 
voor menschelijke gebreken, en als oud-student in de me-
dicijnen, niet onvatbaar voor wereldsche opvattingen, woont 
met zijn nichtje Anna, diens stiefbroeder Amandus en den 
kapelaan Gregoor in de pastorie samen. Anna, lief en goed -
maar wulpsch als haar moeder, van wie zij het natuurlijk 
kind is. Gregoor, fanaliek, voor niets anders geschikt dan 
den dienst der heilige moederkerk en de goddelijke leer-
stellingen. Amandus idioot. 

(*) Waarom is deze opzettelijke qualificatie op bet programma 
niet behouden '! 

Deze mensch en hebben samen mii' gehouden, koffie ge-
dronken, gepraat over den godsdienst, de huishouding, de 
levende have, jarenlang, en in den laatsten tijd over het 
klooster, waar de kapelaan Anna gaarne voor de zonde 
harer moeder zou zien boeten. 

Dit praten en nog eens praten wordt in hel eerste be-
drijf zoo liefjes-aan volgehouden, totdat er een briefkaart 
komt van neef Hans, een jongen van 18 jaar, die, opweg 
naar de academie te Heidelberg. waar hij zal gaan slu-
deeren, enkele dagen op de pastorie komt doorbrengen . 
Hans doet Anna's hart ontvlammen. Tusschen het 2e en 
3e bedrijf stijgt de liefde dezer twee halfwas-menschen 
tot de daad, die ook het eerste menschenpaar ten para-
dijze uit deed jagen - en de knoop is gelegd. 

Amandus wordt jaloersch, omdat hij in zijn eten en 
drinken achtergesteld wordt bij Hans en hij drijft, dierlijk-
juist, zijn jaloezie op tot moordzucht, die hem gemakkelijk 
in de uitvoering wordt, doorclat hij geruimen tijd heeft 
loop en spelen met een geladen geweer. Hij schiet echter 
mis, doodt Anna en de knoop is doorgehakt. 

Het is voor een tooneelkenner, ook al heeft hij het stuk 
niet gelezen of gezien, wellicht reeds helder, dat de behan-
deling van deze sombere jeugd-verschijnselen veel goeds 
en veel slechts behelst. 

De dramatiseering dezer stof is met angstvallige nauw-
gezetheid in het kleingeestige cioorgevoerd. Pater Hoppe 
zegt o.a. dat hij weinig eetlu~t heeft, dat hij zich het ont-
bijt goed zal laten smaken, dat hij tegenwoordig meer van 
bier houdt dan van wijn enz. enz. altemaal kleinigheden, 
die volkomen levensgetrouw en juist zijn, evengoed als hel 
zwijgen, dat zoo dikwijls in het stuk voorkomt. 

Die jilistheid is z66 frappant, dat dit huishouden op de 
planken evenzeer vervelend wordt, als het ten plattelande 
zou zijn. Maar wie tot leven in de bekrompen drukkende 
dorpsomgeving verplicht is, is in een andere positie dan 
een schouwburgbezoeker. Dat het hier alweer een idioot 
is die! ;onze belangstelling komt vragen, vind ik onaangenaam, 
maar Tde voorstelling van den »halfgaren" door schrijver 
en acteur (v. d. Horst) is uitstekend. Van het oogenblik 
(in het tweede bedrijf), dat hij het geweer in handen heeft, 
is de naderende dood voelbaar en de dramatische werking 
aanwezig - maar daartegenover staan twee grove fouten: 
ten eerste, dat niemand het spelen met het moordtuig belet 
en ten tweede, dat het schot een willekeurig persoon treft, 
door welk treffen niets bereikt wordt. De dood van een 
der anderen zou even pakkend en even ongemotiveerd zijn 
geweest als elke dood, veroorzaakt door onvoorzichtigheid, 
dit in »Gemengd Nieuws" pleegt te zijn. Ten slotte be-
hoefde het schot m.L niet doodelijk te treffen en om het 
stuk"':intact te laten en bovendien het dramatische conflict 
te behouden, ware het voldoende geweest als er bijv. een 
spiegel of Mariabeeld was vernield door het schol van 
Amandus. 
De kapelaan Gregoor is door Schwab met veel ingetogen-

heid en ZOrg gecreeerd; deze rol, die de donkerste nuance 
heeft van al de personen, mag den onaangenamen indruk 
te weeg brengen, dien Schwab er met soberheid in gelegd 
heeft. 

Maar om het stuk niet al te zwartkleurig te doen zijn 
was het niet voldoende, dat Anna (Mej . v. d. Lugt) het 
met haar levenslust oversprenkelde, ook pater Hoppe had 
een toontje hooger mogen worden aangeslagen. Hoe goed 
v. Westerhoven, als Hoppe, over het geheel ook was, hij 
had voller majeur-accoorden mogen laten hooren, dan hij 
heeft gedaan. Het drama, zoo van aile kanten in mineur, 
werd vermoeiend. 

Ook de opgewektheid van Hans (Chrispijn), scheen een 
overmoed in droefheid te wezen. 

Het komt mij zeer verklaarbaar voor, dat de vertooners 
het inzicht huldigden, dat waarschijnlijk in de bedoeling 
van den sduijver heeft gelegen, maar ook deze auteur 
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zal het niet kwalijk nemen, dat de tooneelspeler zijn stuk, 
dat zich zoo uitstekend lezen laat, door eell eenigszins blij-
moedige opvatting geschz'kt maakt voor eell opvoering. 

Het publiek m~ge op deze wijze langzamerhand gewend 
worden aan naturalisme en realisme. 

Zooals ik de voorstelling heb gezien en na lezing, blijft 
dit drama ten slotte een zeer gemengden indruk maken 
en dat aileen zou voldoende zijn om het af te keuren. 

Goede eigenschappen? - Zeer zeker, ik heb ze opge-
merkt en ik erken ze gaarne, maar zij zijn niet groot ge-
noeg geweest om dil stuk, dat buitengewoon zwaar op de 
hanci is, te redden. 

Het geschiedenisje, dat zooveel onheil in het leven roept, 
zal in de meeste pastorieen bovendien zeer moeilijk in 
werkelijkheid, kUllnen worden afgespeeld en dan besluit ik 
met mijn laatste grief: een stuk, dat voor realistisch wil 
doorgaan, moet een gegeven bewerken, dat zeer waarschijn-
lijk is. Van elk z.g.n. nieuwer werk, dat een uitzondering~geval 
behandelt, kan men zeggen: "On revient toujours it ses 
premiers amours" en dat maakt ten slotte allen, die zich 
daaraan met kracht en geweld willen ontworstelen, hoogst 
belachelijk. 

Bij Van Lier in de Amstelstraat heeft een buitengewone 
voorstelling plaats gehad van Dumas' Le Demi-monde met 
medewerking van FrecMric Febvre, omringd door een groep 
artisten van versclllllende Parijsche theaters zijner waardig. 

Wat was dilt mooi! 
Het is de eerste maal, cIat ik de ongeevenredigde prijzen 

der zltplaatsen gerechtvaardigd heb gevonden en dat ik mij 
verzoend heb met iets, wat soms een domme mode der 
voorname schouwburg-bezoekers schijnt te zijn: het on-
voorwaardelijk stell en van vreemde gezelschappen boven 
de onze. Hier is in de eerste plaats gebleken wat rolvastheid 
beteekent. Rolvastheid, een kwestie van geheugen, van van-
buiten·leeren: schijnt het niet beneden de waardigheid van 
groote kunst te zijn? Wat heeft een groot artist met dit 
domme lesjes-Ieeren te maken, zijn succes is immers door 
zijn enkel optreden verzekerd? Zoo schijnt het door som-
migen opgevat te worden. 

Een kenner van muziek zal zeggen, dat het ensemble van 
Lamoureux eerst verkregen is, nadat door elk executant 
aile technische moeilijkheden volkomen waren overwonnen. 

Zoo moet het in de dramatische kunst evenzeer zijn en 
voor een groot deel kan het artistieke resultaat van Febvre 
en de zijnen verklaard worden door de zorg aan het abc 
der tooneelspeelkunst gewijd. 

Op dit degelijk fundament van rolvastheid hebben aile 
acteurs, de een meer de ander minder, het tooneelspel 
van Dumas met buitengewone smijdigheid en frischheid 
gespeeld. De Jalin (Febvre) is aan ons voorgesteld met 
fraaie gemakkelijkheid en minutieuse zorg voor het detail. 
In het tweede bedrijf mocht de geestige vergelijking van 
de heele en halve wereld met twce mandjes perziken bij-
zonder worden geroemd. 

De soiree bij de vicomtesse de Vernieres (Mme Febvre-
Brindeau) was een les aan onze acteurs. Hier heeft men ! 

kunnen leeren wat heeren en dames zijn, hoe zij doen, 
zich bewegen en zich kleeden, wanneer zij zich op een 
speelpartij bevinden. Levendig en zonder stoornis liep 
deze voorstelling te midden van een keurig decor af en de 
terugroeping (niet bij open doek!) tot driemaal toe, was 
wei verdiend. 

De heer L. H. Chrispijn heeft zich op 3 Nov. 1.1. kun-
nen overtuigen, dat zijn uitnoodiging tot bijwoning van 
Ibsen's Rosmersholm bij de leden van ons verbond in goede 
aarde is gevallen en dankbaar werd aanvaard. 

De nieuwe tooneelzaal van het Paleis voor Volksvlijt, 
naar ik meen voor het eerst in gebruik, was zeer goed 
bezet en aan het slot der voorstelling heeft de afdeeling 

door een rijk bloemgeschenk eetoond, hoezeer de gastvrij-
heid en het streven van den heer Chrispijn op prijs zijn 
gesteld. We krijgen zoo langzamerhand het recht tot de 
bewering, dat de v)orstellingen van het pas opgerichte ge-
zelschap steeds zeer goed worden verzargd. De vertaling 
beeft op mij gedurende de opvoering een zeer gunstigen 
indruk gemaakt. 

Met wp.inig illusien heb ik mijn zitplaats ingenomen, ik 
verwachtte niet dat Rosmersholm het »doen" zOU. 

Het tooneelspel komt fIlij voor te lang en te langdradig te 
zijn. Vier bedrijven over het magere gegeven, dat in hoofd-
zaak door drie personen: Rosmer, Rebekka en Kroll moet 
worden verwerkt, zijn te veel en elk bedrijf, op zichzelf, 
biedt niet genoeg afwisseling "oor een opvoering. Bij lezing 
van het stuk geeft het genoeg te denken - maar dit den-
ken is (zander voorafgaande lezing) bij de opvoering on-
mogelijk. 

Iemand, die het stuk niet las, moet dUllkt mij na afloop 
den indruk krijgen van iets waar hij niet goed bij kan en 
- ik aarzel min of meer om het te zeggen - het lijkt 
mij een fout, dat een tooneelspel bij het eerste zien on-
duidelijk is. 

Rosmer was gehuwd met Beate, die niet ver van -de 
krankzinnigheid af was, toen zij stierf. Rebekka West 
nam het toezicht over de huishouding over, v66r den dood 
van Beate en het is zeker voor een dee! aan Rebekka te 
wiiten, dat Rosmers gade zoo vroeg en met gestoorde her-
senen heenging. Het is geen ernstig gewild drijven van 
Rebekka geweest -- soms werd zij gedreven, (het kwam 
over haar -- Ibsensch) tot het langzaam dooden van Beate, 
om daarna haar plaats naast Rosmer, als diens echtge-
noote, in te nemen. 

Zoover zijn wij, b\i het opgaan der gordijn, gekomen. 
Rosmer meende, dat hij en Rebekka in vriendschap 

samen leefden, doch hij komt tot de overtuiging, dat het 
wei liefde moet geweest zijn. 

De buitenwereld, gerepresenteerd door Kroll, brengt hem 
er toe Rebekka's hand te vragen; dit zal dan de oplossing 
zijn en na dit gedachte huwelijk zullen Rebekka en Ros-
mer hun politieke plannen kunnen voltooien, plannen ge-
heel in strijd met de traditien der Rosmers. 

Maar nu bedankt Rebekka voor de hand van Rosmer. 
Zij is op Rosmersholm gebroken, haar jeugdige wilskracht 
is weg. Zij is verdwenen met den weerstand: Beate. 

Het paar pleegt daarop dubbelen zelfmoord, in nabootsing 
van Beate, die het echter aileen deed en met een gil van 
juffruuff Helseth, de huishoudster, die door het venster het 
tweetal ziet verdwijnen in den Molenvliet, is dit stuk uit. 
lets kwaads te zeggen van Ibsen is een waagstuk, hij die 
het do en durfde zou zich een keurbende van moderneraars 
op den hals halen, om heel wat onaangenaams van hen 
te hooren, maar toch vind ik ook hier dat dramatiseeren 
van drie zelfmoorden in een familie, waar de lach onbekend 
is en de kinderen nooit hebben geschreid, weer z66 nabij 
aan het ongezonde, dat ik het thema afkeur voor publieke 
vertooningen. met het voorbehoud, dat ik die afkeuring 
niet in al haar konsekwentie op mij neem. 

Het sombere Rosmersholm heeft veel aantrekkelijks, de 
behandeling der stof is voor den lezer een bron van groot 
genot, van veel overweging, van emstig denken. Ibsen 
schuift ons een tijdvraag voor het oog op eene wijze, dat 
we er ons niet van kunnen losmaken. 

Elk stuk van Ibsen is een terrein, waar bij onderzoek 
alles te vinden is: edelgesteente enslijk. Alles is overwogen 
of we! - zooals sommigen beweren - bij intuHie neer-
geschreven, maar dat alles eischt bij de lezing ernstige 
stud ie, waaruit voigt, dat bij een vertooning buitengewoon 

I veel veri oren gaat. 
Daardoor zou het kunnen zijn, dat deze uitvoering voor 

den Ibsen-kenner een verlies en voor den onkundige geen 
winst opleverde, waardoor het ondankbare van een voor-
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stelling is bewezen. De spelers hebben al hun ijver en lust 
met hun artisticiteit vereenigd om te slagen. 

IJ ver voor de studie - hun rollen zijn groot en lastig. 
Lust voor de opvoering - zij vermoeide hen niet. 

Artisticiteit voor de stemming, die het stuk moet be-
heerschen - de krachten schoten te kart. 

In den beginne bewogen zoowel Chrispijn (Rosmer) als 
Mej. Beukers (Rebekka West) zich met een zekeregejaag· 
de kalmte , voor zoover dit gezegd kan worden. Zij schenen 
te zoeken naar die sombere gewaarwordingen, die het uit-
sterven van een familie en het teuietgaan van een jeugdige 
wilskracht opwekken, deze acteurs die iets »over" den toe-
schouwer moesten brengen n. I. die gruwzame bekoring, 
die bij Ibsen van den zelfmoord uitgaat, zij waren er niet 
»in." 

Herhaald opstaand en gaande zitten, stoelen verplaatsende 
en gebaren makende vermochten zij niet die preciese ge-
waarwording te vinden, die het woord Rosmersholm reeds 
op mij maakt. 

Die gewaarwording is niet groot, niet intens. Zij is een 
pijnlijk-droef gevoel van verlies, het kalm-weenende be-
wustzijn, dat er zoo weinig vreugde is weggelegd voor die 
menschen, die zich verbeelden zooveel te beteekenen, het 
is een subtiel meelijden met een ondergaande onbeduidend-
heid, die zich zelf heel wat belangrijks waant. 

Van dat weemoedige, berustende smartgevoel is bij mij 
zeer weinig te ontdekken geweest in het ernstige, soms te 
ernstige, dan weer min of meer melodramatische en vaak 
zenuwachtige spel der vertolkers, die voor een premiere 
stonden. 

De fiuistertoon, waarin nagenaeg geheel het vierde be-
drijf werd gegeven, scheen mij totaal bezijden de waarheid. 

Hier en daar moesten, ter schakeering en omdat het niet 
al te naturalistisch mag worden, wijzigingen in de intonatie 
worden aangebracht, doch deze aanstaande zelfmoordenaars 
zijn onder vier oagen en zij kunnen dus doen, wat de 
meesten hunner lotgenooten doen, overluid, gewoon spreken. 

Overigens valt er met zeer veel lof van de hoofdperso-
nen te gewagen; het buitengewoon zware werk hebben zij 
volbracht op een wijze, die deed vergeten, dat het zoo 
ontzachelijk zwaar was. 

Chrispijn had zich een zeer fraaien kop gemaakt, geheel 
in den toon. 

Ook de Kroll van Ternooy Apel was zeer verdienstelijk, 
hard en gestreng, onaangenaam en onverdraagzaam, juist 
zooals hij zijn moet. 

Schwab als Brendel iets pathetischer, Farber als Mor-
tensgaord meer intrigant en va6ral deze person en buiten 
de Rosmersche stemming en ik geloof, dat het siuk win-
nen zal. 

Ten slotte een donker bruin decor met zwart en dan 
geen moderne lamp met kant en geen goud. 

SlecM gezaaz'd (Schlz'mme Saat van Otto Visscher) door 
Peka. - Reg. J os. van Lier, het suC'cesstuk van het Lessing 
Theater te Berlijn, dat ik bij van Lier in de Plantage heb 
zien opvoeren is op-end' -op een burgerstuk, dat door den 
vertaler bovendien is gelokaliseerd, zoodat het voor den 
Amsterdammer in belangrijkheid wint: het is immers zoo 
gezellig, zoo recht gemoedelijk als de stukken spelen in de 
Kalverstraat bij Buffa, op het Rokin nummer z66veel en 
in de nooit volprezen »nieuwe pijp." 

Het stuk is van verwarden bouw, doch door den inhoud 
bij uitstek geschikt voor dit gezelschap, 

J uffrouw Hartman is een burgervrouw vol trotsigheid, die 
haar kinderen heeft bedorven. Het zijn haar Bruno, een 
onbeteekenend prulschilder, waarvan zij gouden bergen ver-
wacht en WiIlem, die gehuwd is en twee kinderell heeft, 
van welken zoon zij de nobele aspiraties ophemelt. doch die 
!ntussch~n zijn gezin door spel en drank te gronde richt. 

Haar pleegdochter Martha heeft een naaiwinkel (atelier 
heet het tegenwoordig!) en is een zeer mooi meisje. 

Zij heeft liefde weten op te wekken bij Bruno, bij Beek-
man, den commensaal van juffwnw Hartman en procuratie-
kouder op een groot kantoor en ook nog iets, dat niet 
geheel liefde is, maar waarvan toch een groote begeerte 
uitgaat, bij den heer Ferdinand Fok, rijk grijsaard met de 
bloem in het knoopsgat. 

Bruno maakte een »Biddende non" naar het portret 
van Martha, Fok ziet dit doek bij Buffa, koopt het voor 
.I 3000.- en betaalt contant. 

Deze som, voor l1et huishouden van juffrouw Hartman 
zeer belangrijk, steeld de lont in het kruit. 

Fok wordt bij moeder Hartman feestelijk ingehaald, hij 
moet op den schommelstoel gaan zitten enz. enz. Bruno 
kan van zijn geld naar Italie en alles zou op deze wijze 
geregeld loopen, doch Martha verzet zich tegen het schan-
delijk drijven van Fok. 

Zij gebruikt Beekman als medium, verIooft zich met hem 
en geeft daarvan aan Fok kennis. Deze trekt zich terug 
en Bruno het onedele van Fok's handelingen doorziende, 
wil hem de.l 3000. - . terug brengen. Zij zijn echter 
inmiddels door Willem gestolen en verspeeld. De onge-
lukkige komt terug en schiet zich in zijn wanhollp en angst 
voor de politie voor den kop. Beekman begrijpende dat 
Martha hem niet bemint, trekt zich terug voor Bruno. 
Fok zien we niet meer, de weduwe van Willem "indt een 
betrekking, waardoor de toekomst harer kinderen verzekerd 
is en zoo komt alles ten slotte weer terecht. 

Tusschen alles door werkt Kolowsky, een kleermaker, de 
tooneelfiguur, die alles aan elkander past en lijmt, die met 
en zonder reden overal bij is, geheimen verklapt als 't 
noodig is en scheeve voorstellingen geeft als 't zoo in 't 
rijm te pas komt. 

Van Nieuwland speelde met de hem eigen brutale over-
drijving dezen poolschen israeliet met duitsch accent. Het 
is hem zoo van harte gegund de menschen te doen lachen 
om zijn figuur, zijn gang, zijn kleine gebaren en allerlei 
nietswaardigc grappen, dat men vergeet, dat hij van het 
tooneelspel in de klucht stapt. 

Zoo wascht hij zijn handen, doet zijn dasje aan en af 
met een ornamentiek en een overlading, die soms zijn 
medespelers in de war brengt. Zijn reusaC'htigen cylinder 
maakt hij ten slotte tot een onderwerp van gesprek! 

Mevrouw Ellenberger was juffrouw Hartman en met eere. 
Met groote burgerlijke drukte, met veel ditjes en datjes op 
haar lijf heeft zij terug gegeven die bekende Amsterdamsche 
vrouw van tamelijke afkomst in de sfeer der mevrauwig-
heid. Zij sprak mij op den duur al te luid. 

De ral van Martha was in hand en van mevr. Potharst-
Grader. Zij was doorgaans zeer goed, zij mag echter wei 
wat meer tijd besteden aan het besluit om zich met Beek-
man te verloven, het kwam daar aan het eind van het 
tweede bedrijf wat al te plotseling. 

Het spijt mij - maar Potharst kon mij als Bruno niet 
voldoende boeien. 

Zijn toon is te hard, te weinig artistiek om het ook 
maar voor een enkel oogenblik aannemelijk te maken, dat 
hij zelfs een slechte Biddende non op het doek brengt. Bur-
gerjongens met aanleg gedragen zich boven en buiten hun 
omgeving, dat beeft deze acteur in Bruno niet doen gevoelen. 

Veltman! Eere wi en eere toekomt. Wat een tragische 
kracht, wat een ijver, wat een bezieling bij de vertolking 
van Willem! Het mage niet meer z66 verlangd worden, 
toch blijft hier een kunstopvattmg uit-een-stuk te waardee-
ren. Bij zijn diefstal wordt het avond, de kamer is duister. 
slechts door het achtervenster schijnt het straatlicht (een 
zeer keurig effect). Daar komt Will em met het gestolene 
bij zich en ontmoet zijn moeder. Hij heft zijn hand op 
tegen die vrouw om haar te dwingen hem niet te verra-
den. Zooals het d00r Veltman is gedaan was bet oud en 



aileen omdat het zoo heel mooi in dit genre was, is het 
niet mislukt, 

Er was in dit goed ensemble weI het een een en ander, 
dat beter had kunnen zijn, doch waar ik voorloopig nog 
niet op wijzen wil, omdat ik het gezelschap te weinig ken 
om mij nu reeds daarover uit te spreken, maar et~n ding 
moet mij van het hart. 

Het is een fout, die ook elders vl'orkomt, maar hier was 
zij nog al in het oogvallend. In het eerste bedlijf schijnen 
deze artisten de dilettantische behoefte te hebben zich in 
de zaal te orienteeren en al:; mensch voel ik. dat daarin 
een geruststelling of een verpoozing is gelegen, maar als 
criticus zou ik den raad willen geven deze illusie-verstorende 
ondeugd eenvoudig na te laten. 

J. V. JR. 
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UIT DE MAASSTAD. 
Voor de traditioneele representatie voor de leden onzer 

Afdeeling was ditmaal gekozen het goedige onschuldige 
blijspel van Barriere en Capendu De Er.fenis van Mijnh(cr 
Plumei, sedert 1878 hier niet vertoond en gedurende het 
vorige seizoen te Parijs met eenig succes uit de bibliotheek 
opgerakeld. De keus voor den avond in k\Yestie is steeds 
bizonder lastig en wellicht doet het Afdeelingsbestuur maar 
het verstandigst liever zijn toevlucht te nemen tot een stuk 
waarover de Muze half lachend, half medelijdend haar 
kopje schudt dan tot een werk waarbij Mejuffrouw zus of 
Mevrouw zoo in de gelegenheid zou kunnen komen te 
moeten blozen. In elk geval gaf deze keus den Heer 
Willem van Zuijlen - zooals men weet weer tot de Ver-
eenigde Rotterdamsche Tooncelisten teruggekeerd - gele-
genheid mooi spel te laten zien. Zijn Plumet verdient lof; 
zonder in het ruwe of in het kluchtige te vervaIle!1 wist 
hij de noodige afwisseling aan te brengen, al gelukte hem 
niet het onmogelijke, namelijk het eentonige van dit blijspel 
geheel te doen verdwijnen. Ais de brave ritmeesters waren 
de gebroeders Baspels uitmuntend op hun plaats. 

Mevrouw Van Kerkhoven-Jonkers releveerde door haar 
levendig spel niet weinig de tooneeltjes waarin de erfenis-
jagers hun komplotJes smeden en oomlief krachten te 
paaien en Mejuffrouw Klein (Pauline) wist met haar glad 
tongetje en lief spel heel natuurlijk haar willettje door te 
drijven. Baar smaakvolle toiletjes trokken de aandacht. 

Of schoon wat overdreven geneusd, of misschien juist 
daarom, werd de Beer De Vries (Martel) erg toegejuicht. 
Philippe Plumet, vroeger door den Beer Van Zuylen ge-
speeld, was nu in handen van den Beer Tartaud, goed, 
voldoende rondborstig, maar nog niet luchtig genoeg. 

Alles in alles een goede opvoering; applaudisseeren doet 
een Rotterdamsch Tooneelverbond-publiek nu eenmaal 
niet sterk. 

van Velati, en eerst als al haar pogingen, haa: gefleem en 
haar toom, gefaald hebben, berust ze, na met bloedend 
hart onverschilligheid veinzende den ontrouwe het laffe, 
lage van zijn handelwijs in het aangezicht te hebben ge-
slingerd. 

Meer een situatie dan een handeling; liever hadden we 
de historie iets vroeger opgenomen gezien, want reeds in 
het eerste bedrijf is de minnaar afkeerig van Julia's Jief-
koozingen. Bet tooneelspel is sober, met vaste hand op-
gebouwd. een meesterstuk van techniek, een voorbeeld 
hoe men zonder loopjes en goocheltoeren een mooi, boeiend 
werk kan leveren. De dialoog is eenvoudig en vloeiend, de 
vertaling schijnt vlot; aIleen klank een paar maal het 
woordje lekker, daarbij erg scherp uitgesproken, nog al 
valsch. 

Overbodig te zeggen, dat dit drama met zijn fijne, in-
tieme tooneeltjes voor het Tivoli-gezelschap uitnemend ge-
schikt is. De vertooning was dan ook zeer goed. 

De Julia van Mevrouw Rossing is een belangrijke stap in 
de goede richting waarmede we haar van harte gelukwen-
schen. Wei speelt zij ook tegenover den minnaar nog te 
veel comedie, terwijl juist het verschillend optreden - lief 
en hartelijk bij den echtgenoot, fel en hartstochtelijk bij 
den minnaar - haar karakter verklaren en haar schuld 
verkleinen moet, maar Mevrouw Rossing speelde weinig in 
de zaal. was veel natuurlijker en leefde mede. De lood-
zware rol kwam nog niet geheel tot haar recht, vergeleken 
met hetgeen zij tot nu toe hier gaf, is echter een groote 
vooruitgang te constateeren, waarom wij niet op eens alles 
mogen eischen. 

Boe de Beer Roijaards partijen als die vall Velati ver-
tolkt, is bekend; we kunnen volstaan met de vermelding 
dat zijn spel grooten lof verdient. De groote onbeleefdheid 
dat hij in het tweede bedrijf Julia geen lucifer geeft, maar 
het standaardje lomp naast haar zet, komt niet voor zijn 
rekening. 

De echtgenoot werd door den Heer Alex. Faassen ver-
dienste!ijk voorgesteld; van zoo'n man kon men aannemen, 
dat hij niets bemerkt en, waar hem een tipje van den 
sluier wordt opgelicht, toch niets gelooft. 

Een eigenaardige figuur in dit tooneelspel is Manticelli, 
die gedeeltelijk de inzichten van den schrijver nu eens 
ironisch, straks sarcastisch heeft mede te deelen. De Heer 
De Vos kweet zich handig van die taak; liever hadden we 
hem iets flinker gezien. 
In den heusch komischen strijd over het zedelijke of on-

zedelijke van De Ideaal-vrouUl willen we ons, voor het 
oogenblik althans, niet mengen. Naar onze meening hebben 
zij zich vergist, die in alles, ell allMn in hetgeen M onticelli 
vertelt, den schrijver willen herkennen, terwijl Mevrouw 
Rossing door haar spel hen eenigszins sterkt ill deze dwaling . 
En zeker is het, dat die zedenmeesters een mooie reclame 
hebber. gemaakt voor een verdienstelijk kunstwerk, dat dien 
steun niet noodig had. 

* * * * * * 
De directie van den Tivoli-schouwburg heeft ons doen 

kennismaken met een zeer interessant werk van Marco 
Praga, De Ideaal- Vrouw. 

Julia (Mevrouw Rossing) is hartstochteJijk verliefd op 
Velati (de Beer Roijaards), terwijl ze voor haar echtgenoot 
(de Heer Alex. Faassen) een vriendschaplijke genegenheid 
blijft koesteren en hem zoowel als hun zoontje met de 
liefste zorgen omringt. Een huwelijk van drie dus, zoo-
praktisch mogelijk voor aile partijen gearrangeerd. De min-
naar krijgt genoeg van de liaison en tracht de kluisters te 
verbreken; naar hij haar zegt omdat het hem tegen de 
borst stuit zijn vriend. te bedriegen, en ook met het oog 
op een huwelijk. Doch Julia wil niet van hem afzien; even-
min als deze gecomp!iceetde vrouw haar thuis met man en 
kind zou kunnen derven, evenmin kan ze afstand doen 

30 October in Tivoli Ibsen's Rosmershollll. Waarlijk aan 
geestkracht ontbreekt het daar niet, want voegen wij er bij : 
aile voorstellingen, ook de premieres, loopen bij dit gezel-
schap ftink van stapel. 

Over Ibsen en zijn werken hebben we bij gelegenheid 
der vert oning van Hedda Gabler onze meening neerge-
schreven en aangezien deze sedert niet gewijzigd is, be-
hoeven we niet in herhalingen te treden. Aileen een woord 
over de opvoering. 

Bet ontzaglijk zware stuk werd, voor zoover we deze 
pe:rsonen wagen te beoordeelen, verdienstelijk gespee\d door 
den Beer Alex. Faassen (Kroll) en den Beer De Vos 
(Rosmer). Uitmuntend scheen ons de Ulrik Brendel van 
den Beer Roijaards, heel mooi, terwijl de Beer Van den 
Beuve! Mortensgard niet kwaad, maar wat onzeker voorstelde. 



Voor Mevrouw Van Biene-Poolman is de Rebekka West 
te zwaar, waarlijk geen verwijt, maar een aanleiding om 
hulde te brengen aan wat zij gaf; al was het onvoldoencle 
er sprak vee! gevoel uit haar spel, dat getuigde van veel 
studie en toewijding. 

Wat weer zoo mooi was, evenals in De Ideaal-vrouw: 
de stemming, dat zoo lastig onder woorden te brengen, 
maar vooral bij werken als deze twee zoo weldadige iets, 
waarvan de regisseur De Vos het geheim schijnt te bezitten. 

Aileen cen vraag: zou een vlugger tempo niet mogelijk 
en wenschelijk wezen? We denken, zij het lang niet met 
onvercleeld genot, aan Spoken zooals Antoine het doet 
opvoeren, en kunnen nog niet inz~en, dat er zoo langzaam 
gesproken en gespeeld moet worden om het hoog ernstige 
van Ibsen's werken te doen uitkomen. 

.f .. 

* 
Dc pret-muts over een oor getrokken en vast besloten 

zich eens kostelijk te amuseeren. was men naar de Aert 
van N esstraat getogen, waar drie dames der Vereenigde 
Rotterdamsche Tooneelisten om een man zouden kibbelen. 
J ongens! dat het zaogenaamde zwakke geslacht het in ge· 
talsterkte van het leelijke wint, dat wist men, maar Drz'e 
vrouwen voor edn mall, zulk een buitenkansje zou haast een 
Don Juan doen watertanden. 

Men ging dan om zich te amuseeren en men heeft zich 
geamuseerd, hartelyk gelachen om onschuldige grappen en 
banale verwarringcn, om de avonturen van een schilder 
die niet trouwen mag en een advokaat die trouwen moet, 
als ze ten minste niet onterfd willen worden, de eerste 
door een oom die drie vrouwen heeft overleefd en een 
villa wil verkoopen, de andere door een dito bloedver-
want die voor het gemak de bruid alvast meebrcngt; om 
een portierster met een hupsche dochter, opera-bal en 
Art. 342 B. W.; om de brave familie Carindol; om een 
jufje van pleizier luisterende naar den naam Pigeonnette, 
om een Canadeeschen planter met diens vlijtig in haar 
dictionnaire studeerende dochter die de woorden van de 
liefde al van buiten kent ........ om een kabelbonte 
verzameling meerendeels onbestaanbare menschen, die, met 
de haren bij elkaar gesleept, ongemotiveerd allerlei gek-
heden uithalen, zoolang de Heeren Grellet en Dancourt 
aan de touwtjes trekken. "Vel yond men het laatste be-
drijf veel armer aan komische kracht en had men ook de 
klucht liever zonder pauze zien afspelen, maar nog eens: 
men heeft hartelijk gelachen. 

»En de kunst ..... ?" hooren we een zacht stem-
metje vragen. 

»Dat 's waar, blonde schoone; u hebt volkomen gelijk, 
we moesten eigenlijk over kunst praten. Welnu, stel u 
gerust, over kunst een volgend maal." 

8 November 1892. JEAN VALJEAN. 

~--------.-~----~---

UIT RET BUITENLAND. 
Het The at r e-F ran y a isis in de laatste jaren niet 

gelukkig met zijne nieuwe stukken. Verleden jaar had 
jean Darlol slechts een matig succes; zoowel Par Ie Glaive! 
als la Rez'ne Juana zijn door velen het eerste theater der 
wereld onwaardig genoemd en nu is er een stuk gevallen 
neen maar, zoo gevallen, als liOg zelden aan de Comedie-
Franyaise gebeurd is. 

De naam Franyois de Curel zal den lezers van onze 
rubriek "Uit het Buitenland" in vroegere jaargangen niet 
onbekend zijn. Deze jonge edelman - de Curel is Vicomte--
die in zijn prachtig hotel de dagen doorbrengt met letter-
dige studien en door zijn vrienden als een goed jager 
en een joyeux compagnon beschouwd wordt, deed het 
eerst van zich spreken door een stuk van zijn,; hand, dat 
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Antoine opvoerde: I Envers d'une Sainte, een stuk dat zeer 
de aanclacht trok. Op dit eerste werk volgde les Fossiles, 
verleden jaar door het Theatre Libre gespeeld en dat velen 
eene opvoering in het Theatre-FranC;ais waard keurden. Toch 
was het de Vaudeville, die daarna een stuk van de Curel 
opvoerde: l'lnvitee, zeer verschillend van zijn wei wat krasse 
voorgangers. Dit drama behaaldc een groot sucd~s d'es-
time, meer niet. En nu I'AlIlour brode. Het stuk werd 
door het Theatre·Franyais terstond aangenomen; voor de 
Curel stond de deur open; de b;1rriere van het leescomite 
was voor hem weggenomen. Het is waar, onder de re-
petities kreeg deze of gene societaire wei een duister voor-
gevoe1; hij waagdc ee n opmerking en yond gehoor bij den 
schrijver. De Curel maakte van de grootere tooneel-erva-
ring van zijn interpellant gaarne gebruik en wijzigde hier 
en daar. Zou het stuk met grootere veranderingen te red· 
den geweest zijn? Naar de inhoudsopgave te oordeelen, 
wuden wij het betwijfelen. De Curci heeft den lust niet 
kunnen weerstaan zeer bijzondeJ e, zoogenaamd nieuwe 
karakters te ontlcden en uit elkaar te halen. Hij heeft op 
deze wijze twee menschen gemaakt, zoo vreemd, dat nie-
mand ze begrepen heeft, De auteur bewoog zich niet op 
een terrein, dat een gewoon mensch kent; misschien zou 
hij in een roman cr in geslaagd zijn, de vrouw die de hoofd-
persoon van zijn stuk is, verklaarbaar te maKen, op het 
tooneel bleef zij een raadsel, veel raadselachtiger dan 
Hedda Gabler. Na twee voorstellingf'n er. lla de afkeurende 
critieken in bijna aile bladen heeft de Curci aan Jules 
Claretie geschreven, dat hij zijn stuk terugnam, waarop 
Claretie zeer beleefd antwoordde, dat de deur van het 
Theatre.Franyais voor hem geopcnd bleef. Of de barriere 
een volgende maal ook weggenomen zal worden? 

In het begin van deze maand heeft het Odeoll een 
reprise gegeven van Le fils nalurel, van Alex. Dumas Fils. 
Het stuk dat in 1858 in de Comedic Franc,:aise reeds een 
groot succes heeft gehad, dat ook in 1878 stampvolle zalen 
trok, is ook den PanJzenaar van heden gebleken een mee-
sterstuk te zijn. De stelling en, die Dumas verkondigt, zijn 
nog niet verouderd en in den vorm, waarin hij ze geeft, 
zijn ze na 35 jaar ook voor den hardlevenden Parijzenaar 
nog zeer genietbaar. 

Francisque Sarcey schrijft er van, dat het ·een stuk is 
om te gaan zien. .Ga er heen als gij het niet kent en 
ga er weer naar toe als ge het wel kent. I.e fils nature! 
is als iets van Augier of Moliere, men ziet het tien maal 
en telkens met genoegen, want men vindt er zonder op-
houden telkens nieuwe stof tot nadenken." Het stuk wordt 
in het Odeon goed gespeeld o. a. door twee debutanten, 
die zeer voldaan hebben. 

Het is wei hard voor dat arme Odeon, dat stiefldnd 
van den Franschen Staat. telkens te moeten hooren, dat 
deze of geene goede jonge acteur of actrice, verledenjaar van 
het Conservatoire gekomen heelemaal klaar is voor het Theatre 
Franyais. Zoo ook nu weer. Het heeft er iets van, alsof de 
aanstaande pensionnaires en societaires van de Comedie Fran-
yaise een stage moe ten doormaken aan het Odeon. Ais 
zij dan wat gewend zijn aan het tooneel, dan kunnen zij 
overgaan. En wat tegenvalt, wat niet aan de eischen van 
het huis van Moliere beantwoordt, dat blijft aan den lin-
ker Seine-oevt'r. Het zau eigenlijk niet onbillijk zijn, wan-
neer het Odeon het groote subsidie had en het Theatre 
Franc;ais het Idei ne ! 

De V au de v i II e heeft de groote eer het nieuwe stuk van 
Sardou, door den grooten man geschreven met medewerking 
van Emil Moreau, te mogen opvoeren. 

Mit Euch, Herr Dokter, zu spazieren 
1st ehrenvoll nnd ist Gewinn, 

zegt Wagner tot Faust: met Sardou mee te werken, als 
schrijver, directeur of acteur is tegenwoordig niet aileen 
»ehrenvoll", het brengt ook »Gewinn". Sardou heeft in den 



laatsten tijd meestal een medewerker gehad. Ditmaal kwam 
hij aan zijn helper op eigenaardige manier. Moreau had 
een stuk geschreven, dat sedert eenigen tijd de rondte 
deed door de theaterbureaux; men vond Mademoiselle 
Sans-gene niet best, maar ook niet slecht. Mureau stapt 
er mede naar Sardou en vertelt hem, dat hij een stuk 
heeft, waarin de hoofdfiguur is een vrouw, die krachtcns 
haar positie in de groote wereld verkeert maar de manieren 
heeft niet aIleeIi van een minderen stand, IIIaar van een 
"dame de la halle". 

»Ultstekend", zegt Sardou, »dat is de vrouw van Lefevre". 
»De vrouw van Lefevre?" 
»Zeker, de vrouw van den marschalk, madame la Mare-

schale, die aan het hof van Napoleon was." 
Van het oorspronkelijke stuk van Moreau bleef niet 

veel over; zijne Mademoiselle Sans-gene werd eene jj;Jadallle 
'lam-gene; de personen werden door Sardou aangekleed, 
Napoleon, de twee zusters Bonaparte. Madame Mere, 
maarschalken, generaals enz., een pracht van decoraties, 
kostumes, toil etten, requisiten, aIles puur stijl Empire, en 
het nieuwe stuk van Sardou, lust voor de oogen meer dan voor 
den geest, was klaar. Toch zijn er aIleraardigste tooneelen 
in het stuk, b.v. waar Madame la Marechale Napoleon 
herinnert, dat zij, toen zij nog waschvrouw was, het goed 
van een luitenant Buonaparte waschte en dat hij haar 
»drie Napoleons" schuldig is gebleven. De intrige, Napoleon's 
verdenking van Maria Louise, die met Neipperg eene 
liaison zou hebben, beteekent weinig. M me Rejane speclt 
de wei wat al te onbeholpen gebleven vrouw van den 
vroegeren sergeant Lefevre, thans hertog van Dantzig. Zij 
weet, schijnt het, te veel, dat zij een rol speelt: elle est bop 
fine, maar overigens zeer goed. De verdere bezetting moet 
uitstekend zijn. Het stuk is onderweg naar de 100ste, 
misschien naar de 200ste voorstelling. 

Sardou treedt even wei voor het oogenblik eenigszins op 
den achtergrond: Sarah Bernhardt heeft de aandacht van 
Parijs gevraagd en niet zooals men een paar vrienden 
uitnoodigt een kopje thee te komen drinken. Reeds 
maanden voar zij te Parijs terugkwam, heeft Sarah van 
zich doen spreken; op de boulevards heeft men het 
weken lang gehad over den schouwburg, dien zij met 
den impresario Grau zal exploiteeren; over haar prach-
tige bureaux; over haar nieuwigheden: de afschaffing van 
de claque, de hooge prijzen, den souffteur tusschen de 
coulissen, de ouvreuses, die hare diensten gratis zullen 
moeten bewijzen; over het stuk waarmede zij zou openen; 
over Sarah zelve, die geld verdiend heeft, het bombar-
dement van Rio de Janeiro heeft bijgewoond en ... dikker 
is geworden. 

Thans is aan de algemeene nieuwsgierigheid voldaan en 
is de R e n a iss an c e weder ingewijd, met Les Rois van 
Ll':maltre, dat velen onzer lezers zeker in romanvorm zuIlen 
kennen. 

Lemaitre schreef eerst het tooneelstuk, dat hem slechts 
ten deele voldeed. De algemeene denkbeelden. die hij 
wilde verkondigen over het gekozen onderwerp had hij 
niet in het stuk kunnen plaatsen. Daarna schreef hij op 
hetzelfde thema den roman voor Le Temps. 

Deze werd door Sarah gelezen en zij zeide tot Lemaitre : 
»Faites une piece et je la jouerai". Toen maakte LemaItre 
het definitieve stuk, dat thans is opgevoerd en wij hebben ' 
hier dus te doen met een stuk, dat niet uit een roman is 
getrokken en met een roman, die niet aan een stuk is 
ontleend, het is een tweelinggeboorte. 

Les ROls speelt in 19°0 in een door Lemaltre uitgedacht 
Europeesch rijk, waar de absolute monarchic nog bestaat. 
In het eerste bedrijf doet de oude koning Christiaan voor 
een jaar afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon 
Hermann. Christiaan, de echte despoot, heeft in zijn kroon-
pnns een zuon, die zeer van hem verschilt. Heimann kent 
de nooden van het volk, hij begrijpt het volk eenigszins, 

hij kan komen in hun socialistische denkbeelden. Hij is 
gehuwd met eene aartshertogin, prinses Wilhelmine, een 
strenge dochter uit een despotengeslacht; een platonische 
liefdesverbintenis bestaat er tusschen den kroonprins en 
eene nihihstische hofdame, Frida von Thalberg, eene vriendin 
van de beruchte oude nibiliste Audotia Latanief. In het 
tweede bedrijf is Hermann tegen zijn zin gedwongen op 
het oproerige volk te laten schieten en dit grijpt hem 
vreeselijk aan; daarna heeft hij een verklaring met zijne 
vrouw, die hem verdenkt van echtbreuk. In het derde 
bedrijf is Hermann gedrukt en neerslachtig naar zijn Frida 
gevlucht; hij is op het punt met haar de wijde wereld in 
te gaan om het gehate koningschap af te schudden en 
verder met haar te leven, wanneer de prinses, die gewaar-
schuwd is, hem doodschiet met den revolver, waarmede 
Audotia Latanief gewild had, dat Frida de bij het oproer 
gevallen socialisten zou wreken. In het vierde bedrijf heeft 
koning Christiaan de teugels van het bewind weer in han-
den genomen; door een toeval wordt ontdekt wie den 
kroonprins gedood heeft, Wilhelmine bekent hare daad en 
haar schoonvader vergeeft haar, omdat zij gehandeld heeft 
om het koningschap en zijne wc:ardigheid te redden. De 
prinses wordt regentes als voogdes over haar minderjarigen 
zoon. 

Sarah heeft - natuurlijk in prachtige toil etten -- de 
rol van prinses Wilhelmine gespeeld, waarin zij betrekkelijk 
op den achtergrond blijft. Dit heeft men in Parijs zeer 
gewaardeerd. Of het stuk meer dan een succes d'estime 
et de curiosite zal hebben, wordt betwijfeld. Gespeeld 
wordt het zeer goed. 

J. K. JR. 

VAN TOONEEL IN ENGELAND. 
II. 

Ditmaal iets over eenige Londensche akteurs en ak-
trices. 

En dan begmnen met Henry Irving - - - Eel! beginnen 
met Irving niet alleen omdat die naam als vastgeroest is 
aan Engelsch Tooneel en met helle jubelklanken van 
triomf klinkt door veel landen van Europa en Amerika 
maar ook en voor·al door het feit dat we onder de massa 
rol-opzeggende mensch en in het land van Over-sea geen 
voor-ons-groot artiest hebben mogen vinden en Irving 
dan-nog, naar het ons voorkomt blijft staan boven de 
andere Tooneel·Celebriteite!! van zijn land, van zijn 
tijd - - -

Zoo schijnt het ons - want indien wij geroepen waren 
eell definitief oordeei uit-te· spreken over den man die 
Shakespeare en Tennyson en Goethe speelt en melo-
drama's vertolkt, dan zouden wij wenschen hem gezien te 
hebben in meer rollen, rollen van ander karakter dan die 
wij thans door den Lyceum-manager zagen vervullen. 

Want zoowel in Becket als in Henry VIn is voor hem 
betrekkelijk-weinig te creeeren. 

Zijn geheele persoonlijkheid leent zich tot die partijen: 
de hooge gestalte, voornaam in het kardinalenkleed, de 
kop met strakke, harde lijnen, lijnen-van-willen, waaraan 
slechts de haar-omranding en tonsuur van Becket ontbreekt 
om te worden een priesterkop vol expressie; een priester 
uit de jaren van al-macht der kerk - - -

En dan het superieure, het ik-ben-ik -, het rien-que-
moi-achtige dat eigen is aan Irvings persoon en op-
treden - - -

Dlt en zijn te waardeeren soberheid, zijn zich-weten-
los-te-maken van echt· vieux-jeu uit een tijd bij ons reeds 
voorbij, maar hier nog door velen gehuldigd, het is oorzaak 
geweest dat Irving iets kon toonen, dat leek op ~Shakes
peare's" "Cardinaal Wolsey," op Tp.nnyson'~ »Becket" al 



bleef zijn geven ook beneden het door-die-rollen-gevraagde. 
Maar al von den wij dus goeds in het uitbeelden van die 

twee personen, dat Irving zal kunnen speJen een Hamlet, 
een Romeo, een Macbeth, een Lear, 'n melo-drama-rol 
van groote passie - het schijnt ons ondenkbaar. Want 
ook hem ontbreekt 't voor die rollen onontbeerlijke: sen-
timent; ook in hem, evenals in de meesten ziJner vak-
genooten zien wij een bloedloos metier-tooveelist - en 
was dit nog niet hinderlijk-opvallend bij Becket, den 
boven aile pabsies verheven geesteliike noch in de eerste 
bedrijven van Hendrik VIII, waar Cardinal Wolsey is de 
hautaine staatsman, die de wet kan voorschrij\'en aan 
Koning Hendrik. aan geheel Engeland -, in de laatste 
akte van Shakespeare's drama werd 't totaal weg-zijn van 
sentiment bijtend ergerlijk. 

De monoloog, dien Wolsey zegt nadat de ongenade des 
konings met harde ruwe slagen is komen striemen z'n 
trotsche ziel, kan, gegeven dobr een voelend en kun-
nend tooneelspeler, zijn van grandiose krachtj - hier werd 
het een weg-huppelen van doffe klanken, gebed-klanken 
van een slecht-sprekend predikant, gehoord door een nevel 
van slaap. 

De andere leden van den Lyceum-troep laten wii on-
besproken; het zijn handige vak-menschen en aileen Ellen 
Terry, de altijd nog gracieuze, verdient eenige sympathie. 

En nu komen wij aall een heelleelijk figuurtje in de tooneel-
wereld, 'n akteur over wien wij zeker het stilzwijgen zouden 
bewaren als niet de leden van het respectabele college 
.publiek", gesteund door eenige sterk op pas-geboren poezen 
lijkende kritiekasters hem, hun lieveling, hadden geheschen 
op een glimmend verguld, schitterend versierd voetstuk, 
een voetstuk dat grappig, opzichtig afsteekt tegen de povere 
figuur van den dus bedenkelijk hoog geplaatste! 
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Deze man, de Engelsche MOOR, voert het beheer over 
't Theatre Royal Haymarket en noemt zich Herbert Beer-
bohm Tree. 

In een boekje getiteld ~The imaginative faculty" (a lecture 
delivered at the Royal Institution, May 26 1893), een boekje 
waarin enkele voor Engeland klinkende dingen gezegd 
worden, al zouden wij de denkheelden, die de auteur hier 
met eene vermoeiende breedsprakigheid ontwikkelt niet 
gaarne »nieuw" willen noemen -, heeft hij gezegd: 

»Jt seems to me .... that the higher aim of the artist 
"is 'to so project his imagination into the character he is 
»playing that his own individuality becomes merged in his 
~assumption. This indeed seems to me the very essence 
»of the art of acting. I remember that when I first went 
»upon the stage, I was told that to obtain any popular 
»success. an actor must be always himself, that the public 
.even like to recognise the familiar voice before he appears 
»on the scene. that he should, if possible, confine himself 
»to what was called one line of business, and that he should 
»seek to cultivate a certain mannerism which should be 
»the badge of his individuality. It seems to me that this 
»is an entirely erroneous and mischievous doctrine." 

Zoo gaat dit lid eener ter-dood-veroordeelde generatie 
van artiesten voort te spreken over 'n kunst. die zijne 
door een mist van conventie dicht omwaasde oogen nooit 
in hare hooge schoonheid mochten aanschouwen 

En lezende op het ruime veld der hedendaagsche too-
neel-Iitteratuur de theorien, die enkelen er rondstrooiden, 
is hij onbewust zelf reeds den eersten steen komen aan-

dragen, die, in later dagen, met vele andere zal komen 
neer-hagelen het uit de vereering van kleinen-van-geest, 
klein-burgerlijke zielen opgetrokken voetstuk - - -

Want hij - parodie op den naam artiest, hij, de niet-
voelende vak-komediant, hij heeft immers niets, absoluut 
nitls in zich van het door hem »the very essence of 
the art of acting" genoemde creatie-vermogen! - -

Hij mist dat vermogen - deel van tooneelkunst - gelijk al 
't andere voorname in die kunst van hem is weggebleven. 

Met dezelfde toontjes, standjes, trucjes, die hij gebruikte 
voor den duivel in »The Tempter" en de viveur-tooneelpop 
Illingworth uit »A woman of no Importance" komt hij 
Dr. Stockmann (Ibsen: »An Enemy of the people") ver-
moorden - - - -

Bij de onware »personen" in Jones' en Oscar Wilde's 
stukken hindert dat kunstjes-maken minder -, maar bij 
Dr. Stockmann! Denk eens aan Dr. Stockmann, die op 
de vergadering, 3e akte, onder 't spreken Aslaksen's op den 
katheder-liggenden hoed inslaat! -

Tree maakte door ziJn optreden van bAn enemy of the 
people" 'n parodie op een Ibsen-stuk, 'n parodie bijna 
even onverkwikkelijk als de »J erry-builder", door 't Inde-
penda'lt theatre opgevoerd, 'n uitvoering die on~ onbe-
scheiden-veel kwam verklappen van Mr. Grein's eigenlijk 
doe! en streven. - - -

Niet-voelend noemde ik den Haymarket-directeur - zoo 
is het j z'n eenig geestelijk eigendom: 'n aantal, 'n groot 
aantal trucs en tcontjes heeft hij verworven in een tooneel-
loopbaan van jaren en jaren. Zijn stem is op, heesch klinkt 
ze; z'n gelaat is zonder uitdrukking, wezenloos staren de 
oogen. 

Van de leden der Haymarket-Company noemen we de 
tamelijk-knappe Mrs. Tree en Fred. Terry en ~als kurio-
siteit de eerste dramatische rol, de mooie miss Neilson, die 
nog niet behoorlijk spreken kan en wier verzp-n-zeggen in 
onze ooren klinkt als 't drop-tikken van een goot, lekkend 
op zinken platen - uren na regen - - --

We hebben over Irving en Tree uitvoeriger gesproken 
dan ons oorspronkelijk plan was; moed en lust ontbreken 
ons thans op deze wijze voort-te-gaan en te bespreken de 
andere zich-noemende en door publiek genoemd wordende 
»artiesten" - -

Trouwens dat hoeft ook niet. 
Toen wij schetsten de twee veel-geprezen akteurs hebben 

wij tevens gekarakteriseerd het komediegedoe van dz'e 
anderen in de stad van nevel en smook. 

Komediegedoe: Of korrekt rol-op-zeggen begeJeid door 
goed-bestudeerde en aange!eerde gebaren - qua vak-
kennen vaak knapper dan Irving s spel - Of in Tree's 
trant, manier, nu genoeg reeds besproken! 

Hooger staan noch de beroemde Ada Rehan en de 
leden van de Daly-Company (wat zijn hunne vertooningen 
akelig-korrekt-koud-Ievenloos!) noch Mr. George Alexander 
en zijn troep (St. james's theatre), noch Charles Wynd-
ham, noch Mrs. Bernard Beere, noch Brandon Thomas, 
die buitendien »Charley's aunt" op zijn geweten heeft! 

London S. W, Nov. 'Q3. 

VAN RIJNSWAERDE, 

(Slot vf)(£{I.) 
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+ 2035 -l- 1737 + 173.3 
Het aantal leden van het Verbond bleef dus ongeveer 

evengroot, de ver'\'achting, jic Wlj \'erledenjaar uitspraken, 
dat andere afdeelingen zouden trachtell in tc halen wat 
het verdwijnen del' afdeeling Leiden OilS ontnam, is niet 
verwezenlijkt. Mogen de pogingen, die het Hoofdbestuur 
thans in het werk stelt om nieuwe afcleelingen te stichten 
of het ledental der nude Ult te bl'eiden, met cen goeden 
uitslag worden hekroond. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
Dat het tooneelstuk aan den roman ontleend wordt 

komt zoo vaak voor, dat het bijna onplezierig wordt daar-
over weer iets te zeggen, dat, hoe waar het ook zijn kan, 
tach nooit nieuw kan wezen. 

Bij .Ie voorstelling van dergelijke stukken zullell er drie 
rubrieken in het publiek zijn te vinden; eerst komen zij, 
die den roman hebben gelezen en daarom voural het stuk 
gaan zien, dan weer diegenen, waartoe ik zelf behoor, die 
den roman lezen als zij het stuk hebben bijgewoond en 
eindelijk zij, die hun plaats bij de opvoering innemen 

I zonder ooit den roman te lezen. Deze laatste rubriek acht 
ik gelukkiger dan de beide andere en als hun wijze van 
doen overdacht was, dan zou ik zeggen: zij zijn het ver-

I standigst. 
Zeer waarschijnlijk is mijn gunstige opvatting van Fromont 

: Jum'or en Rzsler Senior, zooals het in ecn vertaling van 
J. H. Rossing, door de Koninklijke Vereeniglllg is gegeven, 
te danken aan onbekendheid met Daudet's roman. 

Het stuk heeft mij door zijn levendige kleuren en pret-
tige afwisseling van tooneelen zeer goed voldaan en nu 

I is mij de roman tegengevallen, hoewel ik andere werken 
van Daudet letterlijk heb verslonderl. 

Bewijst dit niet, dat men liefst met van roman en stuk 
1 beiden moet trachtelJ kennis te nemen en [r-vreden moet 

zijn met den eersten indruk, l,nverschillig of men dien van 
het stt.:k of door den roman ontving? 

Ik acht mij ontslagen van het geven van een overzicht 
van den inhuud \'an dit stuk en wil er mij bij bepalen 
enkele opmerkingen te maken naar aanleiding der opvoe-
ring in medio October. 

Het ligt in den aard del' zaak, dat niet alle personen 
van den roman voor het voetlicht zijn gebracht en ook, 
dat van hen, die daartoe uitverkoren zijn er alweer enkele 
niet tot hun recht kamen. 



Voornamelijk is dit met de Chebe's, Delobelle, Claire 
Fromont en mej. Dobson het geval, Planus daarenteger. 
krijgt te groote afmetingen. 

3 1 

Dit valt ook op, als men den roman niet llCeft gelezen. 
De plaatsing van Planus is steeds te familiaar, de overige 

bijpersonen schijnen opgelegde versierselen te ziJn. 
Die twee dingell, n.1. dat enkele figuren onvolledig zijn 

en andere te veel op den vourgrond komen, heb ik in 
hoofdzaak tegen het stuk. Het is overbodig te zeggen, 
dat de karakterteekening van allen moet verliezen, als men 
het stuk met den roman \'crgelijkt; deze opmerking kan 
men veilig, voor aile stukken uit romans getrokken, gene-
raliseeren. Het meeste heeft Desiree Delobelle geleden 
onder de metamorphose van romanheldin in theaterfiguur, 
toch heeft mevr. van Ollefen (met uitzondering van een 
kart oogenblik, toen zij zich in het 3e bedrijf ill prive ver-
maakte) met allerliefste waardigheid die fijne poetische 
stemming in deze jonge vrouw weten te leggen, waardoor 
zij de meest streelende verschijning van aile werd. 

Delobelle door Schulze gecrecerd had veel Sllcces. Terug-
komende van zijll onderhoud met l~isler is de ijdele man 
door het mislukken zijner pogingen um van dezen geld 
voor eell opterichtcn theater te verkrijgen »damne", zoo 
als het in den roman heet. 

Hier is duor Schulze een hoog comische uiting schitte-
rend vol bracht, met zeer veel talent heeft hij de hoogheids-
denkbeelden van den aftandschen acteur Delobelle vertolkt 
en het speet mij voor hem, dat het pub lick dit niet meer 
waardeerde en zoo storend lachte alsof het iets heel geks 
en niet iets heel ernstigs goln. 

Schulze kwam bij open doek nag eells om den hoek vall 
de deur kijken. 

Veel meer heb ik over deze uitvoering niet te zeggen. 
Er is algemeen zeer goed gespeeld. De namen van de 
dames en heeren op het amche waren daarvoor borg. 
Het decor was zeldzaam goed verzorgd, de toilettcn warel~ 
fraai en het bal op den achtergrond in het eerste bedrijf 
mocllt volkomen gelukl heeten. 

Over een stuk als De Dupe, tooneelspel in j bedrij\'cn 
van Georges Ancey en een jaar ongeveer geleden in het 
"Theatre Libre" opgevoerd zullen de meeningen zeer uit-
een loopcn en hoewel ik veronderstel, dat de grondtoon 
der kritiek afl,eurend zal uitvallen, zoo zal ik m~i toch 
daartegen moeten verzetten, zonder mij te laten leiden door 
de aan plakbiljetten, die na een paar opvoeringen reeds 
v,lO ..... Groot succes __ hebben gewa<lgd. 

Vier personen: Mevrouw Viot, haar dochters Adele en 
Marie, waan'an de eerste huwt met Albert. hebben mij 
vijf bedrijven lang onafgebroken bezig gehouden, zoowel 
om de heldere uiteem:etting van het gegeven als de keurige 
en juiste analyse van een zeer bekende en brutale liefdes-
episode. 

Albert men vergeve mij mijn uitdrukkingen, omdat 
zij aan het karakter van het stuk moeten doen denken -
leeft met een inciividu, waar hij van houdt. Dic vrouw IS 
veertig jaar en jaagt hem op kosten. Om zich fin anti eel 
te redden, vraagt hij de hand van Adele, die hij door 
koppelarij van de mueder en de gehuwde zuster, tegen 
Adele's zin verkrijgt. 

Na het huwelijk is Adele van Albert gaan houden, zin-
nelijk, hartst chtelijk, in zulk een mate, dat zij de goede 
verstandhoucling met haar moeder er aan opoffert. Haar 
liefde is het tegenbeeld van :\.Ibert's !ielde voor de andere. 
In ZUIl verhoudingen met deze beide vrouwen is Caroline 
Albert de baa,: en Albert beheerscht zijn jonge echtgenoote 
volkomen. 

Er vloeien schandalen en geldelijke verlegenheid uit deze 
positie voort, Albert heeft »'n ongelukkie" met zijn kantoor-
kas en de familie stopt het gat. Zoo raakt het erfdeel der 
jonge vrou\\' op, door de andcre. Ten slotte trekt de familie 

zich van Adele, de dupe, af en staat deze - gescheiden 
van tafel en bed - met een klein jaargeld aileen. 

Albert degenereert meer en meer en komt eindelijk 
300 frallcs vragen van Adele, omdat anders Caroline hem 
niet meer wil ontvangen. Adele, onder Albert's invloed, 
geeft dat geld en verklaart zich zelfs bereid om in Iz'az'soll 
met hem te blijven verkeeren; haar grootste vrees is, dat 
hij haar niet meer zou schrijven om het eerste rendez-vous 
vast te stellen_ 

Dit is plat en men zou kunnen meenen, dat het niet 
voorkomt. Maar als men alles weten kon, wat verzwegen 
wordt op dit gebied, dan zouden ons spoedig de haren te 
berge rijzen over den machtigen, verwoestenden invloed, 
die een ongeoorloofde verbintenis, als hier is geschetst, 
kan teweeg brengen. De besten, de voornaamstell zijn er 
door te grande gegaan. Maatschappelijke positie, fortuin, 
goede naam van vrouw en kind, alles en alles is vernietigd 
door haar, die zich »c:ramponneeren" aan haar slachtoffers. 

Zoo is Al bert. Nil, bij het opgaan d er gordij n, is hij 
skcht, maar dat is hij door Caroline geworden - meer 
is er niet. Die C::aroline drijft hem tot zijn mariage de 
raison, tot zijn diefstallen, tot zijn klaploopen op het karig 
inkomen der vrouw, die hij heeft bedrogen en die hij 
waardeert, hoogacht en Iiefheeft op een andere wijs, Jan 
die verschrikkelijke blonde VrollW van 40 jaar. 

Dilt afsrhuwelijke is het, wat hier in 5 bedrijven ons 
zoo kahn en waar voor de oogen wordt getooverd: waarom 
ZOll dit stuk dan afgekeurd moeten worden? Van den 
kansel kan de waarschuwing gedaan worden, waarom niet 
van de planken? Maar wat is hie: het verpletterende 
verschil? 

Dit stuk bewijst ons het hopei ooze van een strijd, aan-
gebonden met een dergelijke ijzersterke liefdesverhouding, 
als ze zoo heeten mag. Van den kansel zal OilS de hoop 
overblijven. 

Is liet stuk daarom gemeen? 
Is deze bespiegeling soms niet moreel? 
Ik durl het niet zeggen. 
De rotte toestand is el, hier en daar, overal, in Parijs 

waarschijnlijk menigvuldiger dan bij uns. Hij wordt op 
artistieke wijze onder de oogen gezien en ik geef mij ge-
wonnell, ten spijt van ander~denkenden. 

Albert is een bekend type, Caroline en Adele zijn dit 
ook. Hij is de willooze minnaar, die het nooit nauw neemt, 
nergens mee. Caroline is het ondier, dat cen doel heeft: 
leven ten koste van wien ook. Adele is het schaperige 
jonge vrouwtje, dat er altijd en overal inloopt. De moeder 
van Adele en haar zuster zijn praktische, weinig nobele 
rnenschen. Zij zijn dupe geworden van Albert, zij zagen 
een goede partij in hem en drongen hem aan Adele op. 
N u hU tegenvalt, trachten zij hun vennogen te redden uit 
de hand en van Albert en bieden Adele een levensonderhoud 
aan. Het is niet verheven. maar is het slecht? Wat zou-
den wij doen? Wat is er in uw omgeving gebeurd als dat 
treurige vernietigillgswerk niFt meer te stuiten was? 

Zoo staan we dus voor nuchtere feiten en het grootste 
bezwaar tegen stuk en opvoering zou kunnen zijn, dat men 
dit onderwerp niet gaarne en aileen als 't hooglloodig is, 
aanroert. Maar is dit niet eell struisvogelpolitiek t 

De lezer is gewaarschuwd - hij behoeft het stuk _. als 
't na 't verschijnen van dit nummer nog gegeven wordt -
niet te gaan zien. Maar mocht hij niet te spoedig vervaard 
zijn voor eell zeer duidelijke uiteenzetting van mooie lief-
des-psychologie, clan ga hij er heen. 

Hij zal Henri Poolman aantreffen als Albert. Leuk, met 
kalmte, soms brutaal, als hij zich zelf dupe van den toestand 
acht, dan weer verlegen, als hij am de hand van Adele 
of later am haar geld komt vragen, onrustig als hij door 
zijn vrouw wordt opgehouden terwijl Caroline hem wacht,-
grappig als hij zich als »familie-vrUer" manifesteert, altijd ver-
lllopen en steeds bij de zaak am dezen cameleon-mensch 



naar den aard weer te geven - heeft Pool man zieh een 
monument gesticht. waarmee ik hem complimenteer. De 
vele rug·effeeten, die hij aanbrengt, mi~sen bun werking niet. 
AJ\~ie was in handen van mej. Aug. Mulder. Zij was 
meestal geheel thuis in haar rol. V Qoral in het eerste 
bedrijf was zij allelliefst naief, toen het de ldeur van haar 
baljap('n gold, waarin haar aanstaande zieh zoo jammerlijk 
vergiste. Zij had er in het laatste bedrijf, haar mOO1ste, 
iets ziekdijker mogen uitzien en niet zooveel mal en "en 
toeh" moeten zeggen. 

Mevr. Viot (Mw. Poolman) en Marie (Mw. Van Dom-
melen-Beersmans) hadden iets meer deftIgheid kunnen 
leggen in de personen, die geacht worden in een zeer gefor-
tuneerd milieu te leven. In het algemeen hielden de vier 
aeteurs hiermee te weinig rekening. 

Misschien is deze fout te redden door van al de bedra-
gen, die in het stuk worden genoemd een nulletje weg te 
laten. 

Het is merkwaardig, dat het publiek vele plaatsen be-
laehelijk vindt, wnder Jat zij het zijn, dat in dit stuk van 
nieuwere riehtmg alleenspraken voorkomen en tusschen de 
bedrijven tel kens jarcn verloopen. 

Als ik er een tweeden titel voor moest geven, zou 
die luiden »of de maeht van het geslachtsleven" en de 
eenige bedenking tegen dit mooi gebouwde en teehnisch 
zoo volkomen »af" tooneelspel, zou dan z~jn de vraag of 
de tijd reeds dMlr is om dergelijke onderwerpen zonder 
»gesloten deuren" te behandelen. 

Over de reprise van Anne-iI/He, zoogenaamd drama van 
Rosier Faassen, door het Hoilalldsch Tooneelgezelschap, 
een enkel woord. 

Van de 17 olwoeringen, die Ii,: sedelt het begin van 
dit seizoen heb bijge Nocnd, was Anne-Mie de eerste oor-
spronkelijke en uit pieteit ben ik er heen getogen, want 
dit blij-eindend drama trok mij I~iet bijzonder aan. Het 
is een nver 21 jaren uitgerekte, bekende, romantische ge-
schiedenis. \vij worden vall tooneel in tooneel geslecpt, 
houren herhaa!delijk dezelfde, eindelijk vervelend \vordende 
geschiedenisjes der beicle verstooten natuurlijke kinderen 
Lise en Jan Schuif. b:jgenaamd de Nikker en de enkele 
fraaie tl)oneelen, het plaatselijk karakter en het liedje over 
het »heulen" kunnen dat niet goed maken. 

Speciale vermelcling verdient M eve. Dons-Albregt voor 
haar innemende Lise, vooral voor de vrijage met Koenraad 
Deel (Dueajui en de scene in het 4e bedrijf met haar 
moeder Anne-Mie (l\levr. Ellenberger). Het is curieus, dat 
het spel val~ Dueaju en Mevr. Ellenberger aanmerkelijk 
verbetert, zaodra Mevr. Dons-Albregt hun vis a vis is. 

Potharst speelde Sehuif uitstekend. Het is bijlla een 
solo-rol en dus niet moeilijk. maar den acteur mag de lof 
niet onthouden worden, dat hij den ontevreden, norschen 
trek. clie Sehuif ken merkt, steeds-door met goed sueees 
heeft volgehouden. Een der acteurs slechts, n.1. Kaart, in 
een zeer klein rolletjc, sprak dialect. Dit is natuurlijk 
ollzin. 

Het laatste bedrijf. dezer vrij middelmatige vert()oning, 
v.-aarin de souJlleur soms het hoogste woorel had, werd 
allerbespottelijkst ontsierd door een totale verwarring van 
groene en roode, op- en ondergaande lichten. waarnlll 
men niet weten kon of het ZOllnen waren of manell. 

UIT DE MAASSTAD. 
Dora, tooneelspel in :; bedrijven van \'ictorien Sardou. 

door X. IJ. Z. Nooit te Rotterdam vertoond. 
Aldus ele advertenties, aanplak-biljetten ell programma's. 

Of de kunst er bij zou verloren hebben, iudien deze juffer 
Rotterdam was blijven mijden, wagen we te Letwi)felen. 

Zekcr cr zijn nag tal van menschen, die behagen schep-
pen in goocheltoertjes op het tooneel, in bonte verzame-
lingen personen of poppen met het meest avontuurlijke 

verI eden ; die zich Willen ergeren aan de ijselijke wandaden 
van dames en heeren voorzien val; het etiket sledll um 
daarna jubelend een traantje te plengen wanneer die van 
het oude merk goed triomfeeren; die het inktzwart der hel 
wenscl1en naast het lelieblank .... zeker, zulke meuschen 
zijn er nog en veel zelfs. Zij hebben de Tivoli-zaal ftink 
gevuld, zij hebben genoten en met dankbaar gemoed en 
geestdriftige hancien en voeten, tNee, drie, vier keer laten 
»halen", wanneer het dalende scherm hen terugsmeet in de 
werkelijkheid. 

Voor zlilke toesehouwers zijn de salon-draakjes ongetwij-
feld een welkom gerecht, maar of de Kunst met deze 
diertjes gediend is .... ja erger, of men door het opvoeren 
van !'tukken als Dora niet met de eene hand afbreekt wat 
de andere met zooveel zorg heeft opgebouwd, ziedaar een 
andere vraag. 

Sardou's tooneelhandigheid verloochent zich in dit drama 
niet, al handelen de sfechte mensehen tamelijk onhandig; 
maar hoe serieus hij zijn arbeid opvat, blijkt eens goed in 
het tweede gedeelte. Het vierd'! bedrijf eindigt bijna al 
met een zelfmoord en wordt gevolgd door een blijspel-acte, 
op zichzelf beschouwd aardig in elkaar gezet, maar die 
jammerlijk uit den to on valt en een vroolijk nastllkje over-
bodig maakt! 

Toeh hadden we "eel dat on5 II1 Dora hindert cloor de 
'lingers kunnen zien, wanneer het tooneelspel kranig ge-
monteerd, nauwkeurig ingestudeerd en zeer goed gespeeld 
was geworden. En clit was niet het geval; integendeel, 
wanneer men den lof van Tivoli verkondigt, zal men ver-
stan dig handelen deze opvoeringen te vergeten. Zelfs de 
vertaling .... X. Y. Z. kan heel wat beter werk leveren. 

De titelrol is veel te zwaar voor Mevrouw Van Biene; 
waar zij innige liefde had te vertolken wist zij soms te 
treHen, maar in de groote scenes was zij er dikwijls heele-
maal naast. Het wOldt o. i. tijcl nog eens met nadruk te 
waarsehuwen haar niet aile mogelijke rollen oj) te dragen. 
l\'[evrouw Van Biene heeft uitnemellde kwaliteiten, steeds 
speelt zij vol toewijding en daarom juist zou het zeer te 
betreuren wezen, wanneer zij daalde onder den last van 
partijen geheel buiten haar emplooi. 

De HfOer Royaards speelde den Andre nog al sterk 
melo-dramatisch; daarvoor is zeker veel te zeggen, maar 
dan moet ook alles in dien stiJI worden gedaan. 

Van het laatste bedrijf hadden Mevrouw Rossing (Gra-
vir, Zieka) en de Heer De Vos (Lucien) meer kunnen 
maken; beider spel viel eehter, niettegenstaande het gemi~ 
van voldoende klellr, te prijzen. 

De Heer Erfmann onderscheidde zich gunstig als Tekli, 
maar de Heer Alex. Faa5sen braeht van Baron van der 
Kraff heel weinig te reeht. 

Ell nu weer spoedig kunst in Tivoli! 
* * De Vcreenigde Rotterdamsehe Tooneelisten hebbcn weer 

Pech. Door ziekte van Mevrouw Beersmans moest de pre-
nllere van cell interessant tooneelspel van de Zweedsche 
schrijfster Alfhild Agrell, met het gcestige Aluulllbirld als 
nastul;je. worden uitgesteld. Dus oude paartjes uit den 
stal gehaald. M orgenavond twee bcdrijven Vorslelisc!lOol 
met mejuffrouw Alida Kolein als Louise. Na haar helden-
stukjc onlangs te Nijmegen, waar zij -- insgelijks wegens 
bovengenoemde treurige reden - onverwacht tot Koningin 
werel uitgeroepen en zonder eenige voorbereiding het tooneel 
moest hetreden, verdiende zij het weI oak in Rotterdam 
weer ecns den sehepter te zwaaier.. En mochten die her-
haalcle troonsbestijgingen dreigen haar overmoedig te maken, 
daarop weet men raad. N a afloop moet ons aetrieetje 
weer £1.·alJlel/ doen; helpt Mevrouw Van Eysden welwillend 
als steeds eell handje, dan komt ze er door. Op gevaar 
af van verkeerd begrepen te worden, zeggen we den fabel-
dichter na: On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

27 November 1893. ]K\N VALJEAN. 
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--I 
UIT DE AFDEELINGEN. 

AMSTERDAM. De leden der Afdeeling Amsterdam waren 
op 14 December bijeengeroepen tot een Yergadering, uit· 
geschreven op verzoek van eenige leden, die op de laatste 
afdeelingsvergadering de vraag ter sprake haclden gebracht 
of het wenschelijk was, dat de heer Jan C. de Vos, na al 
hetgeen er volgens de geruchten met hem is gebeurd, 
leeraar aan de Tooneelschool bleef. 
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de leerlingen der s~hQol kan genieten, en dus.. als leeraar 
niet mag worden gehandhaafd. Zij meenden, dat het Too-
neelverbond vooral moet zorgen, dat de naam van de 
school zoo goed mogelijk blijft en dat degenen, die min-
achtencI over het tGoneel spreken, daartoe geen reden 
kunnen vincIen in dingen die met de Tooneelschool in 
verband staan. De heer de Vos heeft een oud-Ieerlinge 
der school geslagen en zooiets mag niet onopgemerkt wor-
den gelaten. 

N og merkte de heel' Boelen op, dat hetgeen geschied is, 
niet op de school zelve plaats heeft gehad en dat men aan 
de C. v. B. en T. kan overlaten toe te zien, of wat buiten 
de school geschiedt een reden is om een leeraar der school, 
die als leeraar zijn plicht doet, te ontslaan. 

De motie van den heer Goudsmit, waarin naast ver-
trouwen in de C. v. B. en T. de wenschelijkheid werd 
uitgesproken, dat de heer De Vos als leeraar lOU worden 
ontslagen, werd verworpenmet 33 tegen 10 stemmen, terwijl 
2 aanwezigen buiten stemming bleven; daarop wenl de 
bestuursmotie, die volle vertrouwen in de C. v. B. en T. 
uitdrukte, aangenomen met 29 tegen I.) stemmen, terwijl 
.) blanco-stemmen werden uitgebracht. 

UIT DE AMSTELSTAD. 

Op de vergadering lichtten de Voorzitter en de heer 
Gompertz de meening van het Bestuur toe, dat van oor· 
deel was, dat de Commissie van Beheer en Toezicht op 
de Tooneelschool, saamgesteld uit dames en heeren, die 
voor hun taak ten volle berekend zijn, het vertrouwen vall 
het afdeelingsbestuur verdient en geheel in staat is in dezen Het streven der N ederlandsche Tooneelvereeniging Dircc-
te oordeelen. tie L. H. Chrispijn, zon er op gericht zijn om goede volks-

Het Bestuur zou, wanneer voorstellen gedaan werden, i stukken ten gehoore te bren~en en geen draken, althans 
slechts een voorstel daartegenover plaatsen n.1. dat om een ik meen mij te herinneren, dat iets dergelijks door de din~c
motie aan te nemen, waarin de vergadering haar vertrou- I tie zelvc werd gepubliceercl. Het. is moeilijk te zeggen, waar 
wen in de C. v. B. en T. uitsprak en voor het overige "het goede volksstuk" eindigt en \Vaar de draak begint, maar 
overging tot de orde van den dag. Slechts bij deze motie : het is bijna zeker, dat hoe beter men het volksstuk maakt, 
kon het Bestuur zich neerleggen. hoe mirlder volk men trekken zal, want het volk trekt juist 

De heeren Goudsmit en Homeyer zeiden in hoofdzaak, naar den draak. Is hieraan iets te doen? 
dat de heer Jan C. de Vos zich tei{enover een zijner ar· Er 1I1Oct een kunstuiting worden opges]Joon I met bijlOn-
tisten zoo he eft gedragen, ciat hij niet meer de achting van i clerc eigenschappen. Het stuk moet leerend zijn en frap-



pant helder. Een dogma van algemeene en bevredigende 
~trekking (bijv. dat eerlijk het langst duurt) zij er.de tendenz 
van. De bouw van het stuk moet afwisselend en bont 
wezen, vele verschillende tafereelen, veel decor, veel costu-
mes, beesten of machines of' de planken,' dat aJles kanen 
moet het omvangrijke omhulsel zijn van de kleine, ware 
kern. Die kern moet tel kens blijkcn of vennoed kunnen 
worden, om aan het eind in een moreele, ethische of logische 
apotheose schitterend aJleen te staan. 

Dat zou ik gaarne in een voJksstuk bij elkaar hebben 
onder de mits, dat het geen prnlwerk was. 

Aan al die eischen heeH Annen en Rliken (L'homme de 
peine) van Felix Piat, natuurlijk niEt voJdaan, maar veel 
van dien aard was toch aanwezig. De 8 tafereelen van 
dit drama spelen op een plein met volk, waar paard, rijtuig 
en kruiwagen hun plaats vinden, in een arbeidersboven-
woning met strijkkachel, op een kantoor, in de fabriek met 
smeltkroezen en gasvlammen, in den salon vall een demi-
mondaine en nog elders. 

Zestien personen van zeer verschillend allooi staan als 
sprekers op het programma, een bal, gaJa-toiletten, een bed 
met een worgscene en een zelfmoord, niets ontbreekt, 
behalve - de kern. 

Een man uit het yolk en zijn vrouw zullen aan dit stuk 
geen touw kunnen vastmaken, want de armen staan hier 
niet en wei tegenover de rijken, de go eden worden meer 
gestraft dan de kwaden en van twee der personen weet 
men niet of zij goed of kwaad zijn. 

Voor zoover de ruimte dit toelaat, zal ik trachten dit 
duidelijk te maken. 

Gabaurd (Chrispijn) heeft een fabriek, \Vaar goud wordt 
verwerkt. De meesterknecht Jacqlles Durand (Schwab) 
is er de man van vertrouwen. Jules Gabaurd (Faassen) leeft 
weelderig, buiten echt met Louise (Mevr. Schwab), de doch-
ter van Durand en om dit leven te bekostig-en, besteelt 
Jules de fabriek zijns vaders en tracht hij tegelijkertijd cen 
rijk huwclijk te sluiten met de zuster van Deligny (Ternooy 
Apel), den compagnon van Gabaurd. De meesterknecht wordt 
van den diefstal verdacht, doch alles komt uit. 

Het thema is uitmuntend geschikt voor een volksstuk. 
Maar hoe komt het, dat Deligny ignobel genoeg is om 

zijn zuster te koppelen aan een man, dien zij niet lief kan 
hebben en alweer zoo nobel(?) is om te zeggen, dat het 
huwelijk niet door kan gaan, zoodra J ulcs weigert kwitantie 
te geven voor hetgeen h0 stal? Hoe kan Louise er eerst 
in tnestemmen, dat haar vader om haar gelukkig(?) te 
maken, den diefstal als den zijne (schriftelijk!) erkent en 
daardoor haar huwelijk met den waren dief mogelijk maakt, 
terwijl zij later die schriftelijke bekentenis ten koste van 
haar leven terughoudt? 

Zie! dit alles is zoo ,mduidelijk, dat het volk er niet 
wijzer door kan worden en het mij (als criticus) sterk heeft 
mishaagd. 

Jacques Durand en Gabaurd zijn beiden absoluut »goed" 
gedacht. Zij worden zwaar gestraft, wnder dat zij iets 
kwaads deden, in hun rlochter en hun zoon, die beiden 
losbandig leven en door illoord en zclfmoorrl sterven. Jules 
Gabaurd is absolullt slecht en (mttreh zich aan de straf 
door zelfmourd. Deligny en Louise hebben geen karaktcr. 

We missen het leerende element geheel. 
Het goede van de uitvoering was de afwisscling en op 

vele plaatsell het spel der acteurs. Daaromtrent in nadere 
bijzonderheden te treden ach t iii ongeoorloofd. Bij een 
stuk als dit is elke opvatting goed mits zij duidelijk genu-
aneecrcl zij cn daarin zijn de vertolkers niet te kort geschoten. 

N adat ik de 8 tafereelen van Anne!! l!ll R!jkm met 
zckere opgewektheid had bijgewoond, ben ik den vol-
aenden avond met heldenmued op hetzclfde them a doorge-
b ,,, 
"aan om de 7 tafereelen van »De XOOIl Nil/. La/{ilrdere 
~an het Hollandsch Tooneelgezelschap te benorde~lcn. 

Dit stuk is heel wat beter. 
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Het schijnt dat Lagardere, de vader, een van die voor-
namen was, waarmee ons volk door vertaalde romans fami-
klar is geworden, van wi en de lezers dier vetbeduimelde 
Loeken zijn gaan houden met ontzag. Als mijn zegsman 
jllist was ingelicht, komt hij vour in »De Gebochelde." 

"A Is je nu dien Henri Lagardere zoo goer! van nabij 
»kent, wei! dan wil je toch wei eens weten hoe het met 
»zijn zoon is afgeloopen! ,. 

Dat is ecn zoo voor de hand liggende gedachtengang, 
dat ik op grond daarvan reeds succes zou durven voor-
spell en aan "De Kleinzoon van Lagardere" mits we hem 
te zien kregen in 9 tafereelen met een voorspel en een 
apotheose, Doch we hebben vuorloopig onze aandacht te 
bepalen bij den zoon, wiens carriere al reeds was gemaakt 
door zijn papa. Menigeen ging er heen »omdat-ie z'n vader 
zoo goed gekend had." 

De kern van dit stuk is de doodelijke haat door De 
Peyrolles (Veltman) gezworen aan alles wat Lagardere heet. 

Het voorspel, spelende in een kerkerachtige slotkamer behelst 
den moord op vader de .Lagardere, uitgevoerd door gemas-
kerde handlangers, die voor »goud het snoode wit volvoe-
ren," in welk voorspel tevens de ondergang van den zoon 
Philippe de Lagardere beraamd wordt. 

Dit voornemen wordt schijnbaar volvoerd en in de vol-
gende 6 tafereelen wiegelt de Peyrolles zich op het zalige 
bewustzijn dat ook de zoon, ditmaal "in de zilte golven 
zijn graf heeft gevonden." 

In het laatste bedrijf de ontknooping. De zoon is niet 
dood hij is ergens »aangespoeld", hij sluit na (len zeer 
afwisselend bestaan, een rijk huwelijk en de verrader wordt 
gestraft. Hier is GUS cle moraal. 

De entourage, met het miHeu, waarin dit alles voorkomt, 
voldoet aan de strengste eischen van het volksstuk. Wij 
krijgen cen bosch met een jacht op een konijn, de degen-
stoot van de Nevers, een herberg met een lied op het bier, 
met een minrler goed geslaagde zwijgende biertafel, een 
buitenverblijf met een zomertent, gewone zaal en een feest· 
zaal met goed decor en fraaie costumes en een prachtig 
kerkhof !:let grafmollument, waaruit het kistje met het 
pseudo·lijk van den zoon van Lagardere te vourschijn wordt 
gehaald. 

Daarbij komt, dat er goed is gespeeld. Veltman, Potharst, 
(vader en zoon Lagardere), van Nieuwlancl in een groote 
bijrol, zij wedijverden in spel en grime om het stuk tot 
zijn recht te doen komen. Lamberts, in een minder belang-
rijke rol, heeft mij gcfrappeerd door zijn deftig en sonoor 
dramageluid, dat hooger scheen te staan. dan dat van zijn 
omgeving en dam'door bijzonder echt was. 

De zaal was vol, de bclangstelling groot en het drama, 
dat meermalen (Yeo-even is, had veel succes, waarschijnlijk 
omdat het van <> tiJd tot tijc1 en terecht, als klueht werd 
npgevat. 

Een zuiver oordeel te vellen over de nog steeds db/ouzs
SIIl/te r/OVflIJIC van de Comedie Fran<;aise Mlle Reichenberg 
en haa~ kllnstzuster Mme Favart, niet minder schitterend 
in haar emplooi, is mij ten gevolge der vele bijomstandig-
heden en de enkele maal, dat ik haar zag, in Le mo"de Oil 
tOtt s'ennuie, niet goed mogelijk. 

Het totaal-succes staat vast, de voorstelling was verruk-
kelijk, maar welk aandeel hebben daarin de genoemde 
dames, die lang niet de vlaggen waren om een minder 
goecle lading .te dekken, gehad? 

Als men aile invloeden zou willen wegnemen, zou men 
moeten beginnen met dien van het stnk: een juweel van 
Pailleron. Dan zouden de volle zaal, met de zoo zelden 
verschijncnde Amsterdamsche beau·monde, waarvan velen 
toilet had den gemaakt, twee boeketten (hoe jammer, dat er 
geen derde was voor Mile Villars), de vette letter op het 
affiche en de verhoogde prijs moeten worden weggedacht, 



UIl1 te wcten, Wilt er aan artlstinteit zrJU zijn uycrge\;lc\,cn. 
Die opgeblazen mooiigheden ?evallen mij maar wcinig, 

tenzij men alles opvat als een sOIrie alllusallle ou enT11lyallle 
al naar Ie monde, waaronder men zich wil rangschikken. 
Hct is VlJor mij een vraag van veel belang deze eoCffieien-
ten van het enthousiasme te elimineeren. 

Het is een jammerlijke onderdrukking ollzer eigen \>ru-
ductien, die weI gemutiveerd kan zijn, maar niet in de 
mate, waarin wij plegen te offeren op de uithcelllsehe kUllst-
altaren. En nn tot de zaak. 

Ik geloof niet, dat men de doyenne zon hebben upgG-
merkt als men niet geweten had, dat zli het was in de rol 
van jeanne Raymond, dc sous-prer(~tc. Een poging tut 
applans bij haar eerstc upkomst (waarschijnlijk uit den boe-
kettenhoek) eehoueerde. Men had haar z(\() spoedig nog 
niet ~ds »ster" herkend en elit pleit zeer voor haar omgc-
\'ing, die door de reclame vuor de hoofdpersonen gemaakt, 
ten onrechte is underdrukt. 

Wanneer ik de dames Reichenberg en Favart lJ1et twce 
muziekinstrumenten lIlag vergclijken, dan acht ik, dat zij 
tot elkander staan als piccolo tot contrabas. 

Ais men van deze instrumenten houdt en zij treden, 
zooals in Le lllclldc Olt I'oll S'clllluie niet tc zeer op den 
voorgrond, dan is er in het contrast veel geestigs gelegen. 
Schraal, dun en hoog van to on en toch IieftaIlig stond MIle 
Reichenberg tegenover Mme Favart, dIe oar, zwaar en 
brommend maar toch krallig haar p,'rtij van de ouLie wereld-
sehe Duchesse de ReviiIe vervulde. Naast die twee, aIs 
behoorden ze tot een trio, stond MIle E. Villars in de 
charmante wi van Susanne. Hit:lr eerste upkomst pakte 
weI, van haar ging wei degeIijk die electrische gewaarwor-
ding uit, als er iets goeds verschijllt. Zij had evenzeer op 
de affiches een vette letter verdiend als de andere twee. 
Deze actrice is kennelijk jonger dan haar collega's. maar 
lanO' niet minder en de amusante scene met de migraine 
he(~'n zij als echte gamine, met lieve, enfantile impressie 
gecrecerd. Het was zeer juist, dat men haar de beste 
partij in het stuk deed spelen en ik zou de voorstelling 
alleen om haar reeds als »extraordinaire" hebben kunnen 
bilIijken. De ~monologues dib par Mile Reichenberg": L'a
//loltr Iriltux, e'est Ie 11enl en Commetlt /ailltm~~ Pil'l-n 
waren als een stortbui na een hecrlijk vuurwerk. Een 
stortbui heett zijn v6clr, maar hij moet op tijd kumen. 

Alleen omdat er ZOO'11 eigenaardige theatrale verwarring 
heerscht in Paljas en onk omdat het niettegellstaande dit 
theoretisch bezwaar zooveel succes heeft, wil ik een woord 
over dit stuk zeggen. Stel u maar voor: er is een reizen~e 
italiaansche comedianten-troep, waartoe behooren Cal1lo 
en zijn vrouw Nedda. Aan die vrouw verklaart Silv5o, 
een bewoner van het dorp waar de truep een voorstelhng 
zal geven in het eerste oedrijf, zijn liefele en elit wordt 
door Canio opgemerkt, die er jaloersch om IS. In het 
tweede bedrijf geeft de traep een voorstelling, die zeer 
nabij aan de werkelijkheid komt. Ook de comediant Tonio 
is verliefd op Nedda, die hem echter heeft afgewezcn. 
Nu gebeurt op het dorpstooneel iets eigenaardigs. Canio 
vraagt aan Nedda, die doorspeelt, den naam van haar 
minnaar en het lachen van Nedda doet hem zoozeer zijn 
spel vergeten, ciat hij haar doorsteekt. 

Stervende noemt zij Silvio, die onder de toeschouwers 
is, als haar minnaar en ook deze wordt door Canio dood-
gestoken. 

De heer Pauwels speelt Canio als hoofd van den trclep, 
in die kwaliteit speelt hij Paljas op het dorpstooneel, al 
spelende valt hij uit zijn rol, wordt weer Canio en als hij 
thuis komt is het weer de heer Pauwels. 

In het tweede bedrijf gaat eerst het gewone scherm op, 
daarna dat vall het dorpstooneei en dan worden de planken 
van dat tooneel en van den Parkschouwburg eene gewone 
sehouwplaats. 
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Er zijn toeschouwers in de zaal en toeschouwers-acteurs, 
op je planken, er zijn acteurs-toeschouwers op het tooneel 
en acteurs-acteurs op het tooneel-tooneel! 

Is dit niet al te gecompliceerd? 
Toeh hccft de op waarheiel gegrondc upera bij haar eerste 

v()()rstelling het kranig gcdaan, de muziek imlllers hccft al 
zo"vcei theater-onzin goeelgernaakt en elit volle, drukkc en 
bonte stu\;: llCeft bovendicn de bizarre aantrckkclijkheid van 
elicpe smart te vertry-men in het verkleedpak der groote 
dwaasheid. dat de bedoelde cigenaardigheid er geheel duor 
op den aehtcrgrond geraakt. 

Dc Sal,m des Varictes heeft, na reprises van ;YOTa, 

dat op weg is kla~siek te worden en waarin de eerste 
v(~rt()lkster nog steed,; de titclwl vervult, zich in den laatsten 
tijel -- zeker als veraderning na Vader en DC" Dupe up 
(k klucht geworpen. 

De Tourllee Erllestill waarmee naar ik hoop de 
Salon !log weer eens de in alle, misschien vooral in de hui-
dio'e olllstandigheden, zoo welkome kaswonderen zal zlcn 
gel)euren, is van I~eoll Gandil\ot en \'ertaald door N. Smits, 
naar het handsc-hnft. 

Zij bevat een petil\ante persiffiage op sten'en, en hun 
malle arroganticn. 

Al had meniaeen gedacht, dat bij den stroom der vele 
vreemdc gezels(~hap\lcn zieh nog een heus~he Ernestin .in 
A I1lstcrdal1l ZOll vertoonen, hij behoeft met bang te zlJn 
dat de toonecl-Ernestin hem zal teleurstellen. 

Twee jongclui, Gaston en Lucctte, z~n door hun ouders 
vcrlnofd, dueh zij hnuclen niet van elkaar. Op hun feest 
zal Ernestin, vcrgezeld door de diva Nelly Rosier, de 
soiree opluisteren door enkele zangnumlllers. . 

Ga~ton wordt verliefd op de diva, Lucette op Ernestm 
en het pas-verloofde paar be~lui~ gezarn~nlijk met Ernestill 
mec te O"aan om de tournce !Il Amenka te '{ulgen. ZlJ 
engageere~ zich elus bij dcn troep, wij zien ze met de: boot 
vertrekken en maken het groote succes, dat hUll m de 
republiek Santa-Baccarat ten. deel :<llt, mee. . 

Er breekt eell oproer lilt en Ernestm wordt prcsldcllt 
der republiek. Enkelc dagen later wordt hij afgez~t, de 
troep spat in twee deelen uiteen en de twee helften vllld~n 
elkander in de llijpentiste armoede terug. De groote Ernest1l1 
als negerzanger en de diva als heilsoldaat! . 

Aileen het eerste bedrijf was gF.en salonvertoonmg zooals 
het behuort. De losse deftigheid untbrak en in het algemeen 
had alles (spel en pauze) een vlugger tempo mogen hebben, 
maar voor de rest is er dol-amusant gespeelC\. 

Pool man chargeert alleraardigst den channanten door 
dames O"eliefkoo~den Ernestin, mejuffrouw Uele had veel 
werk ae~aakt van de diva, die zich steeds vergeefs door 
ieder I~et hof laat maken en de dunne linten, ~cle Serpentins", 
die na het vierde bedrijf ter opluistering van Ernestins 
benoeming tot president der republ~ek, over de toeschouwers 
warrelen, voltooien nog meer dlt stuk tot een pret voor 
rijp en groen, voor Jan en aile ~an, ten ?linste wann.eer 
men gaat, met de gotde bedo~11l1g om lllet al te kICS-
keurig, maar royaal en onsdmldlg vermaak te zoeken. 

Het is een voorrecht te kunnen besluiten met een vondst 
door het N ederlandsch Tooneel gedaan. 

Een stuk, frisch en blij, konil~klijk-naief, hclder en vrij 
van analyse, vooral vrij van pathologische complicatie en 
vrij van net modern·gewilde. ..... . 

Een stuk van open karakter, van kmderhJke heftalhgheld 
en toeh van gezonde philosophie en fijnen humor. 

Ecn stnk vol levenswijsheid en val: verrassenden eenvouct. 
De Tallslllan! 
Ludwig Fulda stelde het ill vier bedrijven samen naar 

een oude fabel en Fiore della Neve verzorgde de vertaling 
in verzen, 



De opvoering werd door l1Ieuwe costumes en decors 
zoo aantrekkelijk mogelijk gemaakt en in Berlijn beleefde 
het stuk hOllderd opvoeringen. 

. Astolfo, koning van Cyprus, is een trotsch en almachtig 
heerscher, hij waant zich den G oden gelijk. 

Maar zie, daar komt Omar, die zich uitgeeft voor Ideer-
maker en den vorst zegt, dat hij hem iets maken kan wat 
hij nog nimmer bezat. 

Wat dat is? 
Een kleed, rijk en fijn, doch met de bijzondere eigenschap, 

dat slechts zij die goed en wijs zijn het zuIlen zien: de 
talisman. 

Het kleed heet spoedig gereed te ziJn, doch de vorst 
aarzelt het in oogenschouw te nemen, want moeht hij 
slecht of dom zijn, dan zal de kleedij voor zijn oog ver-
borgen blijven en aan die schande wil hij zich nict bloot-
stellen. Hij zendt zijn hofmeester Niccola . vooru~t, ell 
deze - hoewel hij niets ziet, want hel ldeed lS er met -
erkent na eenirre aarzeling dat het praehtig is. immers dom-
heid of slechthcid bekennen tegenover zijn vorst wil hij niet. 
De rijksgrooten volgen zijn voorbecld en de koning tCll 
slotte ook. N u zal hij op den kroningsdag het kostbaar 
crewaad in een optocht aan zijn yolk vertonnen, zoo zal 
de vorst dan de goeden kunnen schiften van de kwad:n, 
de wijzen van de dommen. Doch 001. het voorberelde 
yolk beweert het kleed te zien en juicht het toe, hoewel 
zij strijden over de Ideur ervan. 

z66 heerscht er tot in aile kringen van het Cyprische 
land een huichelachtig vleiend bedrog, totdat Rita, de 
dochter van den mandemaker Habakuk, de waarheid zegt 
en de koning na een langen inwendigen strijd zich voorneemt 
de goddelijke waarheid in 't vervolg te dienen. 

Clous was de konii1g; hij heeft met Mevr. Holtrop, Mad-
dalena de dochter van een der rijksgrooten, de fraaie ver-
zen id een hooge opvatting van vorstelijkheid en met 
bezieling gezegd, de kleine, door grime zwak verwij~d~, in 
een nobel costuum gestoken gestalte, maakte den Jmsten 
indruk van zwakkelijke grootheid. 

Als hij in den optocht in onderkleeren versehijnt he~~t 
hij met diepgevoelden takt het inde~e~te we~en te vermlJ-
den en de belachelijke censuur, die m Dmtschland over 
deze onderbroeksvertooning den banvloek heeft uitgespro-
ken, gemaakt tot de bespottelijkste der hypocriten. Het 
scheen mij toe, dat de acteur zich in het vierde. en Iaatste 
bedrijf ten gevolge van zijn ingespannen en lIltmuntend 
gehandhaafd spel iets te zeer vermoeid ~ad. 

De Habakuk van Schulze had weI lets beter kunnen 
zijn. er waren gedeelten waar hij hijgde en haalde, waar 
hij sjouwde en zwoegde over de verzen als een dansende 
boer. Toch heeft hij in het algemeeu den ouden mande-
maker zeer sprookjesachtig terug gegeven en op de meeste 
plaatsen van zijn spel was hij een buitengewoon aangename 
komische figuur. . . 

De Boer was, toen ik hem hoorde als Nlceola, met goed 
bij stem, dit z~l naa.r ik verwa~ht,. andere avonden beter 
zijn, nu sloeg hlJ tot 111 het kraalenge om. .. 

De J oug speelde den kleermaker correct - ~Is hlJ niet 
tegenover mevr. Holtrop staat - zelfs kramg en fie.r. 
Maar als die beiden de verzen zeggen, dan komen dIe 
van De J ong, niet zoo goed meer voor - dit pleit meer 
vo6r mevr. Holtrop dan tegen De Jong. 

Mevr. van Ollefen als Rita, was om te stelen. Ran men 
zich ouk poetischer combinatie denken, dan ~at de ee~ige 
die de waarheid durft zeggen in een leugenachtIge omgevmg, 
is een lieve jonge-meisjesmond? . 

De rijksgrooten zijn niet allen even krachtIg van dictie, 
maar toch zeer schoon. 

Ret bijwerk muntte uit, de sprekende bijrollen waren 
soms aandoenlijk mooi, stil spel, volksgroepeeringen, de 
moorsche stijl van het decor, de artistieke kleurenpracht, 
deden mij aan de Meiningers denken. 

Nag cnkcle klt:iuigheden: ccn lcrugroeping .. bij OpCl\d0~k 
heeft mij gehinderd, de kleerhanger kwam mlJ wat houteng 
voor »spiegeleieren" en "truffelgebakken" in de vertaling 
schij~en anachronismen, althans koffiehuistermen en »er-
kennen leeren" is niet Hollandsch, het decor in het laatste 
bcdri;f hield gcen gelijken tred met dat der. overige. Maar 
wat beteekent dit bij den totaalindruk, die zoo heerhJk 
was ? 'Vat is er toch een »wi;sheid frisch en eeht" in de leer 
dat »rijkdom geen geluk aanbrengt." Oogenschijnlijk laf, is 
de saO'c door de vertooning boeiend geworden en kunnen 
we hier in allen ernst getuigen. dat dit is een spel voor 
oud en jong, voor ieder die gezondheid heeft cn smaak. 

UIT DE MAASSTAD. 
De Vereenigde Rotterderdamsche Tooneelisten gaven I 

dezer een reprise van Een Fahnekskz'nd (Die Haubenlerchc), 
een kosteIijke opvoering, 

Aile kwaacl IlCeft zijn baat, zegt het spreekwoord. 
Dikwijls een dom laf leugentje, cen ondoeltreffende pleis-

ter, hier o. i. een waarheid. 
Genoemde reprise hadden we tach stellig te danken aan 

de minder vroolijke omstandigheden in ons vorig opstel 
aangeduid. 

En het is zoo goed, zoo nuttig tooneeIstukken terug te 
zien, nadat ze eenigen tijd niet zijn opgevoerd; het zou en 
voor het publiek, en voor de artist en hoogst wenschelijk 
wczen dat er bcpaalde repertoire-stukken bestonden waar-
rond zieh de nicuwe konden groepeeren om vonr zoover 
deze laatste de vuurproef doorstonden, bij de keur-kern te 
worden gevocgd. Zulk een repertoire zou werken als olic 
op de onstuimige kunst-zee wier golven nu vaak zoo drcigend 
woest fantastisch roIlen, dat de meest ervaren stuurman 
soms de kluts kwijt raakt. Vorstmschool, Galeoto, Alez'd, de 
Kies7;ereeniging van Stellendijk, Vn'end Fritz. Stadslucht kunnen 
als repertoire-stukken bij de Vereenigde Rotterdamsche 
Tooneelisten worden beschouwd, maar hoeveel zijn er bij 
te voegen, vergeleken met het ontal tooneelproducten, dic 
kwamen, twp.e. drie, vier opvoeringen beleefden en gingen 
den weg van aile stof? 

Zou Em Fabl1ekskind c. q. een plaatsje verdienen in zuI\;: 
cen keur-,yaanderij? Wanneer we het tooneelspel scheiden 
van de opvoering, kunnen we deze vraag moeilijk bevesti-
gend beantwoorden. Bij de eerste vertooningen hier tcr 
r,tede in October '<)0 was onze meening niet bepaald gunstig 
en sedert is deze weinig veranderd, al erkennen we gaarne 
dat von Wilden bruch's arbeid veel moois bevat, wanneer 
men meer op de stukjes dan op het stuk let, wanneer men 
de edelsteentjes zoekt in de eenigszins lompe kroon. 

Wat de voorstelling van den rsten adelde i~ ongetwijfeld 
de voortreffeIijke vertolking. In r890 was ze goed, zeer 
goed als men wil; maar nu de spelers zich geheel thuis 
gevoelen in hun roll en, IlU de kleuren hebben doorgew~~kt, 
en aUes precies past en sluit, nu was ze een kUl1st-lIltmg 
van den eersten rang. En zoo iets is niet mogelijk bij een 
eerste of tweede opvoering, zoo iets kan men aileen ver-
langen, wanneer men het vormen van een repertoire in de 
hand werkt door niet weg te blijven omdat men het stuk 
reeds kent of - en :iat gebeurt waarlijk dikwijls - aileen 
omdat het niet nieuw is ........ . 

In het begin was de Heer de Vries (Herman) nog niet 
op dreef, te Ie uk blase; waar b. v. Vrouw Schmalenbach 
het moet uitgillen over zijn jolige grappen, klonk zijn stem 
saai zoodat Mevrouw Burlage lachte., .... nu ja, omda! 
het 'in de rol staat, maar het klopte niet. Doch het leeuwe-
rikje (Mejuffrouw Klein) jubelde zoo rein levensl~sti~, 
I1efeld I) (de Heer van Eysden) geraakte zoo prettIg m 

I) . " ' am om tlat .Mijnheeer IleleM' en llJufhonw Smalenbach?" 
Het kin\<! erg tlwaas! 



vuur over zyn »scheppenrl" talent, dat die foutjes vergeten 
werden. De zware redeneeringen van Mijnheer August 
bleven moeilijk door te slikken pillen, al speelde de Heer 
Tartaud heel verdienstelijk, minder breed dan vroeger en 
al deed Mevrouw van Eysden haar best om de schetsmatige 
figuur van Julia leven in te blazen. 

Bet tweede bedrijf ging heerlijk; dat waren prachtige 
tooneeltjes tusschen Vrouw Schmalenbach en Oom Ale 
(door den Heer J. Haspels beter dan ooit voorgesteld). 
Bet aanzoek van den fabrikant om de hand van het fabrieks-
meisje blijft een zwak punt van dit tooneelspel maar de 
Heer Tartaud maakte het zoo aannemelijk Illogelijk. En 
als dan Leentje binnenkomt, hel. groote nieuws verneemt, 
eerst in lachen uitbarst, daarna aarzelt, weigert en toch 
toestem t om moeder te redden; als we haar schuw en 
angstig tegenover August, diep bedroefd tegenover den 
ongelukkigen Ilefeld zien, dan lever, we mee, dan verzoenen 
we ons met alles, bijna zelfs met het schelle behan"sel dat 
in het begin tie oogen pijn deed. " 

Wat erg lang is het derde bedrijf. De eerste tooneelen 
zijn wei vermakelijk en als de schrijver g-ewild had, zau 
een geheei stuk te bouwen zijn geweest op den strijd in 
Julia die - zelf verliefd op August -- het fabrieksmeisje 
manieren moet leeren. Maar dezen strijd heeft von Wil-
denbruch slechts eventjes aangestipt en Julia doet nu aileen 
dienst om August aan het slot de kans op een huwelijk te 
doen behouden. 

De scene met den voddenmajoor miste haar uitwerking 
niet, die tusschen August en Ilefeld werd met gloed ver-
tolkt en het slot-tooneel, wanneer Herman Leentje over-
haalt tot zijn onzalig plan was meesterlijk. Daarin gavcn 
Mejuffrouw Klein en de Heer de Vries superieure kunst 
te genieten, evenals in het laatste bedrijf, den strijd tusschen 
den Don Juan en het onschuldige leeuwerikje. Met groote 
kracht trad de Heer Tartaud bij de bevrijdmg op; dat 
het stuk zakt nadat August Leelltje met Ilefeld heeft her-
eenigd, is niet de schuld der vertoollers, maar van den 
acteur die zich met een gelukkig paar niet tevreden stelde 
en ook August wilde beloonen. 

Nu, na een drietal jaren aan het tooneel te hebben gewerkt 
(het leeuwerikje was haar debuut), is Mejuffrouw Klein 
haar sympathieke maar lastige partij geheel meester en 
en vertolkt zij die meesterlijk; de andere spelers hebben 
de hunne ook geheel in hun macht, kortom de opvocring 
van' .E'en Fabriekskind mag thans worden aangemerkt als 
staal van mooi spel en voortrefTelijk sam ens pel waarmede 
dit gezelschap zijn ouden roem krachtig kan handhaven en 
wij geven de directie in ernstige overweging het niet bij 
deze enkele voorstelJing te laten. 
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* * * Het leven een reis, het leven een bal. 
Een reis van het onschuldige Patertje-Iangs-den-kant, 

schitterende oogjes, lachende mondjes, mollige armpjPs, 
ronde bloote beentjes tot de Danse Macabre, geklikklak 
van dorre beenderen, gekreun en tandgekners, geslijp van 
de almachtige zeis. 

Maar niet aile dames dansen op een bal en de misdeel-
den, die de wanden der balzaal orneeren in plaats van 
zich te mengen in het gewirwar, noemt de wercld half 
spottend, half medehjdend muurbloemen. 

En hen, die geen cavalier weten te bemachtigen om den 
levensdans te dansen, -zou men insgelijks zoo kunnen doo-
pen, oordeelen Blumenthal en Kadelburg, schrijvers van 
Stadslucht, De reis naar Turkife, ook van lIfuurbloempjes. 

Beklagenswaardig zijn de jonge dames echter niet die zij 
ten tooneele voeren, knappe ftinke deerns die duchtig de 
hand en uit de mouw weten te steken en een levensgezel 
vinden zonder dien te zoeken. 

Serieus schijnen genoemde schrijvers het ook niet te mee-
nen met den titel van hun blijspel; de naam klonk aardig, 
dit was het voornaamste argument en met eell paar draaq-

nageltjes werd hij gespijkerd aan het werk. Het uithang-
bordje lokt tot binnentreJen en wie binnen IS zal het ziclt 
niet berouwen; hij of zij is er niet ingcioopen. 

Hoe vindt men 1I1uurbloelllpjes.) 
Bijna overal hetzelfde antwoord: Aardig, maar niet zoo 

goed als Stadslucht. Het antwoord herinnert aan de geschie-
denis van Jeanne en Anna, de eerste heel, de andere ge-
woon mooi. En wanneer iemand Anna's schoonheid wemde, 
khnk het dadelijk: 0, maar Jeanne is ved mooier! Mijn 
God. Anna kan toch wei mooi zijn, al wint Jeanne het 
van haar en lIfuurbloel7lpjes toch wei p.en goed stuk wezen, 
al staat het beneden Stadslucht. Anders zou het een ramp 
vooreen auteur zijn ooit een heel goed stuk gemaakt te 
hebben! 

Erger is het dat Blumenthal en Kadelburg hun Jeanne 
blijkbaar zoo mooi vonden, dat ze die oudere lieveling 
trachtten te plunderen om Anna op te sieren, m. a. w. 
dat ze hun eigen werk met kleine variaties kopieerden en 
nu mngen goede oude bekenden een gUllstig onthaal vin-
den, het feit wijst nie~temin op zwakheid, het dreigt te 
voeren tot achteruitgang. 

Een paar voorbeelden. De geheele figuur van Marlin 
Bolz, tweelingbroeder van Bernard Gempe, ten overvloede 
door den vertolker precies zoo getypeerd en geklsed. Vcr· 
der het tooneeltje tusschen Wormann en Spangenbach in 
h ~t derde bedrijf, al is de uitroep aan het slot: Maar 
dan gaat het mij oak heelemaal niet aan! teekenend. 

En behoeft Muurbloempjes deze onartistieke besprenkeling ? 
Voistrekt niet en het is nog een open vraag wie van de 
twee het zou winnen. wanneer we Stadslucht met Muur
bloempjes gir.gen vergelijken. 

De geschiedenis van den ouden vrijer is wei vennakelijk en 
wordt onderhoudend, zonder te veelonwaarschijnlijkheden, 
verteld. Wormann wordt vertroeteld door een oude huis-
houdster, kibbelt voortdurend met zijn compagnon Marberg 
en leidt een kalm gewoonten-Ieventje als zijn neef Paul hem 
op het idee van trouwen brengt. Een kandidaat voor de 
plaats van echtgenoot is gauw gevonden in de ftinke lieve 
Franciska Spangenbach, die zich voorbeschikt dacht muur-
bloempje te blijven en bij de firma een betrekking als boek-
houdster heeft gekregen. Eigenlijk haudt ze veel van den ned 
en deze veel van haar; maar Paul moet de dochter van Marberg 
trouwen om de firma intact te houden en zoo stemt Fransjc 
zuchtend toe. Edith Marberg, die uit leuke berekening, om 
niet te blijven zitten, Paul haar jawoord heeft gegeven met 
de volle wetenschap dat haar aanstaande niet dol verliefd 
op haar is, overigens een geschikt persoontje, merkt al 
spoedig hoe de zaken staan, doet dit den ouden 'Vormann 
begrijpen en weet Fransje en Paul te vereenigen. De oude 
vrijer wascht zich de pommade uit het haar, waannede 
eeen kapper probeerde hem Ie verjongen, bestelt de mooie 
huwelijkskoets met blauwe dekens en lachcnde engeltjes af 
en is eigenlijk dolblij dat hij niet behoeft te trouwen, want 
wat hij in de weinige dagen van zijn verloving al te lijden 
heeft gehad, is ruim voldoende om hem te doen inzien 
dat v()or hem de tijd van trouwen voorbij is en hij beter 
doet twee jongelui gelukkig t e make-n en zelf een DlUUl"-

bloempje te blijven. 
Onschuldig vroolijk is alles behandeld en aan aar-

dige tooneeitjes, goed sluilende gesprekken, typische 
gezegden (hier en daar le breed uitgesponnen), ook aan 
wijze Germaansche lessen en sentimentaliteits-marsepein 
geen gebrek. In het tweede en derde bedrijf komen zelfs 
hoog komische situaties en is het soms of h·et blijspcl eell 
hoogere vlucht wil nemen, doch adelaars zijn de schrijvers 
niet en deze rnomentjes treffen bijna pijnlijk, wanneer men 
vlak daarna moet dalen tot . . . IlU ja, niet geheeJ tot den 
grond, lI\aar tot laag bij den grond. 

De Heer D. Haspels, uitmuntend gegrimeerd, een prachtig· 
kopje, speelt voor Wormann ... neen, is Wormann van 
top tot teen, Ret is een genot dien kunstenaar te volg-en 



,In zijn avonturen; geen momentje wordt verwaarloosd ; zijn 
,kornplimentjes aan het hupsche Fransje; de ontboezellling 
aan de huishoudster als hij Paul napraat; de standjes met 
zijn compagnon; het gesprek met Spangenbach; zijn hangen 
en verlangen, terwijl de !leef your hem pleit; zijn verschij-
ning op het bal waar Marber-;- hem als een zieke behan-
delt; de scene van den zoen, het is alles treffend goed, 
zonder overdrij ving, een der mooiste creaties van onzen 
geliefden karakterspeler. En dan moet een beetje rol-onvast-
heid in het begin door de vingers worden gezien. 

Als Spangen bach is de H eer Rosier Faassen voort! effelij1l 
in '~ijn verhaal van het huwelijksbureau, dat hOlJgst onlo-
gisch te berde ge!)racht, onfrisch, oudbakken en arm aan 
geest, eenvoudig mooi v()orgedragen een stukje kunst werd. 

Ook de overige rollen worden goed vervuld (bravo. ;\le-
vrouw Van Kerckhoven i), aIleen moest minder onderstreept 
worden. Dit hinderde bijvoorbeeld in het eerste optreden 
van Fransje; die onbewuste ondeugendheden werden zoo 
l>ewust gezegd en ontsierden het aardige gesprek. Zoo ook 
waar Paul in zijn pleidooi voor (lom diens grijze haren er 
bij haalt. Ook het mijll ZOO II van Spangenbach in het laatste 
bedrijf. Dat het publick dergelijke nadere aanduidingen 
gemakkelijk vinclt, is mogelijk, mc:.ar het moet zich daarvan 
leeren spenen, want deze verduidelijkingen vloeken tegen 
de kUllst en maken een toch al niet fijn gevoeld blijspel 
onnoodig grover. 

j}fuurbloclllp/es zullen bij de Vereenigde Rotterdamsche 
Tooneelisten stellig niet vermllffen in de bibliotheek, maar 
welig tieren en geuren aan het voctlicht VDor Jlink gevllide 
zalen. Gisteren W:iS ue SclWllwburg vol, aIsof de geliefde 
Twee Weezen verstoppertje speelden en werd hartelijk gela-
chen en daverend geapplaudisseerd! 

I [ December 1893. JEAN VALJEAN. 

UIT HET BUITENLAND. 
VAN TOONEEL TE LONDEN. 

Ill. 
DE INDEPENDENT THEATRE SOCIETY. 

Toen ik de J 1Ili-vollrstelling vall het Independent Theatre 
ging bij-wollen. was ik vrij-wel uvertuigd iets supericlirs --
iets sliperieurs aan de vcrtoonillgen dpr T.(lIH.icnsche »vaste" 
gezelschappcn -- te :mllan vinden 

En toch w:,,; mijn welclI van de Society en van haren 
stichter-dircct.:ur slechts beperkt, zeer beperkt -

Ik had van den heer J. T. Grein wel-eens kritieken ge-
lezen, kritiel<en door "de Portefellille" gepubliceerd, doch 
dat was gelVeest in een tijd van-al-jaren-voorbij en ik 
hechtte t hans nag welllig waarde aan den indruk, den 
gunstigen indruk, dien ik destijds gekregell had van de 
bedoelde artikels, artikels die had den kllnnen getuigen van 
ML Greins al dan niet bevoegd-zijn -- _. 

Maar onder den invloed van verslagen-vol-juichklanke"1, 
die ik van de vllorstellingcn der Society in Hollandsche bladen 
gelezen had, van het weten dat Spoken en andere Ibsen-
stukken er waren opgevoerd, van de mij gegeven verzeke-
ring, dat het Independent Theatre zou huldigen het streven 
van Antoine en de zijnen - zander zich. gelijk het 
Theatre Libre, bijna llitsluitend te bepalen tot het op-
voeren val: producten eener natnralistiesche kunstrichting, 
onder den invloed van dit alles en van nog veel meer 
was bij mij een den ken gekomen, dat de vertooningen door 
ML Grein's stichting. te midden der officieele en conven-
tioneele komedievoorstellingen in de stad van mist en 
smook, iets zouden brengen, dat, - het ware onbillijk en 
misplaatst van de slechts luttele jaren bestaande Vereeni-
ging reeds in-elk-opzicht-goede opvoeringen te verlangen -
toch zekerlijk zon blijk geven van zuivere, zuiver·artistieke 
bedoelingen, zou doen verblijdende beloften. 

Ik stelde mij voor, dat de man die, we zien het aan 

zijn ujJlredcn, 0 zoo graag wil doorgaan voor tooneel-
specialiteit, die heet te hebben grouten eerbied voor dra-
Illatische kunst, en het waagde voor een nog geheel onder 
de conventie der imitatie-romantieken en fransche zoogen. 
echtbreuk-drama's bedolven publiek Ibsen-stukken op-te-
voeren, dat hij genoeg pieteit zau hebben voor de werken 

: van den Noorschen auteur en andere schrijvers, om aileen 
opvueringen te dulden, die hoo!!-genoeg zouden staan om 
erne appreciatie der vertoonde werken mogelijk te maken. 

Derhalve dacht ik te zullen vinden eenige waarachtige 
artiesten, jonge articsten, die op de andere tooneelen van 
Engeland's hoofdstad beklemd door het knellende dwang-
buis eener sleurhoudende regie, regie van bloedlooze reken-
menschen, hier-pas, hier op een wrij" tooneel zouden 
kunnen ontwikkelen hun de toekomst·ver heugende talent - --

.'\faar bovenal verwachtte ik te zullen zien staan aan het 
hoofd van deze onderneming: een artiest, verwachtte ik dat 
de regie zau zijn van artiesten - - --

Mij dunkt h-::t was niet overdreven-veeleischend, mijn ver· 
langen wat eerbied te lIlogen vinden voor tooneelkunst bij 
menschen, die eerbied vragen aan anderen - - - --

Ik kan niet zeggen dat de vuorstellingen van de Inde-
pendent Theatre Society aan mijne verwachtingen hebben 
beantwoord - - --

Laat ik mijn den ken over de beteekenis der Vereeniging 
hier Tn korte woorden preciseeren. 

Ik beschouw Mr. Grein's instelling als een heel aardig 
toevluchtsoord vour akteurs, die gr:ng hOllfdrollen spelen en 
daartoe door hunne directies-- de tooneelspelers van het 
Independent Theatre zijn leden der ;Indere Londensche 
gezelschappen plus enkele »unemployed" 'lOoi' in de ge-
legenheid worden gesteld, niet omdat ;' ij eene :lildere, 
betere richting volgen dan de door officietie kritiek gehul-
digde, maar door hunne uit alles sprekende ongeschiktheid, 
hun gebrek aan talent, aan vakkennis zclfs -- - -

II. heb onder de menschen die ik in de vijf stukken, 
waarvan ik de vertooning op twee avon den kon bij-wonen, 
zag optreden, geell enkelen aangetroffen, dien ik den naam 
artiest zou willen gevell, ik hel> er -laten we nog-eens 't oog 
wenden naar het Theatre Libre ('t Independent Theatre hul-
digt immers Antoine's streven!) -- noch gevonden een Mme 
Henriot, ;}{\ch een Mme Barny, n()ch een Mme Nau, een 
Janvier of Gemier -- - -

En als we nu weten, dat het waar is wat Royaards. ge-
zegd heeft in zijn merkwaardig stuk over tooneelkunst, dat 
"Het Theatre Libre aileen leeft van het waarachtig artiest-
zijn van een man uit zijn midden, den directeur Antoine" 
(de Tribune No. 155), als wij weten, dat de genoemde 
artiesten, wat zij geworden zijn, voor een groot deel te 
danken hebl>en aan dien Antoine, dan zien wij ook tevens 
de groote manque in Mr. Grein's stichting - ---- -

En het Independent Theatre mist niet alleen de leiding 
van een zoo waarachtig kunstenaar als Andre Antoine, het 
mist aHe leiding - - -

Dat klinkt nu weI als »groote woorden" klinkell, in de 
regelen, die hier volgen, hoop ik m'n uitspraak behoorlijk 
te motiveeren - - --

Ik oordeel naar de opvoering van de volgende stukken: 
»A question of memory" door Michael Field, »Ie Pater" 
door Coppee, »Het Wiegje" ('t bekende Vlaamsche blij-
spelletje), »Dante" door een schrijver wiens naam mij. 0 
jammer, ontschoten is en- - »the]errybuilder"(aparody 
door Mrs Hugh Bell -- - -

Van die dingen is "A question of memory", waarvan 
twee Engelsche dames de schrijfsters zijn, 't eenige groote, 
ik zeg niet belangrijke. werk; het is gebouwd op een 
hoogst dramatiesch brokje Hongaarsche geschiedenis - -

De opgaaf is der beide dames te zwaar geweest, zij zijn 
er niet in geslaagd de historiesche en de zich-gedachte 
figuren leven in te blazen; de dialoog is verward, gezwollen 
klinkt hij - - -
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Een mediocre dilettanten werk, "A question of memory", 
dat niet, evenmin als »Dante" - een heel goedig stukje in 
verzen - "Het Wiegje" en "Le Pater" bij OilS genoeg-
bekend, op een »Vrij Tooneel" behoorde opgevoerd te 
worden - - -

Wat »the Jerry-builder" betreft. ik wensch in 't midden 
te laten of deze parodie 'n al dan niet goede is --- te 
oordeelen naar het grinneken van een groot dee! der toe-
schouwers, zou men zeggen , dat 't al heel »moppig" was -
mij ~eeft het, 7;ien ridiculiseeren van een wer~, da~, in rniille 
appreciatie zoo hoog staat als »the MasterhuIlder , plJnhJk 
aangedaan. 

En nu het spel: de menschen, die in »Het Wiegje" op· 
traden, waren rederijkers, niets meer; de opvoerillg van 
»Le Pater" door niet-franschen in de taal van Coppee 
gegeven, bracht me terug naar de fransc?e lees-lessen c·p 
middelbare scholen -- aileen de akteur. dIe Jacques Leroux 
speelde en van den communard een melodrama-figuur-van-
beteekenis maakte, verstoorde de ilIuzie. . .. 

De vertolkers van Michael Field's drama waren - een 
meisje, dat zich miss Hall Caine noemt en eenig talent 
bleek te hebben, uitgezonderd - deels zich in niets van 
dilettanten onderscheidende beginners, deels infaam· slecht 
spelende talentlooze vakmenschen; en daar noch van 
artiestieke leiding, noch zelfs van »zaakkundige" regie eenig 
spoor te vinden was en derhalve al die menschen blijkbaar 
speelden naar eigen goed-dunken, kregen wij voor onze 
oogen eene vertooning, die waarlijk verbazend was van 
slechtheid .... 

* * '" 
Nu zuBen er zeker onder mijne lezers gevonden worden 

enkelen, die ons zullen willen herinneren aan het zoo kort-
bestaan van Mr. Grein's stichting, aan de vele hinderpalen, 
die zijn uit-den-weg-te-ruimen voor-en-al-eer men in het 
kunst-Inoze Engeland· van-dezen-tij d waarlijk-zuivere Tooneel-
kunst zal kunnen brengen; . . . ik zal hun antwoorden, 
dat als ik werkelijk bij de Society Iwd gevonden een 
streven, een serieus streven naar het superieure, dat 
dan mijn schrijven zekerlijk een gansch ander karakter 
zou hebben gekregen; ik zal hen antwoorden met cen 
vragen: Wat kan eene vereeniging, die meer dan twee 
jaren bestaat en zelfs geen »Het Wiegje" behoorlijk op te 
voeren weet; een vereeniging, waarvan de regisseur z?ek 
is en de akteurs niet meer zijn dan dilettanten en met-
vakmenschen, wat kan eene dergelijke vcreeniging belnven 
voor de toekomst? 

En de heer J. T. Grein, die natuurlijk wei zal volhouden 
het streven te hebben, waarvan ik hierboven sprak, 
en dat ik noch bij hen~, noch bij de zijnen mocht 
vinden - hij mag aan zijne instelling woveel geld en 
moeite hebben ten offer gebracht als hij ons verzekert. 
hij mag nog-zoo luid rondbazuinen. dat hij groote liefde 
koestert voor tooneelkunst - na hetgeen ik gezien heb 
van den man. die Ibsen heet te bewonderen en het meest-
superieure werk van dien meester, het sublieme »Baumeister 
Solnesz" liet paskwiliseeren - vraag ik mezelf af of zijne 
stichting en de instandhouding van de »Independent 
Theatre Society" niet is te beschouwen als een bevrediging 
van eigen eerzllcht, als een jagen naar glorie van een 
eigen-ik. 

Daarom en door het feit, dat in Holland den heer 
Grein door velen de meest-zuivere bedoelingen worden 
toegedicht. door het feit dat vel en mijner landgenooten 
hem beschouwen als de man, die de ook te Londen slui-
merende tooneelkunst tracht te wekken - heb ik het 
bovenstaande geschreven - - -

Mocht ik mij in de intenties van den Independent Theatre· 
directeur hebben vergist! 

Londen, 26 Nov. '93. K. W. VAN RljNSWAERDE. 
Verbetering. In mijne vorige notities staat: »generatie van 

artiesten" (biz : 2~: Ie. kolom onderaan), moet zijn: »gene-
ratie van akteurs. 

In Lien Fif(aro van 3 December l.I. verhaalt Jean Thorel 
die met Antoine en Ajalbert naar Berlijn is gegaan om er 
de merkwaardige opvoering van IIalllu/e Mattern's Hillllllel

j;zllrl bij te wonell - het een en ander om trent den tegen-
woordigen toestand der Berlijnsche theaters. Hij is zeer 
getroffen geworden door de groote verscheidenheid der ver-
tooningen. »Met minder schouwburgen dan te Parijs", zegt 
hij, »speelt men er drie maal meer stukken." Elk groot 
theater heeft een uitgebreid repertoire, dat telkens wordt 
aangevuld en vernieuwd. Men geloort te Berlijn veel min-
der dan te Parijs aan .het publiek" en tracht eenvoudig 
aller!ei soorten van publiek te voldoen. Verder noemt 
Tharel als na volgenswaard, de zoogenaamde cyclussen van 
vertooningen: tijdens hij te Berlijn was, gaf het Schauspiel-
haus een volledigen Goethe·, de opera een volledigen Mo;(art-
cyclus. »Dit vertegenwoordigt een belangrijke hoeveelheid 
arbeid, en dit onderstelt tegelijl,ertijd een publiek dat zich 
niet aileen wil verma ken, maar dat ook verlangend is iets 
te leeren, ten einde steeds juister te kunnen oordeelen, 
steeds dieper te kunnen voelen." - Oak bij het regelen der 
mise-en-scene vindt hij deze t\\'ee elementen terug waarvan 
hij een diepen indruk heeft gekregen: veel arbeid, vee! 
nauwgezetheid. \Vat, meent hij, daarentegen:c1e Franschen 
gunstig onderscheidt van Lie Duitschers, is dat zij in opvat-
ting en uitvoering, breeder, grootscher werk leveren: »nous 
pouvons faire plus large et plus grand." Ais voorbeeld 
noemt hij de opvoering deT Wevers te Berlijr. en te Parijs 
in het Thedh'c Lib,.,.. »Te Berlijn, veel realisme in de uit-
nemend geschikte tafereelen. Maar slechts een flauwe 
weerklank van Liien gewcldigen heet van smart, van die 
uitbarsting van wanhoop die men bij Antoine heeft kun-
nen hooren." 

Onder Jean Thorel's hoogst interessante indrukken en 
mededeelingcn vermelden wij nog den persoonlijken invloed 
dien de Duitsehe keizer op de opvoeringen van het Sehau-
spielhaus uitoefent. Menigmaal woont de keizer de repeti-
ties bij en geeft dan dikwijls zijne opmerkingen ten beste. 
Hij dringt er vooral op aan dat de artisten »natuurlijker" 
moeten spelen. 

DE LAATSTE STUKKEN VAN 
HAUPTMANN. 

De laatste stukken van Gerhart Hauptmann, met welke 
wij ons hier bezighielden, waren De Wevers en Professor 
Crampton. N a die beiden !ieeft Hauptmann reeds weer 
twee :;tukken geschreven, die beide te Berlijn en in andere 
steden van Duitschland zijn opgevoerLi, doch waarvan nog 
slechts het eerste. Del' Ihberpelz, in druk is versehenen. 
Hanneie, dat is ten slotte de titel geworden van het stuk, 
clat eerst Hamlele IIfatterll's Hz"llll71elfahrt zou heeten, zal 
weldra worden uitgegeven in een prachteditie en zal dan 
als Kerstmis-cadeau worden geannonceerd. Wat wij er 
hier over zuBen mededeelen is dus ontieend aan verschil-
lendc kritieken en besprekingen in DlIitsche dag- en 
weekbladen. 

Beginnen wij met Der B,·berpelz. 
»Hauptmann onwaardig!" »AIs het er niet huiten opstond 

zou men niet gelooven, dat het van Hauptmann was!" Zulke 
beweringcn hebben wij omtrent De,. Bibl'lpe/z in menigte 
gehoord, en een groot deel der toeschouwers en vele critici 
hebben bij de opvoering dezen zelfden indruk gekregen. 
»Een fijne satire!" hebben de bewonderaars gezegd en bij 
de voorstelling te Berlijn hebben zij getracht het gefluit 
en gesis, waaronder het scherm lIa de derde en de vierde 
aete daalde, te onderdrukken. Maar ook de grootste be-
wonderaars van Hauptmann's talent hebben toegegeven, dat 
zij teleurgesteld zijn door Der Biberpelz. 



Het schijnt m~j toe. dat wij ons allen vergist hebben 
toen wij College Crampton een hors d' oeuvre noemden, 
want Del' Ihberpelz sluit zich bij Hauptmann's vorige werk 
zeer go('u aan. Na het sociale drama VOl' SOil lIe!l a1ifl{ang, 
de familiedrallla's Das Friedms/est en EillSalilt ilfellsclun 
kwam IJe Waver. In dit stuk, wamin de mas,a de houfdper-
soon is, heeft de schrijver reeds enkele personen met cenige 
trekjes meesterlijk geteekend, den smid, den domine, den 
ouden Hilse. Op dien weg ging h~j voort. toen hij Colle,Re 
Crampton sehreef maar daar bepaalde hij zich tot een 
karakter, dat hij 7-eer lIlooi uitwerkte. Ell nu is Haupt-
mann voortgegaan mct het teekcnen van typische personen ; 
hij maakt nu lich tc penteekeningen ZOll men zeggcn; ook 
Cramplon was eell penteekening, waarin hij cen figuur 
bijzunder zorgvuldig heeft geteekend, terwijl zijnc vroegere 
werken groote schilderijen kunnen genoemd worden. Der 
BI'verpelz is geen afg-crond stuk, het heeft geene intrige, ele 
schrijvcr hcrhaalt zieh ; hij is bezig de streepjes en trekjes 
in zijll tcekening telkens wat juister en scherper aan te 
hal en. j)t'1 Biueroc/z is ecn titel, elien het stuk clraagt, omdat 
een stuk nu eenlllaal een titel hebben moet. Van elien 
pels is maar weinig sprake Moest het stuk een naam 
hebben Ilailr hetgeen er in hehandeld worcit, dan ZOll het 
Amblena,lrs'7f)aallll'ijsheid moeten heeten. De personen zijn: 
de burgel11eester van een dorpje aan de Spree, baron von 
Wehrhahn, een pedant, eigenwijs, dom heer, met zijn klerk 
en een vdclwachter die zich laat omkoopen. Daartegenover 
eer. bende gauwuieven: vrouw Wolff, schoonmaakster bij 
den burgemeester zelf, huichelenel, lastig, haar IIlCIl1 en kin-
uercn bevelencl en regecrend met een groot lVoorci over 
dc beschaving dic zij bezit en haar kinderen aanbrengt, 
een volleerde diefegge; \V olff zelf, bang en (mder de plak 
van zijn vrouw; een schipper, heler van al het wild, dat 
de Wolffen stroopcn; een spion van den burgemeestcr, die 
desnoods ook mct den vijand heult. Verder een pruttelend 
dnrpsbewoner en een crnstig gelcerde, dic op kamers woont. 

Het stuk bestaat lIit een reeks typische toolleeltjes, 
waarin de verschillcndc personen clkanc\er ontmocten; ecrste 
en derde bedrijf bij vVolff, tweede en vierde in lIet ge-
meentehllis. 

In het eerstc is voornamelijk quaestie van CCIl hout-
diefstal ell een gestrnopte ree, in het dcrdc van een pels 
van beverbont. In het tweede en vierde Idachtcn bij dell 
bnrgemeester, die om di<! ciiefstallen weinig geeft, maar 
hct oog heeft op den geleerde, dien hij verdenkt van soei-
alistische neigingeu en gaarne uit het dorp wu verwijderell, 
hoofdzakelijk om een plasdankje voor zijn ijver te krijgen. 

Al het belang steekt dus in de personen, die vonr ty-
peering bij een opvoering een prachtige gelegenheid geven. 
Van aIle roll en is iets goeds tc makcll. Vooral vrouw 
Wolff, cene Illailresse femme uit een der laagstc standen der 
maatschappij, die den baron-ambtenaar alleraardigst. voor 
den gek houdt, maar ook de burgemeester en Wolfl kun· 
nen zeer mooi gespeeld worden. 

Del' Hiuerpelz is dus een stuk leven, zeer realistisch ge-
teckend, waarvan men zich aileen kan afvragen, of het wel 
belangwekkend genoeg is om vier bcdrijvcIl te vullen. De 
toestand is niet dramatisch, zooals in Einsame MellSc/le!t 
of Das Fl'iedem/esi; de tafereelcn zijn veel minder pakkend 
dan in De Wtzber, maar in het waar teekenen van person en 
met al hun kleine eigenaardigheden, hun belangetjes en 
behoeftetjes, in het maken van het uiterlijk en innerlijk 
portret van deze dorpsmenschen heeft Hauptmann zicll 
cen meester getoond. 

En na dit stuk een »Traumdichtung", een stuk met 
engelen, met de gees ten van afgestorvenen, mct een p~r· 
soon, die tegelijk Christus en de dorpsscboolmeester IS! 
Dns geen realisme meer? 

Over Ila1l1lt!e is zeer verschillend geoordeeld. Men 
IlCeft het een kindervertooning genoemd; men heeft van 
griezelen gepraat; men hecft gezegd, dat de schrijver tns-

schen het eerste en tweede bedrijf in plotseling van reaistl 
idealist is geword<!n, maar men heeft ook gezegd, dat 
Hauptmann in Hannele streng realist gebleven is. Dat 
een stuk, waarin een droom aanschouwelijk wordt voorge-
steld, niet noodzakelijk idealistisch behoeft te zijn, zal weI 
niemand beweren. De schrijver van zulk een stuk vraagt 
den toeschoulVer, dat hij mee zal leven wat de <lroomende 
in zlJn droom beleeft, en heeft de toeschouwer er in 
toegestemd zich een oogenblik in de wereld der droomen 
te verplaatsen, dan kan de auteur weer geheel de realist 
van vroeger worden. De vraag is dan maar, of hij niets 
in deze droomenwereld zal laten gebeuren dan wat de 
drooll1cnde werkelijk in zijn droomen zal kunnen zien; of 
deze door incirukken, ontvangen toen hij wakker was, zich 
een voorstelling kan maken van hetgeen de schrijver hem 
in zijn droolll laat zien. Aan die voorwaarde, zoo bewe-
ren eenige criIici, heeft Hauptmann streng voldaan. Han· 
nele is een bedeesd, zenuwachtig meisje van veertien jaar, 
met een levendige fantasie, die zich graag bezig houtlt 
met sprookjes, die zij op school en bijbelsche verhalen, 
die zij op de catechisatie hoort. Het moeder!ooze kind 
worut door haar stielvader, een dronkaard, mishandeld ell 
moet drankcenten voor hem bij elkaar bedelen. Komt zij 
zonder geld thuis, dan wordt zij geslagen. De scho81kin-
neren bespotten het schuwe kind. niell~and geeft em lmar 
dan de schoolmeester en als zij in haar droomerijen is 
verzonken, dan is zij vervulcl met hare gestorven moeder, 
met den meester Gottwald, met den Heer Jezus. 

Op een kouden avond springt Hannele uit wanhoop in 
een bijt in het ijs; een bosch wachter haalt haar nog bij-
tijds uit het water en de schoolmeester brengt haar thuis. 
En nu, nadat in de eerste tooneelen op even realistische 
wijze als in Del' Biuerbelz het milieu, wamin Hannele leeft, 
is geschilderd, met al het dorpsgespuis, met den dronken 
metselaar, den stiefvader, met dol<ter en diakones, nu 
droomt Hannele en zien wij haar droomgestalten binnen-
zweven; zij neemt afschcid van de aarde. Haar moedertjc 
komt haar te gemoet met vele andere engelen in lange, 
witte gewaden en met groote vleugelen. Maar ook de 
vormen van aardsche dingen zijn haar bijgebleven: de 
dwaze dorpskleermaker komt haar kleeren aanmeten en haar 
stielvader komt en wl)rclt weggejaagd door dien zachten 
man, die te gelijk de schoolmeester is en de prins uit haar 
sprookjcs en de Heer J ezus, en in koor klinkt het den 
dronkaard tegen: Moordenaar! en de ellendeling loopt 
weg om zich op te hangen. Dan komen er steeds meer 
engelen en zij t')onen Hannele de hemelsche stad, waar zij 
weldra zal binnengaan; een oogcnblik later is Hannele dood. 

Ook Hanllele schijnt te veel uitgewerkt te zijn, even aIs 
Del' Bibel'pelz. Het is cen stuk in twee bedrijven; met 
een had de schrijver kllnnen volstaan Vooral het eerste 
bedrijf wordt te lang gevon uen. In Htl1l1lele wordt aIleen 
het denken van ecn meisje in haa~ laatste levensuur ge-
geven en dat was geen stof om een geheelcn avond te 
vullen. Zola heeft hetzelfcle onderwerp behandeld. in Le 
Rive en het is merkwaardig, da t er zooveel overeenkomst 
is in de wijze van behandeling dezer stof door eleze twec 
schrijvers uit de naturalistische school. Bij beiden een 
m-::isje, op den lecftiid, waarop de liefde kan ontwaken. 
een meisje, dat leeft in droomen, dat hare godsdicnstige 
gevoelens dooreenmengt met wat zij voor menschen voelt. 
AIleen gaf Ze,la eene geheelc levensgeschiedenis, waar 
Hauptmann slechts een sterfbed liet zien. 

Hal/llele moct met groote zorg worclen gemontecrd, om 
eenigszins de illusie te geven, die de schrijver wil, dat het 
maken zal. Dat schijnt zoo wei te Berlijn als te Weenen, 
Mannheim en andere plaatsen gebeurd te zijn en bij de 
llleestf! voorstellingen heeft Halli/ele dan ook succes gehad. 
Dat het stuk te Parijs zal worden gespeeld, is bekenci. 
Zullen wij het noit te zien krijgen? 

T· K. JR. 
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Officieel Gedeelte : Aan de leden van het N ederlandsch Tooneelver-
bond. -- Het Leescomite . 

Niet·Officieel Gedeelte: Uit Je Afdeelingen (Amsterdam, Groningen). 
- J. K. JT. L'Oeuvre. - J. Vriesendorp jr. Uit de Amstelstad 
(P4Lleas et Jfdisande, L'El1ur!mi du Peuple). 

Officieel gedeelte. 

Aan de {eden van het l\l'ederlandscll Tooneelverbond. 

L.s. 
Het Hoofdbestuur houdt, zooa.ls u bekend is, zich on-

ledig met het verzamelen van gegevens voor het samenstellen 
van een catalogus van de memorabilia op tuoneelgebied, die 
zich hier te lande bevinden. Het heeft derhalve de eer 
een iede;, die bovenbedoelde merkwaardigheden in zijn bczit 
heeft, te verzoeken een afschrift van den catalogus zijner 
verzameling ter beschikking te stell en van den onderge-
teekende. 1VrzmeJlS het Hoofdbesluur.-

Amsterdam, C. 1. VINKE'STEYN, 
27 Dec. r 893. Secre/(l1'ls. 

HET LEESCOMITE. 
Ingekomen zijn drie stukken: De z'1t7J/oed dervrouw, drama 

in 4 bedr., De Irein van 7.54, blijspel in r cedr. en De 
mantel der arz'stocratz'e, zedenschets in 3 bedrijven 

MARC. EHANTS. 
28 Dec. '93. M. B. MENDES DA COSTA. 

_ ___________ l'l~e_t~.?~fi~ieel ged~e~e~ _ . 
UIT DE AFDEELINGEN. 

AMSTERDiL\I. Verbetering. De heer Goudsmit verzoekt 
ons mede te deelen, dat hij niet - zooals ons verslag van 
de vergadering der afdeeling in het vorig nummer kon doen 
vermoeden - het feit genoemd heeft, dat volgens hem 

aanleiding had moeten geven tot het ontslag van den heer 
de Vos als leeraar aan de TooneelschooJ. Hij had zelfs 
niet het oog gehad op het feit, dat de heer Homeyer aan-
gehaald heeft, weI op iets anders, voorgevallen tusschen 
den heer de Vos en een ziincr tooneelspelers. 

GRONI1'GEK. Den ! rden November bood het Bestuur 
oilzer Afdeeling den leden een soiree aan in den foyer 
van den Nieuwen Schouwburg. 

De avond werd geopend met een causerie van den 
Voorzitter, Prof. Dr. A. G. van Hamel, die op de meest 
boeiende wijze sprak over de opvoering cler Fransche 
traged:e in de XVIIde eellW. Daar de tijd voor deze 
openingsrede slechts kort was, kon de Voorzitter op ver-
schillcnde punten niet llitweiden, vooral niet op het gebied 
der costuumkunde, hetgeen dit voor heeft, dat zijn hoog-
geleerde eene bespreking hierover toezeide voor een vol-
gende keer. Zeker mogen wij den heer Van Hamel een 
woord van dank niet onthouden voor dit nieuwe blijk van 
toewijding en belangstelling in (,nze Groninger afdeeling. 

Mevrouw Holtrop-Van Gelder en de !'leer Clous had den 
bereidwillig gehoor gegeven aan het verzoek van het Be-
stuur dien avond voor onze led en optetreden. Mevrouw 
Holtrop droeg voor den bekenden engelenrei uit Vondels 
"Gijsbreght van Aems~el", »Waer wert oprechter trouw" 
enz., vervolgens fragmenten uit »ElIen" van Fr. Van Eeden, 
en het »Sprool,je" en gedichten van Eelene Swarth. Dat 
de aangename, lieve stem van l'levrouw Holtrop, die zich 
juist zoo goect tot het zeggen van verzen leent, de alge-
meenc sympathie opwekte, behoeft nallwelijks gezegd. Als 
bewijs hiervan kan dienen de bloemenmand. die haar ten 
deel vie!. Beide artisten gaven voorts eell scene uit Dau-
det's »1'Obstacle", de scene waar Madeleine haar liefde 
voor Didier tracht te onderdrukken, nadat men haar de 
onware erfeJijkheid van de in Didier's familie voorkomende 
krankzinnigheld heeft onder 't oog gehouden, terwijl zij 
toch ten slotte toe moet geven aan de onweerstaanbare 



kracht, waarmede zij zich tot hem voeit aangetrokken. 
Aangrijpend werd dit to oneel weergegeven. hetgeen niet 
weinig wi! zeggen, als men bedenkt dat het gespeeld werd 
zonder decoratief op een podium. dat in den foyer was 
was opgeslagen. De avond were! besloten met Em ~luw{
l'ljksreisje (Aprh fa lIoce) van Dreyfus, naar een zeer goede 
vertaling van den heer Clous. Het vfL)olijke stukje werd 
met entrain gespeeld. 

Niet alleen aan dramatische kunst was de soirce gewijd. 
Mejuffrouw Wilhelmine Hoek zong eenige liederen en de 
cavatine uit de opera »Semiramis" \'an Rossini. Het was 
de eerste keer dat zij in Croningen optrad, doch haar 
zuivere en innemende stem zal het den Croningers tot 
een groat genoegcn maken haar andermaal te hooren. 

Ten slotte een welgemeend woord van dank aan den heer 
Kunst, die zoo vriendelijk was de piano-begeleiding op zich 
te nemen en daardoor de afdeeling zeer aan zich verplichtte. 

Een prettige voldoening was het voor het Bestuur den 
foyer goed bezet te zien; dit was tevens een bewijs dat 
aan de levensvatbaarheid der afdeelirlg niet behoeft gewan· 
hoopt te worden, te meer niet, daar (lrie tOOIJeelclrrecties 
en de schouwburg-commissie den leden der afdeelillg in 
dit scizo,,~ti gratis toeg:iIlg \'erleellen tut drie voor,tcllingen. 
Het Bestuur is hiervoor dan ook zeer erkentelylc Dit zal 
zeker geschikt zijn am hen op te wekken, die liefde v')or 
de kunst gcen volcloende reden tot toetreding achten, 

A, H. BDCIILER, Afd.-Sen. 

L'OEUVRE. 
Le theatre tilt r,j,!c . .... \Vell.: eell naam voor het tuollcd, 

dat men zich in Oil zen tijcl ;~Oll wlilen wellschen ell Jroom"n i 

Maar oak. welk een ijdele \\'cnsl'lJ, welk cen ijl, niet-te-
gr~ipen ncvelbecld ~ . 

200 schijnt het -- en tnch is daar ie!llanJ, die zich zulk 
een theater droomt, die tr,lchten wil het k berciken en 
die zcker clnen ;:,il \Vat l1lcnschenkracht en mellschcnvol-
harding dOCll kunnen om zijn drooll1en-tl!cater te stich ten! 
lk spreek over Lugnc-Poc 

Of hij slagcn zai? \Vie dien Illan iWllzict, zou het l1lis-
schien in het eerst op zijn gezicht met kzen. Lugne·Poc 
heeft den g(ledigen, vroolijken lach van cen eenvlludig en 
waar mensch; hij heeft de oogen vall eell droomer, maar 
van een droomer, die een dweeper kan worden, en dan 
geven zijn rn ond en kin en zijn breed vooriloofd iets zeer 
beslists aan dat gezicht, en dat besliste wordt nog sterker, 
wanneer Lugne·Poe het hoofd achteroverbuigt, en een bevel 
geeft; dan voelt men. dat er met dezen jungen man nict 
valt te spotten. 

De rlirecteur van ,,['Oeuvre" zal een 1l10eilijken strijd 
hebben, wanneer hij zijn denkbeeldell wil verwezenlijken. 
8ij zal vooral hebben te strijden tegen onverschilligheid, 
tegen belachelijk·rnaking, tegen den sleur van mcnschen, 
die kunst Iloemen wat hun vader en g:ootvader kunst 
noemden. alleen omdat deze e1' dien Ilaal11 aan gaven. Er 
zal om die "Shakespeare's uit Belgic, N oorwegen, Rusland, 
Duitschland" gelachen worden en in naam van het gezond 
verstand, van de duidelijkheid en klaarheid, die al wat een 
Franschman zal bewonderen, moet aankleven. zullen Lugnc. 
Poe en zijn onderneming worden terzijde gesteld. Zeker, 
er is een kring van jonge letterkundigen en andere artiesten, 
die de voorstellingen van Lugne·Poc bijwonen en luide 
toejuichen, lllaar er zijn vermoedelijk vcle redenen voor 
deze toejuichingen, naast de bewondering voor het streven 
van Lugnc.Poe zelf. En aan den anderen kant zullen 
deze jongeren met hun aanhang van politiseerende en 
betoogende vrienden Lugne·Poe en zijn Oeuvre misschiea 
geen boed doen, hem zeker niet de waardeering verschaffen 
van Hustige burgers." die wei eenigen zin hebben voor kunst. 

Trouwens Lugnc-Poe stelt zich, zooals ik zeicle. niet \'oor 
te blijven bij de soort der stukken, die hij thans geeft. 
Hij heeft een stuk van Maeterlinck gcspeeld en een paar 

stukken van Ibsen e:1 van Hauptmann's Ellzsame iVlenschen 
is door bekende omstandigheden alleen de generale repetitie 
gehouden; hij wil stukken geven van Marco Praga (De 
Ideaaf·,)rouzu en De Kuz'sche Zusjes, zooals de heeren de Vos 
en Van Korlaar <lit stuk on12ngs in een circulaire noemden) 
van Bjornson. van Tourgueneff. Ibsen's Bouwmeesler 'Jobless 
en andere. Maar elit alles is slechts een mleiding, Die 
stukken uit den vreemde hebben voar een gedeelte iets 
bijzonders. zooals ook de Mussel's Lorenzaaio, dat de reeks 
Git jaar zal besluiten. naar een t}u'dtre du rl!z'e leiden maar 
zeer enkele van hen. 

Wat Lugne-Pnc zich droomt, zijn groote schouwspelen, waar-
door de vreemdste fantaisien van dichters verwezenlijkt zullen 
worden; vertooningen, die zullen zijn samengesteld uit 
tragische en komische tafereelen, dansen, mimrsche voor-
stellingen, tot, zoo noodig, clownsprongen toe, alles verge-
zeld van en afgewisseld door muziek; geen tooneel dus 
waar ll10reele of sociale stellingen worden gehnord, maar 
half·fantastische, fcerieke voorstellingen van wat dichtcrs 
zich gedroomd hebben. 

\Vij zijn in zulk cen droomen·theater wei ver van een 
real is tisch milieu, van realistische decors en costumes. Maar 
daarul1I zcd cr niet minder werk gcmaakt worden van decors 
en costumes. Dc decors zullen zeer lTI<Joi rtloeten zijn, 
Lugne-Poe heeft reeds gctracht schilders aan zich te ver-
bindcn, die gc-en ware lalldschappe'l of blI1nenllUizen zullen 
sciJilckren maar decoratics in dell sllmberen of den ernstigen, 
den l1lysteriellzen of den g(ldsdienstigeIl, den vr<JoliJken of 
den dwazclI to on van hd stuk: de geest van het stuk moet 
reeds spreken uit het decoratief. Vuilbnl, die de beide 
achterdoeken voor Prifldas eI i1iei£wlldt! scllilderclC', Ccrusier, 
Lautrec en anclercll wordcn reeds :ds d{~corateur~ gcnoemd. 
Maar \''Oel \'erder is Lugnc- Poi: !log niet. Hij tast nog in 
het halfdllister; met uehulp van (C'n S<lort poppentileater, 
dat hij zelf vervaardigt, wil hij proevcll neIllcn en allerlei 
trues, ab beweegbare decors, het effect vall spicgelbeelden 
enz. probecrcn, die zuo na mogelijk de illusie vall de 
wereld dl'T drolJll1cn moe ten geven. Hij zoek!. als znove:en 
in dezell tijd. vom wie het re,liismc heef! afgf'daan of n()"it 
bestaan heeft, Il<lar iC'ts anders, n;l<lr iets dat iidelijk en 
schoon en verheven zijn zal, naar iicht en poezie,· naar 
opl()ssingen of verklaringen van het vreemdc, het raadscl-
achtige in het lel'en en hij houpt, dat dichters de zieners 
zullen zijn, die, wat zij ontdekt hebben, in schoone "llfillen 
voor het tooncel ge:ichikt. zul!en gieten. 

Van hetgeC'n lk door hem zag opl'oeren kan alleen Pdlleas 
et "lle/;~'01l{le gebracht wnrclen tot de richting, die Lugne-
Poe wil inslaan. Bij die voorstclling bleek, dat de direc-
teur van l'Oeuvre l\Iaeterlillck geheel heeft begrepen en clat 
hij zijnc acteurs, die Melis<lnde, Arkel en Ynioldspeelden bijna 
even ver gebracht had als hij zelf is. Zooals zij zich bewogen 
over het tooneel waren deze <lcteurs geen levcnde, echte men· 
schen. het waren de decoratieve figuren, die in een stuk van 
Maetellinck het best passen. Eenmaal, terwijl hij een slip 
van het bloemell-achterdoek in de opgeheven hand hield, 
geleek Golaucl in zijn lang gewaad, het hoofd met de in 
den nek hangende haren eenigszins gebogen, op een figuur, 
zooals Carloz Schwabc ze teekent en van Melisande, 
zoo als zij Zat op den rand van den put of zich over het 
water heenboog z()u ik hetzclfde kunnen zeggen. Hier was 
een begin van het door Lugnc-Poe gedroomdc J Imilre du rtve! 

Ter\\'~jl l'Oeuvre zijn dubbel docl: goede uitheemsche stuk-
ken \'all niet-realistischen aard aan de Franschen te vertoonen 
en een idealistisch-s),mbolistisch tooneel te vestigen met alle 
kracht najaagt, zien wij ten onzent de tooneelgezelschappen 
voor leege zalen spelen, wanneer zij een stuk geven, dat 
iets boven het gewone peil staat en een week lang volle 
zalen trekken met draken uit de oude do os of spektakel-
stukken, Gz'er- Wally, Keraban de stiJfhOofdl{;C, De Graa/ de 
Laverm'e! De Salon des Varietes gesloten, nadat eerst de 



ongelukkige directeur den moed om langer tegen den stroorn 
op te roeien had vcrlr)[en en de arti~ten, voor gemeene reke· 
mng spelende, blijken zich C\'enmin te kunnen staande 11Olldcn. 

\Vie helpt ons taunecl er weer bO\"f.~n op) \Vie zal in 
Amsterdam een tooneel stich ten, dat de aandacht \'erciient 
van allen wien de Kunst ter harte gaat? En dele zijn er 
in Amsterdam, dat is bij de voorstellingen van l'Oeuvre ge-
bleken. Schilders, die llooit den schouwburg belOeken, littera-
toren, die het tooneel voor goed schenen te hebben afgezworen, 
zijn gekomen om Pd!t'as et 1I1efl"sande of Roslllers/lOlm te zien, 
omdat zij gehoord haclden van den :waarachtigen kunstenaar, 
rIie aan het hoofd van dit gezclschap stolid, omciat de ten 
onzent zooveel gelezen tijdschriften der jDngeren in frank-
rijk hun hadden medegedeeld, dat daar iets werkelijk artis-
tIeks te zien was, 

Zal het Nederlands~h Tooneel ons iii clen StadsschoulVburg 
iets anelers voorzetten - iets andcrs kllnnen voarzetten -
dan Gz'er- Wally en de Blolz'oillec.lris? Zal Chrispijn il1 den 
Salon het kunr:en houden, wanneer hij voortgaat op den weg, 
waarop hij met zijne opvoering van Jeugrl den eersten stap 
heef! gezet) 
Zou men, ernstig strevcnde naar cen zeer hoog icleaal, 

niet n llg eens icUllTlen beproc\'el1 vrienden en beseherlllers 
te vinden, die uit eerbeid yoor het schoone stre"cn in d e 
eerste plaats, en daarn;t uit be\\'onuering VI)or het goeclc 
en schuone, cia t men zeker 7.0U ocreikeJ1, trou\\' blc\'en en 
meer vriendell wierven vonr hur. lroetelkind, telkens meer, 
totdat Amsterdam klJll b')gen np cell \\'aarachtig artistiek 
tooncd? Is er iemand. die het vonrb,;cld I'an Lu£.':ne-l'oe 
wil vulgen ? Zijn er tOll l1eelnicndcll. W<lre tOl,neeh'ri enden, 
die eell 1I,,1I ,l!1dschcn Lug-nc· Poe zouden willen helpen) 

I, K, JR. 
UIT DE AMSTELSTAD. 

Pi/lias d ,llJ/z"sllllde \'all Maurice l\Iaeterlinck, 
J\1elisanrie. N e me t(,uehel. pas I 1'\ e me touchez pas! 
Golaud. N 'ayez pas peur ... Je ne vous ferais pa..: ... 

Oh! vous etes belle! 
1\1 clisandc. 1'\ e me touehcr. pas! Ile me tUllcilez pas! l)ll 

je me jette ;l I'eau! , .. 
Datlr in die \\'uorden ligt het kar;,J,ter I'an het ~Iccht 

begrepcn, 1110eilijk te apprecieeren drama, dat Lugnc-P'li.' 
met zijn Theatre de l'Oeuvre llns hee!t gebracht. 

Water, doeibaar bij een temperatuur vcr onder nul, 
wordt bij de minste aanraking ijs. 

N e me touchez pas! 
Maeterlinck's drama zal bij elke opvoering verliezen en 

zelfs bij die door Lug-nc·Poe is er spot geweest in de gc-
moederen van velen. 

\Vanneer men !liet fijngevoelig genoeg is om tot in het 
uiterste waar te nemen. dan openbaart zich de lach bij 
deze symphonie van subtiel€ gevoelens. 

"On entendrait dormir I' eau; c'est Ie bruit de la nuit ou Ie bruit 
du silence; on entendrait marcher ie~ mOllches sur les purtes;" ... 

Het normale gehoor weigert zijn dienst, aileen abnormaal 
(hooger georganiseerd?) luisteren kan tot dergelijkcuiting komen 

De kunst vervalt in een uiterste I zoo spreekt de gemiddelde 
mensch en hij heeft gelijk, Maar deze kunst is niet voor hem. 

Dc draak! ook deze d eugt voor den gemiddelden kUllst-
minnaar niet. 

H<last durf ik hct !liet zeggen - ne me touchez pas I -

maar Pdflias eI -'lfd!I~'a/ldt! staat recht:; el'enver "an het 
gemiddelde stuk, als de draak link> daarvan afwijkt. 

De draak: mannelUk, zwaar, \'olblocclig, bombastisch cn 
druk fortissimo; de nieuwere uiting \Touwelijk, ijl, anac-
misch, silIlpel en stll pIanissimo: cen nimf. 

De draak om te bcvechten, de nimf om bij het eerste grijpen 
uit medelijden toe te geven aan haar: »ne me touchez pas!" 

En ._- les extremes se touchent - beiden romantisch, 
in tal van tafereelen spelende in vorstelijke omgeving, in 
kasteelen, bosschen, bij de grot en den put, met lang gol-
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vend blond haar, met een weefspoel en met een gOllden 
ring aan den vinger, maar bij den draak zijn de kloppingen 
\'3:1 het hart de mokerslagen van een stoomhamer gelijk, 
in dc nimf vinden wij als aequivalent voor die aandoening: 
»ces petites mains que je p')urrais ecraser comme des fteurs." 

De etherische en subtile maagd l\'IeJisande - Elie ne 
pouvait pas vivre ... Elle est nee sans raiwn . , . pour 
mourir; et elle meurt sans raison. - Zij huwt Golaud en bemint 
daarna Pelieas, doch deze liefde, waarvan wij niet weten of 
zij schuldig was, is zoo zwak. dat zij aan vriendschap grenst. 

Daarom - bravo voor Lugne.Poc --- vindcn we op 
het programma achter de mannenrol van Pelieas een da-
mesnaam: Mile Arsel. 

Dit opzettelijk travesti bewijst, dat het stuk begrepen 
werd door de vertolkers, hadden zij een mannelijk acteur 
in den Pelicas gestoken, clan zou de greep al weer te forsch 
zUn geweest en het verband tusschen Pelleas en Melisande 
t~ ,ruw zijn geworden; de vermijding van aile ruwheid, is 
ZOO7.eer een eisch van het stuk, clat ik het zelfs betreuren 
moet mijn pen ditmaal niet tc hebben kunnen neerleggen 
in een vrouwenhand. Doch al k~!11 ik u niet zeggen, wat ik 
gevuel dat Iloodig is v~~r een juist begrip van dit stuk, ik 
zit nu eenmaal op het bankje cler getuigen en ben genoon-
zaakt miJIl in verhouding ruwc begrippen te plaatsen tegen 
dat breekbare, dOllzige, als kantwerl; uitge"oerde Iwnststuk aan. 

Over de uitl'oering in Iwar geheel ben ik niet tevreden. 
Goed is ge'I'f!est het zeggen dezer stamelende liedjesteksten. 
Tot vier keeren tile houren wij dezelfde 1I'0ordcn *), als 
halfzang uitge~Jlroken, ()!lS in de ooren klinken , goed \Vas 
onk het onh()()rbare opkomen ("on decollvre" de person en 
heet het ill den tekst), goed waren de costumf!S in zwakke 
vale, slecht-uitgesproken Ideuren, goed in cen wourd de 
buitengewone eenvoud van spel, het gebrek aan gebaar, 
het afwezige van groote intonatie-; en harcle klemtonen 
in vulkomen It.:2cnstelling- met de eischen van c1en c1raak. 

Uitmuntend ~<lS het ~pel van Melisande (Mile Eady) met 
den ring. die in cien put v<llt. Dit olllloozele feitje werd 
daardoor dr:llllatisch rr]lJlllf.'nt, ell zeer aantrekkelUk, voor 
mij zeer nieuw. WilS het tooneel, waarin Go!aud (Lugne. 
Poe) cillur zijE oj) zijn schollder geplaat,t zoontje Yniold 
(Georgette Loyer) tic gelie\"ci I Pelleas en Mclisande door 
ecn venster \"all het kasteel laat bespieden ell zich laat 
vertelien wat cr tusschen hen voorvalt. 

On\'ergctelijk moeten die sympalhieke voordrachten voor 
de meesten lIer tueschouwers zijn gewte5t, en ik geloof, 
ci«t tegen~tanders van dezen kunstvorm zich teen wei ge-
wonllen hebben moeten geven. 

Maar foutie! was het ~ll1tbreken der bediellden, armen, 
enz. in den tckst voorgeschreven, tenzij men het zou wil-
len verdedigen op dezelfde gronden, waarop het supprimee· 
ren van de koren der tragedie goedgevonden kan worden. 

Slecht waren decor en verlicl,ting, hinderlijk hoorbaar 
de s<)utneur en veel te zwaar het voorscherm, dat IS maal 
op en neer ll\oet. Dit had van gaas moeten zijn, de 
personen hadden spiegelbeelden moeten wezen en de 
stemlllell hadden als uit een andere wereld, niet direct 
vall de plallken tot ons mueten kOlllen. De opvoering sleepte, 
duurcle te lang en werd onaangenaarn gestoord door allerlei 
geluiden vall klappende stoelen en grappen uit den engelenbak. 

J\Iaar de uitvoering en missclllcn ook dezc besprek:ng 
kunnen leiden tOt kcnnisrnaking van het wcrk door Iezing 
in de binnenkarner en gebeel aileen. 

Dan zullen de bedoelde gewaarwordingen tot u komen 
stil en langzaam maar met vern.:kkelijke lieftalligheid , 

* * * Aile stukken van Ibsen vereischen eenigc studie en voor-
zichtigheid in de be()ordeeling, wanneer men niet tevreden 
kiln zijn met de gebruikelijke groote tennen, die veelal op 
tekortkoming van het jlllste begrip wijzen. 

''' ) Biz, 'ltd, :ldc uitg.: ))La verite, la \'critl" III \'crite, la vente. 



In zijn meestestukken behandelt Ibsen een hoofddenkbeeld 
en meestal is dat belichaamd daor minder gezonde menschen. 

In Nora, de verhouding tusschen echtgenooten en Nora 
zelf is zenuwlijderes, in Rosmersholm het uitsterven van 
een familie, oak Rosmer is niet normaal, in de Vrouw der 
Zee een liefdesdwang op Ellida, wier moeder krankzinnig 
was, in de Wilde Eend de erfelijkheid van hoogheidswaan-
zin en zelfmoord tot in drie geslachten, in Spoken nog 
iets ergers. 

Deze werken zijn nooit dadelijk helder, zij moeten bij 
ons hesterven, d~m gaan we de menschen dezer tooneel-
stukken kennen en hen begrijpen . 

Met Een Vijand des Volks kan gerust een uitzondering 
gemaakt worden, dit stuk is duidelijker dan de mee~te andere. 
Het thema, door Ibsen 66k in de Wilde Eend bewerkt, 
is: het ge\'olg van het zeggen van de waarheid. Dat dit 
de droevigste en onverwachtste gevolgen kan hebben weet 
ieder, maar hij leze Ibsen up dit stuk en het wordt hem 
veel helderder. In de Wilde Fend is Gregor de man, die 
voar de waarheid strijdt en daardoor een huisgezin on· 
gelukkig maakt, in Em VI/and des Votks Dr. Stockmann, 
die door de toe passing van dit edele beginsel zijn eigen 
glazen, letterlijk en figuurlijk, ziet ing()oien. 

Ten tweede behaildelt Iosen, door d en mond van dien-
zelfden dokter, de vraag wie de waarheid heeft: oe eenling 
of de »compacte" meerderheid? Hier is even min twijfel. 
De bekwaamsten zijn in d e minderheid, maar, ook ten 
aanzien van deze kwestie zal u veel licht zijn opgegaan 
als ge Een Vijand des Volks gelezen of gezien hebt. 

Dr. Stockmann, de hoofdfi.guur, drinkt mi,schi en iets te 
veel en zijn broeder burgemeester Stockmann is biJna totaal-
onthouder (6, 9, 14*), Ik wil dit vermeld hebben, omdat 
niettegenstaande het zeer duidelijk is gezegd er niet 
genoeg de aandacht op gevestigd is. De punch is bij 
den dokter !liet van de vluer (0, 14 , ~3. ~5). hij biedt 
Thomsen, den agent van het matigheidsgezebchap sherry 
en bier (3 [) aan, hij hecft behalve bier, sherry en 
punch nog arak. rum en cognac (14). in huis. zelfs 
het publiek, in den vorm van »cen tweede heer" (83), 
mompeJt dat de d okter niet vrij is van alcoholismus en 
ten slotte wordt onze aandacht in het algemeen op deze 
aangelegenheid gevcstigd door genoemden Thomsen en 
den driemaal optredenden dronken man, die in he t vierde 
bedrijf zijn alleen~taande ~tem tegen dc matie uitbrengt. 

Dit is niet toevallig aangcbracht. Het verklaart almede 
de minder goede verstandhouding oer beide broeders, 
waardoor de botsing tusschen de maatschappij en den 
dokter aangewakkerd wordt. 

De dokter, is een eerlijke, waarheidlievcnde, oJlenhartige 
figuur, die zich zelf nie t meer corrigecrt en daardoor de 
gevolgen van zijn dnen en laten niet zoo zeer totaal uit 
het oog verliest, als wei ze niet eens onder de oogen krijgt 
(37); hij werkt en praat maar door, hij spreekt met mooie, 
groote woorden, voel t zich martelaar en hecft ten slotte 
in de wildste onbezonnenheid de waarheid en zijn vaderstad 
zoo lief, dat hij nog liever de laatste zou zien te gnmde 
gaan, dan haar op den bod em der leugen zou willen zien 
bloeien. (82). 

Ibsen spreekt ook nog over de abtarnming van den 
dokter (8 I ,83) en door Stoekmann zelf wordt beweerd dat 
oe Stoekmanns voorgesproten zijn uit een nietswaardigen 
ouden zeeroover uit Pommeren, terwijl de buitenwaeht, »oe 
eerste heer" spreekt over erfelijke krankzinnigheid in de falllilie. 

Men zie in Dr. Stockmann dus vooral geen d enker, zoo 
als ik hem heb hoorcn noemen, hij is niet meer dan een 
fraseur (t) . wiens opvliegendheid en verkwisting, die steeds 
met hoogheidsdenkbeelJen gepaard gaat, volkomen ver-

:") D21.c Cijters in den t~kst verwijzen naar bJadzijden ,'an de 
duitschc vertaling, ~o. 1702 Univc rs,,1 Bibliothek. 

(-j') O! die fransche woorden . 
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klaard kunnen worden uit de gegeven aanwijzingen. Zoo 
iemand kan als wetenschappelijk man de fout begaan, zijn 
meest zeer doordachte opmerkingen te plaatsen in een 105-
bandige volksvergadering, aldus zijn paerlen werpend voor 
de zwijnen. en dit er bij te zeggen ook. Hij zegt de ver-
gaderden in het gericht, dat ze niet weten wat ze doen 
maar niet, dat hij het hun vergeeft. 

Dat dit stuk een zelfverdediging zou behelzen is mogelijk, 
maar ik acht het onwaarschijnlijk. Gaarne neem ik aan, dat 
dc meesten Dr. Stoekmann zullen vereeren en zeggen: 
dat is onze man, veel meer dan zijn broeder, maar in hd 
sluk is aaTigetoond dat zulke mannen uit hun betrekking 
worden ontslagen, dat men hen uitjouwt en de glazen bij 
hen insmijt. Dat zij ten slotte landverhuizer willen of moeten 
worden, omdat het langer verblijf in hun vaderstad onmo-
gelijk is . . 

Merkwaardigerwijze vinden wij het reizen en dan weer 
niet reizen behalve hier, ook in Rosmersholm en De vrouw 
der zee terug. terwijl ik niet onaardig vind, dat Ibsen een 
der meest afgezaagde trues (het la ten liggen van hoed en 
stol<, 62) heeft gebruikt. zij het dan met een dubbel doel. 

Ais iets moois in al zijn stl1kken heeft mij oak hier getroffen 
fen het ontbrektn eener eonclusie evenals bij de feiten 
om ons heen. Deze en de stukken van Ibsen geven te 
denken, wij moeten dan zelf weten of zij iets bewijzen en 
wat er wordt aangetoond. 

Het opgewonden spel van Lugne-Poe in de titelrol heeft 
mii eerst verrast, ik hao my een goedigen, dikken dokter 
gedaeht, maar een magere kan natuurlijk even goed. Deze 
type van Lugne-Poc in lange en bleeke vertooning stemt 
weinig overeen met zijn lekker e tcn, maar er 7ijn zeer 
veel persone;l, die daarhij mager blijven. H et militante 
karakter van den dokter is vijf bedrijven lang, schitterend, 
vermoeiend haast, volgehouden. 

Z66 zijn zij wei , de menschen, dic de wereld naar hun hand 
willen zetten, in al hun opgewondenheid en eerlijke door-
draverij. Dc Mohamedanen hebben een spreekwoord dat 
een heel ander soort menschen tcekent: De zon gaat zonder 
011S toedoen oak onder. En dezen indruk maakte de 
broeder des dokters als tegenstelling. »Ge kunt wei gelijk 
hebben maar dat moet ge niet zoo allemaal aan de groote 
klok hang-en" is de nuch tere tegenstelling, door Ravet zet:r wei 
in zijn opvatting van de rol van den burgemeester uitgedrukt. 

De overige acteurs, behalve de man die d e rol van 
Morten Kill speelde, hebben met halve tinten een schoon en, 
rustigen achtergrond gevormcl voor het teekenachtige broe-
derpaar, hier en daar misschien al tc rustig, maar de ver-
gadering met behulp van »plusieurs jeunes litterateurs et 
etudiants d'Amsterdam" heeft dit ten volle vergoed . 

Om figurant te ziju is het niet vakbende te weten waar 
men heeft te staan en te gaan, ook daar kan sprake zijn 
van bezieling en deze is van den directeur van het Theatre 
de rOeuvre overgegaan op ieder die met hem in aanraking is 
gekomen, van acteurs en figuranten af tot den verst-afzit-
tenden toeschouwer toe. Het is een groot voorrecht dat 
ons het vooruitzicht is geopend hem aan het eind van dit 
seizoen terug te zullen zien. ]. V. Jr. 

ADVERTENTIEN. 
Zoo even verschenen: 

DE TOONEELKIJKER, 
KORTE INHOUD 

- VAN _ . 

Zeventig- beroe:rnde Opera~s. 
Prijs gebonden /' 1.25. 

Haarlelll . DE ERVEN LOOSJES. 



Verschijnt den len en 15en van iedere maand bij TH. A. VAN ZEGGELEN eM. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het 7ooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra ti s. 

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

Brieven en stukkcn, de Reductie hetreffende, adresseere men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., PRINSENGRACHT 949. 
Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abonnementcn en advcrtenties in te 

l.enden aan den Drukke.r·Uitgever, ACHTERBURGWAl. 84. 

15 JANUARI 1894· XXlIIe J AARGANG. 

I N H 0 U D: 
Olficieel Gedeelte: Aan de Afdeelingspenningmeesters. 
Niet-Officieel Gedeelte: Uit de Afdeelingen ('S Gravcnhage). 

J. Vriesendorp Jr. Uit de Amstelstud (Het Testament van Cesar 
Glrodot, De Bruil~ft van Kloris en Noos/e, Keraban .I,' Stiif
Iwo.fdige, Veltman in Nathan de fV,j'ze.) - Jean Valjean. Vit de 
Maasstad (J)okter frbll/er, lid Albumblad) .- J. K. Jr., Twee 
schrijvers over tooneelkritiek. -- Maatschappij Apollo. --- Varium .. -
Boekaankondiging .. - Ingezondcn: L. Simons ~lzn. Van Hijnswacrde 
re Grein, met antw()()rd van K. 'IV. van Rijnswaerde. Advertentie. 

Offici eel gedeelte. 

Aan £I.H. Ajdeelillgs-Pennigllleeslers 
De Akleclingen Dordrecht, 's Gravenhage, Groningen, 

Haariem, Rotterdam en Utrecht hebben cnntributies aan 
de Aigemeene Kas overgemaakt. 

Ondergeteekenne neemt de vrijheid de Penningmeesters 
der overige Afneelingen te herinneren aan de verplichtingen 
hun bij Art. .) der Statu ten opgelegd en noodigt hen uit 
de verschuldigde geld en te stnrten, hetzij bij hem, hetzij bij 
de Crediet-Vereeniging te Amsterdam. 

10 Januari [894. 

De A~ellleel/e PCllllingmets/eJ, 
]E.'\N BROWNE, 

Rotterdam, Wijnhaven [5. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AFDEELINGEN. 
's GRAVENHAt;E. Tot voorzitter der afdecling is gckozen 

Mr. P. G. Snijder van Wissenkerke, terwijl als secretaris 
is opgetreden Mr. A. G. N. Swart. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
De laatst doorleefde lllaancl is op het gebiecl onzer cigcn 

dramalische kunst al h:jzonder onbclangrijk geweest, wellicht 
omdat tusschen dit en het vooriaatste nummer het Kerst· 

feest en de jaarswisseling zijn gevallen. Al schijnt opper-
vlakkig deze periode, waarin het van Zondagen heeft gewemeld, 
bij uitstek geschikt voor een verpoozing op arti,;tiek gebiecl, 
toch mag men niet vergeten, dat slechts de »Ultgaanders", 
de minder goede groep van kunstminnaars, zich in die dagen 
een bi!jet voor den schouwburg ku,'pen. Deze Zondagen 
leveren ons dan oak meestal weinig nieuws, de reprise va~ 
een kasstuk is van aile directien een daad van lwei verstand 
en wie zou haar, bij in het algemeen ongullstige geldelijke 
resultaten niet van harte gunnen, dat zij op de een of andere, 
rneest geschikte wijze haar best deden om een zilvervloot 
binnen te halen. 

Toch was het een roezemoezige tijd, dien wlj thans achter 
nen rug hebben. 

Het tragisch eincle van den heer Kreukniet wa" de 
indirecte uorzaak van het uiteengaan van zijn gezelschap, 
dat tot nu toe met arwi,;selend succes den Salon des Varietes 
bespeelde en wei is in hoofdzaak de herinoering aan het 
verleJen drocvig, omdat juist het geze1schap, dat zich door 
z;jnen Duo/pot cen ollsterfelijken amsterdamschen roem wist 
te verzekeren, het dekscl van dit a!les-opslokkend huishoud-
artikel zich ten slotte boven zijn eigen hoofd zag sluilcn. 

Maar de Salon blijft niet leclig. 
De N edcrlannsche To,mcelvereeniging onder directic van 

L. H. Chri,;pijn, het reizell in de provincie moede, zal de 
plaats van Kreukniet en Poolman in het kleine gezeliige 
zaaltje aan de Amstelstraat bezetten De Tooneelvereeni-
ging blijft tevens het Paleis voor Volksvlijt bespelen en 
hoewel zij zich dus herhaaldelijk zal hebben te verplaatsen 
van het eene gebouw Ilaar het andere, zij blijft in Amster-
dam en de tijd en energie, die te loor ll10eten gaan door 
voortduren<l reizen per Spl)Or, zullen nu bestced kunnen worden 
aan de kunst, waarvoor deze vereeniging blijkt veel over 
te hebben. 

Toch acht ik haar te zwak om met succes en in A mster-
dam twee schouwburgen te bespelen. Eet is echter thans 
een slechte tijd om over het slagen van kunstondernemingell 



vonnis te yellen, daartoe lUoeten kunstenaar en kunstminnaar 
in een gelukkiger gemoedstoe'itand verkeeren dan in den 
laatstcn tijd bij de enorm lage temperaturen, die wij hebbcn 
meegemaakt het geval heeft kunnen zijn. \Vant ik acht 
de kunst, d e tooneelspeelkunst niet het minste, in hooge 
mate afhankelijk van de temperatuur. Het Zl)U mij te ver 
voeren u hier te leiden over de OI:telbare wegen der land-
en volkenkunde, bovendien - en dit doet wei zeer beslist 
de deur toe - zou ik daartoe niet in staat zijn op dit 
oogenblik, maar ik twijfel niet of na een ernstige vergelij-
kende stuclie, zouden wij allicht een wet vinden in dezen 
geest: »De kunstuitingen krijgen, hoe meer men den aequator 
nader!, een opgewekter, duidelijker, opener en blij er karakter, 
totdat zij in het naYeve en kinderlijke verioopen." 

Deze stelling is echter van z66 problematisch gehalte, 
dat ik U verschooning vraag haar te hebben neergeschreven, 
want behalve de temperatuur zullen er nog wei andere 
invloeden zijn, die zich op de kunst doen gelden; maar 
hoe dit zij, er is een ding, dat ik mij niet uit het hoofd 
laat praten, namelijk, dat beneden een zekere temperatuur 
de productie van kunst en nog iets lager zelfs het kunst-
genot onmogelijk worden. Het komt mij voor, dat het 
minimum dezer dagen bereikt is. 

Het eenige opmerkenswaardige nieuws zou dan zijn de 
opvoering van Het 7htament vall Cesar Girodot door de 
Koninklijke Vereeniging. Op 6 J anuari is het stuk van 
Belot en Villetard in een vertaling van M. B. Mendes da 
Costa zeer koel ontvangen, buitengewoon koel. 

Een leege zaal en elke paging tot applaus na de be-
drijven volkomen mislukt. 

Aileen bij open doek werd Jacq. de Boer in het derdc 
bedrijf te ruggeroepen; hij met mevr. Chr. Stoetz en Brond-
geest: pa. rna' en zoon Girodot hebben dit stuk gered. 

Er schijnt van Het Nederlandsch Tooneelmaar zelden iets 
vnlkomen geslaagds te kunnen uitgaan. In een oTizer provin-
ciesteden waren ze opgetreden, de koninklijke artisten en ook 
d;'dtr was men ontevreden over het ensemble. Zelden wagen 
ze zich aan iets nieuws, aan iets buitengewoons. \Vaarom 
tnch niet? Waarom toch altijd stukken, waarover zoo 
weinig valt na te denken, waarom steeds-door die licht-
verteerbare Iwst? 

Het Testalllen! vall Cesar Girodot valt geheel in het ge· 
wone genre en is niet slccht. Het zou 's zomers een veel 
grooter succes hebben gehad. 

Het denkbeeld van den erftater Girodot om eell univer-
seelcn erfgenaam te doen kiezen door zijn 9 naaste ver-
wanten is wat gezocht, maar de verwikkelingen, die er uit 
vo6rtvloeien waren wei drie bedrijven waard en vele ko-
mische, enkele zelfs geestige effecten waren er het gevolg 
van. De Boer was excellent en vol ambitie, hij overtrof 
zich zelf; meVt'. Chr. Stoetz en Brondgeest standen hem 
braaf ter zijde, maar verder ging alles zoo dood gewoon, 
zoo min of meer sleurig, dat het volkomen begrijpelijk was, 
dat het publIek niet meG ging. 

Van Schoon hoven bleef van Schor.nhoven en was aileen 
door zijn snuiven de Massias van het stuk; Mevr. Frenkel-
Bouwmeester idem: door haar toil etten kon men reeds weten , 
dat zij Hortense Lehuchoir voor stelde. Zoo waren de meesten. 

Den heer Smits mag ik wei speciaal bedanken voor zijn 
dragelijken notaris. Meestal komt de (ooneel-notaris er 
treurig af. Hooge hoed en boord met witten strop, lange 
zwarte jas en uitgestreken gelaat, Z,',() ziet men gewoonlijk 
tleze figuur binnen komen, hij neemt plaats zonder groeten, 
ontv()uwt zijne portefeuille, neemt pen. papier en ink! en 
zet zich in de houding van iemand, die op het eerste com-
mando })overgaat tot het verlijden der akte". 

Ditmaal was er beterschap te bespeuren, de notaris was 
spotvrij. 

De bnalo/i ?'all K/oris en Roos/e besloot den avond. 
TraditiOJ"lecle kunst heeft mijn sYlllpatbie niet. Bet is geen 

kunst, even min ab de handdruk op nieu wpar een ernstige 

beteekenis heeft. Maar er is te vecl goedigs en gemoedelijks 
in deze usantie om lang stil (e staan bij een opvoering, 
die VOIH d e artisten tot op heden een genot schijnt te 
zijn, al komt mij de vertlloning van werkelijk gem'egell op 
de planken wat louclze voor. 

De Nieu\\jaarswensch is, in navulging van vele vorige 
wenschen uitgesproken door den heer C. R. H. Spoor en 
mevr. Chr. Stoetz in de bekende »karakters" van Th ()masvaer 
en Pieternel. Hier kan ik rr,ij voorstellen, dat voor deze 
degelijke acteurs het zeggen der gelegenheidsrijmen met 
hun toepasselijkheid op amsterdamsche toestanden een 
intieme vreugd oplevert, die zij zich met het klimmen hun-
ner jaren niet gaarne wuden ontzeggen. Ook bij het publiek 
wordt dit geapprecieerd en zoo werkt d eze periodieke ver-
tooning ernstig mede om de verstandhouding tusschen pu-
bliek en tooneelspeler te verbeteren. 

Bij het Hollanelsch Tooneelgezelschap hebben de heer 
C. P. T. Bigot en mevr. Albregt-Engelman, evenzeer ge-
liefde acteurs, zich van de taak der Nieuwjaarswenschen op 
loffelijke wijze gek \\·eten. 

Het is te hopen, dat dit viertal nog lang (lP onze planken 
zijn lauweren moge plukken. 

Evengoed als het te koud was voor de tuinsccne in 
Girodot's testament, zoo was het ook nie t. warm genoeg 
voor de reis, die Keraban de sty! hooldl~e (of een Hollander in 
de klem 'J meende te moeten maken langs de kusten van heel 
de Zwarte Zee om van Constantinopel naar Scutari te komen. 

Waarolll stak hij den Bosphorus niet over? Keraban 
wa:; te 5tijfhoofdig om de 20 para's tol te betalen, die h~t 
bestuur voor het overtrekken van deze door Byron en Webb 
beroemd geworden zeecngte verkoos te heffen. 

Het is een echt Verneaansch motief, dat eerst gediend 
heeft voor Verne's roman en daarna aan den heer Peijpers 
om er een tooneelspel it Grand Spectacle van te mal,en. 

Een echt Zondagsstuk is het geworden en de directie 
Chrispijn had een dank bare taak, toen zij ons in het Paleis 
voor Volksvlijt meer decor dan kunst heeft laten zien. 

De heer Maandag weet ons zeer mooic achterdoeken te 
vervaardigen. Een Turksch watergezicht en een schitterende 
rotspartij waren de hoofdmomenten. 

Maar wat mij .eigenlijk gezegd gehinderd heeft, is dat we 
Chrispijn te paard (\Vat 'n knol!) tusschen een helsch salvo 
uit Turksche vuurroeren en Schwab of ten minste z\jn strooien 
namaaksel in een kruiwagen langs de gespannen koord over 
den Bosphorus hebben zien rijden. 

Ik acht deze acteurs daarvoor te hoog en toen ik zoo-
even het gezelschap zwak noemde, mcende ik daarmede, dat 
zij geen belangrijke komische krachten bezitten. Ab de 
directie voort wil gaan met het geven van mooie volksver-
tooningen, die de kas zullen vullen, wat ik hoop dat hun 
toekomst zal zijn, dan moeten zij zich in die richting ver· 
sterken ell als ik mijn zin kreeg zou zij die komische ele-
men ten kUllnen olltleenen aan het op non-activiteit gestelde 
g(;zelschap van Kreukniet en Pool man. Daardoor zou er 
hier ter steele cen gezelschap minder zijn, wat ik voor de 
kunst beter acht. Elk gezelschap heeft, om voltallig te wezen, 
in zijn lIasleep een groep spelers, die betcr deden een meer 

'prozaisch beroep te kiezen. Deze scharen zich em een of twee 
bijzondere persoonlijk heel en die den gang naar den schouwburg 
wettigen, lllaar daardoor is de kunst al heel slecht gediend. 

In elk gezelsch ap moest elk sp~ler goed zijn, meer dan 
voldoende. 

Een slechte knecht, cen ridicuul figurant ka'1 ons de 
illusie benemen en eell effect totaal bederven. Ais nu de 
beste krachten vall Chrispijn en Poolman zich t()t een 
groep vereenigden, dan hadden we in Amsterdam precies 
elk wat wils. 

De Koninldijke Vereeniging voor hen, die nooit buiten 
de schreef gaan, deftig en regelmatig, altijd voornaam. 

Vall Lier in de Plantage als de compleetste drakenfa-
brick, voor de groote massa, di'~ rillcn en beven wi!. 



En het gecombineerde nieuwe gezelschap voor de nieuwe 
kunst, waaraan zij beiden blijken veel te hechten, doeh 
die vour ieder op zichzelf een te zware taak was. 

* * 
Veltman had juist zijn 7()sten verjaardag gevierd toen 

hij voor zijn benefict-voorstelling- Nathall de WIj"Zt: koos. 
Om meer dan eene reden moet elit wurden gewaarcleercl 

Zijn vereerders zull~1l wei allen jonger zijn, zij brengen 
hem dus het respect, dat zij den ouderdom GOOf aile 
eeulVen heen sehuldig waren maar ook de »jongeren", 
zelfs lVanneer men ze zich niet anders denken kan dan 
met dcn bijsmaak eencr min of meer gewettigde verwaand-
heiel, zij moeten hem den tal betalen, dien ieder aan artis-
tiek gevoel en ongekenden ~jver sehuldig is. En is er 
zelfs in onzen veteraan niet veel van het jongere merkbaar, 
is niet zijn keuze voor het benefiet, het geven van Lessing's 
klassiek gedieht niet een bewijs, dat hij, waar hij het voor 
het zeggen heeft, zich losmaakt van het gerautineerde 
cOll1ediespelen? Ik ken Veltman slechts kart, ik zag hem 
weinige malen, maar steeds en helaas in ridderrollen, in 
hooggeplaatste tooneelfiguren, meestal met den degcn op 
zij en stevels tot over de kniecn. 

Dit waren, naar mijn opvatting, niet de rollen voor Velt-
man geknipt, voor die meestal jeugdige heiden was Velt-
man hoczeer hij oak a11es deed om het te verbergen, te 
oud van uiterlijke persoonlijkheid. 

Wat cen groote zelfl,ennis sprak er dus uit zijn wenseh 
om Nathan te vertolken, Nathan, die lichamelijk oud een 
jong en nobel hart met buitengewllne denkkracht vereelligt! 

N og meer bewondering d wingt deze acteur ons af, wan-
neer we hem, dien het tach als ieder ander, vooral bij een 
benefiet, te doen moet zijn om een reeette, niet zien aarzelen 
een stuk te gcven, dat z~er ver staat boven het gehalte van 
het publiek, dat om zijnentv,;ille aile rangen, hehalve den 
eersten, komt bezetten, en dat niet hoofdzakelijk uit gelet-
terden bestaat. 

Hij heeft de roeping van het tCYlneel oak in deze om-
standigheden haag willen houden door eC:1 stnk te kiezen, 
dat veredelt en leert. Een stuk, niet om met dell smaak 
van een groot publiek mee te gaan, maar om dien smaak 
te verheffen en ten slotte een stuk, waarin de eXJ)loitcttie 
van een liefdesverhouding tot zoo kleine afmet(ngen is 
teruggebracht, dat dit juisl er de zwakke zijde van nitmaakt. 

Fraaie en talrijke bloemstukken gaven uiting aan de alge-
rneen gevoelde hoogschatting van Veltman's kunst. 

Wanneer het waar is. dat Veltman's gehoor niet scherp 
mcer is en hij dus noch souffteur, noch medespeler goed 
verstaan kan, dan begint men eerst recht te begrijpen wat 
een ijver, welk een stuclie en hoe groat een nauwgezetheid 
er vereischt worden om een ral als Nathan zoo tlink en 
zunder stoornis af te spelen. 

Of nu de schepping van Veltman geacht kan worden 
aan de strengste eischen te voldoen, wil ik hier niet be-
slissen. Aan een rol, die dOl)r de grootste acteurs is ge· 
speeld, worden eindelijk eischen gesteld, die voor de 
gewonere actenrs dergelijke stukken ontoegankelijk lOuden 
maken - en al is het betere nog steeds de vijancl vall 
het goede. zoover zal toch niemand het willen trekken. 
dat hij niet zeer dankbaar lOU zijn voor het goede. al 
vie I het hetere hem 001;: niet ten deel. 

Ook aan de andereaeteurs stelt Natltilll de Wljzc'zware eischen. 
Het best zijn die ovcrwonnen door me\"!". Pothar~t

Grader als Recha. Deze actrice hac! een paar dagen 
gel eden in de titelrol van Stella een indruk op mij ge-
maakt, die mij niet juist het beste deed verwachten voor 
Recha, Nathan's aangenomen dochter. Zij heeft die minder 
goede verwachtingen glansrijk beschaamd. 

De Tempelier van Potharst had goede oogenblikken, 
lOolang hij buiten Recha's tegenwllordigheid bl~jft en dit 
is nagenoeg het geheele stuk dllor, .U:lar de korte en 
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daardoor moeilijke liefdesce:ne (3e bedr. 2" toon.) is door 
toedoen van dezen acteur belachelijk gewurelen en dat 
moet ze heuseh niet zijn! Als de heer Potharst zijn uit· 
spraak kon verbeteren en am een detail te noemen de I 
tWischen de klinkers niet als ZI uitsprak, lOU hij aan het 
publiek een grootcn dienst bewijzen. In strijel met Koile-
wijn's be,\·eringen daarentegen liet mevrou\V EllclJberger 
als Sittah, de zuster van den Sultan, ons de 11 hooren 
overal waar zij geschreven staat. Eet zou dubbel jammer 
zijn als de bec10eling hiervan was de v()()rciracht verhevener 
te eloen schijnen, want dlt kunstmiddel klinkt ons meer 
alo versleten tooneel-idioom dan als rethllrische versiuing 
in de ooren. 

Maar 001. in !tet overige schoot Sittah te kort. Eentonig, 
zilngerig en slecht, zonder accent of gebaar heeft zij de 
verzell der goede vertaling gezegd en daardoor zijn de 
twmeelen met haar braeder, den Sultan (Morrien), die 
eveneens bcneden het goede bleef. volma<J kt bedorven. 

Dc heer Lambcrts in de kleine ml van den Patriarch 
heeft opnieuw een Z(V) gunstigell indruk op mij gemaakt, 
dat ik hem gaarne in een voorllamer emplooi zal zicn 
optreden. 

Bijzonderen I<)f verdient de vlugge opvolging der 12 
tafercelen, waardoor de totaa!indruk dezer interessante op-
I"oering aanmerkelijk is verbeterd. J. V. JR. 

UIT DE MAASSTAD. 
Moeten we de dooden laten rusten? 
Bijll<l zou men geneigd wezen het wicht van een avond 

lIiet in z~in rust te storen, waar de hakers zelfs we1111g 
nlOeite deden om het kind lief en snoezig te doen viaden, 
mis;;chien als moderne Spartan en het kort leventje moed-
willig nog korter maakten. 

Maar zoo erg is Dokler Miiller van den Italiaan (?) G. M. 
Scalinger o. i. !liet, al Iweft deze zieken vriend, die bij zij II 
vriend een handig voorsnijder blijkt te zijn, om zelf op de 
been tc blijven veel vrienden noodig. 

Het onderwerp kan belangstelling wckken, doeh is merk-
waardig onhandig behandeld. 

Dokter MUller wordt bij een zijner vrienden, Negri onto 
boden die zwaar gewond is thuisgebraebt. Op Negri's 
schrijf1atel vincIt hij een brief die hem intieme betrekkingen 
tusschen zijn vfiend en zijn vrouw verraadt. Dc gewonde 
moet een gevaarlijke operatie ondergaan. Tweestri.J d bij 
1\1 Hiler. Zal hij wraaknemen en den patient vermoordell, 
of weigeren de operatie te verrichten, of zijn plicht als 
geneesheer volbrengen? Tweestrijd, ja, maar plomp. een 
vraag met fel-duieiel~ik antwoord als er lang over gezenrd 
wordt, zooals in elit drama. Nog verneernt de echtgenoot 
dat Negri getracht heeft zelfmoord te plegen ell niet is 
overvallen gelijk lIlen beweerde. Welnu, het plichtgevoel 
triomfeert; aileen doet MUlier Negri beloven, dat hij bij 
herstcl zich tegenover zijn beminde laf en laag zal gedra-
gen; de VrollW moet walgen van wat z~ eens aanbad. De 
minnaar herstelt en houdt woord; hy huichelt al wat in 
zijn hartstocht mlloi was te vertrappen ell doet het laag-
zinnelijke opvlammen. Vol afschuw vlucht de vrouw en .... 
de echtgenout stnrt binnen en in zijn woede, Negri's belofte 
vergeten, sehijn voor waarheid nemende. doodt hij den 
ellendige, jllist nu dew zijn plicht _. zwaarder, ont.zettend 
veel zwaarder eian die van den eioher - volbrengt. ~ een, 
dit barre en tamelijk grove maar I'Jgisehe slot geeft de 
schrljver niet; alles verloll])t tam en weI. De echtgenoot 
en de minnaar maken de rekening op, zij blijkt te sillit~n, 
de kWltanties worden gewisselcl. minnaar af. Eell beetje 
geklaag, gekibbel, gejammer vall ele echtelieden en aan den 
horizon rijst voor de vrou w de ster der hope: binnen 
korteren of langeren tijd zal zij mogen deelen in de smart 
van haar man. Prosit! 

}Iell denkc zich hierbij eCl1lge llvertollige bijtiguren: cen 



vriend die langdradig beweert en verklaart wat een dood-
gewoon mensch alledaagschheden zou noemen; een juffertje 
in het eerste bedrijf verloofd, in het derde getrouwd (dit 
huwelijk aileen um genoemJen vriend - haar man -
gedurende den tijd tusschen de twee laatste bedrijven uit 
Napels te verwijderen) en de echtgenoote van een zee-
officier, heelemaal zonder doe!. Dan kan men zich eeTl 
vri] juist beeld maken van dit tooneelspel in drie bedrijven, 
dat echter, brutaal-vlug behandeld, verinst van het eerste 
bedrijf, ontlast van allerhande prullen, geperst in twee 
korte actes, naar onze meening zeer genietbaar had kunnen 
wezen. Want de kern is zoo kwaad niet. 

Zooals in het begin gezegd, voorzagen de vertonners 
misschien met kennersblik dat Dokter Miiller slechts een 
klein getal opvoeringen zou beleven; zij hadden zich althans 
weinig moeite gegeven en kenden hun rollen niet te best. 
De verslaggever van een der groote bladen oordeelt dat 
dit hun, bij het vele dat zij te leeren hebben, nauwelijks 
kan worden kwalijk genomen. Voor een oogenblik willen 
we deze gemoedelijke, tevens gevaarlijke bewering over-
nemen, maar dan blijft nog het zonderlinge verschijnsel, 
dat het euvel zich niet het sterkst openbaart bij hen die 
het meest te leeren hebben. 

Wat een keurig stukje is toch Meilhac's Albul7lblad! 
Een snoezig fijn steentje, dat de werker eerst na onver-
poosden arbeid zal willen afieveren en waaraan hij zelfs 
na lange, ijverige bewerking altijd nog plekjes zal ontdekken 
waaraan hij te weinig zorg besteedde. Een troetelkindje 
voor heel hegaafde en beschaafde dilettanten om gedurende 
de wintermaanden te koesteren, een kostbaar fragiel porse-
leintje, dat met zekere devotie wordt bewonderd. Onze 
groote schouwburg is wei wat groot voor zulke kleine 
stukjes en onze spelers hebben niet veel tijd, zegt de ge-
noemde verslaggever. Welnu, dan moeten we erkennen, 
dat er veel goeds was in de vertooning. Mejuffrouw Kli!in 
(Julie) had haar ral - trouwens wei de aardigste - reeds 
vroeger gespeeld en daardoor veel voor; ze heeft het er 
uitstekend afgehrach t. 

En ..... zoo sukkelt 1893 naar zijn einde. Veel stof tot 
dankbaarheid heeft het niet gegeven. Het was en bleef een 
dwalend zoeken op tooneelgebied; veel overdrijving, veel 
schelden, vee! beeldel13tormerij: grootendeels symptomen 
van wrevelige, moedelooze onmacht. Soms werd een leelijk 
jong eendje een zwaan, maar dikwijls bleek een hoog-
geroemde ster een gloeiende spijker. Onlangs werd hier een 
tableau vertoond: L' art dans Ie marasme. Het had een 
tijd-beeld kunnen we zen, maar een jammerkrcct, een be· 
spotting of een dreigement? 

Hier knielt een vrome voor het altaar in het oude dorps-
kerkje; ginds zoekt een ander zijn geloof in kleuren en 
klanken; een derde dwaalt door hospitalen, bordeelen, het 
bageo en tracht het mooie in het kwade te ontdekken, 
terwijl een vierde met een knuppel gereed staat u met 
doorslaande bewijzen aan te toonen dat de kunst vrij is. 

En allen streven naar hetzelfde einddoe!. 
Het zijn vaak de beste clemente~ die elkander op leven 

en dood bekampen. Dat is juist zoo treurio-. 
Wie is krachtig genoeg die versnipperde \rachten te ver· 

eelligen en krachtverspilling tegen te gaan? Wie zal het 
ware licht ontsteken? 

Soms meent men door de vochte nevels de zon te ont-
waren .. '. Korte vreugde. Het was een potje Bengaalsch 
rood of een huis waarap kwaadwilligen den woden haan 
piaatsten. 

L' art dans Ie marasme. 
Zal 1894 uitko1l1st brengen? 
Wie het gelooft is gelukkiger dan wij. 

29 December 1893. JEAN V ALJEAN. 

(Door plaatsgcbrel~ kon dit Shlk in het vorig nummcr niet worden 
opgenomen.) 

Twee schrijvers over tooneelcritiek. 
L 'art dans Ie marasme. 
Op een andere plaats in dit blad kan men van Jean 

Valjean de verzuchting vinden, dat het met de tooneelkunst 
bij ons treurig gesteld is en weinig hoop vol voegt onze 
medewerker er adn toe, dat 1894 in dit opzicht weI niet 
\'eel verbetering za! brengen. AI zijn wij minder pessimistisch 
~estemd dan de schrijver der Maasstadsche kronieken, dat 
de teekenen der tijden niet op grooten vooruitgang wijzen 
moeten wij hem toegeven, ook al hebben wij in den l'-latsten 
tijd weI enkele hartverheugende verschijnselen waargenomen. 

De troost is schraal, maar het is tach a!tijd eene soort 
troost, wanneer wij kunnen zeggen, dat het elders niet beter 
is, dan bij ons. Wij hebben dan ten·ninste metgezellen bij 
<Jnzen tocht langs den moeilijken, vervelenden weg, die maar 
zelden een aardig en slechts bij hooge uitzondering een mooi 
kijkje geeft. 

En tochtgenooten schijnen wij te hebben, wanneer wij 
nagaan wat in het buitenland over den toestand van het 
tooneel wordt geschreven. Het moge vreemd klinken, toch 
is het een felt, dat nergens meer dan in Frankrijk geklaagd 
wordt over het verval van het toonee!. Wij zeggen dat het 
vreemd ldinkt: in het Theatre-Fran<,:ais wordt sedert weken 
met groot succes Sophocles' Antigone, door Vacquerie en 
Meurice in het Fransch vertaald, opgevoerd. Van dezp 
opvoering wordt veel goeds verteld: Mounet- Sully moet 
de ral van Creon zeer mooi gespeeld hebben; als hij met 
zijn kllllkenrle stem de eerste regels sprak: 

Oui, j'entends que son corps, sans terre sur les us, 
Serve @. rassasier les chiens et les oiseaux. 
C'cst dit ..... ' 

is er een rilling door de zaal gegaan en de vroegere Roomsclt-
Katholieke priester Hyacinthe Loyson heeft Van deze 
voorstelling geschreven, dat zij hem een der zuiverste en meest 
dramatische indrukken van zijn leven heeft gegeven en clat 
zij hem overtuigd heeft van het nut en de noodzakelijkheid 
van het tooneel als opvoeringsmiddel van het volk. Zclfs 
nu Mounet--Sully zijn groote rondreis door Frankrijk, 
Italic, Oostenrijk, Rusland en Amerika heeft ondernomen, 
waarop Mevr. Scgond - Weber hem vergezelt en hij, als 
Creon, door zijn broeder Paul Monnet is vervangen, blijft 
Antigone mensch en trekken en in den smaak vall en van 
het Parijschc publiek. Het IS waar, nieuw is Antigone nu 
niet bepaald, en ook Ie Fils /1,Taturei van Dumas, dat nog steeds 
in het Odeon wordt gegeven, is geen specimen van hedclI
daagsche toor.eelschrijfkunst; Les Rozs van Lemaltre heeft 
zich met Sarah Bernhardt en in haar nieuwen schouwburg, 
de Renaissance, maar een maand kunnen staande houden, 
in twee schouwburgen gaat Napoleon, die in Frankrijk te-
genwoordig zoo in de mode is, avond aan avond over de 
plank en en noch Sardou's Jlfadame ~"rzns- Gene, noch Mar-
tin-Laya's Napoleon met zijn veertig of vijftig tafereelen 
is eell meesterstuk. Antoine heeft door allerlei oms tan-
digheden zijn pogingen om een vasten schouwburg te be-
spelen verijdeld gezien en /' OeU7)rr. is eeIl instelling, waar-
over wei veel WOrtlt gespruken in enkele kringen maar die 
zeer zeker geen verandering za! brengen in de Fransche 
tooneelschrijfkuIIst, zoolang hij slechts stukken geeft van 
buitenlanders. Het eenige nieuwe, dat bepaald opgang maakt 
zijn grappen als Cllampignol malgre lui: de laatste farce van 
Georges Feydeau, Le fil a /a patte, die zoo juist met groot 
succes voor het eerst is gegeven, schijnt een even goed 
kasstuk te zullen worden als hare voorgangster, zoodat de 
directie van de N ouveautes zich de weelde heeft kunnen 
veroorloven den schrijvcr het kruis van het hem door de 
regeering geschonken Legioen vall Eer in brillanten aan te 
bieden. 

Zelfs Henry Fouquier, de chraniqueur van den Figaro, 
die gewoon!ijk nog al tevreden is over hetgeen hij ziet, 
schrijft dat het publiek naar iets anders verlangt, dan de 



oude conventies: »ElIes out des points essentiels, que la 
jeune ecole a Ie tort de mepriser. Mais elles gardent rles 
banalites sur qui on ne peut plus compter, quelque habilete 
qu'on y mette." 

Veel strenger oorueelt lola in een Causerie theatrale, 
getiteld La Cr/Hque et Ie Public, die ()nlang~ in de »Annales 
poliliq ues et litteraires" was te vinden. En volgens hem 
moet de OOt zeta\.:: van den treurigen toestand, waarin het 
tooneel zich bevindt, voornamclijk gelocht worden in de 
critiek. Van de wijze, waarop de critici oordcelen, geeft 
Zola een vermakelijke beschrijving: 

»11 faut que jc' confesse un de mes gros et()nnements. 
Quand j'assiste a une premiere representation, j'entends 
souvent pendant les entr'actes des jugements sommaires, 
echappes a Messieurs les critiques. II n'est pas besoin 
d ecouter, il suffit de passer clans un couloir; les voix se 
haussent, on attrape des mots, des phrases entieres. La, 
semble rcgller la severite la plus granrle On entenrl voler 
ces condamnations sans appe\: »C'e~t infect! c'est irJl ,)t! 
~~a ne fera pas Ie sou!" 

Et remarquez que les critiques ne sont que justes. La 
piece est generalement grotesque. Pourtant, cette belle 
franchise me touche toujours beaucoup, parce qu e je sais 
com bien il est courageux de dire ce qu'on pense. Mes con-
freres ont I'air si indigne, si exaspere par Ie supplice inutile 
auquel on les condamne, que les jours suivants j'ai parfois 
la curioslte de lire leurs articles pour voir comment leur 
bile s'est epanchee. Ah! Ie pauvre auteur, me dis-je en 
ouvrant les journaux, ils vont l'avoir joliment accommode! 
C'est ~l peine si les lecteurs pourmnt en retrouver les 
morceaux. 

Je lis, et je reste stupCfatt. J e relis pour bien me prou-
ver que je ne me trompe pas. Ce n'est plus Ie fran c 
parler des couloirs, la verite tuute crue. la severite legitime 
d'hommes qu'on vient d'ennuyer et qui se soulagent Cer-
tains articles sont tout it fait aimables. jettent, comme on 
<iit, des matelas pour amortir la chute de la piece, pous-
sent meme la politesse jusqu'a effeuiller quelque'l roses 
sur ces matelas. D'autres articles hasardcnt des objectirll1s, 
discutent avec I'auteur, finissent par lui promettre un bel 
avenir. Enfin les plus mauvais plaident les circollstances 
attenuantes." 

Vanwaar die plotselinge ommekeer? De criticus heeft 
clen tUd gehad na te denken, hij heeft rekening gehouden 
met zijn eigene gevestigde overtuigingen; hij is wclwillend 
geworden tegenover den autenr wiens na<tlll nu eenmaal 
gevestigd is of die een confrere, een goede kennis, misschien 
wei een vriend van hem is; hij heeft bedacht, dat het tach 
niet geeft of hij al vrUuit spreekt en openlijk zijn afkeu-
ring uitspreekt. Maar er is iets anders, dat nag erger is: 
de tooneelkroniek, zegt Zola, heeft geen methode. Mecstal 
wordt de beoordeeling geschreven, een uur na middernacht, 
Inastig, door een slaperigen verslaggever, op wiens copie 
de zetter reeds staat te wachten. Wanneer het een eisch 
van den tijd is, dat men's morgens reeds leest over de 
voorstelling van den vorigen avnnd, dan behoefcle dat 
verslag tach niet te beslaan uit banaliteiten, in wcinige 
regels kon men eell gemotiveerd oordeel geven, waarop 
volkomen te vertrouwen was. Maar het publiek is souverein, 
gaat lola voort; de meeste critici vragen IVat het publiek 
van het stuk del1kt, zij willen niet schrij"en tegen de mee-
ningen van het publick in en het publick dat onrler hun 
invloed staat, gaat door op den eens ingeslagen weg. lOodat 
niet meer te zeggen is, wie begolJnen is, bij wien de schuld 
ligt, bij de critici of bij de toeschouwers. Men begrijpt clat 
Zola van dergelijke overwegingen niet gedienrl is. Zie hie r 
het slot van zijne causerie: 

"Mon opinion est que la critique doit constater et com-
battre. II lui fant une methode. Ell c a un but, elle sait o li 
elle va. Les sucd~s et les chutes deviennent secondaires. 
Ce sont des accidenls. On se bat pour line idee, on rap-

49 

porte tout it cette idee, on n'est plus Ie flatteur jure de la 
foule ni l' ecrivain indifferent qui gagne son argent avec des 
phrases. 

Ah I comme nous aurions besoin de ce reveil! Notre 
theatre agonise, depuis qu'on Ie traite comme les courses, 
el qu'ii s'agit seulement, all lende main d 'une premiere repre-
sentation, de savoir si I'a;uvre sera jouee cent [ois, ou si 
ell e ne Ie sera que dix. Les critiques n'qbeiraient plus au 
bon plaisir du moment, ils n'empliraient plus leurs articles 
d'opinions contradictoires. Dans la lutte, ils seraient bien 
forces de dCfendre un drapeau et de traiter la question 
de vie ou de mort de notre theatre. Et l'on verrait ainsi la 
critique dramatlque, des cancans qnotidiens, de la prcoc-
clIpation des coulisses, des phrases toutes faitf~s, des igno-
rances ct des sottises, monter it la largeur d'une etude 
litleraire, franclte et puissante. 

* * * 
Een methode. Bcstaat er een methode, bestaan er regels 

va or het schrijven van tooneelcritteken? 
Ontkennend wordt deze vraag heantwoord door \V. L 

Courtney in een interessant arlikcl over Dramatic Crz"fl"ciSIIl 
in een der laatste nummers van de Contemporary Review. 
Absolute regels zijn niet te geven, zegt de schrijver; wij 
hebben andere begrippen van wat mooi is, dan de Grieken, 
de Romeincn, de mensr!'hcn uit den tijd van Elizabeth. Zoo 
ruim 1I10gelijk opgcvat ka n het drama genoemd worden de 
"oorstelling van den mensch op het tooneel, maar moet de 
mensch eenvoudig beschouwd worden als een natuurproduct? 
moeten wij dus eischell, dat hij op het tooneel wordt ge-
bracht zooals hij werkelijk is. in al zijn kleine dagelijksche 
hezigheidjes, met zijn gewoontetjes en meeninkjes? of is 
de mensch de heer, het ideaal rler schepping? moet hij 
gcgeven worden met al de grootheid en verhevenheid 
waarmee wij hem kunn en teekenen? Zierlaar vragen, die 
zeer verschillend beantwl10rd worden en elit verschil in de ant-
woordcn bewijst reeds, dat absolute regels, principes omtrent 
de beoorJeeling van cen t,-)oneelstuk niet bestaan kunnen. 

Maar even min mag de criticus zich laten leiden door zijn 
pcrsoonlijkcn smaak en daardoor alleen. Dan wordt zijn beoor· 
deeling »a sort of barometer of the critic's state of health, or the 
strength or weakness of his digestion. And if this is what so-
cal1ed »Impressit ~nism" Itas hrought us to, it aught to be called 
individual freakishness and not criticism." Dc criticus 
moet aan eenige eisc:len voidoen, zal zijn oordeel iets 
beteekenen: hij moet gevoel hebben voor nabootsing, hij 
mnet zich kunnen indenken in het werk van den schrijver 
ell in de manier, waarop hij zijn doel heeft willen bereiken, 
hij moe! de neiging hebben alles te cloorgronden, het moet 
met allerl ei gevoelens van anderen kunnen meegaan, hij 
mllet zelf gevoelig wezen. Hij moet kennis hebben van 
het tnonee! van verschillcnde tijden en volken, hij moet 
den onlwikkelingsgang van hct toollccl gevolgd hehben, hij 
moet op de hoogte zijn van ail e nnder\\'erpen, die op het 
tooneel behancleld worden. Courtney citeert in zijn artikel 
een uitspraak van Henry James, che de taak van den cri-
tiells aldus heeft olllschrcvcn: "There is something sacri-
ficial in his function. inasmuch as he offers himself as a 
general touchstone. To lend himself. to project himself 
and steep himself, to feci and feel until he understands, 
anrl to understand so w("1\ that he can say to have per-
ception at the pitch of passion, and expression as embra-
cing as the air, to be infinitely curious and incorrigibly 
patient and yet plastic and inHammable and determinahle, 
stooping tut conquer and servir.g to direct" - ziedaar 
een schoone, een benijdbare taak. 

Maar zeer opmerkenswaardig, een woord dat velen ter 
harte mogen nemen is het gezegde van Courtney, dat de 
criticus moet kunnen bewonderen en zijne hewondering. 
zijn enthllllsiilsme door anderen moet laten ucelcll, \Vat 



er werkelijk goed is in het stuk moet hij up Lien vourgrullLi 
stell en en ook anderen laten zien, eveneens met het spel: 
»the real critic aught to be not the flippant faultfinder, 
or the fawning adulator, of the artist, but his veritable 
helper, his interpreter, his brother." Wanneer zij deze 
regelen opvolgen. zouden vele critici ten onzent heel ander~ 
schrijven dan zij nu doen. Aan den anderen kant kunnen 
wij gerust zeggen, clat men niet van iederen auteur of 
acteur de helper, de broeder zau willen zijn. En Zula's 
strijdleuze: het tooneel verbeteren, het in de goede richting 
sturen cloor onverbicldelijk, maar met steekholldencle argll-
men ten af te keuren wat slecht is, is vl)oral bij de beoor-
deeling van het spel der acteurs tegenwoordig voor ons 
tooneel het beste wachtwoord; de natiunale tooneelschrij-
vers, die onze aandacht vragen zijn in den laatsten tijd 
maar zeer weinige. Wanneer zullen wij weer eens op het 
goede in een oorspronkelijk N ederlandsch stuk kUllnen 
wijzen? 

Zoo wordt OilS uitgangspunt weer zoowat 
wei een beetj e: l' art dalls Ie lIlarasme.' 

0115 eindpllnt, 
J. K. JR. 

MAATSCHAPPI] "APOLLO." 
Bescherl7l7Jruuw: H jlf. de KonilZ,<}in-Regenies. 

De Raad van Bijstand der Maatschappij »Apollo" noodigt 
U uit, door middel van bijgaand biljet in te teekellen op 
de voorstelhng van: 

»DE MARKIES DE VILLEMER" 
van George Sand, vertaling van C. F. van der Horst, te 
gevcn in de kleine zaal van het Paleis vuor Vlllksvlijt, door 
de N ederlandsche Tooneelvereeniging onder directie van 
den Heer L. H. CURISPljN, op Vrijdas; 2 FefJru(/n' 1894, 
's avonds te 8 uur. 

Hoewel het docl der Maatschappij, het verlcencn van 
jaarlijkschen onderstand aan weduwen en weezen van kun-
stenaars en kunstenaressen, vc,orzeker reeds tot inteekenen 
zal opwekken, zij nug aileen vermeld, dat de v()ortreffelijke 
regie des heeren CHRISPljN eene goede opvoering r1'let 
verwachten. 

Dc v{)orstelling zal uitsllll'tend ,Joor inteckenarm loegil1lkelijk 
zfjn. 

Uw inteekenbiljct wordt bij vuorkeur ingewacht hi) den 
Secretaris, 144 Prins Hendrikkade. 

Dc' Rrwd (Jail Ili/siand der llla,ltsrhaPPi! »~'lj>ollo" : 

Mr. S. A. VENING MEINESZ, Ecre- Voorzi/ler. 
H TH. BOEr_EN, Voor::iller. 
\V. A. VAN DER MANDERF, Pelllllilgllleester. 
M. MERENS, S'ccrel,7Fis. 
F. ,. ARNTZENIUS. 
A. "N. J. FABIUS. 
JUSTUS VAN MAURIK JR. 
W. G. NIEUWENKAilIP. 
Prof. Dr. B. J. SrOl'.vls. 
W. STUMPFF. 
M. J. \V,\LLER. 
A. C. \VERTHED1. 
S, J. BOUI1ERG \VILSON. 
C. M. MICNNE, IWlllens »J). V. G." 
J. \V. SCHREUDER, llalllenS de Stllden/ell' Tooneei

(Jacm!gl?tg. 
JAN LA SE~R, nal/lC/lS »HooXer z&' OilS /Joel". 
D. J. STE\ILER, IlfI11UIlS »Vondel'. 

Deze circulaire, vergezeld van een inteekenbiljet, waarop 
men stallesplaatsen a / 2.-, plaat5ell parterre a I 1.-, 
kan bestellen, wordt in grooten getale te Amsterdam ver-
spreid. Ons werd zij toegezonden met verzoek haar af te 
drukken met een aanbevelend woord. 

Aan dit verzoek voldoen wij met het meeste genoegcn. 
Of De jJ;[arkies de Villelller valt binnen het bereik vall de 

so 

krachte:l der :'\ ederlalld~che TU()lleel\'ereeniging zal moeten 
blijken - dat de lust urn iets goeds tot stand te brengen 
bij dit gezelschap groot is, daarvan zijn wij in elk geval 
overtuigd -- hoe het zij, eene roging om de kas te stijven 
van de Maatschappij Apollo, welke de kunstcnaars, die, toen 
zij jong waren, ons zoo dikwijls hebben laten genieten of 
aangenaam bezig gellOuden, een eenigzins lichteren ouden 
dag wil bezorgen, verdient ieders steun. De Raad van 
Bijstand heeft ditnual de toegangsprijzen zoo laag gesteld, 
dat men voor eene plaats ongeveer evenvecl bctaalt als bij 
een gcwone tooneelvourstelling. Het publid kome dus op in 
grooten getale: aileen een goed bezette zaal kan de Maat-
schappij »Apollo" een aanmerkelijk voun.leel doen hebben 
van deze v{)orstelling. 

VARIUM. 
Wanneer zijn er vom het eerst actrices opgetreden? Deze 

vraag is niet voor ons land, maar voor Frankrijk beant-
w<lord in een boek uver het tooneel van Germain Bapst, 
dat onlangs verschcnen is. In de 15de eeuw speelden vrou-
wen, zelfs in cle Mysterien slechts zelden mee en dan nog 
aileen in kleine roIlen, groote waren haar te vermoeiend en 
bovendien, daar zij slechts zelden konden lezen, ook te 
moeielijk tc leeren. Eene uitzondering maakte een mcisje, 
de dochter van .>,Dediet de glazenmaker," die in 1468 te 
Metz, tot aller verbazing een rol val) 2300 verzcn speelde. 

Maar de eerste actrice van beroep nwet geweest zijn 
een zekere Marie Fairet, die in 1545 een notarieel con-
tract maakte met harcn directenr, genaamd l'Esperonniere, 
waarbij zij op zich nam een jaar lang te spelen in »des 
anticaiIlcs de Rome ou au~tres hystoires, farces au soubre-
sauts," en wei z6{) ,'que chacun qni y assistera y prcndra 
joieusetc." Zoowel het zeer uitgebreide cmplooi, dat zij op 
zich nam, als deze laatste zinsnecle W\jst er Jr, dat deze 
juffcr het nOLldige zelfvcrtrouwen bczat. 

En, wat was de gage van deze veclzijdige kunstenares? 
Twaalf livres per jaar! Maar het sterkst is zcker, dat Marie 
Fairet zich verplichtte, wanneer zij na de voorstellingcn 
geschenken mocht ontvangen, die te declen met de vrollW 
van I' EsperoJ)niere, een zekere GaiIlarde! 

Autres temps, autres moeurs! \Vant: 
In Palmer's theater te N ew-York is dezer d~"gen ecne 

voorsteIling gegeven van Shakespeare's As l'OU like If, waarbij 
aile roIlen, ollk die van mannen, door vrouwen wertiell ver-
vuld. De voorstelling had een grout succes... geldelijk: 
de k:au-l1londe van New-York was zoo nieuwsgierig naar 
deze opvoering-, dat zij 5000 gulden orbracht 

BOEKAANKONDIGING. 
Wanneer het boekje, dat wij ter aallkondiging ontvingen, 

veel I;oopers vindt, zal den uitgevers van operateksten 
een lIiet ()nbelangrijke cOllcurrentic worden aangedaan. 
/)r' Toome/klj'ker, door Charles Annesley, naar de 8ste 
Engelsche Ilitgave bewerkt, bevat den vrij uitvuerigen inhoud 
van een 70-tal opera's, waaronder de niellwste niet vergeten 
zijn. Quk geeft De ToolleeIA'Ij'iW" ovcr de meeste opera's en 
hiue componisten eenige korte maar zakelijke opme'rkingen. 
Ecn zeer bruikbaar bockje! 

(Uitgave der firma Erven Loo~jes te Haarlem). 

Ingezonden. 

Van Rijnswaerde re Grein. 
Waardc Heel' Ka([f! 

Hoe het komt weet ik niet (vcrmoedelijk ligt de schuld 
bij mij doordat ik vergeten heb den uitgever mijn veranderd 
ad res op te geven), maar sedert ik hier woon heb ik uw 
tijdschrift, vroeger het mijne, niet meer in handen gekregen. 
Althans niet tot dczer dagen, toen ik het blacl van 15 dezer 



ter iezillg ontving om een artikel over het Independent 
Theater alhier. En het was zeker d oor <li, tijdelijk uit het 
oog verliezen van het orgaan, dat ik, na dit artikcl gelezen 
te hetben, in het eerst niet begreep \Vat cr met uw bl:id 
gebcurd was. 't \Vas toch geell ASlllodec (,f Argus ge-
worden, waarvan achter het schild d er pselldollimiteit genie-
pige aanvallen op het karakter van personen gedaan wordcn? 
Ik kon mij niet den ken dat een bbd, door u geredigcerd, 
tot zulk een laagte zinken zou. 

Er moest iets anders achter steken. En zoo hen ik tot 
het beter inzicht gekornen, etat u, kennend den schrijver van 
dat artikel, den jongen man en zijn gebabhellliet au seriflo.: 
genomen hebt en er op rekende dat UI\' lezers dit vanzelf 
ook zouden doen. Nu weet u intusschen hoc lezers zijn: 
meest kijken ze zoo'n Humme r evcn door, lettcn aileen op 
de algemecne strekking en - kllmen daardoor tot ecn 
indruk, die, <If voor den schrijver. Of voor zijn snje t minder 
aangenaam is. Zoo heb ik al gehoord van menschen, dic 
dit stukje gemecn noemden en den schrijver zclf een min-
der vereerenden titel gaven, en anderen die. zonder kennis 
van een van beiden, op zli" gezag verklaarden: clie Grein 
moet to ch een echte cabotm zijn. N u ben ik - 't zal 
straks blijken hoe - - perwonIijk in het geval tusschen 
beide heeren betrokken en omdat ik bovcnclien nog oude 
connecties tot dit orgaan heb, acht ik het cen cbad vall 
gerecbtigheid en mcnschhevendheiel het heele geval tot zijn 
juiste proporties terug te brengen. 

Dc zaak is, dat de heer Mijnssen een jonge man i~ van 
heel goede bedoelingen en veel enthollsiasme voor de kunst. 
Maar - hij heeft het gebrek van vcrlegen en onhandig tc 
zijn. En gelijk al zulke menschen slaat hij er van dOllr 
zoodra zij met de pcn in de hand vom het papier zitten 
en zich elus uiten kunnen, zundel' gevaar van door hun 
verlegenheid belemmerd te worden. Zoo IlCeft hij ons vcr-
leden jaar gCClmuseerd met zijn nakve verklaring ill het 
dagblad Dc Amst., dat hcm door de bijwl)ning der vr)or-
stellingen van Antoine een opcnbaring gebeurd was van 
wat tooneelspelen nu eigenlijk beteekencle, onmiddellijk 
gevolgd door zijn ter dood veroordeelcnd vonnis van de 
Kon. Ver. (Cet age est sans pitie). Lezers van de Porte-
feuille hebben mij verteld, dat hij Llaarna in dit weekblad 
verder heel revolutionnair te kepr is gegaan, en dit eigen 
Tooneelverbondsorgaan he eft in het voorjaar zijn even 
hooggestemde heiligverklaring van een jonge act rice gebracht, 
die zich op dat moment niet weinig met deze onverwachte 
huldc in dusgenoemde "nieuwegidsnavolgillg" verlegen 1Il0et 
gevocld hebben. 

Toen is van dezcn zomer iets gewichtig-s mct hem ge-
beurd: een tijdelijke verplaatsing naar Engeland. Mct de 
hedige bocken van h ~ t Jongste Holland: de N ieuwe Gids 
en Lie Mercure de France in zijn kuffer, is hij naar Lunden 
getogen, in de hoop volle verwachting van aldaar nie t mil.dl!r 
ideale ervaringen op te doen en artistiek litteraire cnnnec-
ties aan te knonpen, dan ell'. Byvanck 's bock over Parijs 
als een Duizend en een Nacht den jcugdigen adept der 
litteraire kunst in die wonders lad belooft. Ongelukkigerwijs 
is in het grijze Londen van dit onrustig schitterleven der 
litteraire cercle~, der artistiek-revolutionnairc groepjes Tliets 
te vinden; en het tooneel, tot nu toe des heeren v. R.'s 
bizondere liefde, bood er minder kans op kunstgenieten 
dan Parijs voor Antoine. 

Het heele bezoek aan Londen moes! den naar litteraire- en 
kunst-emoties dorstende tot een droeve teleurstelling wor-
den, en van het oogenblik dat ik den heer ;\1. cr ontrnoctte, 
heb ik er hem, volgens rnijn langer crvaringeIl, onmiddellijk 
voor gewaarschuwd. Maar - - verwachtingen der jeugd 
blijven taai Er was in Londen eell instelling, van wier 
aard en wezen de heer M. zich een geliJksoortige open-
baring van tooneelspeelkunst gedroomcl had. als hem door 
Antoine 's gezclschap was gebenrd. Er was hem de verze-
kering gegeven (dour wien?) dat het Independer: ~ Theatre 
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hct s!reVeJl van Antoine zou hu/digm (?), zander zich te 
bepalen tot het opvoeren van prncJucten eener naturalistische 
richtinf,;. Uit nil was in zooverre correct, als deze instelling 
inderdaad evenals Antoine Vl)Or alles de auteurs, die in 
dc lini\:lcieele theaters Hiet aan het woord konden komen, 
de g ~Iegenheid wilde bieden hun stukken opgcvoerd te 
zien , en tevens door het vertoonen van representatieve 
voortbrengselen lIit het buitenland dcn Engelschen auteurs 
den weg wijzen. Voor het overigc stond he t door de 
omstaneligheden nader bij de Berlijnsche Freie Biihne dan 
bij Antoine's stichting, omdat de ondersteuning van het 
pllbliek niet voldllende was om een eigen gezelschap te 
kunnen vO[lncn en in Lunden even min als in Berlijn de 
leiders niet tevens zelf scheppers ell vormcrs waren. Dc 
regie, die tegenover de zeer zelfstandige Engelsche auteurs 
moeilijk vi el, bleef er bij den tooneelpracticus en de auteurs 
(of vertal e rs). En ollldc..t - gelijk ik zoo juist uitvoeriger 
in de Haar!' Courant heb uitecngezet I) - alles in Enge-
land nog vcr ten achter is, moest ook de beste voorstelling 
van · het Independent voorloopig eell uitsluitcnd Engelsche 
beteekenis behOtlClen. 

Er wachtte onzen Hollander, die van de Society en 
haren stichter blijkclls zijn eigen bekentenis weinig of lliets 
wist ~I en dic t,)ch zulke hO'lge verwac:htingen vall kunst-
gellot had, dlts ol\verlllijnelijk een nieuwe teleurstelling. 
Maar het ongeluk vervolgde hem. Tot tweemalen toe trof 
hij het heel slecht. Ecrst up die matinee, die zeker wat 
stukkcnkeus en uitvllering betrof. wei het ongelukkigste 
was Llat hl er in Grein 's stichting gedaan is. Er kwam bij 
dat de heer M. nog niet ZOe) verengelsrht was om evenals 
de vervaardigster van de Jerry-builder. (zeit' een Ibsenite), 
William Archer (de Engelschc vcrtaler van Ibsen en 
raadsman van Grein in dezen) en Grein zelf, smaak te 
vinden in de vennakclijkc parodie 0].1 (de uiterlijkheden 
van) HI:;:mesler So/ness. Ik zelf houd ook niet van deze 
dingen, al vlllld ik 't stukjc heel goed in zijn soort. Toen 
volgde, nadat de heel' M. dus al erg ontgoochcld was, de 
uitvoering' van "A Question of me mory" door Michael Field. 
Dit stuk was zeker niels beter dan de heer V. Rijnswaerde 
er van gezegd heeft, maar als hij geweten had dat de 
aUleur zich in Engelsche litteraire kringen een grooten n:.tam 
met enkele boekdrama's verworven heeft, zou hij begrepen 
hcbben dat bet Independent, om het doel waarmee het was 
opgericht, dat onder den naam en dus verantwoordelijk-
heid van den auteur gespeelde stnk nict had mogen wei-
geren 't Is niet prettig, z()o'n vertooning bij te won en, 
maar als de heer v. R. wei eens Fransche couranten leest, 
zal hij weten dat het aantal ner mislukte avonden ook bij 
Antoine vo(,r die der gelukkige niet onderdoet. Intusschen, 
met al d eze dingen na zooveel tc1eurstellingen rekening 
te houden, is van geen jong clltbousiast te vergen en het 
was dus heel begrijpelijk dat hij de behoefte voelde eens 
ronduit te zeggen, hoe execrahel hij Llie twee voorstellingen 
gevonden had. Inmiddels was hij, van in zender van inge-
zonnen stukken in dit orgaan, tot regelmatig medewerker 
opgeklommen. Dan voel je je, dat kan niet anders. Dan 
ben je niet levreden met te zeggen wat je kunt, je wilt 
meer doen: alL:emeene oordeelvellingen uitspreken. En als 
je dan nog verlcgen bent en dus heel moedig met de pen. 
dan sla je door. In kalm nadenken zau de heer V. R. zelf 

') iVnal II/deus cary('elie. Zie nummer van 4 Januari. 
2) Dit is geen valsehe nederigheid van zijn kant. Zijn stuk be-

wijst het avera\. l-I ier een bewijs: »\Vat kan een Ver. d ie meo' da1/ 
t,,·(.'e iaa,. b('s/aat en zelfs geen .Het \\-iegje" behoorlijk op te voe-
ren wect", sehrijft hij. \Vd, wie weet dat het I. Th. voor ell,e op-
Hll' ring nieuwe kraehten moet aauwen'en, zal daddijk inzien, dat 
het resllitaat van een bepaalde \'ertooning niets Ie maken heeft met den 
dum van het oestaan der Ver. Z60 10giseh redcneeren moet de heel' 
v. R. ,'lok kllnnen. Dat hij llit schreef bewijst dus, dat hij van dit yo or 
de instelling zeer fundamentcele fcit geen kennis droeg. Hij zou cr 
trouwens anders ook wei cen antler gebmik van hebben gemaakt, om 
zijll oordeel over haar te motiveeren . 



hebben inge~ien, dat het toch al te gek is, over een heele 
reeks yap. voorstellingen te oordeelen, na er maar twee 
gezien te hebben en nag veel meer, dat, al yond hij het ' 
werk van Grein zoo onbeduidend als 't maar zljn kOll, hij 
daarom van iemand omtrent wien hij zelf zegt niets te 
weten, niet mocht gaan insinueeren, dat die geen zuivere 
bedoelingen heeft en, bewust van cigen onmacht, zondcr 
eenig ideaal streven, dit laatste tot dekmantel van zijn 
gloriezucht gebruikt. AI laat hij er ook wetsappig op voigen: 
»mocht ik mij in zijn bedoelingen vergist hebben", de conclusie 
omtrent Grein's karakter blijft -- voor zoover het verwijt 
niet na"ief is, want immers in elk streven naar een ideaal 
ligt egolsme van ~elfvoldoening om het helpen benaderen 
dMlrvan - een leelijke geniepigheid. 

mijne opinie over de Independent Theatre Society zoo 
volkomen eens is ....... . 

Ook verheug lk er mij over clat deze heer die. blijkens 
zijne belangwekkellc!e ontleJin~ van mijn innerlijk wezen, 
gedurende zijn veriJl~ r te Londen bepa:t1d-ernstige psycho-
lugiesche studien Illoel hebuen gemaakt, mij schijnt te 
beschou wen als »een man vall karakter" »met gc)edc becioe· 
lingen" al htu ik het '>g;eLJl'ek" (alweer volgens den heer 
S.) verlegell en onhandig te zijn. 

Het wil mij voorkomen dat ik het met dit »man van 
karakter" voorlf)t)pig gocd doen kan, temeer claar wij allell1aal 
wei lastige eigenschappen of gehreken zullen hcbben die 
OilS, het is waal', soms danig kunnen luncieren; ik weet 
clat de heer Sllnons de zij ne heeft, zoo goed als ieder 

Maar - al heeft hij het bar gezegd, hij heeft het zoo 
bar niet gemeend. Ik kan het bcwijzcn. J uist na het einde 
van »A Question of memory," heb ik den heer M. op 
zijn verzuek aan den heer Grein vC)orgesteld. N u zal na-
tuurlijk geen lllan van karakter persoonlijke aanraking zt)eken 
met iemand, dien hij voor zoo'n cabotin houdt als de !leer 
v. R. zegt 't den heer Grein te duen. Hij moet dus, al 
schrijvend, zichzelf voorbij ge rend zijn. Een tweede bewiJs. 
»Hij (Grein) mag aan zijn instelling nog Zl)oveel geld hebben 
ten offer gebracht als hij OilS verzekert," schrijft v. K, en 
stelt dus daarmee Grein vnor al~ iemand, die puhliek op 
die olfers pocht. Maar wat is het geval) I3ij eell b~zoek 
van den heer M. ill Lonclen heb ik hem, toen ik ge-
hoord had dat hij Grcin van financieelc bcrcl<cning mel 
het Independent beschuldigd zou hebben, in l'erlrouwe1! 
verteld dat Grein er in tegcndeel geld bij had ingeschotclI; 
en dat de heer v. R. ntl Grein van publieke poehcrij op dat 
verlies beschuldigt, khn lius alweer niet anders wezen dan eell 
bewijs hoc zijn pen geregeld met hem op den loop gaat. 

, ander, al wer,sch ik ze hier niet op te sommen omdat 
volgens mijne opvatting dergelijke personaJiteiten niets met 
de zaak· de beteekenis van het Indep. Th., te maken hebben. 

Ik zou dus kUllnen volstaan met den heer S. dank te 
zeggen voor zijne woorden, ware het niet dat er in zijn 
anikeJ een paar vl ekjes vourkomen die het werkelijk ontsieren, 
terwijl ik hem tevens ZOll willen vragen om uitlcgging van 
den volgenden zin, die mij niet geheel duidelijk is. 

»In kahn naclenken ZOll de heer v. R. zelf hebben ingezien 
dat het loch al te gek is, over een heele reeks van voor-
stellingen te oordeelen, na cr maar twee gezien te hebben." 

Ik veronderstel namelijk dat de Heer S. van dezen zin geenc 
letterlijke opvatting zal wenschen; dit zou rnij tcnminste 
ten hoogste verbazen van den man die, nag in Holland 
zijncle, vaak nil eene voorstelling door cen of ander Buiten-
landsch gezclschap gegeven, zoo positief oordeclde. 

En nu de vlekjes. 
Eerstens ecne klcille onnauwkellrigheid in den hierboven 

gecitecrden zin; als de heer S. er toe zou komen mijn 
artikel (lver het Tnclcp. Th. nog eens te herlezen dan znu 
hij bemerken dat ik niet geoorclceld heb over de »rceks" 
voorstellillgen van deze vercen'ging, maar over hare betee-
ken is voor tooneelkunst. 

(Ill m;jne overtuiging dat eell T ndcp. Th . brekende !Ilet 
de conventie n(J('h in dralllatische littcratuur, lloch in to(JlIef'l-
speelkulIst, geen red en van bestaan IlCeft is het artikel val; 
den heer Sill)i)llS mij intusschen kornen versterken.) 

Verder vind ik: ;r uist na het eindf' van »A question uf 
rVlcmory" hell ik dl:n heer v. R. oJl zijlt verzoek, aan den 
heer Grein vourgesteld": indien de heer S. eens lllet zijn 
geheugen wil te rade gaan dan zal het. hem zeker duidelijk 
worden dat ik nooit den wcnsch hell uitgcdrukt aan den 
heer Grein Ie worden \"Oorges(eld, <loch dat hij (S.) het 
was die mij een kennis-maken met den Indepenlicllt-
Theatre-directenr feitelijk opdrong. 

Weigeren deed ik iliet uit belecfdheid tegcIWW"r dell 
sJlerialen vriend van den heer Grein. 

Die!) avond wenl ouk over geld gesproke!l . .... . 

Nam men den heer v. R. (lU .rh·/ell.l· men ZOlL nog in verband 
met het leit dat zijll sluk gcschreven is een lIlaand na die 
tweede voorstelling en eenigc dagen V()/lr een heel geluk-
kige derde, oj) grond van elit alles tot de gevolgtrekkingcn 
moeten kOl1lcn - dat ctc heer v. R een raar rolk·tjc 
gespeeld heeft. Maar dat is malligheid I De cerzucht vall 
den heer v. I~. en zijn geringe kcnnis van zijn sujet hebben 
hem zich onhandig dnen vergal(']lpcercn. En het ZOll mij 
niets verwonderen of in he t volgend nummer van »H et 
Toollee!" w<Jarvoor dit schnjven wei te laat zal IWII1cn, 
zal ik al een uit eigen bcweg·ing geschrevell apologie vin-
den voor wat een leelijke geniepigheid ZOll kunnen schij-
nen. Kra~se dingen heb ik zelf ook dikwijls gezegd en 
ik denk er niet in het minst aan mij met de fal·'s d ges/es 
van den heer Grein als directeur van het Independent te 
vereenzelvigen. Er is tusschell helll en mij niet alleell 
verschil omtrent het ideeel-wenschelijke, maar ook in a<1l1-
leg, in zooverrc als zijn enthousiasme zich in hO()]l 01' 
beter met het hier voorloopig bereikbare wcel te vinden, 
terwijl mijn meer absolute ncigingen mij zcker al lang 
van verdere pogingen zouden hebben doen afzien. Maar 
dit neemt niet weg dat ik zeer nieuwsgierig blijf te hooren 
hoe de heer v. R. zijn l110tie van wantrouwen tegen den 
heer Grein goed zal praten en het gdukkig V(lor hem 
vind dat hij dit alles niet ill het Engelsch geschrevcn heeft. 
I-tij had misschien een leelijke actie wegens libel uitgelokt, die ' 
hem I'!en welverdiende les zou zijn geworden om geen 
persoonlijke deducties te maken als ntl tegen den heel" 
Grein. Wat ik persoonlijk in den laatste vooral waardcel 
is dat hij zich geeft zooals hij is, vrij " an de n;u!uenc-
rige artistiekerigheid, die nu bij menschen als van Rijns-
wacrde in de mode is en waarllllven ik cen eerlij ke np-
rechtheid verre verkies, al geeft zij o()k mij niet alles wat 

. En (en slotte, want daar de heer S. venIer gcell feitel! 
I 1I0elllt en ik dus niets mcer hr:ll te weerlcggcn, llog e'·(;n 

zeggen dat het mij eene gro(lt<~ gcrustheid geeft (e wetell 
dat, mngen dan lllisschirn !VIr. Kalff ell vele lezers van dit 
tijd~ehrift zijn en m\jn geschrijf niet »au scriellx" genollwn 

mijn hart begeert. 
LONDEN, 3 I Dec. '93· L. SIMONS Mz. 

Het doet mij bepaald 'leer vee I gcnoegen dat de heer 
Simons voor wiens vcelzijdigheid als kritikus ik steeds een 
meer dan gewonen eerbeiel gevoeld heb, hel all fond met 

hebben een man als de heer L Simons lVIz . blijkens zijn 
tli/voer!r: artikel in cleze niet mel hen is meegega;m. 

A'dam. I I Jan. '94. K . W. VAN RYNSWAER])E. 

ADVERTENTIEN. 
Heden verscheen : 

DE TOONEELKIJKER, 
K()RTE INHOUD 

-- VAN _ . 

~cvpntig' herocuHle ~")pel·a":-o. 

Prijs g"C'D()ndf!11 f t .2;;. 
Hamiel. '. DE ERVEN LOIlSJES. 
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~31 JANUARI 1894. XXII{ J AARGANG. 

Offici eel Gededte: Het Leescomite. 
Niet-Officieel Gedeelte: J. Vtiesendorp Jr., Uit de Amstelstad 

(Meisjesoo,r;en, De Lot.?evalten van een arm jong Edelman.) -
D. H. Joosten, Het Tooneel in Nederland. - Ingezonden: L. Simons Mz., 
Van Rijnswaerde re Grein, met antwoord van Frans :'I1ijnssen. -. 
Advertentie. 

Officieel gedeelte. 

HET LEESCOMITE. 
Van de in No. 7 van dit tijdschrift vermelde stukken is 

De z"nvloed der Vrouw afgekeurd. 
De Iret'rt van 7.54 heeft meer verdienste dan het voor 

eenigcn tijd ons ter lezing gezonden Het Spzimnetje van 
denzelfden schrijver. N ochtans heeft ook dit stuk ettelijke 
gebreken die het, zooals het daar Jigt, voor een vertooning 
minder geschikt maken; en daar bovendien de inhoud vrij 
onheteekenelld is, hebben wij den schrijver den raad gegeven 
liever dan het geheel om te werken dit bhjspel als een 
oefening te beschouwen en zijn krachten aan een nieuw 
onderwerp te wijden. 

De mantel der arzs/ocratie heeft zeer goede eigenschappen. 
Wij hebben de schrijfster aangeraden een en ander in haar 
stuk te veranderen alvorens het ter vertoonillg aan te bieden. 

Voorts is nog ingekomen De TIl olen vlz"e/, tooneelspel in 
2 bedrijven. Schrijver of schrijfster van dat stuk verzoeken 
wij ons onder pseudoniem op te geven een adres, waarheen 
wij onze correspondentie kunnen richten. 

Ten slotte is ons nog toegezonden Van niels z"ets, tooneel-
spel in 3 bedr. 

MARCELLUS EMANTS. 
2 9 Jan. '94· M. B. MENDES DA COSTA.. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
Om Mezsjesoogen, een blijspel van Francis Stahl in den 

Salon door de Directie Chrispijn gegeven, heb ik herhaal-
delijk moeten lachen en zoo ik mij daarvoor zou moe ten 
schamen, ben ik bereid dit op de eerste aanmaning te doen. 

Maar ik yond het allerzotst om juffrouw Themel (mevr. 

de Boer van Rijk) met insectenpoeder tot aan den zolder 
te zien opspringen en haar in appelftauwte te zien vall en 
als de ritmeester haar nie! ten huwelijk vraagt, het was 
koddig om Gustaaf (Ternooy Apel) onder zijn decJaratie 
een toren van theekopjes te zien samenstellen, het was 
loon end om Ilse (Mej. v. d. Lugt) »Het Breistertje" van 
H utschenruijter te hooren zingen, het was begriipelijk, dat 
de Ritmeester (v. Westverhoven) haar om nog-een-zoentje-
maar vroeg en het was bijzonder smakelijk om Me]. Bra-
kensiek op de planken zoo lustig tulband te zien eten, iets 
wat zij waarschijnlijk achter de coulissen heeft voortgezet, 
z66 natuurlijk was het; maar veel meer heb ik van dit 
stuk niet onthouden en wensch ik er ook niet van te zeggen, 
als men mij maar niet kwalijk neemt, dat het me toch 
wei geamuseerd heeft. 

Er zijn zoo van die oogenblikken, waarin men zich 
afvraagt in welke richting wordt tegenwoordig het tooneel 
ten onzent gekoersd, eigenlijk bekruipt mij persoonlijk die 
vraag herhaaldelijk, wie zou ook niet benieuwd zijn met 
het doel der reis, wie zou niet gaarne weten waar we zuBen 
belanden, doch hoezeer ik mij op den uitkijk degeestelijke 
oogen vermoei of ze zelfs nog wapen met de beste tooneel-
kijkers, ik zie niet in, dat er met ons tegenwoordig tooneel-
schip eenig land is te bezeilen en dan moet ik een greep 
doen uit een paar veronderstellingen. Het zou kunnen 
wezen, wat ik het liefste aanneem, dat mijn oogen en 
kijkers niet deugen, het kan ook zijn, dat ons schip een 
wrak is of slecht wordt bestuurd, maar het minst waar-
schijnlijke is ook nog mogelijk n.!. dat er geen kusten zijn 
en we dus altijd in het ruime sop der grenzelooze on vol-
daanheid zuBen blijven rondzeilen, om, zoodra wij tegen een 
of andere klip stooten, ons te troosten met de illusie »Land 1" 

Is de romantiek een dier klippen of is zij, zooals zij 
uitgangspunt geweest is, ook weer doel geworden? 

Dat laatste geloof ik graag, maar ik acht het een dwaas-

I 
heid op zijn minst, er een nieuwe richting in te zien. 

Wie zich van de romantiek, de illusien der liefde, weet 
los te maken is een groot man, maar hij zal op litterarisch 
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gebied den droevigen dood der onmacht sterven om in de 
wetenschap, het groote, edele v~rvangingsmiddel voor de 
liefde, te vinden wat hem past. 

De romantiek heeft ons eigenlijk nooit geheel verlaten. 
In het opvoeren van Miss Multon en De LOlgevallen van 

een arm jong Edelman kan ik ternauwernood erkennen een 
stap, die de afmeting zou hebben van »beweging" in de 
romantische richting, oak al kunnen we in dea laatsten tijd 
op meer stukken van dien aard wijzen, veel meer hecht ik 
hieraan de nuchtere en prozalsche beteekenis van stukken 
uit de oude doos, die, bij gebrek aan geschikter, niet aan 
beter materiaal, worden opgeschommeld. Die arme jonge 
edelman van Octave Feuillet was in 1868 al eenige jaren 
oud en is dus nu zoowat dertig. De vertaling was toen 
van P. A. Manus, de muziek van 1. M. Coenen. 

Dezer dagen zag ik de vertalillg van A. Ising Jr. speJen 
door Het Nederlandsch Tooneel. 

Bij de voorstelling in 1868 *) waren de 7 tafereelen uit-
drukkelijk genoemd: 1. De zolderkamer; 2. Het kasteel 
van Arz; 3. Het Park; 4. De bouwvallen van den Toren; 
5. De Familieparieren; 6. De dood van den Kaperkapitein; 
7. Het Testament; doch nu bij onzen zoogenaamden terug-
keer tot de romantiek heeft men dit kennelijk opzettelijk 
nagelaten, alsof men zich er voor schaamde. 

Wat de bezoekers zich het sterkst herinnerden van de 
voorstelling in '6~ was het 4':; tafereel en het publiek van 
thans is door datzelfde melodramatisch opgeschroefde 
tooneel, waar Maxime Odiot zijn leven waagt om den naam 
eener vrouw (niet eens haar eer) te redden, opnieuw vol· 
slagen hgepakt." . 

Er is dus bewezen. wat bewezen moest worden. 
De romantiek heeft aan het einde der 1ge eeuw nog 

niets van haar groote aantrekkelijkheid verloren en nog steeds 
wordt, bij de meesten het verstand, de geest beheerscht 
door het hart, het gevoel. 

Zoo zijn we en zoo zi.lllen we - laat ons dat hopen - I 

nog langen tijd blijven. 
Maar al gevoel ik veel voor romantiek, ik vind toch voor 

de zooveelste maal het tooneelstuk uit den roman getrokken 
een onding. Het eerste tafereel van De lotgevallen vlln een 
arm jong Edelman is er bijgelapt en geeft niet meer dan een 
vervelende expositie, al kregen ook enkelen door het goede 
spel van Clous (Odiot) en Mevr. Chr. Poolman (juff. Vau-
berger) de tranen in de oogen. 

Het tafereel in het park is een volslagen defile der niet-
handelende person en voor Maxirne Odiot en als zoodanig 
buiten het kader van hetgeen men op het tooneel eischen kan. I 

Dan hebben we nog een ouwerwetsche praatknecht, het 
verb.anden van papieren en cen oud-zeekapitein, die aller-
vreemdsoortigst toegctakcld, voor ons plezier, op hct tooneel 
komt sterven, zonder meer te do en dan cenige klanken 
uitstooten, die zijn krankzinnigheid zullen bewijzen. 

Het tafereel werd door van Schoon hoven gespeeld en 
met daverend applaus bekroond. Mevr. Holtrop-van Gelder 
speelde Marguerite met veel meer verdiend fmcces. 

- *)--j;; -d~n reeds lang verdwellen schouwburg te Dordrecht bij 
1. D. van Peere, in de Wijnstraat. 

J. V. Jr. 
HET TOONEEL IN NEDERLAND. 
Zoodra een jaar ten einde spoedt breekt de tijd aan der , 

retrospectieve beschouwingen. Zooals de koopman aan I 

het einde van ieder jaar zijn balans opmaakt, zoo haalt 
iedereen zich voor den geest wat in zijn werkkring voor-
viel gedurende het verstreken tijdperk of wat hij zich I 

herinnert uit de kringen waal'in zijn gedachten zich hebben . 
bewogen, waarin hij belang stelt. Zoo doemt nu op voor 
mijn geest, wat in Nederland voorviel op tooneelgebied. 

Dat is, helaas, een kaleidoskoop, arm aan kleuren en 
arm aan afwisseling. De geschiedenis van het tooneel in 
Nederland heeft weinig belangriiks, weinig lichtpunten aan 

----._---------_._._.------- - . _-- ---

te toonen in het nu vervlogen jaar. G~en beoefenaar van 
het tooneel en geen tooneel vriend heeft den toestand roos-
kleurig genoemd to en 1893 aanbrak en geen hunner zal 
bij de intrede van 1894 durven tekennen dat er verbete-
ring is waar te nemen of ook maar te vel'wachten. Wie 
dus waarachtig hart heeft voor het tooneel mag zich wei 
afvragen: waaraan ligt de schuld en hoe is er verbetering 
te bereiken? 

De eerste vraag is niet zoo moeielijk te bea'1twoorden, 
maar het antwool'd op de tweede vraag zal iedereen in 
verlegenheid brengen. Immers wie he! middel weet om 
ons tooneel op te heft en, om den toestand waarin het 
verkeert te verbeteren, die zoude niet gezwegen heb-
ben, wanneer hij de gave van den profeet of de ovel'-
tuiging van den hervormer bezat. Ontegenzeggelijk is in 
de latel'e jaren de tooneelcritiek veel vooruitgegaan en de 
meeste invloedrijke dagbladen en tijdschriften hebben het 
woord verleend aan mannen van kennis en van goeden 
wil die min of meer onomwonden de feiten hebben aan-
getoond. Hebben zij daardoor het recht verworven zich 
ware vrienden van het tooneel te noemen. zij hebben nog 
niet de voldoening mogen smaken hun vl'iend op den 
rechten weg te helpen. 

Waaraan ligt de schuld? Aan tooneelspelers en -speelsters 
is Nederland rijk. Er zijn vele, betrekkelijk te vele tooneel-
gezelschappen in Nederland - dat toch altijd een klein, 
een zeer klein land is - en al die tooneelgezelschappen 
bezitten kunstenaars van talent, het eene meer, het andere 
minder. IJver en volharding vindt men overal, want aile 
tooneelgezelschappen werken aanhoudend en geen enkel 
dommelt in op behaalde lauweren of rust zelfgenoegzaam 
op behaalde winsten. GeJdelijke voorspoed, die in kunst-
zaken dikwerf den prikkel naar vooruitstreven afstompt, is 
bij geen enkel tooneelgezelschap in Nederland de reden 
van stilstand of achteruitgang. 

Gebrek aan oorspronkelijke tooneel-litteratuur is er wel 
bij ons, niet zoozeer wat het aantal als wei wat het gehalte 
del' moderne oorspronkelijke tooneelstukken betreft, maar --
omdat Nederland een klein land is - ~taat het toch niet 
ver ten 'achter bij den nabuur. Frankrijk was sedert jaren 
de bron waaruit frissche, jonge tooneelwerken vloeiden, 
die dan welig tierden op aile planken van het beschaafd 
Europa. 

Duitschland leverde menige vrucht, die gretig door aile 
landen werd geplukt, al waren het meestal gewone pruimen, 
in tegenstelling tot de donzige perzikken op Frankrijks 
bodem geteeld. 

Uit Engeland, Rusland, Italie en Spanje voerde Nederland 
tooneelvruchten in, die menigeen goed smaakten, maar 
Scandinavie aileen leverde iets dat »uitstekend", »bizonder" 
mag genoemd worden en dat waard werd bevonden nieuwe 
cultuur te worden. Trouwens wanneer een eellW cen man 
als Henrik Ibsen voortbrengt, hebben de Muzcn slechts 
stof tot dank. 

Bezat Nederland de evenknie van den genialen, diep-· 
zinnigen N oor, dan - ik ben er zeker van - zoude zijn 
geest de geheele tooneelwereld doordringen en de nu zoo 
dorre vlakte in weelderige gaarde herscheppen. De bodem 
is vruchtbaar genoeg om het zaad te ontwikkelen. 

Het bezit van uitstekende, oorspronkelijke tooneel-littera-
tuUT is echter niet volstrekt noodzakelijk voor de opheffing 
van ons toonee!. 

Het komt mij voor dat de schuld van den bestaanden 
toe stand daaraan ligt, dat bedrijf meer doel is van kunst-
uiting bij de tooneelgezelschappen - ik zeg niet bij de 
tooneelkunstenaars. Wat wil het publiek? vraagt de tooneel-
bestuurder en niet: wat eischt de kunst? Op zich zelve 
beschouwd is dit reeds een veroordeeling van den inge-
slagen weg, maar het is buitendien een misgreep omdat 
in de plaats van »het publiek" kan gezegd worden: »de massa". 
Wanneer een tooneelgezelschap zijn eigen publiek had, een 
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kleine, vaste kern van schouwbur6bezoekers, dat aileen 
smaak yond in ef~n enkel genre, dan kan de tooneeldirectie, 
binnen dien engen kring blijvend, iets zeer volkomens, zeer 
geacheveerds geven in dat genre en werkelijk iets goeds 
bereiken als de smaak van haar pubJiek beschaafd en 
veredeld is, althans niet grof of gemeen. Maar moet het 
tooneelbetituur werken voor de af- en aanstroomende massa 
en die naar de oogen kijken, dan wijkt belangstelling voor I 
nieuwsgierigheid en liefde voor het tooneel ontaardt in 
prikkeling der zinnen. Moet dus de ingeslagen weg ver-
oordeeld worden, de misgreep is duidelijk aan te toonen. 
In vroeger tijden waren het de vorsten en de hooge adel 
die voornamelijk of uitsluitend de kunst beschermden en 
hun invloed daarop deden gelden, maar de stroom der 
tijden heeft aan den alies overheerschenden invloed van 
vorst en adel veel afbreuk gedaan, zoodat nu de kunst-
bescherming zich in veel ruimer kring beweegt. 

De waarachtige kunstvrienden worden reeds gevonden 
in menigen stand van de maatschappij en zij behooren 
niet meer uitsluitend tot de aristocratie van geboorte, zeker 
niet tot de aristocratie van geld. maar zij vormen den kring 
der aristocratie van den geest. 

Het tooneelbestuur moet trachten dien kring te winnen 
voor schouwburgbezoek en zijn voorstelling te brengen onder 
den invloed van die aristocratie van den geest . Zij die 
kring klein en te beperl<t in aantal om regelmatig een schouw-
burgzaal te vullen, dat is geen bezwaar, misschien aileen 
maar een moeilijkheid in den aanvang te overwinnen. Zoo 
als een vorst zijn smaal<, de richting van zijn gecst, willens 
of onwiliens, bewust of onbewust door >:ijn onderdanen ziet 
volgen, zoo zal de massa langzamerhand den weg inslaan, 
dien de uitgelezenen aanwijzen en zich zelven opheffen, 
beschaven, veredelen door aanvankelijk napraten en meedoen. 

Niet het publiek moet den weg wijzen, het wijkt at slaat 
zijpaden in en verdwaalt. 

De kunstenaar, in deze de kunst-mstellir:g moet voor-
gaall, voorlichten maar moet niet een eenzaam pad betreden 
en weg zoeken in nevelen door niemand nog betreden, 
neen, volgen, waar de pioniers der beschaving voorgingen, 
zich aansluiten aan de richting die de aristocratie van den 
geest als de ware erkent. 

Een schouwburg·bestuurder. laat mij liever zeggen de 
leider van een tooneelgezelschap moet hoven alles zijn: 
kunstenaar, een artistiek-ontwikkeld man, maar hij behoeft 
geen scheppend kunstenaar te zijn; het is ;.:llicht in de 
praktijk beter wanneer hij niet scheppend is. Hij moet geen 
nieuwe wegen bancn, geen nieuwe paden zoeken, hij moet 
den weg betreden die door de allerbeschaafdsten en de 
meest·ontwikkelden van zijn land <lIs de rechte weg wordt 
aangetooncl. Hij zal dan staan in het eerste gelid maar 
nooit tirailleur worden. Hoogstwaarschijnlijk zal zijn l<unst-
richting, althans zijn l<unst-uiting niet dezelfde blijven in 
den loop der jaren, maar juist daaromzal hij meeleven 
het leven van zijn tijd. De tooneelspeelkunst moet bedoe-
len den toeschouwer te verplaatsen in den tijd en in den 
toestand die worden voorgesteld, zij moet den toehoorder 
aan 7.ich zelf ontrukken en meevoeren naar het leven dat 
op de planken in beeld wordt gcbracht. Zoo moet ook de 
leidende kunstenaar het publiek opleiden, grootbrengen in 
den geest van de kUllst, die actueel is . van de litterair-
dramatische richting die den toon geeft. 

Is hij man van smaak en waarachtig altistiek ontwikkeld, 
dan zal hij zich niet laten misleiden door tijdelijke afwij-
kingen die in iedere kunstuiting zijn vuorgekomen en nog 
zullen voorkomen. Rij zal de zon altijd herkennen ond?nks 
voorbij-drijvende wolken. 

Zoo heb ik -- al schrijvende -- bij mijn streven om 
aan te toonen waar de schuld ligr van den ongunstigen 
toestand waarin ons tooneel verkeert, onwillekeurig een 
denkbeeld geopperd om verbetering te verkrijgen. 

Zoude het onbereikbaar zijn in Nederland een tooneel-

gezelschap saam te brengen dat meeleefde met de drama-
tische kunst van zijn tijd, dat nooit een nieuw werk voor 
het voetlicht bracht omdat het nieuw is, maar de nieuwe 
werken speelde om de nieuwe riehting te leeren kennen, 
dat de uitstekendste werken van het verleden ten toonee!e 
bracht om aan te toonen wat de grondvesten zijn waarop 
de kunstontwikkeling rust en rusten moet en dat, -- zoo 
vee! doenlijk -- oorspronkelijke moderne werken in zijn 
repertoire (lpneemt om door die beste van aile leerscholen 
de Nederlandsche auteurs aan te moedigen en te onlwik-
kelen totdat een hunner de onsterfelijkheid verovert? 

Amsterdam Januari 1894. D. H. JOOSTEN. 

Ingezonden. 
- ------,---------

Van Rijnswaerde re Grein. 
Waarde Heer Kaifl 

Ret nummer van »Ret Tooneel", me zoo juist toege-
lOnden, helOrgt me een dubbele teleurstelling. Ik had 
stellig gerekend, dat de heer v. R. gretig gebruik zou 
hebben gemaakt van de gelegenheid, die mijn stuk hem 
aanbood, om zich een eervolle retraite te verzekeren . 
Dan had hij zijn karakter in eer hersteld en mij de moeite 
en onaangenaamheid bespaard hem het vuur aan de 
schencn te leggen. 't Is waar, wie zijn eigcn naam angstvallig 
verbergt, behoeft niet bang te zijn zich te compromitteeren. 
Maar ik had gehoopt dat de heer v. R. zich boven dit 
voordeel van zijn schuilwinkelspelletje ZOLI stell en en niet 
verwacht, dat hij zijn toevlucht zau nemen tot wat ik in 
den leelijken zin van het woord als advocaterij beschouw. 
Hij is aan woorden blijven hallgen en heeft getracht zich 
er handig uit te draaien. Voor de vernuftige wendingen 
en den sierlijken draai van zijn stukje wil ik hem mijn 
compliment niet bnthouden; maar eerlijkheid zou mij 
Iiever geweest zijn. 

Laat ik nu even de puntjes op de i's zetten. 
A. De heer v. R. heeft gemeend uwe lezers te moeten in-

lichten omtrent de werkzaamheden V'Bn het Ind. Theatre. 
Ik heb aangetoond, dat hij aileen had mogen spreken 

over twee voorstellingen en dat hij niet genoeg op de 
hoogte was van zijn onderwerp om hem tot algemeene 
conclusies recht te geven. 

De heer v. R. schrijft nu, -- behalve een opmerking 
omtrent mijzelf, waarover aan het slot even _.- dat hij 
niet heeft geoordeeld over de »reeks" voorstellingen der 
Ver., maar over hare (d. g. de Vereeniging?) beteekenis 
voor tooneelkunst. - Dat is klare muggenzifterij. »Over 
de beteekenis der Ver. voor de tooneelkunst" heeft de 
schrijver geoordeeld na twee voorstellingen. Ik beweer 
dat dit oppervlakkigheid is. Uit de dan volgende niet 
zeer duidelijke zinsnede van den heer v. R. blijkt dat hij 
het Indep. Th. beschouwt als niet brekende met de con-
ventie in de litteratuur en in de tooneelspeelkunst. Ik 
beweer nu, dat hij, om daarover te kunnen oordeelen 
bekend moet zijn 

a) met hetgeen op dit oogenblik in Engeland de tooneel· 
conventie is, omdat die in FrankrUk, Duitschland en 
Engeland, evenals in ons land verschilt door volks-
aanleg, historie en tijdelijke omstandigheden; 

b) met wat het 1. Th. tot nu toe gedaan heeft. 
En ik stel vast : 
a) dat het I. Th. heeft gespeeld: 

"Spoken", Therese Raquin, Een bezoek (Brandes), 
The Duchess of Malfi (Webster), Widowers' Houses 
(Shaw), The Strike at Arlillgford (Moore), Alan's Wife, 
Leida " .. - plus enkele kleinere stukken, plus Goud-
vischje, plus rie door v. R. opgesomde, plus ten leste 
»The Black Cat" terwijl !log op het jaarprogramma 
staan: »De wilde Eend" en »De Erfgenamen Rabourdin". 

N eem nu dit middengroepje er uit, dan blijven er I I 
groote stukken, verreweg de meerderheid, die wat hun 



verdere verdiensten ook mogen wezen, absoluut behooren 
tot het onconventioneele genre, dat In de gewone theaters 
niet gecultiveerd wordt. 

Heeft de heer v. R. dat lijstie gekend? - 't Is gedrukt 
in het prospectus van dit jaar en dus licht te krijgen? -
Zoo ja, hoe komt het dan, nat hij er over gezwegen heeft; 
of hoe rechtvaardigt hij zijn oordeel) - Zoo neen, waarom 
schrijft hij dan zonder kennis van zaken? - De oorspron-
kelijke Engelsche stukken, door mij onderstreept, zijn in 
druk. Heeft hij die gelezen? -- De verdere vragen als 
hierboven. 

Ii) \Vat het spel betreft. 
Dat dit over het algemeen, voor zoover ik er over 
kan oordeelen, beneden de eischen blijft; maar toch 
als in The Black Cat voor modern Engelsch spel 
zich onderscheidt door onconventionalisme. 

B. De heer v. R. hecft zich niet vergenoegd met het 
Ind. Th. een brevet van onvermogen te geven i hij heeft 

a) het docn voorkomen alsof de heer Grein publiek pocht 
op de door hem aan geld en moeite gebrachte offers. 

b) de lezers vall "Hel Tooneel" gewaarschuwd, dat zij 
niet moeten geloovcn aan de zuiverheid der bedoe-
lingen van den heer Grein. 

II< ben tegen deze verdachtmakingen opgekomen, maal 
zoo welwillend geweest ze toe te schrijven aan de teleur-
stellingen van den heer v. R. in Londen, zijn verlegenheid, 
zijn zwakke memorie. Doch hij neemt van die aantijgin-
gen niets terug. En ter rechtvaardiging van het cerste 
antwoordt hij, gewag makend van een kort onderhoud, dat hij 
in de loge met den heer Grein gehad heeft, met deze zinsnede : 

»Dien avond werd ook over geld gesproken" 
Pardon, mijnheer v. R. - Dat is geen eerlijk antwoord. 

De vraag is: Heeft de heer Grein zelf dien avond tegen· 
over u gepocht, of gesproken over zijn offers aan tijd en 
geld? Bet kin zijn dat er over geld gesprnken is in dien 
zin, dat het volbrengen van alles zoo moeilijk is om den 
onvoldoenden financieelen .steun van het publiek. Maar 
dat was niet uw beschuldiging. En u sprak bovendien ervan 
dat de heer Grein dit ons verzekert. Dit is in uw stuk 
geen plur. maj.; het beteekent dus publz"ek. N u herhaal ik 
heel categorisch mijn vraag,' waar heeft de heer Srein 
publiek over die geldelijke offers gesproken, in den zin 
bijv. als de Kon. Ver. in haar jaarverslagen en annoncen 
tot het Haagsche publiek? 

Hier zijn de letterlijke termen van het prospectus voor 
1893/94, die de heer v. R. heeft moe/en kennen. Zij zijn 
de korte weerlegging van heel zijn beschuldiging van aan-
stelJerij, eerzucht, pocherij op gebrachte offers: 

»in announcing the Third Season of the Independent 
Theatre, Mr. J. T. Grein wishes once more to recapitulate 
its object, which is to produce Plays which, instead of 
being of a class calculated to attract the ordinary play-
going public, are distinguished by such literary merit as 
will necessarily interest the more cultured section of society. 
These performances entail an inevitable and very consi-
derable expense; and it is for this reason that the Society 
is compelled to appeal for further snpport to all well-wish-
ers of the literary drama. Every subscription received is 
devoted to the benefit of the Society. The Society in no 
way works for profit." 

Over zijn aanval op de zuiverheid der bedoelingen van 
den heer Grein zwijgt de heer v. R. in zijn antwoord aan 
mij geheeJ. Dat is het makkehjkste. Ik summeer hem 
nu, die of met een verontschuldiging terug te nemen door 
te bekennen dat hij geen zweem van bew~s of rechtvaar-
diging er voor had Of zijn bewijzen voor den dag te brengen. 
Ook menschen, die men niet geheel au serz"eux neemt, 
kunnen we niet toelaten publiek te lasteren. vooral niet 
wanneer zij schrijven onder een pseudonz"em dat het publiek 
omtrent de belangrijkheid van den schrijver misleiden kan. 
En ik heb in dezen gaarne de partij opgenomen van den 

heer Grein, met wien ik, zooals de heer v. R. zeer juist 
doet uitkomen. op vriendschappelijken voet verkeer. Dit 
is al het minst. dunkt me, wat men van vrienden ver-
wachten mag, vooral wanneer de aanval van dien aard 
is, dat men er niet zelf op kan antwoorden zonder zich 
te vernederen. 

En nu ten slotte -- laat de heer v. R. zich er weer 
over verheugen als over een onderscheiding dat ik zoo 
uitvoerig antwoord; ik heb te weinig tijd om kort te zijn -
even de twee persoonlijke kwesties. 

De heer v. R. beweert dat ik hem de kennismaking 
, met den heer Grein heb opgedrongen. Dit is natuurlijk 

een grapje; ik kan althans niet aannemen dat hij zulk een 
dunk van zich zelf heeft om te gelooven dat ik er bijzo~
deren prijs op kon stell en Grein de eer van zijn kennis-
making te bezorgen. Hij weet trouwens weI beter, dat ik 
hem, toen hij mij gezegd had Greins kennis weI te willen 
maken, beloofde hem even voor te stell en. N a eenige 
maanden was dat de eerste gelegenheid. Had v. R. me 
dicn avond gezegd: liever niet! ik zou mijn beleefdheid 
natuurlijk niet zoo ver hebben uitgestrekt. Doch ik neem 
graag aan. dat zijn »beleefdheid" hier over zijn lateren 
wensch gezegevierd heeft. en hiennee elke gevolgtrekking 
van dit zich laten voorstellen terug. 

Of ik zelf vaak na een voorstelling van een buitenlandsch 
gezelschap positief geoordeeld heb? Mij dunkt ik kan de 
geheel ongelijke gevallen gerust aan den lezer overlaten. 
Ik heb, als criticus, veel tekorlkomingen gehad, maar me 
dunkt dat mijn lezers eer te klagcn hadden over een streven 
naar te veel degelijkheid dan over het omgekeerde. Maar 
al kan de heer v. R. mij bewijzen, da t ik zelf niet altijd heb 
toegepast, wat ik hem nu als regel voorschrijf -- ik zal 
gaarne zien dat hij ook hier bewijzcn weet bij te brengen 
voor zijn beweringen - dan nog zou ik niet mijn voor-
schrift, maar wei mijn eigen gebrekkige toepassing ervan 
afkeuren. 

En hiermede ben ik eindelijk uitgepraat. Lang van stof 
te zijn is een oud gebrek van me, en als denk aan de 
beteekenis van het onderwerp, dat mij nu bezig houdt bij 
de vele belangrijke, die dagelijks zich aan mij opdringen, 
zou ik mij schamen zooveel tijd. inkt en papier verknoeid 
te hebben; maar ten slotte blijft elke weerlegging van 
verdachtmaklllg-zonder-grond een onderdeel van den 
besten strijd, dien we kunnen voeren, en het kan boven-
dien voor den heer v. R. niet dan nuttig zijn, vroeg te 
leeren, dat hij moet kunnen bewijzen wat hij beweert, al 
is het ook onder eell albedekkend pseudoniem. 

L. SIMONS. 
Amlce Redacleur! 

Merci! - Bet lust mij niet nog eens in dcbat te treden; 
de intelligente lezer moge zelf de konklusie trekken. 

De heer S. schijnt niet meer zuiver te zien in den nevel 
van »Engelsche konventie." 

Mijn persoonlijke meening over den heer Grein en zijn 
kunstinstituut blijft onveranderd al schoolmeestert de heer 
S. er nog zoo op los - Gegroet! 

A'dam, 28/[/'94 FRANS MIJNSSEN. 
De Redactz"e verklaart de debatten O7Jer deze zaak geslotm. 

ADVERTENTIEN. 
: Heden verscheen; 

DE TOONEELKIJKER, 
KORTE INHOUD 

- VAN -' 

Zeventig beroelll.de Opera~s. 
Prijs gebonden ./1.25. 

Haarlell!. DE ERVEN LOOSJES. 
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I N H 0 V D. 
Niet offici eel gedeelte: J. Vriesendorp Jr. Vit de Amstelstad 

Duitsche voorstellingen, Henri van Kuyk) - Jean Valjean. Uit de 
l\faastad (De on.f eLoovzire Thomas , Wildzan.R lIet KattebeLtetic. Numa 
ROltmestan, vorstenschooL) - H et vrije '[ooneel. - Bericht. 

Niet-officieel gedeelte. 
- ---

UIT DE AMSTELST/\ D. 
De Duitsehe voorstellingen under Directie van julius Fiala 

staan in clrie opzichten boven onze N ederlandsche uit-
voeringen. 

Het samenspel IS beter, aan de acees~uires wordt meer 
zorg besteed en de kl e ine wilen, bet struikelblok "an a l 
onze Amsterdamsehe gezelschappen, laten niets te wenschcn 
over. Maar overigens was het ]J e t als b\j ems. Eigenlijk 
nog iets erger, want d," Duitschers geven in hoofdzaak 
ouden kost. 

Heimath werd in llns n um mer van I April 189.3 onder 
drie titels besproken: het wen.! in Amsterdam door twee 
gezelschappen opgevuerd en in Rotterdam door Jan C. de Vos. 

Aan de beschouwingen van onzen redacteur en die van 
Jean Valjean heb ik niets tue te voegen en ik heb er creene 
te bestrijden. 0 

Magda van Agnes HOfgen vierde in het derele bedrijf haar 
grootsten triomf. Het gemengde karakter der ondeugend 
geworden moeder en gevierde aetrice, waarin van tijd tot tijd 
het goede kind tot zijn recbt moet komen, he eft zij met 
vereischte opgewondenheid teruggegeven. 

Over het algemeen miste deze voorstelling gloed, doch 
ik ben niet gerechtigd dit aan d e ;,pelers te wijten. Het 
is de schuld van het stuk. Het was jammer clat Schwartze 
en Dr. von Keller in het 3e bedriJf »er uit" zijn geweest. 
De rolvastheid liet ook op andere plaatsen te wenschen 
over. Heffterdingk wa~ niet vervelend en dat, geloof ik, is 
het hoogste stand punt. waartoe deze rol is op te voeren. 
de creatie van Julius Bennemann verdient daarvoor specialen 
lof. Zijn mimiek kwam mij op aile plaatsen bcwon<ieren,· 
waardig juist voor. 

Gustav Lemaitre, de regisseur, ging met Schwartze 

buiten emplooi; Crusius in Grosss/ar/llufl daarentegen 
was geheel onder zijn bereik. - hij leek zelfs op Crusius-
Jacq. de Boer .. - maar het diepga;,nd karakter van Magda's 
vader vereischte IT!eer schakeering, dan er door hem is 
ingelegd. 

De overige rollen kunnen in het algeme~n geroemd 
w.orden om de gemakkelijkheid van beweging, die de artisten 
mt den vreemde op bet ongewone tooneel bebben vertoond. 

Van ue Duitschers beb ik bebalve /Jer j(onigs-lz'mlwflllt 
van Karl Gutzkow, cen stuk dat in Duitschlalld veel aan-
treHelijker moet zijn dan hier, omdat de jtll1ge Goethe er 
in optreedt, s~lccessievelijk nog geziell: 

Zwei gliicklz'che Tage (I' Schiinthan en Kadelburg), den 
veelvertoonden historischen draak ]I/arciss (Brachvogel) en 
Die Haubenlerch!! (von Wild enhrnch) hier te lande beter 
bekend onder den nietszcggenclell naam van Het Fflbriekskind. 

Evenmin als in f)er Kiini!!'slz'eulmant hceft Fiala mij in 
i.Yarciss kunnen boeien, misschicn omclat hij de melodra-
matische trues versmaadde en het stuk moderniseerde. 
Fiala spreekt goed en duidelijk, zonder hijgen en halen, 
maar - boewel hij juist daardoor aantoont ecn beschaafd 
kunstenaar te zijn, heeft hii Z()('lZeer de hebbelijk.heid zich 
in ziJn kalme en \vaarclige omgeving op den voorgrond te 
dringen, dat hij uit de lijSl springt en hind crt. 

\Vant juist onder zijn medespelers zijn uitstekende krach-
ten, het gezelschap heeft mij dan ook, zoodra Fiala, die als ster 
poseert, !liet mee doet, bewezen, dat men werkelijk dnor af-
wezigbeid kan schitte ren. 

Gustav Lemaitre, als Crusius in U}osssiadlitl/i, Liittchen 
in Lwei' glItcklzi:he Tage en Onkel Ale in Haltbe~lfrche, is een 
kOllllek van gemoelielijke prettigheid, cell joviaal speier, 
die aanstekelIjk lacht en ook zwij~end meedoet, een eigen-
schap, die dez e gedisciplineerde Ollitschers allen bezitten. 

Otto Rembe is een elegante jeune premier. die veel bancli-
ger zijn hof maakt, dan de mij bekemle N ederlanders. 

Het is zoo moeilijk om np het tooneel dragelijk te vrijcn, 
er behuort zoo"eel tad en kieschhcid lc.le om de alledaag-
sche bezig-heid van den cerstcn bCJer den besten tP. styli,ce-



ren, zelfs of misschien juist in het blijspel, dat, als er maar 
wat meer dames de voorstellingen hadden bijgewoond, ik 
er mij verzekerd van mag houden, dat Rembe op velen 
van haar nog aangenamer indruk zou hebben gemaakt dan 
op mij. 

N u ik slechts kan bevestigen, wat ik van Agnes Hofgen, 
de eerste jonge vruuw heb gezegd, wil ik behalve deze 
veelzijdige act rice nog vermelden Berthy Berndt. 

Zij is geen schoonheid, zij heeft geen postuur, maar 
haar gezichtje is passable en haar taille spotvrij. 

Met haar bekrompen materiaal weet zij echter een indruk 
te maken, dIe zieh ver verheft boven de impress ie, die ik 
heb verkregen van onze mooie en elegante meisjes op de 
Hollandsche planken. Meer geest, meer vernuft, meer 
tinteling van spel, meer gloed van hartelijkheid en innemend 
bedoelen, dan het rolletjes·opzeggen, waarop we hier en 
daar onthaald worden. 

Om haar zullen de heeren, die ruikers aanbieden, niet 
naar den schouwburg gaan, maar wei de kunstkenner, die 
weet te waardeeren zonder verliefd te worden. 

Haar vournaamste uptreden was in de hoofdwl Lene 
van D ie Haubenlerclze. 

Toegegeven de dankbaarheid vall die rol, viel er tach 
z66veel te waanleeren, dat ik g-eneigd zou zijn am bij cen 
volgende gelegenhcid mij eerst te vergewissen of haar naam 
op het programma voorkomt. 

Dc uitvocringcll verdienen een beter bezoek, d"n waarop 
zij tot !log-toc konden b()~en en ai is ral vastheid nict de 
eerste eigenschap vall dit gezelschap, het heeft woveel 
goeds, vooral \Vat het samenspel betreft, dat ik de vcrant-
woordelijkheld van een »Gaat dat zien !" geheel op mij neem. 

J. V. JR. 

-8 ,) 

de twijfel rechtmatig kon rijzen of de ovaties hem, dan 
weI zijn verdienstelijke com mere zouden gelden. 

Zou deze beseheidenheid niet bijna vernederend wezen, 
wanneer zij bestond bij iemand, die minder degelijk kun-
stenaar was dan van Kuyk? Na zieh aan den draak ont-
trokken te hebben is vim Kuyk met zijn tijd meegegaan 
en evenals bijna elk onderwijzer, bezweken voor de opge-
w()nden aantrekkelijkheid der Multatuli-vergoding. 

Die periude is achter den rug en het is verkla:ubaar, 
dat de van Kuyk van heden het werk van den van Kuyk 
van toen -- ik bedoel de dramatiseering van den Max 
Havelaar - bij zijn bellefiet heeft verlooehend. 

Maar waardoor van Kuyk dan niet uitblinke, hij heeft 
toeh voor Amsterdam de groote verdienste gehad van 
nieuwe kUllst te geven. Onder zijn leiding zijn in den 
Salon de stukken vertoond, die de direetien der platge-
trapte eonventie nog steeds met bewonderenswilardige 

, nauwgezetheid vermijden. 
Dit baanbreken lweft den beneficiant juist aan het einde 

van de kwart eeuw, die hi] aan het tooneel verbonden 
was, weinig geluk, in den daagsehen zin van het woord, 
bez(Jrgd - zijn gezelsehap ging immers teniet. 

Toeh kan hij zich verzekcrd houden, dat zijn pogen 
groote waardeering heeft gevonden bij de stre \'ers naar 

, opheffing van ons tooneel. 
De eonneetien, die van Kuyk in Antwerpen had aan-

geknoopt, hebben hem op zijn zilvercn feest evenmin ver-
geten als de vrienden uit de Amstelstad. 

, Wat cen enorme bloemenvracht heeft men op zijn her-
, inneringsdag voor hem geplukt! 

Antwerpen gal aan onze regeeringspersonen een goed 
voorbeeld door offieieele hulde te brengen aan van Kuyk 

- --------- ------------------------ en zijn kUI15t. . 
HENRI VAN KUYK. 

Vvij kumen in ons bondsorgaan vaak Ie laat naar de 
tegenwoordigc gejaagde upvattingen der pers en dit telaat-
zijn kan soms een beweegreden wezen om te zwijgen. oak 
dan wanneei- men Het TOOl/eel besl·houwt als een welkome 
legger voor later of een gids vuor de provineie. 

Al is het reeds veertien dagen geleden en dus in menig 
opzieht oud-nieu\Vs, zoo komt het mij toch voor, dat het 
jubileum-van Kuyk hier vermelding verdient. 

Wellicht heeft Thorbeeke zkh in zijn graf omgedraaid f 
J. V. JR. 

UIT DE MAASSTAD. 
In een kermisgrap deed Rossier Faassen he t publiek een 

recept aan de hand tJm eoupletten in clkaar te flansen. 
Daar kwam in van flauwen kos~ etcn, streng vcrbod van 
zout, cnz., om zoodoende in de gewenschte nare, laffe, 

GII)[,t artiest sehijnt van Kuyk niet te zijn geweest en 
dlen indruk heeft hij bij de enkele malen, dat ik hem zag i 
optreden; ook op mij niet gemaakt. 

I slappe stemmmg te geraken. Het zou ons niet verwonderen, 
wanneer de fabrikanten van /Je onge!oovige Thomas rieze 
wenken gevolgd hadden, want cen treuriger, onbeduidender 
prul laat zich moeielijk denken. Zooals meer bij de Duitsche 
kluchten, is het gr()nd-idee nict onaardig*), maar daarmede 
is ook al het goede afgehandeld. De geschiedenis wordt 

Zijn beste vnenden schijnen er eveneens zoo over te den- I 

ken, hij was meer regisseur dan aClenr, meer werkman en 
denker dan gevoclsmensch of schepper. niet uitgewerkt, neen, de sehrijvers beijveren zieh aileen 

Hij tnlde niet van dien nerveuzen gloed, die anderen 
meesleept en pakt, die bedwelmende artistieiteit, waar de 
kraeht van de van-huis-uit-artiesten in sehuilt. 

Zijn loopbaan beginnende als onderwijzer eerst op een diaeo-
nie school en later in een strafgevangenis te Rotterdam, moet 
hij een anderen aanleg hebben gehad, dan dien ik wo
even bedoelde. Een goede opvoeding en het talent om 
die op anderen over te brengen zijn de grondslagen van 
elk metier. Zij zeggen niets van kunst. 

Dat weet van Kuyk 66k. 
Hierin ligt zijn verdienste, dat hij bij zijn vele goede 

eigensehappen bescheiden en ijverig bleef, wat men van 
volbloed knnstenaars zelden zeggen kan. 

Die beseheidenheid heeft hem bij zijn benefiet niet ver-
laten, wat zeer practiseh is geweest. Hij verkoos Loris 
Ipanoff te spelen uit Sardou's Fedora, een 1'01 van geringe 
beteekenis, omdat het stuk ter wille van de hoofdrol is 
geschreven, hij speelde die rol ook vroeger, 122 malen en 
het schijnt, dat die in zijn emplooi wei bijster goed paste. 

Het licht, dat to en uitging van mevr. Frenkel - -Bouw-
meester in de titelrol. heeft hem ook op den avond van 
zijn benefiet beschenen. 

De hoofdpersoon van het feest kons een stuk, waarbij 

i hun arbeid vol te stoppen met aile toepasselijke en ontoe-
passelijke naar bier en pijpenwalm riekende geestigheden, 
een paar idioten worden den toesehouwer voor mensehen 
opgedrongen, de muffe, vaste tooneeltypen ontbreken niet, 
de verliefde jongeling krijgt aan het slot zi]n bruidje ..... 
en de planken zijn weer verrijkt met een heerlijk kunst-
gewroeht dat in aile Duitsehe theaters met uitbundigen 
bijval wordt opgevoerd en weldra, heel gauw vertaald, 
ook in OIlS landje op het programma prijkt met de gei,lkte 
aanbevehng: LAcH-succEs. 

Het is of er in de laatste jaren een soort wedstrijd wordt 
gehouden, wie het lafste stuk zal schrijven. Telkens hoopt 

, men het laagste punt bereikt te hebben. Mis! Een volgende 
klueht wmt het weer van haar voorgangsters in zouteloos-
heid. En het pubJiek laeht, sehaterlaeht soms, het jubelt, 
het juieht..... Moet men die mensehen benijden of be-
klagen? . . . .. Beklagen moet men zekcr de mooie kunst 
die door zulke gedrochtjes wordt geeompromitteerd, be-
klagen de spelers die aan dergelijk geknoei hun talent 

*) K wade tongen durven zeggen dat het gestoJen is uit een En-
geJsche grap, getiteJd .,. De ?nan zonder hoofd. 'Vreed toevall 
Zander hoofd!! 



59 
--- - - ----- - - ----------,-- --- --

moeten verbeuzeIen, vermorsen, misschien verwateren, be-
klagen ook de directies wanneer zij tot die wankunst hun 
toevlucht moeten nemen, omdat nu eenmaal de mensch 
met enkel van lauwerblaren kan leven. 0, Tivoli, tantae 
molis erat Romallam condere gentem ..... 

De opvoering van De ongeloollige 1 homas was goed, wei 
wat ruw en slordig. In het laatste bedrijf, het beste, ver-
raste de heer Roijaards met een heel aardige charge; ook 
de heer Vall den Heuvel speelde verdienstelijk. Mejuffrouw 
Snijders maakt vorderingen al trekt haar optreden nog te 
veel de aandacht om redenen buiten de kunst en een 
nieuweling, de heer Vermaes, een jong mann eke, deed erg ; 
zijn best en schijnt goede hoedanigheden te bezitten. 

Eysden deze rol niet? Maire is een belangrijk baantje, 
Valmajour hier belangrijker. 

Een schaduw op de vertooning wierp Tante Portal; na 
de verzoening aan het slot verscheurde zij de stemming 
op pijnlijke wijze. Maar verbetering is niet te wachten 
zoolang het publiek - en helaas, niet aileen het galerij-
publiek - juicht bij het: Werda! Deugniet! enz., bij het 
baldadig bederven van de aardige rol door overgrooten 
ijver. 

De Heeren Roijaards en De Vries zuBen met het aan-
staande seizoen Rotterdam verlaten. naar men beweert; 
zij worden opgeslokt door de Koninklijke Vereeniging. 
Voor de Maasstad een verlies, te sterker te betreuren, 
omdat het zachtst genomen twijfelachtig is of zij daar 
zullen vinden wat ze zoeken. Zoovelen gingen dien weg, 
vervuld van de schoonste oIroomen. De droomen bleven 
droomen. zij sluimeren nog. 

Geen officieel benefiet. maar toch een soort eere-avond 
heeft Mejuffrouw Alida Klein gisteren gehad. Zij trad op 

Hoeveel hooger dan die Duitsche kluchten staan toch 
de Fransche! Neem b v. Wzldzall!< (Tete de Linotte). i 
N atuurlijk ook daar veel zots en onbestaanbaars, maar wat . 
is het stuk knap, han dig gebouwd, wat hebben de schrijvers I 

voet bij stuk weten te houden en het onlogische logisch 
weten te ontwikkelen. Champanet, de hoofdrol, is door den 
heer Will em van Zuylen uitmuntcnd gespeeld, een kranige 
creatie. De dames Van Eysden (Celeste) en Van Kerck-
hoven \ Ellllire) ga ven prettig. opgewekt spel, aIleen kon 
het warhoofdje wat minder dramatisch wezen. Om den 
heer De Vries werd braaf gelachen, doch deze opvatting I 

van den Portugees was weI heel vrij! Het is een kluchtspel- ' 
figuur, zeker, maar df'ze Don Ruy Gomar verdiende een 
plaatsje in het circus. Het lastige tweede bedrijf was door 
den regisseur zeer verdienstelijk en scene gebracht. 

I als Koningin louise in Multatuli's heerlijk werk en haar 
talrijke vrienden--· en vriendinnetjes niet te vergeten -
brachten haar hulde door daverend handgeklap en prach-
tige bloemgeschenken. 

De vertooning van Ifet A:attebelletjen kon on!> niet be-
hagen. De Pro"per Block is voor den heer Van Zuylen 
minder geschikt. En mevrouw Van Eysden? Zij werkte 
met haar bekende groote toewijding. zij gaf veel goeds, 
volkomen waar, we ontkennen het volstrekt niet. Maar, 
wanneer Suzanne eens bij het nastukje plaats had genomen 
in de zaal en Fran~oise in Vrouwen-E11lancipatie had zien 
spelen, wat had ze clan vee! kunncn overneruen van deze 
haar goed bekende. Moet een blijspel breeder en zwaarder 
worden gespeeld naarmate het meer bcdrijven telt? We 
gelooven het niet. 

Voor het benefiet van het troetelkindje der Rotterdamsche 
schouwburgbezoekers ging l\'uma ROUlllestal1. Het was cen 
mooie avond, stampvol ell de feeststemming liet niets te i 
wenschen over, maar het stuk is weI wat erg uitgebrtid. 
Talrijke bloemgeschenken toonden opnieuw hoezeer de 
ijver en de toewijding van Mevrouw Van Eysden-Vink 
gewaardeerd worden. Pruttelmeijer z()u kunnen vragen of 
deze elk jaar terugkeerende bloemenstroom niet een beetje 
sleur wordt en misschien zelfs zijn schaduwzijde hecft,ook 
of een onderscheiding ill bepaalde. goed vervulde rollen 
niet op hoogercn prijs zou moeten worden gesteld. Laten 
we hem mopperel. en bopen we liever oat de geudge hul· 
deblijken allen zullen prikkelen tot ernstig streven om ook 
die sympathie te ver,weren en - wat wellicht nog meer 
inspanning kost - haar te behouden. Jeugd en schoonheid 
zijn heel lieve plantjes. maar i;teviger gewassen worden 
gekweekt door studie en ambitie. In dit opzicht is het 
publiek tamelijk scherpziend en tot zekere hoogte draagt 
elke acteur den maarschalkstaf om deze victorie te bevech-
ten in zijn ransel. 

De Rosalie behoort tut de beste vertolkingen van Me-
vrouw Van Eysden. In het begin van het eerste bedrijf 
was zij te dramatisch en de Heer Van Zuylen (Numa) 
te schreeuwerig, in de groote tooneelen gaven beiden echter 
veei moois en het geheel verdient veel lof. 

i-Iortense werd door Mejutfrouw Klein zeer sympathiek 
voorgesteld, vooral in het laatste bedr\if; in de eerste acte 
zouden we nog meer vuur en geestdrift wenschen: "Hor-
tense is zoo jong, zoo levenslustig" (Rosalie. 4e bedrijfJ. 
Valmajour is moeielijk op het tooneel te brengen, maar de 
welgedane figuur van den Heer Van Zuylen Jr. leent er 
zich heelemaal niet toe. V\T aarom speelde de Heer Van 

Bloemen! 
1k zie ze graag. .. dit is een gunstig blijk 
Waar bloemen zijn, is 't leven minder dor ... 

't Was aardig Mejutrrouw Klein die woorden nu te hoo-
ren zeggen. 

Zijn we in't algemeen gesproken geen voo rstanders 
van benefieten die zoo licht voeren tot overdrijving, na-
ijver enz., nu eenmaal dit systeem nog gehuldigd wordt, 
verheugen we er ons in - evenals de visschers: als er 
schepen moeten stranden, dan Iiefst ook op deze kusten - dat 
ook aan ons actricetje een dergelijk feest werd bereid, en nog 
wei: gevraagde voorstelling. Want waar is het begin van den 
cirkel: weinig groote wIlen. weinig ambitie, wemig applaus 
en dan weer, weinig groote wIlen, enz.? Niet versagen, 
nooit desespereeren klinkt heel mooi; wellicht zijn er mid-
delen om lusteloosheid te voorkomen, middelen die krachti-
ger werken dan de best gemeende en sierlijkste preekell. Mis-
schien was deze voorstelling zulk een middel. We lazen 
op een der kaartjes Multatuli's woorden: 

1k stel aan "lien niet denzelfden eisch, 
Maar doe een hoogen eisch aan een minister. 

Verzeld van mooie bloemen, de overdenking waard . 
De opvoering was zeer goed, al leed het laatste bedrijf 

wei een beetie onder de zeer verklaarbare emotie der 
koningin; Mejuffrouw Klein kan dat beter. In de eerste 
acte gaf zij veel moois; we stippen aan haar gezegden over 
Van Weert en het droom verhaal, fijn gevoeld. fraai 
genuanceerd. 

Ais Hanna was Mevrouw Van Kerckhoven-Jonkers 
subliem; het is of haar vertolking tel kens nog wint aan 
gloed en kracht. De Heeren De Vries (Herman) en 
Le Gras (Von Schukenscheuer) speelclen zeer gelukkig, 

i kortom het was een mooie avond, een uitmuntend geslaagde 
combinatic van trissche jeugd en nobt:!e kunst. 

IO Februari 1894. JEAN VALJEAN. 

HET VRIJE TOONEEL. 
Eenigen tijd geleden zijn wij verrast met een veelbelo-

vende mededeeling, die in de meeste bladen in nagenoeg 
de volgende bewoordingen was vervat: 

Te Amsterdam heeft zich een gezelschap gevormd, met 
het doe! zooveel mogelijk oorspronkelijke en moderne 
werken op te voeren. Elk stuk van een beginnend auteur 
zal, als het maar eenigszins geschikt voorkomt, opgevoerd 



worden, om zoowel de pers als het publiek er mede in 
. kennis te brengen en het te laten beoordeelen. De regie 
berust, verzekert men ons, in bekwame handen. Aanvan-
kelijk zal men heginnen met de jongste successtukken, 
omdat wegens onbekendheid met de oprichting van een 
dergelijk gezelschap zich nog geen schrijver heett aange· 
meld. Het personeel bestaat uit dames en heeren, die te 
voren als dilettanten reeds optraden. Het gezelschap zal 
verschillende steden vall ons land bezoeken. De directie 
van Het vrije Tooneel is gevestigd Swelinckstraat 14. 

Aan het opgegeven adres hebben wij een veertien 
dagen gel eden nag vernomen, dat zich na de publicatie 
verschillende schrijvers had den aangemeld. 

Het repertoire bestaat voorloopig uit goede bekenden: 
GaL!otto, Droeve mz"n, Eerloos, Nora en Blanchette. 

De eerste voorstelling zou gegeven worden te Harlingen 
met Zijn meisje komt uit en Em kop thee, op 4 Februari jl. 

N adere bijzonderheden wenschte men nog niet bekend 
te maken; de directie zal liever de indrukken in de pro-
vincie afwachten, alvorens in Amsterdam op tc treden. 

Hoezeer wij elkcn stap in de bedoelde richting toejuichen, 
moeten wij toch verklaren, dat eene poging als thans ge-
daan wordt duor acteurs, die zeker geen ervaring hebben 
van het optreden voor het groute publiek, met een regis-
seur, wiens naam niet genoemd wordt, door een gezeischap, 
riat zich Jliet terstond aan het oordeel van Amsterdam 
durft onderwerpen, zelfs in gewone stukken, ons zeer ge-
waagd voorkomt. In ieder geval, ons land telt wanneer 
het gezelschap blijft bestaan, een troep meer, wat niet 
wenschelijk is, en wanneer de poging mislukt, een aantal 
niet ~eslaagde tooneelspelers meer, die op de arbeidsmarkt 
in dit vak het aanbod weer komen vermeerderen. Het 
is m'Jgelijk, dat het nieuwe gezelschap iets goeds tot stand 
brengt, maar wij zoudp.n niemand willell aanraden op zulk 
een wyze te beginner aan de oprichting van een Vn} 
Tooned. 

UIT HET BUITENLAND. 
Wil men een staaltje aan v)(meelkritiek, zooals die III 

Duitschland wordt geschrcven? De Vossische Zeitung 
bevatte onlangs het volgende bericht: >'In den Koninklijken 
Schouwburg speelde gisteren de heer Adolf Miiller van het 
Thalia-theater te Hamburg Muley Hassan in Schiller's 
Fiesko. De heer Miillcr werkt aileen met zijn lichaam. Hij 
liep als een wezel, maaide met zijn armen door de lucht, 
wiegel de op zijn heenen en vertrok zijn lichaam als een 
elastieken pop. lk verwachtie ieder oogenblik, dat hij zich 
met een van zijn becntjes bevallig achter het oor zuu krab-
ben. Daarbii siste hij de woorden zander ldank of kleur 
tusschen zijn tanden door, modal hij zelfs np kleinen afstand 
dikwijls niet tc verstaan was, enz." 

Dat noemt men in goed Hollandsch: er gcen doekjes 
om winden. 

Dat diezelfde Vossische ZeitulIg niet gemakkelijk is, wanneer 
het geldt een Fransch stuk te bespreken, dat zij niet mooi 
vindt, is Ie begrijpcn. Haar verslag o\'er de eerstc voor-
stelling van Pailleron's Cabotl1ls. dat cenige dagen geleden 
voor het eerst is gespeeld door de Comedie-Fran<;aise, 
begint met de woorclen: »Cabo/z"ns naemt Pailleron zijn 
nieuwe stuk, maar ik vrecs, dat niemand deze benaming 
meer verdient clan hij7Clf." En dan gaat het blad voort te 
betoogen, riat Paillcron de groote trom heeft latcn roeren 
voor zijn werk, dat hij geposeerd heeft door de premiere 
van zijn stuk telkcns uit te stellen enz. De geschiedenis 
van Cabotills, den eigenliJkcn inhoud van het stuk nocmt 
de correspondent der Vossische een Vors/ad/·Melodrallla een 
alter Iheatralischcr RUlllpe!kasftll, het is d'Ennerv, »d. w. z. 
ChariJtte Birch-Pfeiffer met harde kODerml1iiek." En 
vraagt nu een onzer lezers of het billijk i~ een verslag over 
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een Parijsch stuk te zoeken in een Duitsche courant, dan 
herinneren wij aan de woorden van Zola, aangehaald ill 
een onzer laatstc nummers: de Parijsch"! tooneelverslag-
gevers zljn niet onpartijdig, zij schrijven geen afkeurende k:i-
tieken over den man, die zich met eell vroeger werk een wereld· 
beroel11den naam heeft gemaakt, ook niet over den man, 
met wien zij de volgende week te zamen zullen dineeren 
bij een gemeenschappelijken vriend. En toch, wanneer men, 

I na eerst de meening vall dezen Duitscher eens gelezen te 
. hebben, de kritieken der Parijsche bladen aandachtig nagaat, 

dan merkt men heel goed, dat het toch wei ergens aan 
hapcrt. Dan heet het, dat de band tusschen de intrige 
en de Cabotins, die den naam aan het stuk geven, wei wat 
los is, dat de oplossing wei wat gezocht is, en.z. Maar 
daarna vervallen de beoordeelaars weer in den bewonde-
renden toon, en gaan voort te praten over de heerlijke 

I Cabotin-typcn, die Pailleron geteekend heeft. Trol1wens 
onze Duitscher keurt evenmin alles onvoorwaardelijk af: 
Pegomas, een reporter, die secretaris wordt van een candi-
daat voor de kamer en door ziJn handigheid en onbe-
schaamdheid weldra zelf in de plaats van zijn heer gekozen 
wordt en bovendien het Legioen van Eer krijgt, deze Pego-
mas, de ergste Cabutin, wordt in de Vossische een anbe-
taalbare figuur genoemd en het blad voegt er bij, dat de 
Feraudy deze rol onbetaalbaar heeft gespeeld. En nog een 
bewijs, dat de Fransche bladen al zeggen zij het niet, met 
Pailleran's nieuwste werk niet zoo bijster zijn in genomen, 
vinci en wij in de wijze, waarap de schrijver voortdurend 

I worcit aangeduid: de auteur van Le monde ou 1'011 s'enrtie 
heet het bijna voortdurcnd, soms ook: de schrijver van 
La Souris. Is het niet als wilde men den roem door Pail-
lerull met vroegen; stl1kken behaald, weer in herinnering 
brengen, om hem zoo te kunnen vonrstellen met den glarie-
schijn, dien zijn nieuwe werk hem niet zou bezorgen? 

j. K. Jr. 

BERICHT. 
De Raad van Bijstand der l\Iaatschappij »Apollo" deelde 

ons eenigen tijd geleden mede, dat tengevolge eener ernstige 
heeschheid des heeren Chrispijn, waardoor de repetitien 
niet haar gewoon verloop konden hebben, de voorstelling 
ten voordeele der Maatschappij ~Apollo" van »de Markies 
de Villemer" in de kleine zaal van het Paleis van 2 Februari 
tot 21 Februari a.s. is uitgesteld. 

De inteekening voor cieze voorstelling blijft alsnog open-
gesteld, terwijl de lijst daarvoor op aanvrage van het Bestuur, 
bestaande uit de heeren H. Th. Eoelen, voorzitter, W. A. 
van der Mandere, penningmeester, en M. Merens. secretaris, 
aan belangstellenden wordt toeg-ezonden. 

ADVERTENTIEN. 

Heden verscheen. 

DE TOONEELKIJKER, 
KORTE TNHOUD 

- VAX -' 

Zeventig' be1'oenule Opera!!"",. 

Prijs gebonden /1.25. 

Hilmi eN!. DE ERVEN LOOSJES. 
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Verschijnt den 18n en 15en van iedere maand bij TH. A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen dit Tijdschrift 9 ra ti s. 

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste I6 afieveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., PRINSENGRACHT 949. 
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}1AAR T 1894. XXlIIe J AARGANC,i:. 

IN H 0 U D. 
Officieel gedeelte: Vergadering van het T [oofdbestuur. - Het 

LeeScomite. 
Niet Officieel gedeelte: J. Vriesendorp Jr. , Uit de Amstelst"d 

(De Ong-eloovige Thomas, Matinee Sophie Bos). - Tean Valjean, 
Uit de Maasstad (Der Vrouwcn Vriend, lloningel1) . · - J. K. Jr. , 
Uit het Buitenland. - J. V. Jr., Het Verval. - J. K . Jr., De 
Rechtba"k op het Tooneel. - Ingezollden: D. 11. Joosten, De 
Tooneelvereeniging. - Bericht. 

I 

I moeten worden ingezonden bij een der ondergeteekenden 
il onder pseudonz'em met opgave van een adres waarheen 

eventueeI de correspondentie gericht kan worden. 

I Februari 1894. MARCELLUS EMANTS, 
Parkstraal IOa, Den Haag. 

I i M. B. MENDES DA COSTA, 
1 ___________ .... __ p._r_z'n_s_e_n_g_r_a_ch_t_7_2_4_,_A_m_s_te_l_d._a_IIl_' 

-~_-_-_ -_-__ -_-_-_-_-_--O-f-fi-c-i-ee-l-_-g-~-d ~-ee-l-t~-.. _- .-_-._-. -__ -__ -.-_ -_-_- _-.-_-_ : __ ___ ___ N iet~~~fi~~e.e_l_~_~~elte_. ___ ._ 

Vergadering van het Hoofdbestuur. 
Op de vergadering van het Hoofdbestuur van Zondag 

4 Februari j. I. werd o. a. medegedeeld, dat er geen aan· 
vragen waren ingekomen van Tooneeldirecties of artisten 
om in aanmerkillg te komen voor de subsidie, door d e 
laatste Aigemeene Vergadering bestemd voor de opleiding 
van een regisseur. 

Voorts waren ingezonden eenige gcgevens voor de 
samenstelling van eell c.atalogus van N ederlandsche tooneel-
memorabilia. Het leescomitc deed verslag van zijn werk-
zaamheden; met genoegen constateerde het, dat het gehalte 
der ter beoorcleeling ingezonden stukken in den laatsten 
tijd zeer verbeterd was. De subcommissie tot voorbc-
reiding van een llIodelvoorstelling bracht rapport uit over 
haar bemoeiingen; zij were! cloor de vergaderinfi diligent 
verklaard. Ten slotte werd bepaald aan de a. s. Algemcene 
Vergadering eenige kleine wijzigingen in het Reglemcnt 
der Tooncelschool voor te stellen. 

AMSTERDAM, 

Februari 1894. 
De A~'iellleene Santmis 

C. I. VINKESTEIJN. 

HET LEESCOMITE. 
De stukken De iVo!e1lvlz'et en Vall lIlets z'e!s zijn afgekeurd. 
Ingekomen is Em geriw(}llgm hltwelijk, tooncelspel (?) in 

4 bedrijven. 
Het Leescomite wijst er nogmaals op dat de stukken 

I 
I 

UIT DE AMSTELSTAD. 
Al sedert cen paar maanden leven we in een periode, 

die men deftigheidshalve een tijdperk van fusie wu kun-
nen noemen, doch clie men verstaanbaarder, alhoewel min-
der gekmscht, met een "warboel" zou kunnen vergelijken. 

V crschillende bladen en minder open bare uitingen der 
publieke opinie hebben ons in de batste weken al heel wat 
tegenstrijdige berichten gebracht. 

Het tenietgaan van bestaande gezelschappen, herlevende 
in een anderer, vOrln, de opric.hting van nieuwe groepen 
met vooruitstrevende bcdoelillgen, hct aanwerven van gras-
groene krachten en het verplaatsen van beproefde acteurs, 
de verkoop en het te huur aanbif'den van Schouwburgen, 
dat alles heeft herhaaldelijk stof gegeven tot entre-filetjes 
op vandaag um ze morgen weer tegen te spreken. Hier-
van lijkt mij het belangrijkst, dat Rotterdam ons een.groote 
con curren tie schijnt te zullen 83ndoen, nu de hecren Le 
Gras en Haspels den Artis-Schouwburg geregeld zullen 
bespelen en de heercn De Vos en Van Korlaar ook van 
tijd tot tijd weer hier zull en kamcn. Dit moge voor de 
Amsterdamsche gezelschappen minder aangcnaam zijn, het 
publick heeft (0. a. bij KOllil/gen) getoond klaarblijkelijk 
zeer vccl belang te stellcn in vertooningen van Rotterdamsche 
gezelschappen. H et kan een spoorslag zijn voor dc onze om 
het hoofd omhoog te honden en de intellectueele meercler-
heid van Amsterdam, die men zoo gaarne beweert, te 
bewijzen. 



De mededinging kan niet anders dan in het belang der 
kunst zijn, ook al moesten bestaande gezelschappen er door 
te gronde gaan of de moed daardoor ontzinken aan hen, 
die plannen VOOI het oprichten van nieuwe koesteren. 

Moge uit de fusie een edele wedstrijd ontstaan om het 
beste te leveren I 

Dan kan daartegenover het wissel en van standplaats 
door enkele acteurs niet dan van bijkomstig be lang zijn. 

We zullen den heer Poolman aan Rotterdam moeten 
afstaan, dat ons den heer Royaards, misschien nolens volens 
uitlevert, zonder zich op een strafbepaling te kunnen 
beroepen. 

Vreemde ruil! 
In de plaats van den grappigen, humoristischen karak-

tt:rspeler een Shakespeare-vertolker. Het Nederlandsch I 

Tooneel, dat den heer Royaards engageerde, doet oos 
watertanden naar het beste, het edelste wat er te geven valt, 
temeer nu het den heer Claus behield. 

Hier werd in elk geval een overwinning behaald. het 
zij door de Koninklijke Vereeniging op den heer Clous, 
hetzij door Clous op zichzelf. . 

Het zou onwellevend zijn nader op deze kwestie in 
tegaan, maar ieder moet dankbaar zijn, dat hier kennelijk 
het artistieke doe! hooger is gesteld dan bedoelingen van 
dezen of genen. 

De overige wijzigingen in personeel ga ik met stilzwijgen 
voorbij. 

Onzekerheid omtrent al hetgeen er geschreven en ver-
te!d wordt, zij hier mijn beste verontschuldiging. Min of 
meer althans schaar ik mij in dezen draaikolk van allerlei, 
aan. de zijde van De ongeloovige Thomas. 

Thomas in triplo. 
Zoo gaarne had ik U den Amsterdamschen tweeling 

bespaard - een van de broerties is inmiddels bij van Lier 
overleden - en aan den Rotterdamschen Thomas in ons 
vorig nummer de ruimte gelaten, die hem zoo van harte 
gegund is, maar de Thomas van den Salon steekt, nu weer 
in het Paleis, nog z66 brutaal den kop in de hoogte, boven 
ai het gewar van zijn omgeving uit, dat ik hem niet meer 
kan negeeren. 

Waar hij verschiint doet hij de menschen zoo onbedaarlijk 
lachen, dat het toch eigenlijk een lust is. 

Het lachen namelijk, want ik neem aan, dat het begint 
in den engelenbak en dan trapsgewijze u tot in het balcon 
aangrijpt. 

Ge geeft u geen rekenschap meer van UW opgewektheid 
en het is mogelijk, dat ge lacht - omdat de anderen u 
daarin zijn voorgegaan. 

Dan is er voor ons in het stuk aileen een trapsgewijze comi-
citeit, zooals men zich amuseert met het gezicht van den 
boer, die zich in het paardenspel om. de clowns vermaakt. 

De lezer bespare mij goedgunstig een ern stiger beschou-
wing van dit stuk of bijvoorbee!d een vergelijkende studie 
der beide bezettingen. 

Zoo neme hij er genoegen mee. dat ik mij niet uitlaat 
ov~r de vraag of Schulze dan weI van Westerhoven zich 
beter heeft ingedacht in het karakter van den titelrol, hij 
vergeve mij, dat ik niet beslist meld of Jacq. de Boer. dan 
wei Ternooy Apel de beste der twee levensverzekerings-
agenten is geweest. De ongeloovige Thomas is er nu een-
maal, wie er meer van wil weten, leze de bladenr de Ber-
lijnsche sedert 17 December 1893. de onze van het begin 
van Februari, is hem dit te dor, dan ga hij het stuk zien, 
hier of in Rotterdam, woont hij te ver van deze plaatsen 
af, welnu dan kan hij van zijn schouwburgbestuur misschien 
iets gedaan krijgen, want het Jigt beslist in de toekomst 
van Thomas I, II of III am een der dankbaarste kermis-
klanten van I~94 te worden. 

Matinee Sophie Bas. 
(18 Februari 1894.) 

De kranten hadden door mede te deelen, dat mej. Bos 
zander emplooi was, min of m<::er onkiesch, het karakter 
van liefdadigheid aan deze morgenvoorsteiling gegeven en 
de namen van Louis Bouwmeester en C. J. Schulze hadden 
\'oor het overige, zooal niet voor het voornaamste deel, 
de aantrekkelijkheid ervan zoozeer verhoogd, dat de groote 
zaal van Odeon gehee! gevuld werd door belangstellende 
toehoorders. 

Een matinee dramatique, zooals deze ochtendvertooning 
in volslagen Fransch werd genoemd, heeft v66r, dat men 
niet vennoeid is van het dagwerk en dus £cherper 1100rl 
en ziet dan's avonds; ook het blanketsel kan niet zoo dik 
worden opgelegd en de toiletten kunnen minder verdragen. 

Wie een matinee geeft verzorgt haar dus met nog iets 
meer aandacht dan een avondvoorstelling verdient. 

Er was een publick, dat de kunst van zeer nabij gade-
slaat, niet de pretmenschen gorden zich om halftwee in 
den morgen reeds tot het bijwonen van dramatische 
kunst aan. 

Daardoor is het waarschijnlijk gekomen, dat men niet 
hoorbaar ontevreden is geworden en dat met be~chaafde 
kalmte nota werd genomen ten eerste van het niet optreden 
van Bouwmeester, die van schorheid niet kon spreken en 
een briefje had geschreven en ten tweede van het achter-
wege blijven, om »bekende" of »bepaalde" redenen van 
De zeifmo(}rdmaar van Piet Paaltjens, voor te dragen door 
Schulze. 

De eene zoowel als de andere teleurstelling gaf gegronde 
stof tot ontevredenheid en vooral de laatste was de aan-
leiding tot veronderstellingcn, die men naar het schijnt, 
juist had willen vermijden. . , . 

De indruk van de matmee heeft 11leronder zeldzaam 
geleden. 

WeI was het programma innerlijk en uiterlijk goed ver-
zorgd, ook werden de geleden teleurstellingen zooveel 
mogelijk vergoed. maar wat ik er zoo vurig gehoopt had 
te vinden, ontbrak. 

Voor jonge . acteurs en actrices is het meestal zeer 
moeilijk eell eenig~zins belangrijke rol machtig te worden 
bij het gezelschap, waaraan zij zijn verbonden. Eens - op 
17 September 1890- is het aan Alida Klein bij hooge 
O'ratie vergund geweest. tel' kermis van's Hertogenbosch, 
Louise uit Vorslenschool, welke rol zij ook nu van tijd tot 
tijd vervult, te spelen, maar dit is wellicht eeo unicum. 

Ais regel voor de jongeren slechts het uitschot. Daar-
door blijft hun licht - als het er is - onder de korenmaat. 

Wat zou nu meer zijn aangewezen op deze matinee, 
dan dat de jonge actrices, de dames Sophie Bos en Joh. 
Wertwijn, haar licht eens Rink hadden laten schijnen in 
een paar moeielijke fragmenten. uit verscheiden tijdperken 
der kunst,. om aap dit bijzondere, mag ik zeggen elite-
publiek, eens duidelijk te bewiizen, dat zij iets beters machtig 
zijn, dan wat haar gewoonlijk wordt opgedragen? Hun 
pogingen zouden ook bij mislukking zijn gewaardeerd als 
een uiting van bijzonder goeden wi!. 

N u zijn we helaas nog even wijs. 
Sophie Bas trad op in Em les (Alfhild Agrell) een Zweed-

schen dialoog en in Het wonderkind een grapje van Ludwig 
Fulda, beiden in een bedrijt ell betiteld met den veel te 
wijdschen naam van blijspel; zij droeg voor: Blonde loHm 
(Fiora della Neve), Em morgen b!j de duinen (de Genestet), 
Klachle der Princesse van Oranjen over', Oorlogh vool' 's Her
togenbosch (P. C. Hooft) en Siervend jaar en Leven van 
Helene Swarth. 

Alles goed en weI. Er was eenvoud en distinctie in spel 
en voordracht, enkele momenten waren zeer goed, maar 
voor haar eigenlijken tak van dienst, de dramatische Kunst. 
was het niet belangrijk genoeg en omtrent haar capaciteiten 



in die riehting heeft de declamatrice-aetriee ons in het 
onzekere gelaten. 

~Iej .. Wertwijn reeiteerde: Olldine (Prudens van Duijse), 
R~toert;e (van Zeggelen), Teleurstdling (Mevr. David) en 
Een kennzsfflaking (Mme Thenard). H aar rolletje in Het 
wonderkind had hoegenaamd niets te beteekenen. Zij 
maakte het dus nog erger dan mej. Bos in zake haar kunst 
en in haar voordraeht bovendien niet beter. 

Het laatste stukje, uit het Fransch, droeg zij te wild en 
te opgewonden voor, het seheen veeleer dat een frissehe 
boerenmeid een dwaze historie met een boereniongen ver-
telde, dan dat een Parisienne een los en geestig verslao-
gaf van een goddelijk ridieuul figuur, in de loge van ee~ 
sehouwburg door haren aanbidder gem·'akt. 

Mij dunkt, deze dames hebben het aan zichzelf te wijten 
als men haar geen belangrijke emplooien toevertrouwt en 
wanneer zij dit willen logenstraffen, laat haar dan een 
heuschelijk-dramatieke ochtendvoorotelling aanbiedell aan 
het Amsterdamsehe publiek, dat weI gaarne opllieu \\. zal 
komen luisteren. J. V. Jr. 

UIT DE MAASSTAD. 
In den Tivoli-sehouwburg ging Der Vrouwen Vnfmd, van 

Dumas fils, een in ons land nagenoeg onbekend werk van 
dell a,eestigen eauseur. De heer C. F. van der Horst had 
voor cen vlotte overzetting gezorgd. Liever had den we in 
dit door en door Parijsehe stuk niet over lien/jes hooren 
praten; en was het een vrijheid die de Heer Roijaards 
zieh veroorloofde, toen hij van eomprometteeren sprak, of 
seh.reef de vertaler het woord zoo? Maar dit zijn kleine 
klemlgheden; de vertaling, behalve vall den titel, mag 
als zeer verdienstelijk geprezen ·Norden. 

Het sueces van tAmz- des Femmes was ontmoedigend 
gering, hetgeen bepaald te betreuren valt, want kan men 
het tooneelspel uit den tijd, breedsprakig en vermoeiend 
overladen sehelden, het blijft een genot zieh te verlustigen 
aan het sehitterende vuurwerk van paradoxen, brutale 
waarheden, geestig woordenspel en vernuftige wendingcn. 
Wij hebben althans de vertonning met groote belangstelling 
gevolgd en meenen, dat met eenige reclamc verdere op-
voeringen nog heel wat publiek kllnnen trekken. Maar 
bijna uitsluitend domme Iduehten keurt mell eenige slagen 
op de groote trom waardig! Missehien denkt de directie 
aan den goeden wijn, die geen krans behoeft; op tooneel-
gebied lijkt ons dat spreekwoord evenwel niet bijster juist. 
Een zweep zou nog toepasselijker we zen dan een tram, 
maar als verboden wapen gauw geconfi,'''eerd worden. 

Ja, het is heel jammer, dat niet meer personen Del' 
Vrouwen Vrzend gingen zien, want al trapt men het stuk 
onmeedoogend in een hoek, aileen het spel van den Heer 
Roijaards is een gang naar den Schouwburg overwaard. 
De hoofdrol, De Ryons, verpletterend lang, is buiten kijf 
een mooie triomf voor dezen knappen artist; zeer beschaafd, 
uitmuntend rolvast (hier waarlijk geen kleinigheid!), fraai 
schakeerend, los en vrij zich bewegend, ketende hij van 
het begin tot het einde de aandaeht. Wij stellell deze 
vertolking naast het beste dat de Heer Roijaards geleverd 
heeft en waardeeren dat hij, voor zoover het in dit stuk 
mogelijk is, een mensch heeft laten zien en niet den rai-
sonneur als een spreekmachine met woorden en denkbeel-
den deed goochelen. Zijn taak was te zwaarder, omdat 
hij door de dames zeer onvoldoende werd ter zijde ge-
staan; enkelen bewezen niet het geringste begrip van hun 
1'01 te hebben. En de toiletten !! Zelden, gelukkig! z<'_gen 
we zooveel gebrek aan smaak tentoongespreid. Tegenover 
dergelijke partners Pami des femmes te spelen, dat is heel 
moeilijk en het te doen zooals Roijaards het deed, dat is 
kranig. Bravo! 

De Reer Erfmann was als De Montegre bizonder goed 
op dreef, al is de rol hem te machtig; de Heer Holkers 

(nes Targettes) had zieh een mooien kop gemaakt en de 
Heer Van Warmelo \,De Chantrin) zeurde heel vermakelijk 
over zijn baard en het 1'Ooken. 

* * * 
LfS Rots van Jules Lemai'tre is eveneens door den 

Heer Van der Horst vertaald, lang niet zoo gelukkig als 
het hierboven besproken stuk; we hoorden het leelijke 
moordenanrsler, gt/roosten voor trooslen, had geweesl, het 
Duitsch klinkende onde,'kennen, enz. Een zonderlin cy meng· 
seltje van vervelende en pakkende tooneelen; ee~ reeks 
duo's; een drama dat iets nieuws belooft en eerst goed 
wordt wanneer het in het ouderwetsche sop terugtuimelt; 
bijna in elk bedrijf een goed slot, zn het midden, daarna 
een paar tooneelen die den indruk trachten weg te doeze-
len; ,holl~, vormen, in plaats van personen, maar heel 
han dig zoo gekozen dat e!ke toesdlOuwer ze naar eigen 
smaak kan volstoppen; een kinderachtig gebruikmaken van 
voorvalletjes uit de nieuwere geschiedenis terwijl het too-
neelspel omstreeks het jaar 1900 speelt; de arbcid van een 
stukken-maker, niet van een kunstenaar. 

En niettemin hebben de Vereenigde Rntterctamsche Too-
nee listen, naar onze meening, verstandicy gehandeld met 
KOllillgm (waarom niet het meer algem"'eene en juistere 
woord Vors/en gekozen?) op te voeren. Het onderwerp 
is een soort mode in de letterkunde op het oogenblik en 
nog al gewild; velen vinden het pikant in het doen en 
laten van zulke hooge heeren te worden ingewijd (!) en 
onder de vaan van de kunst dwaalt men ongemerkt naar 
de draken, aan welke reeds zoo menig gekroond hoofd 
den glans van zijn kopbedekking heeft moeten leenen, 
naar de draken, waarvan het publiek meer houdt dan het 
ronduit durft bekennen, dan het vermoedelijk zelf weet. 

Daarbij stonden de kansen voor sueees hier gunstiger 
dan te ... Parijs, waar vorsten voor een goed dee! museum-
artikelen zijn geworden en waar men een oproerig juilende 
menigte die de gebouwen dreigt te bestormen en den boel 
kort en klein te slaan, zoo'n zeldzaamheid niet zal vinden. 
Verder is Kom'n.Ren een kostuum-stuk en een noviteit in 
deze sehrale tijden. Waarlijk, welke bedenkingen men ook 
tegen het drama moge opperen, de keus was alleszins ge-
reehtvaardigd en zelfs te prijzen. 

In Alfanie dan regeert de goede, oude koning Christian, 
door den Heer D. I-Iaspels mooi voorgesteld. Hij gevoelt 
zich te oud voor het staatsbestuur en benoemt tot regent 
zijn zoon Herman (de Heer Tartaud), een oopraktiseh 
jongman, gevernist met vage denkbeelden van volksvrijheid, 
slap groeje der beschouwingen van koningin Louise in 
Vorslenschool. Prins Herman, over wiens plannen de oude 

koning al dadelijk ongerust is, staat verder onder den in-
vloed van de schoone Frida van Thalberg (Mejuffrouw 
Klein), een nihilistisehe dweepster, die bovenbedoeld ver-
nisje gelegd heeft en den prins bliift aanvuren voor alles 
de vriend van het verdrukte volk te wezen. Zij zijn innig 
aan elkander geheeht, een reine, nobele liefde. Meest 
tegenover Herman staat zijn vrouw Wilhelmine (Mevrouw 
Van Kerckhoven-Jonekers), als vertegenwoordigster van 
het oude koningschap bij de gratie Gods, het volk be-
schouwen de als een onmondige massa die overheerscht 
moet worden, en vast besloten de kroon van Alfanie voor 
haar zoon te verdedigen. Zij heeft haar eehtgenoot lief, 
maar de vorstin komt in de eerste plaats. Verder ont-
moeten we nog den tweeden zoon van Christian, prins 
Otto (de Heer De Vries), een verloopen sujet, die zijn 
leventje wijdt aan het spel en de vrouwen. Zoo wordt 
in het eerste bedrijf de toestand aangegeven: de dalende 
zon van het koningschap, een moede grijsaard, een nobele, 
maar wilszwakke prins, diens ellendige broeder en tenger 
zoontje, prinses Wilhelmine door haar pal staan voor het 
oude dreigende den ondergang te verhaasten. De avond-



schemering valt en Frida droomt van een nieuwen dag, 
van een vrij en gelukkig volk, mooi maar heel vaag. 

Met moed is prins Herman aan den arbeid getogen, 
maar het gelukt hem niet den tegenstand der bezittende 
klasse te overwinnen, en tel kens neemt hij an(kre ministers. 
Zijn kieswet wOrtlt verbleekt tot een schijn-vertooniag (0, 
minister Tak, we schrijven 1900! Wil Lemaltre hier vOor 
ongeluksprofeet spelen ?), en het volk mort en w"rdt onge 
duldig. Een groote betl)oging zal uitdrukking geven aan 
de heerschende ontevredenheid ell zonderling genoeg 
treedt nu Herman op, doende wat tegenwoordig !log de 
burgemeester als hoofd cler politie doet, n.1. optochten, met 
of zander vlaggen, toelaten of verhinderen. Men kan zijn 
grooten ijver bewonderen. de goede man bemoeit zich met 
alles! De meest mogelijke vrijheid heeft hij bevolen, maar 
de berichten worden steeds ongunstiger. De oproervanen 
zijn ontplooid en aan het hoofd de r bende trekt een volks-
menster, die Herman juist op verzoek van Frida genade 
heeft geschonken. De menigte nadert het paleis en wil 
het park binnendringen. Doof voor de beden van zijn 
vrouw, laat de prins de poorten openen. Daar worden 
st~enen geslingerd naar het vertrck van zijn zoon, het op-
roer is volkomen. Nu zal Herman ha-ndelen; ze hebben 
het zelf gewild, de redelooze bees ten ! De trommen wor-
den geroerd; een geweer-salvo knettert en doet de menigte 
uiteenstuiven; dooden en gewonden, waaronder vrouwen 
en kinderen ..... En de dwaze prins, vergeten dat regee-
ren vooruitzien is, waagt het. zijn vrouw. die hem voort-
durend gewaarschuwd heeft, verwijtend te vragen, of z(~ 
nu tevreden is. nll zijn kroon met bloed bezoedeld is! 
Men moet het hooren om het te gelooven! 

Het bedrijf, dat bij het geweer-salvo had moeten eindigen, 
gaat steeds voort. Prinses Wilhelmine is ontroerd neerge-
zonken en poogt zich met haar man te verzoenen. Her-
man beweert dat het oogenblik daartoe slecht gekozen is; 
hij is bell van het staatsbestullr en zal tijdclijk rust en 
vrede zoeken op een zijner Iandgoederen. Daar bevindt 
zich Frida van Thalberg! Dat weet Wilhelmine; Otto 
IlCeft het haar medegedeeld, om zich op zijn broer, die 
hem lintjes weigerde, te wreken. Herman gaat dus naar 
Frida, naar zijn minnares, naar haar mededingster! Zij 
slingert het hem in het gclaat . Herman bezweert dat 
Frida zijn minnares niet is en snelt driftig heen. Wilhel-
mine zal hem volgen. 

En hiermede eindigt, Goddank! de korte, kindenll:htige 
regeering van den onhandigen regent. De derde acte is 
gewijd aan het romantische . We zijn op het buitengoed, 
waar Frida vertoeft. Eerst maken we kerll1is met den 
trouwen Gottlieb (de Heer J. Haspels) en diens knappe 
maar lichtzinr.ige kleindochter Kate (Mevrouw Van Eysden-
Vink), die weldra door prins Otto zal verleid worden. 
Dan verschijnt Frida in opgewonden stemming Herman's 
komst verbeidende. Een brief brengl haar een ontzettende 
mededeeling. Herman is na het oproer vogelvrij verklaard 
en zij is aangewezen om het vonnis te voltrekken. Zij 
haar vriend dooden, nooit! Maar zij zal hem redden, 
zander de verplichtingen 2.an haar partij te verzaken. De 
prins komt in moedelooze stemming. Frida troost hem. 
Een mooi liefdes-duo voigt. Herman dringt aan, zij wei-
gert, maar wil hij veriaten en vergeten wat hem zoo zwaar 
drukt, wil hij met haar vluchten, ver, ver weg, ja dan zal 
Frida de zijne wezen voor eeuwig . Bezwijmeld door haar 
hartstochtelijke innigheid en meer dan ooit onder baar 
magnetischen invloed, sternt Herman toe. Hij heeft haar 
lief, hij zal de booze wereld ontvluchten, hij wil slechts 
zijn en leven voor haar. Frida heeft haar doel bereikt. 
...... Daar zien de gelukzaligen op .... " Wilhelmine 
staat tegenover hen, een revolver, die ze op tafel yond 
liggen, in de hand. Een kreet van ontzetting. De ge-
liefden willen vluchten. Een schot. Herman stort ont-
zield ter aarde. 

Deze derde ?cte, niet zeer oorspronkehjk, maar knap 
gd)ouwd in het tweede gedeelte, is door Mejutfrouw Klein 
Illooi gespeeld. Dat de dweepster te weinig naar voren 
treedt, is niet haar schuld: die motieven zijn te zwak aan-
gegeven. Maar tegenover Herman. in het schilderen van 
cen tuekomst vol liefde en geluk, wist zij tonen te vinden 
die van hart tot hart gingen. Ook de Heel' Tartaud, di~ 
;ds zonderling bestuurder met zijn figuur soms geen raad 
wist waarachtig geen wonder! - sprak met veel 
\\'armte *). Mevrouw Van Eysdcn was een aardige Kate, 
zoowel in uiterlijk als in spel, en de Heer De Vries, hoe-
weI veel te scherp gegrimeenJ, stond haar goed ter zijde. 
Het zonderlingst in dit bedrijf is weI het eerste optreden 
\'an prinses Wilhelmine; haar lange ontboezemingen in de 
kamer van Fnda zijn in hooge mate onwaarschijnlijk; erg 
gezocht is ook het tooneeltje tusschen Freule van Thalberg 
en Gottlieb (door den Heer J. Haspels met zijn eigen-
aardig talent voorgestclcl). 

Er is intusschen een heele opruiming gehouden. Herman 
hebben we zien vallen en in het begin van het laatste 
lledrijf vernemen we, dat Frida zicb uit liefdeswanhoop 
in den vijver heeft gestort en Otto door Gottlieb is neer-
geschoten na zijn rendez·vous met de !!looie Kate. Drie 
<looden, het wordt nogal drakerig, niet waar? De oude 
koning ondervraagt Gottlieb en zijn kleindochter; door een 
tweetal oude tooneel-trucs, de een van zijn vinding, de 
;tnder een toevallige toevaJligbeid, komt hij achter de waar-
heid. Hij laat den houtvester met Kate vrij en koopt hun 
stilzwijgendheid. Daarna rlwingt hij diep geschokt Prinses 
Wilhelmine tot bekentenis. Die bekentenis is een mooi 
gedeelte en wordt door Mevrouw Van Kerckhoven, in de 
andere bedrijven niet zoo gelukkig, met groote innigheid 
vertolkt. Zij wist, dat een koningin niet als een gewone 
vrouw aanspraak kan maken op liefde; zij had er in berust, 
:11 hield zij zielsveeI van haar echtgenoot. Maar toen zij 
zag, hoe Frida haar niet aileen haar man wilde ontrooven, 
maar hem ontrouw predikte aan zijn kroon, die kroon 
welke zij gezworen had met al haar krachten te verdedigen, 
toen was ze Your niets teruggedeinsd. Zij had Frida willen 
treffcn , dell onzaligen invloed waaronder haar man stond 
willen vernietigen; Herman had zich voor haar geplaatst, 
hij was gevallen. En nll vraagt":ze haar vonnis. 

Cbristian heft haar op. Hij laat het jonge prinsje als 
koning nitroepen en benoemt tot regentes haar die getoond 
heeft dat zij de kroon boven alles weet te beschermen. 
boven alles en zoo noodig ten koste van alles. 

Fraa i tot hier en stellig het nobelste denkbeeld in het 
gehecle dr<lma. 1'raar de schrijver is niet tevreden; het 
prinsje moei met zijn gouvernante nog even binnenkomen, 
een zegenwensch in olltvangst nemen en het volk buiten 
moet nog even juichen; er moet geprobeerd worden den 
goeden indruk van het werkelijke slot en zeer mooie slot 
te verzwakken. 

Zooals we. begonncn: Les Rois lijkt ons cen zanderling 
mengseltje, een meening die we helJben getracht nader aan 
te dlliden, terwijl we een andere wijze van behandeling 
volgden dan we gewoon zijn. In het mengseltje zal wel 
leder wat van zijn gading vinden en in de vertooning is 
ook nogal veel goeds, al biedt het drama door zijn slappe 
karaktel teekening slechts aan weinigen gelegenheid iets 
bepaald moois te laten zien. Maar die weinigen hebben 
van de gelegenheid gebrnik gemaakt, voor zaover het bin-
nen hUll krachten lag. Met vorstelijke pracht gemonteerd 
(wat men hier niet \'erlangen mag) had de indruk grooter 
kunnen wezen, doch dat er geen majesteit straalde van 
het tooneel, is de groote fout van hem die /(oningen dacht 

*) Ilet spel aan het slot klopte niel mct het verhaal van Prinses 
Wilhelmine in het laatste bedrijf. Waar schuilt de schuld? 



te kunnen schrijven, .doch te ver beneden zijn onderwerp 
stond. De toegang tot het paleis werd hem ontzegd; 
toen heeft hij door de ramen naar binnen gegluurd. 

20 Februari 1694. JEAN VALJEAN. 

UIT RET BUITENLAND. 
Sarah Bernhardt heeft van het stuk, waarmede zii hare 

~iellwe loopbaan in . de Parijsche tooneelwereld beg~nnen 
IS, slechts weinig pleizier gehad: zooals zich reeds spoedig 
liet aanzien, behaalde Les ROls in de Renaissance nict meer 
dan een ' sucd$ d'estime. Groot succes rlaarentegen voor 
Phedre, dat de wereldberoemde actrice weer zeldzaam mooi 
moet hebben gespeeW; veel bijval ook voor fa Dame aux 
Came/ias, indertijd zeker rle mooiste rol van Sarah Bern-
hardt, dat terstond te voorschijn gehaald is. loen Les Rois 
minder publiek trok. Intusschen werd lzey!, het nieuwe 
stuk, dat thans sedert eenige weken dagelijks wordt ge-
speeld, ingestudeerd. Over lzev!, een drama in vier be-
drijven, door Armand Silvestre' en Eugene Morand, wordt 
zeer verschiIlend geoordeeld: Sarcey zerrt ervan, dat het 
blijkbaar geschreven is om Sarah in aile ~nogelijke posilies 
te do en uitkomen en schitteren, en dat het als stuk met 
deze bedoeling minder beteekent, dan de handig in elkaar 
gezette exportdrama's van Sardou : Tosca en vooral Theo
dora. Anderen oordeelen guns tiger : het zijn vooral zij, 
die de inkleeding van het stuk, de hooge, verheven ge-
dachten, die er in geuit worden, den mooien vorm be-
wonderen. De inhoud is de volgende: Izeyl, de beroemd-
ste courtisane uit Kaplavastou, wordt hartstochtelijk bemind 
door den jongen prins Scyndia, die voor de schoone 
»marchande de sourires" aIles over heeft, zoo zelfs, dat 
hij uit den tempel van Khali, den heiligen drievoet steelt, 
waarop het eeuwige vuur brandde, aileen om hem aan 
haar voeten te leggen. Het volk, dat verneeml, welke 
heiligschennis ter wille van de aIles betooverende Izeyl is 
gepleegd, wil haar steenigen: Izeyl wordt eehter in Le-
seherming genom en door de prinses H<lrastri, Scyndia's 
moeder, tevens de moecler vall den nieuwen koning Sid-
dartha, dIe Izeyl zelfs een reehtvaardige straf niet waard 
aeht. De eourtisane buigt het hoofd onder deze belecdi-
ging, maar zweert, dat zij zieh op Harastri, welke zij niet 
kent als de moeder van Seyndia, zal wreken, dom de liefde 
te winnen van Siddartha, den jongen koning. Maar Sid-
dartha is geen gewoon mensch: hij IlCeft even als koning 
Herman in Les ROl's, Vf~el nagedacht over aile menschelijke 
ellende en hoopt, dat hij, door goed en wijs te regeeren, 
veel van dcze eIlende zal kunnen verzachten. Maar bij 
zijne kroning wijst een priester, een »yoghi", hem op zoo-
v~el smart, die geen mensch kan lenigen : de ongelukkige, 
dIe met millioenen anderen honger lijdt; die andere, die 
een ongeneeslijke ziekte heeft: een derde, die zijn dier-
baarsten, eenigen bloedverwant heeft verloren, kunnen 
door hem, den koning, niet worden geholpen. Dan be-
sluit Siddartha, dat hij niet als koning over een groat land, 
maar als priester van een godsdienst van zachtheid en 
onderwerping zal beproeven de mensch en gelukkig te ma-
ken: hij verscheurt zijne kleederen en gaat de woestijn in, 
gevolgd door eene groote schare, welke hij de nietigheid 
van al het aardsche en liefde voor den dood en het 
Nirwana zal prediken. Want al zeggen de schrijvers het 
ons niet, Siddartha is Bouddha. 

Izeyl zoekt den man, dien zij verleiden wil, op in zijne 
eenzaamheid, maar de vrouw, aan welke nag geen man 
weerstand heeft geboden, vindt hlj den pro feet geen !iefde: 
hij heeft slechts medelijden met het verloren schepsel, dat 
hij zou willen redden. En als een andere Maria Magdalena 
begint Izeyl Siddartha lief te krijgen, niet 700als zij anderen 
heeft liefgehad, maar met eene rcine liefde, die meer het 
ideaal van den pro feet dan hem zelven geldt. Vol vreugde 
voldoet Izeyl aan zijn bevel zich los te maken van al het 

aardsche en zij gaat te voet naar huis, om al hare schatten 
aan de armen te geven en haar paleis af te staan om er 
hulpbehuevende zieken te verplegen. 

Scyndia, intusschen koning geworden, heeft Izeyl niet ver-
gcten. Nauwelijks is zij terug, of hij zoeld haar op en 
zoekt hare gunsten te verkrijgen eerst door smeeken, dan 
door bedreigingen, eindelijk met geweld; als Izeyl verneemt, 
dat Seyndia haar onverklaarbaren tegenstand toesehrijft aan 
hare liefde voor Siddartha en zich op dezen wil gaan wreken, 
neemt zij een mes en stoot het Scyndia in dc borst. 
Als daarna Harastri bij Izeyl komt om de bewijzen van 
haar berouw te krijgen, vertelt deze de oude vorstin wat 
gebeurd is, ontdekt tot haar schrik, dat de doode de 
koning en de zoon van Harastri is en wordt op last van 
Harastri weggevoerd Olll gepijnigd tc worden. 

Op de folterplaats wacht heyl, die haar gruwelijke straf 
heeft ondergaan. wier ledematen gebroken en wier oogen 
uitgestoken zijn, 0)1 haren Siddartha, haren meester. De 
profeet komt eindelijk en brengt Izeyl den vrede, waarnaar 
zij verlangt. Hij bekent haar, dat hij haar van den beginnne 
af heeft liefgehad maar thans wil zij van zulk eene liefde 
niet meer hooren: zij wil stervell, zoo rein als dat mogelijk 
is voor een vrouw, die een leven heeft geleid als het hare 
geweest is. De stervende Izeyl gecft de profeet een kus 
en dan zinkt hij moedeloos ter aarde. Maar de ziel van de 
gestorvene spreekt tot hem uit een lotosbloem, opgesehoten 
voor het beeld van den god Siwa en bemoedigt en troost hem. 

In een merkwaardigen zin in zijn tooneelkroniek, dien 
wij onze lezers niet willen ()JJthouden, somt Jules Lemaltre 
op, wat Sarah Bernhardt in de rol van Izeyl had uit te 
drukken: 

»La coquetterie sereine et presque enfantine; la lIH'!lancolie 
et Ie »vague a I'ame;" la col ere humiliee; la *fuse de 
femme;" la caresse qui enveloppe et qui brule; la pudeur, 
I'etonnement; I'invasion soudaine de l'amour vrai dans une 
arne de courtisane; la soumission, l'admiration; la fusion 
de cet amour dans un Jentiment religieux; la mansuetude, 
la penitence et Ie renoncement; I'indignation, la revolte, 
la terreur; I'enthousiasme du martyre, Ie desespoir, la re-
signation, I'apaisement, supreme dans la joie de l'amant 
retrouve et dans la m0rt dejh prcsente; ]a voluptc, I'amonr 
d'un homme, I'amour :Ie tous les hommcs et I'amour divin; 
la gamme presque c()mp!t'~te des sentiments poetiques et 
tragiques, du plus doux au plus violent ... c'est de quoi 
se compose Ie role d'Iz(71, que est aussi sainte Marie-
Madeleine, qui est aussi la Dame aux camelias, qui est 
aussi Th::!'is, qui est aussi, a un certain moment, la Tasca;" 
en de schrijver van Les Rois voegt er bij. dat Sarah dat 
alles onovertreffelijk heeft weergegeven. Sarcey is vooral 
vol bewondering voor de wijze waarop Sarah Bernhardt 
de bekcntenis van heyl aan Harastri heeft gedaall. Wat 
zij vertelt, heeft ieder zooeven zien gebeuren; dit verhaal 
is dus cen fout in het stuk maar Sarccy noemt dit een 
gclukkige fout, nu zij Sarah in de gelegenheid heeft gesteld 
zulk een aangrijpenoe bekentenis van hare schuld te doen. 
De mise-en-scene en de decors schijnen zeldzaam mooi te 
zijn en he).'l wordt sedert eene maand iederen avond luid 
toegejuicht. Het hartelijkst waren die toejuichingen, toen 
Sarah onlangs de Parijsche studenten tot een voorsteIling 
had uitgenoodigd ; dien avond scheen aan het applaus, aan 
de »bans", aan den bloemenvloed geen einde te zullen komen. 

En tach heeft Sarah blijkbaar reeds het idee, dat heyl 
het niet zoo heel lang zal uithouclen: zij heeft tenminste 
aangekondigd, dat zij voor het seizoen teneinde loopt Fedora 
weder wil montceren en spelen. Oil en revient /oujOlt1s . .. 

* * * 
Le thedtre des refuses zou men tegenwoordig enkele Parij-

sehe theaters kunnen noemen; wij bedoelen de gezelschap-
pen, die de door de censuur geweigerde stukken spelen. 
De laatste dagen hebben er weer twee gebracht, Maurice 



Barres' Une juurmJe pariefllenlaire. gespeeld door het Theatre 
Libre, en I'Au/omne \'an Adam en Mourey, dat door het 
Theatre x, een bijeengehaald troepje acteurs, is ge-
speeld, alles natuurlijk voor genoodigden. H et behoeft 
geen betoog, dat eene censuur, die op deze mallier ont-
doken wordt door ieder schrijver, die gelloeg toeschou-
wers bijeen weet te krijgcn om een of twee kostbare voor-
stelhngen van een stuk te betalen, niets beduidt. De 
couranten geven verslag van de zoogenaamde niet-publieke 
voorstellingen, zoo goed als van andere: het eenige ver-
schil is, dat de groote hoop, zij die geen geld hebben voor 
een dure voorstelling, het verbudclI stuk niet zien. 

Zij, die goed op de hoogte waren van de p(llitiek en 
de politici 'hebben verklaard, dat het duideliJk was. welke 
personen Barres in Um journfJ~ parlemenlaire heeft willen 
treffen. Op het Panama·schandaal zelf wordt niet gezin. 
speeld. De hootdpersoon is een minister, die zich, toen 
hij depute was, 100000 francs in de handen liet stoppen, 
om te stemmen voor zekere invoerrechten; een brief, 
waaruit van deze omkooping blijkt, is gestolen en ill han-
den vau politicke tegenstanders geraakt. Uitlevering van den 
brief tegen goeden prijs, achterhouiing van een photogra-
phie van den brief enz., uitloopende op een door het slacht-
offer en zijn vijanden na kalm overleg als den eenigen 
uitweg aangewezen zelfmoorc:l! Het stuk bevat enkele zeer 
goede tooneelen, maar trof overigens het grootendeels uit 
politieke personen bestaande publiek meer door de curieuse, 
cynische, soms brutale gezegden van Barres, dan door eengoc· 
den bouw. Antoine moet den hoofdpersoon, Thuringe, zeer 
goed gespeeld hebben. 

Meer llloeite dan den bekenden oud-afgevaardigde en 
letterkundige Barres kostte het Adam en Mourey, om hun 
tot contrabande verklaard stuk opgevoerd te krijgen. Reeds 
verleden jaar werd het stuk verbuden, naar het schijnt, om 
eenige heftige tooneelen, die er in voorkomen. De arbeiders, 
die in het stuk oproermaken, zijn echter )100 klaarblijkelijk 
in het ongelijk, dat hun oproerkteten de censuur, die op 
het werk is toegepast, nauwclijks verklaarbaar makcn. L'Au
tom1U, dat als tooneelstuk veel meer beteeken t, dan ijfle 

.iournee parlellleTZlaire is na de eene voorstelling w<Jarschijnlijk 
voorgoed in de do us gedaan. Bet eenige voordeel, dat 
aan zulk eene enkele voorstelling is verbonden, kan men 
vinden in de gelegenheid, die de auteur heeft om de 
[outen in zijn stuk op te merken, welke hij dan zoo mogelijk 
een volgende maal kan vermijde.l. 

* * Het Independent Theatre heeft eene voorstelling gegeven 
van Lts Htfriiiers Rabourdz'Jl van Zola, dat volstrekt niet 
in den smaak vall het Londensche publiek is gevallen. Ge· 
deeltelijk moet dit geweten worden aJ.n de vuorstelling, 
waartoe meest zeer jonge acleurs medewerkten. Maar 
oak het stuk zelf is door de Londensche kritiek veroordeeld. 
Zwaar, plomp, ruw, gemeen en zonder eenigen humur 
heeft men het gescholden. Onze lezers zul\en zich herin-
neren, dat wij bij gelegenheid der opvoering van D(; eif
genamen ,Jan Rabourdt"lI verleden jaar door het gezelschap 
der Gebrs. Van Lier een geheel ander oordeel uitspraken. 

J. K. JR. 

BET VERVAL. 
Langzaam, heel langzaam worden we het er over eens. 

Eerst uit den vreemde hebben wij het gehoord, het mom-
pelen over decadentie, toen van nabij steeds luider, van 
enkelen, later van veien, totdat We het allen zullen uit-
spreken, zoolang het nieuwe er nog niet af is, en dan 
zullen we ons 06k neergelegd hebben bij het verval. 

Bijna aile pogingen op artistiek terrein iT} onze dagen 
hebben den karaktertrek van ball on d'essai geen enkel 
oogenblik verloochend, kart lla het verschijnen zijn ze 
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neergedaald, door tal van oorzaken, maar toch in hoofd-
zaak door gemis aan eigen kracht. 

Toen de gevestigde werkplaatsen met hun vaste clien-
tele die pogingen van nieu~'e kunstrichting weigerden, 
to en zijn er werklieden in den wijngaard der kunst opge-
staatl, die met mannenmoed op vrije tooneclen, voor een 
leden kring, de rijpe en onrijpe vrueh ten hebben aar.ge-
boden ell wier pogingen om zwakke pogingen te verzame-
len en te steunt:n tot levensvalbaar product, alweer zijn 
gebleken zwak te zijll. 

De kunst - de goddelijke -- te vernieuwen is tot 
heden, globaal gen(Jmen, met gelukt en wat er'ger is, de 
hartstochtelijke middelen, die gebruikt zijn om daarin te 
slagen. hebbclI ons- dat hct toch niet vo()r goed zij!-
den lust om het (Jude te gellietell, lIeen! te aanbidden, 
voor het oogenblik benomen. 

Dat zon !tct ergste zijn, dat dc nieuwe kunst, die in 
hoofdzaak klatergoud en vervliegenden Champagne hracht, 
het klassisisll1us tot mummificatie doemc\e. 

Alles wat als nicuwere kunst is aangeboden, doet zich 
als een chaos aan ons voor, de psychische analyse naast 
de theos0phie, in eenzelfde tijdperk van beschaving, staan 
daar als tegenstrijdige pendanten, als humoristisch effect. 
Zoozeer heeft het ctoen in nieuwe kunst, het hijgen naar 
iets anders zich alreeds aan de kaak gesteld, dat te spre-
ken van wat tegenwoordig .het nieuwste" is, de qualiteit 
van grap heeft verkregen. 

Maar niet aileen het bclachelijke in dat sloven en zwoe-
gen naar noviteit heeft de nieuwe kunst machteloos doen 
zijn tot nu toe, het is ook de rijpheid die tot overrijpheid 
en cynismus is aangegroeid van iecier, die thans ouder is 
dan zevcntien jaar. 

\Vie enthousiast is, mag doorgaan voor achterlijk, wie 
zich warm maakt, is een heethoofd geworden in onzen tijd, 
waar het genie aan den waanzin heet te grenzen. Voor 
wie dan is het genieten, dat tot aanbidding van kunst 
moet aangroeien, nog weggelegd? Voor de arm en van 
geest? ! 

Wei is ook in deze materie hun ncr nog het koningrijk, 
waut zij onderzoeken niet, zij kritiseeren noeh het gegevene, 
noeh de wijze waarop zij het plegen te ontvangen. Wan-
neer het u mogelijk is, zander in hetzelfde oogenblik 
kritikaster of zelfs kritikus te zijn, een kunstwerk te nade-
ren, dan prijs uzelf gelukkig! Daarin ligt de waarborg 
voor het opleven der knnst, dat wij allen - omdat nu 
eenmaal niemand Ollzer dom genoeg is gebleven om zuiver 
beschouwend genietingsmensch te zijn - dat wij allen 
ons gewonnen zullen gevell, voordat wij nog gewonnen 
zijn. Als een kind, dat naar den schonwburg mag. 

Zal die verhouding tusschen den productieven kunstenaar 
en den beschouwer ooit terugkomen? 

Zal de beschouwer den tot vitzucht opgejaagden lust om 
te bec)ordeelen van zich kunnen afschudden, of zal de 
artiest zich kunnen verheffen boven een publiek, dat zich-
zelf - al meer en meer -- van beoordeelaar artiest gaat 
voclen? 

Dat laalste zal moe ten gebeuren en tot zoo lang zullen 
we moeten wachten. 

Welnu, ons geduld staat ons dat wachten toe. Maar 
nu, op den tegenwoordigen oogenblik, laat het publiek 
zich niet zoo spoedig door de priesters van godsdienst of 
kunst bedotten. We zijn elkander te zeer gelijk geworden, 
.....ij mensch en. Er is iets in de lucltt der kunstwereld, dat 
ons er toe brengt vele kunstuitingen te beschouwen als een 
llliddel om ons beettenemen en daarvoor, zoo meenen we 
althans, zijn we te glad. Het vet is van den ketel en we 
laten ons geen knallen meer verkoopen voor citroenen: 
we hebben de kun~t, ten minste de huidige, in de 
gaten! 

Wat gaarne zouden we ons misschien nog laten leiden 
door de kunstrechters, maar ook deze staan in hun mee-



nJngen, gevolg hunner krachtig gevoelde ikheid, lijnrecht 
tegenover elkaar en zoo ontnemen zij ons de weinige 
illusie, die ons overbleef. 

Een enkel voorbeeld. 
Daar wordt ons uit Parijs aangekondigd beyl viln Ka

plavas/ou van Armand Silvestre ea Eugene Mor,md. met 
muziek van Gabriel Pierne, en verrassend is het verschil in up-
vatting, dat cr bestaat bij Handelsblad en Nieuwe Rotter-
dam mer. \Vat moet het publiek hiervan denken? Het 
kan niet anders of het houdt dergelijke oordeelvellingell 
voor weinig betrouwbaar . 

.. La critique do it constater et combattre. II lui faut une 
methode" (zie No. r 5 van Het Tooneel). Dit Ilaieve vo-
tum van Zola brengt OilS al bedroefd wcinig verder 

Welke methode? 
Alsof cen onzer zich tot methodist lOU hervormen en 

zich vrij kunnen maken van aile verkeerde invloeden blli-
ten de zaak! Een verval van krachten, dat vaststaat, is 
een treurig velschijnsel, er is geen verhelpen meer aan en 
aile welwillende oppassing kan den patient niet redden. 

Dan zij er berusting en geduld. 
Dat is het eenige, het laatste, maar !liet eens meer 

»het nieuwste". 
J. V. JR. 

De Rechtbank op het Tooneel. 
Dezer dagen kwam ons een boekje in handen, dat wei 

niet zoo heel nieuw meer is, maar dat toch niet verdient, 
dat het geheel onopgemerkt blijft. Das Genchlsverfahren 
illl lIlodernen Drama heeft Dr. Max N euda een voordracht 
genoemd, welke hij in den» Verein der Literaturfreunde" 
te Ween en heeft gehouden en in 1892 in druk heeft ge-
geven. De Schrijver is jurist en van juridisch standpunt 
heeft hij onderzocht of verscheidene moderne drama's 
voldoen aan den eisch van trouw aan de werkelijkheid. 
Hij heeft zich even wei beperkt tot die gevallen. waarin 
processen in de stukken worden behandeld, hetzij de in-
structie, het vooronderzoek of we! de behandeling ter 
terechtzitting op het tooneel wordt voorgesteld. 

Vele tooneelschrijvers hebben zulk eene terechtzitting 
op het tooneel een zeer aantrekkelijk tafereel gevonden en 
menigmaal is dit middel am de toeschouwer~ te boeien 
gebruikt. Of het echter bij den rechter van instructie of 
op de zitting werkelyk zoo toegaat, als z;j het doen voor-
komen, daarnaaar hebben wcinig schrijvers gevraagd. Een 
prachtig voorbeeld is altijd de terechtzitting in Shakespeare's 
Merchant of Vmlce. Op echte operettenmanier ') wordt 
de advocaat, plaatsvervanger van den beroemden Bellario 
(in werkelijkheid de verkleede Portia) plotseling de rechter, 
hij doet de uitspraak, dat Shylock, wanneer hij bij het 
uitsnijden van het vleesch uit Antonio's borst maar een 
droppel bloed vergiet, zelf strafbaar zal zijn volgens de 
wetten van Venetie, en dat hij door een burger naar het 
leven te staan al het zijne heeft verbeurd. 

Maar de nieuweren maakten het niet belcr: Dr. N euda 
herinnert aan De dochter van FabnCius van Wilbrandt, 
waar wij gevoerd worden in het kabinet van den rechter 
van instructie en een tooneel aanschouwen, dat geen rech-
ter-commissaris weI ooit bij zich zal hebben zien afspelen; 
aan De bTU/lofi van Valem·. waar de bewijsvoering van de 
zijde van den officier van justitie Tchuku toch wei wat aI 
te zwak IS; aan eenige andere hier niet bekende stukken, 
waarvan Ez'n gules HaltS van Emil Granichstaedten ver-
raadt, dat de Schrijver niet aileen dichter, maar ook des-
kundige op het terrein der Strafvordering is. 

Al onze lezers zullen waarschijnlijk Roger de Schandvlek, 
D! geschandvlekle of hoe Roger fa HOllie in het Hollandsch 

,) Zie Jaargang XX pag. 76 van dit Tijdschrift. 

mag geheeten hebben, wei eens hebben zien spelen: zij 
weten lius hoe dwaas in dit stuk de getuigen bijv. meepra-
ten op de zilting. als waren zij de president van de recht-
bank in cigen persoon. Een voorbeeld eener goede behan-
deling van een rechtzaak op het toonee! heeft Jean Ajalbert, 
die behalve medewerker van de Gil-BIas een bekend Parijsch 
arlvocaat is, gegeven in La PIlle Elzsa, hier in het Fransch 
door het Theatre Libre, in het Hollandsch in den Salon 
des Varietes gegeven Het scherm gaat in dat stuk voor 
het tweede bedrijf op in het midden der terechtzitting. 
De getuigenverhooren met al hunne vragen naar naam, 
ouderdom, beroep enz. van de getuigen, met eedsafleggmg 
en undervraging zijn afgeloopen: het zou niet mogelijk zijn 
de aandacht van een schouwburgpubliek te behouden bij 
zulk eene volkomen formeele bchandeling op het tooneel. 
Het woord is aan den Ofticier van J ustitic, als het bedrijf 
begint: de~e houdt zijn pleidooi, de wetsartiken, die op de 
zaak be trekking hebben worden voorgelezen, voluit; de ver-
dediger krijgt het woord, de president vat de zaak voor 
dc jury in eenige woorden nog eens samen, weer voor-
lezing van wetsartikelen: de jury gaat beraadslagen. De 
eemge aanmerking op den vorm dezer terecht7.itting welke 
men zou kunnen maken, is dat de jury wei wat heel wei-
nig tijd gebruikt om te beraadslagen: eene fout, die men 
even weI gaarne vergeeft. . 

Dr. Ncuda heeft volkomen gelijk, wanneer hij aan het 
slot zijner brochure opmerkt, dat de prozamensch van den 
dichter niet kan vorderen, dat hij zich preeies aan zijne 
alledaagsche vormelijkheden houdt, maar toch mag ieder, 
niet aileen de jurist, die zich natuurlijk eerder ergert, maar 
ook de leek vorderen, dat de tooneelschrijver bij de behan-
clcling van een voorval uit de rechtspleging evenmin als bij 
eenig ander onderwerp uit het werkelijk leven der waar-
heid schromelijk te kort doe. 

J. K. JR. 

INGEZONDEN. 

De Tooneelvereeniging. 

De heusche redactie van dit tijdschrift heeft, in een 
voorgaand nummer, aan mijne beschou'vingen over het 
toonee! in Nederland bereid willig plaats verleend en stelt 
mij nu weder in de gelegenheid mijn plan tot oprichting 
eener nieuwe tooneelvereeniging toe te Iichten. Daarvoor 
zeg ik dank in de eerste plaats. Heb ik, in mijn vorig 
opsteI, gesproken van de leemten en gebreken in den tegen· 
woordigen toe stand van ons tooneel, dan zij het mij ver-
gund thans te pleiten voor de middelen tot verbetering 
aan te wenden. Nederland heeft plaats genoeg voor ver-
schillende tooneelgezelschappen, die welig kunnen tieren 
mits zij niet allen hetzelfde genre omvatten, of liever mits 
ieder gezelschap zijn eigen genre hebbe. Wanne.er een 
groote, machtige, koninklijk gesubsideerde vereeniging in 
de hoofdstad en in de hofstad resideert, moet zij haar 
taak koninklijk opvatten en de groote c1assieke toonee!-
werken voor het voetlicht brengen, waartoe de veelzijdig-
hcid van haar gezelschap, de ruimte harer middelen haar 
in staat stellen. Zij mag, neen zij moet zoo hoog aspireeren, 
dat zij de onvergankelijke grootheid van Shakspere, Moliere, 
Victor Hugo in het volle lieht plaatst, dat zij, meelevende 
met den loop der tijden, Ibsen, Maeterlinck, Hauptmann 
vaardig vertolkt en den vorst onzer vaderlandsche dichters, 
Vandel even min verwaarloost als den geestigen, genial en, 
echt Nederlandschen Breeroo. 

Naast die koninklyke vereeniging kan eell gezelsehap 
een waardige plaats bekleeden, dat, minder hooge letter-
kundige eischen stellende en meer steunende op groote 
en bijzondere gaven van vertolking, zijn repertoire vindt 



in werken als: Adrz'enne Lecouvreur, lIfarguerile Gauiz"er, 
Keall, lVarciss, enz., waar de kunst van den tooneelspeler 
meer aandacht trekt en verdient dan de waarde van het 
tooneelstuk. 

Wanneer nu ons betrekkelijk kleine land zoo gelukkig 
en rijk is twee gezelschappen te bezitten, als waarop ik 
hier doelde, dan is er nog overvloed van plaats voor 
tooneelvereenigingen, die of het moderne blijspel en de 
comedie, Of de klucht tot hoofdz<lak maakt van zijn artistiek 
streven. Een gezelschap, dat aile vier, door mij hoogst 
oppervlakkig aangeduide genres wil omvatten, is naar mijn 
bescheiden meening ter dood veroordeeld. 

Qui trop embrasse, mal etreint. 
Ik ben er vast van overtuigd, dat een tooneelgezelschap 

slechts dan iets waarachtig goeds kan bereiken, wanneer 
het een vast en beperkt repertoire heeft en daarnaar zijn 
artiesten zoekt, zijn tooneel kiest, ja ik zou bijna zeggen, 
zijn publiek zoekt. Ik wil daarom eene tooneelvereeniging 
stichten, die met een klein aantal artiesten in een kleinen 
schouwburg voor een klein publiek naar intieme kunst 
streeft, die niet wil schitteren met of door sterren, maar 
die haar kracht vindt in samenspel. Ik wil er naar streven 
een tooneelstuk zoodanig voor het voetlicht te brengen, 
dat de toeschouwer zich geheel verplaatst in den gegeven 
toestand, dat hij daarin meeleeft en -- als het doek valt 
- indruk heeft van het werk, niet van dezen of genen 
vertolker. 

Wanneer ik daarvoor zoek naar het genre van comedie 
de moeurs, hooger blijspel, karakterstuk, bij voorkeur mo-
dern, en - althans bij voorkeur - N ederlandsch, dan eisch ik 
niet veel van de verb eel ding des toehoorders en van den 
tooneelspeler intelligentie en waarheid. 

Ik geloof in het bereiken van mijn doel, want ik weet 
dat ik kunstenaars aan de tooneelvereeniging kan verbinden, 
die de door mij genoemde vereischten bezitten. Ernstige 
toewijding, onverdroten ijver en waarachtig geloof in de 
juistheid van den ingeslagE.n weg zullen de taak voltooien. 

Maar ... ; ik heb steun noodig. Een kunst-instelling, die 
winstbejag bedoelt, is veroordeeld, een kunst-instelling, die 
niet dagelijks streeft naar het even wicht tu~schen inkomsten 
en uitgaven, kan sIechts kortstondig bestaan. 

Ik wil en zal trachten mijn budget zoo klein mogelijk 
te maken, maar ik moet gewaarborgd zijn voor onver-
mijdelijke verliezen of teleurstellingen. 

Ik wil drie jaar lar1g beproeven wat in Amsterdam en 
elders te bereiken is met eene tooneelvereeniging zooals 
ik hoop te stich ten en - na dien tUd - zullen de artistieke 
en de finantieele resultaten mijn rechters zijn. 

Wie helpt mij die pro eve wagen? Ik zoek va or de 
tooneelvereeniging een grondkapitaal van .twintig duizend 
gulden, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 125 elk. 
Is er winst, dan wordt aan aandeelhouders jaarlijks vier 
percent uitgekeerd, is er meer, dan komt dat ten bate der 
vereeniging. Zooals gezegd, na drie jaar zaI de algemeene 
vergadering beslissen of de vereeniging een nieuw leven 
ingaat, of den droeven dood sterft der teleurstelling. 

De vereeniging wordt beheerd door vijf bestuurders, die 
haar in rechten vertegcnwoordigen en die beheer voeren 
en contrGIe uitoefenen. 

Wie instemt met mijn denkbeelden, wie sympathie heeft 
voor mijn plan, waagt weinig; hij kan veel bereiken. 

Amsterdam, Februari 1894. 

D. H. JOOSTEN. 

(Wij hebben bovenstaand ingezonden stuk gaarne opge· 
nomen, omdat het ons voorkomt, dat de kunst door de 
oprichting van de vereeniging, welke de heer Joosten zich 
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voorstelt te vormen, zal wor~en gebaat. \Vant de stelling 
door den heer Joosten verdedlgd, dat een tooneelgezelschap, 
wanneer het iets goeds wil bereiken, een beperkt repertoire 
moet hebben, komt ons zeer juist voor. Tot een klein 
repertoire heeft in den laatsten tijd geen onzer gezelschappen 
zich beperkt: een tijd lang speelden de heeren De Vos 
en Van Korlaar hoofdzakelijk mod erne tooneelspeleD van 
belang, sedert zoeken zij - vi coacti - ook hun heil 
meer in kluchten en oude Fransche stukken. En de heer 
Chrispijn, die met trots mag wijzen op .feugd, voert meer 
kluchten en oude melodrama's op, dan ernstige tooneel-
werken. 

Wanneer de »Tooneelvereeniging" - een mooie naam 
voor wie zich de eerste opvoeringen van A'ora en Belacluliike 
Horifsche .fullers herinnert! - tot stand komt en de heer 
J ol)sten slaagt er werkelijk in zijn acteurs het heen en weer 
zwalken tusschen aile genres van rollen te besparen, dan 
kan het nieuwe gezelschap veel bijclragen tot de ontwikkeling 
van den smaak voor goed tooneel in onze stad. En wat 
wij wens chen voor het tooneel is toch, dat er weer eens 
een tijd kome, waarin men te Amsterdam naar de comedie 
gaat, zooals men nu naar het Concertgebouw trekt, om 
aandachtig en eerbiedig te luisteren en te gellieten van 
werken van groote meesters en het spel van groote kun-
stenaars; dan zal men een stuk nog weer eens gaan zien, 
zooals men de eene of andere symphonie nll met het 
grootste genoegen voor de tweede of derde maal gaat 
hooren. Wij gelooven, dat de heer Joosten met zijn gezel-
schap in die richting zal kunnen werkzaam zijn en naar 
de namen te oordeelen van hen, die zich met den heer 
Joosten hebben verbonden, zijn er mann en van beteekenis 
op kunst- en ander gebied, die deze meening deelen. 
Moge het grondkapitaal der »Tooneelvereeniging" weldra 
ziJn bijeengebracht, opdat zij h:ue voorbereidingen spoeclig 
kunne beginnen. 

RED.) 

BERICHT. 

Meermalen komt het voor, dat bij leden van het Hoofd-
bestuur Idachtcn over onregelmatige verzending van »Hct 
Tooneel" inkomen. 

Daar door mij steed£ de meest mogelijke stiptheid bij de 
expeclitie wordt in acht gcnomen, verzoek ik de ledcn, 
die onverhoopt klachten mecnen te moeten inbrengen, 
zich in deze dired tot mij te wenden, omdat het anders 
ondoenlijk is, gemaakte abuizen te herstellen of te voorlwmen. 

De Uitgever 

M. J. P. V AN SANTEN. 
(firma TH. A. v AN ZEGGELEN.) 
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INHOUD: 

Officieel gedeelte: Het Leescomite. 
Niet-Officieel gedcelte: J. Vriesendorp Jr., Uit de Amstelstad ('jean 

Darlot, Een Hongaarsch Duel, Rosmerholm, enz) -_. Jean Valjeun, 
Uit de Mnasstad (Roze Kate, Het Alfmmblad). - T. K. Jr. Uit 
het Buitenland. - Fralls Mijnssen, Jean Dnrlot-Lv. _."'lOeester. 
-- De Gast, naar het Duitsch door Ida. 

Officieel gedeelte. 

HET LEESCOMITE. 
Em gedwongen huwe~ii1~ is afgekeurd. 
Ingekomen zijn AI/mlie s. Z'. p. I, klucht I bedr., en I 

Emma, tooneelsp. 3 bedr. 
M. EHANTS. 

12 Maart '94. M. B. MENDES DA COSTA. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
In het gezelschap van enkelen, die meer dan gewoon 

belang stellen in het verloop der dramatische kunst te 
dezer stede, werd met bezorgdheid gesproken over beheer, 
regie en tucht bij de hier bestaande gezelschappen en toen 
mocht een hunner, zeer ernstig, opmerken: »De wegen van 
den Raad van Beheer der Koninklijke Vcreeniging Hel 
NederlaTidsch Toolleri zijn ondoorgrondelijk.'· 

Zooals voor iedereen, waren voor mij die woorden een 
prikkel om te onderzoeken in de hoop van dan toc.h te 
zullen doorgronden. 

Hoe welkom was mij dus het schrijven van den heer 
A. C. Wertheim (*) naar aanleiding wel-is-waar van iets 
anders, maar toch genoeg in verband met de ondoorgron-
delijkheid bovenbedoeld, om er ernstig nota van te nemen. 

(*) De Telegratlj, avond-editie, 26 :Februari I. l. 

1894. XXlIIe J AARGANG. 

Het schrijven opende met de opmerking: »De vereeniging 
voornoemd kan op aile aanvallen, waaraan zij dageJijks is 
blootgesteld, geen antwoord geven". 

Aanvallen, aile aaTlvalien en dan dagelijks. Tot een 
aanval zal ik het niet brengen, wij zijn er niet om onze 
degens te kruisen en te zien wie het zoo winnen zal, maar 
iets zeggen, dat wil ik toch met kracht doen en daarin 
sta ik blijkens het schrijven van den heer A. C. Wertheim, 
niet aileen. 

Er is een drom van ontevredenen over de Koninklijke 
Vereeniging en aan dien drom biedt zij weerstand. 

Dit moge haar ondoorgrondelijkheid zijn. 
Met buitengewone belangstelling las ik in het bedoelde 

stuk enkele regcls verder, dat de voorzichtige vrienden der 
vereeniging zich eerst gaan »informeeren voor zij hun oor-
deel en nog wei een afkeurend oordeel in 't openbaar 
uitspreken". 

Aldus gewapend met officieeie aanwijzigingen, wachtte ik 
het eerstvolgende nieuwe stuk af met meer belangstelling 
dan anders. 

Een raad van beheer - van wat ook - werkt moeilijk, 
omdat er een meerderheid moet worden gevonden, eene 
die, nota bene, l1ull1eriek is. Dat kan niet anders. 

Voor dat echter de »grootste helft" aan het woord komt, 
gaat er bij elk gezelschap een onderzoek vooraf. De des-
kundige adviseur verzamelt gegevens voor een keuze; stcl 
tien titels van stukken, vergezeld van zijn toelichtingen, 
komen in behandeling. 

Voor het uitspreken van een kundige beslis!'ing zou iemand 
met een werkzaam leven allicht eenige weken noodig hebben. 

Stukken lezen, oordeelvellingcn van anderen controleeren, 
het succ.es elders nagaan, de stukken zien, hun speelbaar-
heid op cen gegeven tooneel met de voorhanden drama-
tische krachten wikken en wegen en nog heel wat meer. 

Bet IS niet te vergen van een raad van beheer, dat al 
deze zorg komt op elk zijner leden. Dan hebben wij 
kroniekschrijvers het minstens tienmaal makkelijker, wij 
worden slechts voor een stuk geplaatst, en eerst als het 
geannonceerd is begint onze arbeid, slechts een enkele 



maal, voor zeer belangrijke tooneelproducten, stell en wij 
ons in het werk 6ak als het stuk niet gaat over onze 
eigen pJanken. 

Maar zelfs in geval een stuk wordt opgevoerd, maken 
wij er ons soms af met het bijwonen der uitvoering en 
dan zetten we ons aan het schrijven. 

Zeer dikwijls kan dat niet anders. (*) 
Toen echter de eerste advertentie: Jean Dar/ot, drama 

in 3 bedrijven uit het Fransch van Louis Legendre, ver-
taald door A. Ising Jr., onder mijn oogen kwam, heb lk 
mijn uiterste best gedaan. 

In een paar winkels en op twee bibliotheken vroeg ik 
te vergeefs am den tekst. 

In Le Monde Artiste van 27 November '92, yond ik 
echter wat ik zocht. (Zie ook ons NO.4. Uit het Buitenland.) 

Maar hoe nu?! De eerstel:egel der bespreking van 
Jean Dat/ot bevestigt de ondoorgrondelijkheid der wegen 
van de K. V. H. N. T. 

»La piece de M. Louis Legendre n'a pas reussie a la 
Comedie-Franc,:aise" schrijft de chroniqueur Flamberge. 

Is de opvoering in de Comedie-Franc,:aise een zo6 groot 
lokaas voor ons, dat wij de stukken, die daar gevallen zijn, 
mooi moeten vinden? 

Mevrouw de weduwe Boisset heeft een verloopen boek-
winkeltje, waar zij haar klanten uit de hoogte behandelt 
en zij is in het bezit van een aantrekkelijke dochter, Louise, 
die bemind wordt door haar neef Andre Boisset (in stilte), 
door den heer Langloi8, den huisheer der wed. Boisset 
(met onedele bedoelingen) en door Jean Darlot (met op-
offering). 

De neef aileen verheugt zich in wederliefde, doch daar 
geen der beide gelieven in staat zijn een huwelijk aan te 
gaan, omdat er geen geld is, zwijgt hij van zijn Hefde en. 
vertrekt naar het koloniale leger. Langlois stelt Louise 
voor het alternatief om zijn liefje te worden of met haar 
moeder wegens non-betaling der huur, den winkel te 
worden uitgezet (Men zou zoo zeggen: dat is niet de 
manier!) Dan komt Jean Darlot, die met zijn spaarpot 
de huur betaalt en daarvoor de hand krijgt van Louise, 
die dus al even onverstandig is, als Die Haubenlerche, daar 
deze ook al iemand neemt van wien zij niet houdt, om 
haar moeder plezier te doen. 

Het eenige verschil is, dat mama-Haubenlerche in een bad 
ger.ezing voor haar verlamde been en zal vintlen in ruil 
voor het gel uk harer dochter, terwijl het hier, veel prozaY-
scher slechts te doen is om het behoud van een verlept 
boekenstandje. 

Het huwelijk van Louise en Jean is natuurlijk niet ge-
lukkig. Wat doet het er toe, dat hij machinist op den 
spoortrein is en zij romans gelezen heeft, daarin zit niet 
hun ongeluk, Louise hield niet van hem, zij hield van 
Andre, dat bewijst genoeg. 

N a een jaar komt Andre, met de strepen, uit de heete 
zonen terug en na een twijfeling van Louise plegen zij 
overspel. Louise, uit eerlijkheid, vertelt het aan Jean 
Darlot en deze - - - - - -

Tot hiertoe! 
Ik ,geef op nieuw het woord aan Flamberge. »Jean Dar-

lot, Ja sertant perdue it jamais, se jette par la (enetre, met-
tant ainsi son cadavre entre les deux amants. Je ne veux 
rei ever que la faute du denouement tout it fait illogique. 
Dans la primitive version, Jean j etait Louise par fa fenetre, 
ce qui etait une solution radicale, mais du moins conforme 
au caractere violent et emporte qu'ou nous avait sans ces· 
se depeint. Epouvante de son crime i! se dirigeait aussi 
vers la fenetre et Ie rideau tom bait au moment ou il al-
lait se faire justice. C'etait une apparence de satisfaction 
donnee aux honnetes gens, qui veulent que sur Ie coup 

de minuit Ie crime soit puni, Avec la modification de la 
derniere heure, inspin'~e bien a tort par les donneurs de 
conseils, personne n'est content". 

Men heeft dus goed gedaan met de primiiz"ve version van 
het drama hier te vertoonen, zoowel om het karakter ,{an 
Jean Darlot als van Louis Bouwmeester en mijn verhaal 
hervattende meld ik dus: 

Jean Darlot werpt Louise uit het venster te pletter. 
»Epouvante de son crime" grijpt hij een flesch (*) met 
cognac, en zegt »dan maar als de anderen I"~ hetgeen be-
teekent: ik ga aan den drank. 

Van wien is nu deze »troisieme version"? Zie! dat wist 
ook de heer Wertheim niet, die mij zeer voorkomend heeft 
ontvangen en ingelicht. 

Het spijt mij nu te meer den tekst niet tot mijn be-
schikking te hebben, want wellicht zou deze ons kunnen 
helpen. Wij staan thans (tot dat er licht wordt ontstoken) 
in volslagen duisternis en de meerbedoelde ondoorgronde-
lijkheid is nog niet uit den weg geruimd. 

Ten <1anzien der geheele opvoering, die na den val in 
de Comedie-Franc,:aise, iets raadselachtigs kon hebben, ben 
ik zoo gelukkig te kunnen mededeelen dat zij plaats greep 
om aan het verklaarbare verlangen van den heer Bouw-
meester, om zich te doen zien en te hooren toejuichen, 
onvermijdeliJke onafscheidelijkheid, te gemoet te komen. 

Het is ten slotte alles zeer eenvoudig. 
Er is niet veel geschikts te vinden voor de vereeniging, 

noch hier, noch te Parijs of elders. Zij doet haar best. 
zij wi! vooruit. 

Legendre heeft succes gehad met Cynthia, met C!lime,ze 
en met Beaucoup de bruit pour rien, hij behoort niet tot 
de »abgeschmackte" auteurs. Eerste argument. Comedie-
Franc,:aise. Tweede motief. Rol voor Bouwmeester, dat doet 
de deur toe. 

Het is werkelijk een rol voor Bouwmeester en al meent 
nu de schrijver in de Kunstzvereld (no. 10), dat dit een be-
leediging voor dien acteur is, dan heeft daaraan niemand 
anders schuld dan Bouwmeester zelf. 

Maar. wat een onzin om in deze rol een beleediging te 
zien! 

De liefde heeft haar uitingen in die richting (sadismus) 
en zij openbaart zich op deze wijze op haar toppunt van 
perverse kracht. Het materieele vergrijp, de physieke 
kwelling der beminde vrouw aangedaan, de liefde zich 
vereenzelvigende met den moord, zij bestaat en zij vond 
een fraaie uitbeelding in het laatste bedrijf van Jean Darlot. 

Het is geen schildering van de nieuwere richting, ver-
zwakkende in overgevoeligheid, het is de kracht der man-
nelijke middeleeuwen, die tegenwoordig atavisme mag zijn, 
het is moord en bloed. 

En dat is meer het emplooi van Bouwmeester dan iets 
anders. Machtig en groot is zijn talent, verbazend, over-
weldigend z~in invloed op het publiek, hij is intensiteits-
acteur, maar hij is niet de acteur der fijnere schakeeringen. 

Wie het een boven het ander steit, begaat een absolute 
dwaasheid. 

Men heeft Jean Darlot vrij algemeen leelijk gevonden, 
behalve bij de premiere. 

Zeer spoedig was het weer van het affiche. 
De twee eerste bedrijven zijn als slappe thee. Zeer on-

beteekenende figuren houden praatjes met elkaar, om de 
expositie voor ons te leveren. 

Een heer en Langlois vall en in het eerste bedrijf af, dan 
vallen een dienstmeisje en de weduwe uit, eindelijk oak 
Andre en nu staan Jean Darlot en Louise (Mevr. Holtrop-
v. Gelder) tegenover elka~r. 

De worstelstrijd begint. 
Persoonlijk houd ik niet van die vertooningen. 
Voor Mevr. Holtrop was de taak bij de eerste opvoe· 

(*) Bijv. bij de recensien, ook die hier voIgt, van Em Hon- I .-----

gaarsch Duel. (*) Een toeschouwer meende met vergif. 



ring wat zwaar, zij raakte buiten stem, ook liet gebaar, 
houding en plaatsing te wenschen over, zij waren aan het 
toeval overgelaten. 

Bouwmeester bedreigde met ontembarc woesthp.id de 
omgeving, lamp, coulissen, coupes op den schoorsteen, tao 
felkleeden, tafels, flesschen en glazen alles kwam in ver-
zoeking om tegen den vloer te vallen. Men gebruike, ter 
voorkoming van paniek in het vervolg verplaatsbare elec-
trische lampen, maar behalve dat, zou er toch ook in het 
overige meer zorg aan het decor mogen worden besteed. 

Em HOllgaarsch Duel, oorspronkelijk blijspel van Ivans, 
mocht zich in fraaie costumes verheugen,. maar ik mag 
mij, aileen omdat hier gelukkig weer eens eindelijk een 
product van vaderlandschen bodem valt op te merken, 
niet laten verJeiden tot opschroeverij. 

Het geheel leek mij onbeduidend. 
Rosmersholm heeft in den Salon een gewijzigde bezet-

ting verkregen. In November '93 speelden mej. Beukers 
Rebekka West en Farber Mortensgaard, thans worden deze 
rollen vervuld door Mevr. Schwab en van der Horst. De 
heer Chrispijn, die de regie waarnam, heeft sedert nog de 
opvoering door Lugne-Poe bijgewoond en het is niet 
twijfelachtig, dat de tegenwoordige uitvoeringen beter ver-
werkt ten tooneele komen dan toen (ons nO. 4). 

Voorts is er iets zeer verstandigs gedaan. 
Op de achterzij van het programma heeft men uit de 

Dordrechtsche Courant laten overdrukken de scherpzirmige 
en go cd geschreven stuuie, die Dr. H. J. Kiewiet de']onge 
v66r de uit\'oering deed plaatsen en daardoor is tegemoet 
gekomcn aan het bezwaar der moeilijk zoo-in-eens te be-
grijpen Ibsen-conceptie. Men had de bron dezer gemak-
kelijk verkregen toelichting weI mogen vermelden. 

Ook Jeugd beleefde nog enkele opvoeringen in den 
Salon, maar voor het ovenge is de vlakte woest en ledig. 

Plotseling werden we verrast door enke!e unieke voor-
~tellingen: Margot de Bloe1llmvukoopster met een bezetting 
uit aile denkbare, zelfs operagezel~chappen, een stuivertje 
voor acteurs zonder emplooi, toen weer Pool man met 
artiesten van het ontbonden gezelschap - .. !liet de besten. 

De braafste man van de wereld, een Fransche klucht uit 
de demi-monde zonder eenige losheid afgerederijkerd, dat 
is wei het treurigste waarom men lachen kan. 

Zoo eindig ik oak thans met een zucht. -
J. V. JR. 

UlT DE MAASSTAD. 
Ziet hier dan Roze Kate, het treurspel van de smeden, 
0, galerij-publiek, belust op aakligheden. 
Pa Dirix, smid en boer, in 't eerste overleden; 
In 't tweede voigt zijn vrouw, vermoord met diepe sneden; 
De brave Everard op pijnbank zwaar geleden, 
Gered door mooie Kate met huichlen en gebeden; 
Zijn slechte broeders saam een fell en strijd gestreden, 
Ten slotte wie nog leeft naar Brussel fluks gereden! 

Strookt, zuidelijke broer, zoo'n stuk met onze zeden? 

Het scherm wordt opgehaald voor het eerste bedrijf van 
Roze Kate, he! Treurspel der smeden van Nestor de Tiere, 
Groot succes van de Nederlandsche schouwburgm ie Brussel, 
AlIIwerpen en Gent, excusez du peu! Een aardig decoratief, 
op den achtergrond de smederij van den ouden Dirix, 
getrouwd met Cornelia en vader van drie zoons: Jacob, 
Simon en Everard; rechts op den voorgrond zijn huis, 
verder wat groen, een vroolijk kijkje. We maken kennis 
met de familie en merken al gauw dat vader Dirix heel 
ijverig maar oak heel vrekkig is, dat Cornelia om het geld 
met hem trouwde, maar eigenlijk meer van Jan Meerloo 
houdt, dat Jacob en Simon niet veel deugen, dat de eerste 
brutaal, de tweede zwak is, dat Everard, een allerbest 
mensch, een nobele ral zal spelen en dat, wanneer hij in 
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gevaar mocht raken, Roze Kate hem wei een handje zal 
helpen. 

Niet ontypisch wordt de oude Dirix door het volgende 
geteekend. Cornelia bekent hem dat Jan Meerloo haar 
kort gel eden gekust heeft en dat zij voor die teederheid 
met een zoentje bedankte. Matheus wist het ai, hij liep 
achter de twee en heeft van Meerloo's verbouwereerdheid, 
toen deze hem onverwacht zag opdagen, gebruik gemaakt 
om een paard te koopen voar zestig kronen. En het wa~ 
ruim vijf en-zeventig waard! Nu, vijftien kronen 'voor eer. 
zoen, dat is niet slecht betaald, wei? Maar het moet niet 
meer gebeuren. Wanneer Matheus zijn vrouw in de ~me
derij lokte, kon er dan licht een stuk ijzer op haar hoofd 
terecht kamen, bij ongeluk natuurlijk. Maar, indien er 
honderd kronen bij te verdienen waren? tart Cornelia. 
Dan nam ik de honderd kronen, luidt het cynische ant-
woord, en het ongeluk gebeurde toch. Waarlijk niet kwaad. 

Het werk is gedaan en de familie verpoost zich evenals 
de smeden en landbouwers bij Dirix in dienst. Roze 
kweelt een liedje bij het spinnewiel (Zondags hebben we 
nog een orkest in den schouwburg, weet u.), Everard, die 
niet aileen braaf maar ook erg belezen blijkt te wezen, 
leest voor uit Vader Cats en knoopt daaraan een gerijm 
van eigen maaksel met diepzinnige woorden over menschen-
waarde, broedermin en zooal meer. Niettegenstaande het 
potsierlijke van de situatie gaat er van dit tafreeltje wei 
eenige bekoring uit en de kostuums (het drama speelt 
om trent 1750) verhoogen het effect van het landelijke 
groepje. Pa Dirix is lang niet ingenomen met de mod erne 
denkbeelden van zijn 7.0011. We hebben den ouden man 
al hooren hoes ten en klagen over zwakke borst; nu windt 
hij zich zoo hevig op dat hij »een tak van een beroerte" 
krijgt en tot algemeene ontsteltenis sterft na zijn vrouw 
nog een paar postjes voor het journaal te hebben opge-
geven, die hij vergeten had te boeken. Het scherm valt 
en de Reer D. Haspels snelt naar zijn kleedkamer, den-
kelijk den auteur dankbaar, dat deze hem zulk een kort 
leven gegund heeft. II a paye de sa personne; hoe deze 
artist dergelijke karakters weet uit te bee!den, is bekend. 

Cornelia wil hertrouwen; den eersten keer werd zij ge-
dwongen, nu zal ze een man nemen naar haar eigen zin 
en de uitverkorene is Jan Meerloo, die al lang op haar 
geaasd heeft. De drie zoons hebben het land aan dat 
huwelijk, want trouwt hun moeder dan zal de boe! ver-
deeld worden; en dan kriigen wij minder dan anders, 
denken de twee slechte er bi.j. Vooral Jacob is al heel 
erg slecht. Alsof het de eenvoudigste zaak van de wereld 
gold, slaat hij Simon voor, de moeder uit den weg te 
ruimen, want hij is nog feller geworden, nadat een oude, 
zeurende oom met veel omhaal een strootje is komen 
breken om hun volgens de Frobel-methode aan te toonen 
hoe het erfgoed hunner vaderen verbrokkeld dreigt te 
worden. Simon spartelt tegen, maar geeft zich gauw ge-
wonnen. De bruigom komt met zijn twee broers een 
glaasje drinken; er wordt een beetje getoost. Everard zegt: 
eerlijk met het huwelijk weinig ingenomen te wezen; Jacob 
en Simon huichelen vreugde. De gasten gaan heen. Nag 
even een liefdesduetje tusschen Roze en Everard, een 
beetje berouw van Cornelia over haar hertrouwplan zoo 
kort na het overlijden van haar eersten man, en allen 
gaan naar kooi. De onmisbare maan werpt groen licht 
door het raam, de twee slechte broers sluipen binnen om 
hun onzalig plan te volvoeren; het gelukt. Een gil, de 
moordenaars vluchten. Aile huisgenooten vliegen te voor-
schijn, het eerst Everard, Hij snelt de slaapkamer der 
moeder binnen, rukt het mes uit de doodelijke wonde en 
als hij met het wapen in de hand de deur uitkomt, voegt 
Jacob die met Simon is teruggekeerd, hem toe: ,.Everard, 
hoe heb je dat kunnen do en !" Groep, het scherm valt. 
Tweede bedrijf uit, we hebben twee dooden gehad. Me-
"fOUW Burlage is de tweede gelukkige. 



Everard voor de rechtbank. 0, geachte redacteur, de 
schrijver moet bepaald uw artikel in de laatste aflevering 
De rechtbank op hel Tooneel eens lezen. Het gaat hier weer 
kostelijk toe Den beschuldigde wordt gevraagd of hij een 
verdediger wenscht. N een, de onschuld verdedigt zich 
niet. Misschien vreest hij l'embarras du choi", want er 
waren verschillende jonge advokaten bij de premiere. Nu 
treden de getuigen als verdedigers op, maar zander veel 
verstandigs in het midden te brengen en wanneer zij het 
den president wat al te druk naar zijn zin maken, ver-
klaart deze het getuigenverhoor gesloten, omdat de nog 
niet 'gehoorde getuigen vermoedelijk niets nieuws te ver-
tellen hebben! Everard blijft ontkennen. Dan de pijnbank, 
beveelt de voorzitter na de rechters geconsulteerd te heb-
ben. Beroering onder het publiek. Roze Kate offert haar 
eer om den beminde te redden en beweert dat Everard 
op haar kamer was toen de moord werd gepleegd. Men 
gelooft haar niet, ook Everard ontkent het ten stelligste en 
laat zich naar de folterkamer voeren. Weldra klinkt een 
kreet uit het vertrek, verradende hoe wreed de on schul-
dige gepijnigd wordt, een kreet door Roze met cen tegeiI-
kreet beantwoord. Op de galerij rilt men. Het scherm 
valt, maar moet weer dadelijk rijzen om de vertoaners in 
de gelegenheid te stell en hun compliment te maken. Derde 
bedrijf uit, ditmaal zonder doode. Maar een onschuldig 
gefolterde beteekent toch ook iets, niet waar? En een 
beetje geduld, we zijn er nog niet. 

In de smidse. De knechts zijn aan het werk, het wil 
niet vi otten. Allen zijn onder den indruk van de terecht· 
stelling die morgen volgen zal. Want Everard is tel' dood 
veroordeeld; onschuldig veroordeeld, dat gevoelen allen. 
De laffe Simon dwaalt als een schim rond en is hard op 
weg zich te verraden; Jacob houdt zich nogal kordaat. 
Innig overtuigd, dat zij de moordenaars zijn, heeft Roze 
Kate een plannetje bedacht om hen te ont.maskeren. Eerst 
huichelt ze,liefde tegenover Jacob en zegt Everard schul-
dig te gelooven, deze laat zich spoedig inpalrnen. Dan 
tegenover Simon hetzelfde spelletje en ook bij hem heeft 
zij succes en zelfs begint Simoa te biechten. Daar treft 
Jacob hem met de begeerde Roze in de armen. Een 
woeste woordenwisseling; het dappere meisje zegt dat 
Simon zijn broer als den moordenaar heeft aangewezen, 
de slechtaards vullen in hun woede het ontbrekende aan 
en felle medeminnaars als ze zijn, grijpen ze naar de 
mokers. Roze ontsteekt een toorts om den broedermoord 
te verlichten met rossen gloed. Wie valt is de schuldige! 
klinkt haar even eenvoudige als praktische uitspraak. Twee 
losgebroken bees ten gelijk beuken de broers op elkaar in, 
dan vall en beiden, Jacob rechts, Simon links; in het mid-
den bij het aanbeeld staat de verwilderde Kate. Op den 
achtergrond een trouwe knecht, die besteld was om bij de 
rechtbank te kunnen getuigen en - - - N een, Katrien 
de meid is niet toegesneld zaoals afgesproken was. Een 
getuige te weinig! Zal haar de redding ten slotte nog mis-
lukken? Daar komt de meid. Gelukkig zit er nag een 
greintje leveIl in Jacob en is hij zoo beleefd zijn bekente-
nis ' te herhalen. Victorie, nu is het zaakje gezond en met 
een juichkreet: Naar Brussel! hollen de levenden van het 
tooneel. De dooden wachten tot het scherm neer is. Dan 
geestdriftige toejuichingen, scherm op, twee, drie maaJ. Het 
publiek is innig dankbaar voor den goeden afloop en zou 
de pintere Kate wei in de armen willen drukken. En in 
zijn goedigheid verlangt het niet eens den braven Everard 
terug te zien, vast vertrouwend dat hij morgen vrij zal 
wezen en over een paar weken trouwen met zijn flinke 
bruid. Misschien mag men het den schrijver als een ver· 
dienste aanrekellen, dat hij hier de pen liet vallen en ons 
de gebruikelijke omhelzingen van held en heldin bespaarde. 

Verder zal het moeite kosten veel goeds in het drama 
te ontdekken en Roze Kale kan als een aardige iIIustratie 
dienst doen van de verbolgenheid, waarmede een paar 

maanden geleden een Belg zelfs een Mevrouw Snijder van 
Wissenkerke aanviel en den arbeid van zijn bodem opvij-
zelde! Want, wanneer we volledigheidshalve nog vermelden, 
dat er in het geheele stuk van karakterteekening bijna 
geen sprake is en de taal stijf en boekerig mag genoemd 
worden, dan zal niemand ons tegenspreken, als we beweren 
dat dit treurspel der smeden een draak is en een zander 
de minste letterkundige en technische waanle. Over de 
draken in den ruimen zin van het woord is onze meening 
niet altijd ongunstig; niet omdat we begrijpen, dat onze 
lans op de harde Imid dier diertjes tach zau versplinteren, 
maar omdat \'{e meenen dat deze soort stukken red en van 
bestaan heeft, omdat cen groot deel van het publiek er 
een onschuldig behagen in schept en ook omdat ze ons 
voor de jongere acteurs een goede oefening lijkt, vooral 
tegenwoordig nu vele moderne stukken met hun fijne detail-
leering van salon-ondeugdjes en dwerg-karaktertjes het 
spreken met klanklooze stem, het terughouden van allen 
hartstocht, het maken van kleine gcbaren bevorderen en 
het intime spel dreigt te worden een leuk niets-doen, een 
onverstaanbaar mommelen van halve zinnen, een premie 
op onverschilligheid. En onverschilligheid is de dood van 
alle kuns'; dan duizendmaal liever overdrijving naar den 
anderen kant, naar den kant van het vuur. 

Maar deze draak mist vele deugc\en van zijn broeltjes. 
In kunslwerken is het volstrekt geen vereischte, dat we in 
geestdrift raken, zelfs niet dat we sympathie gevoelen voor 
enkele- personen, maar in draken, welke hoofdzakelijk als 
voedsel voor het volk dienst moeten doen, achten we dit 
zeer wenschelijk. Ni~t behoeft de deugd beloond en de 
ondeugd gestraft te worden, maar het volk moet kunnen 
onderscheiden, moet kunnen waardecren. En voor wie of 
wien zal het zich in Roze Kale warm maken? Voor Eve-
rard? Het mooie van dien braven jongeling schuilt in de 
negatieve verdienste, dat hij den moord nz'd hecit bedreven. 
Voor Roze? Tot op zekere hoogle stellig, maar haar liefde-
gehuichel zal op hel eerlijke gemoed een onaangenamen 
indruk maken, zoo het al niet verkeerd begrepen wordt. 
En men denke niet, dat het gejuich aan het slot· haar 
moedige daad geldt; dan is het beest ontketenri door het 
gevecht der smeden; daarom joelt en tiert het volk op de 
hoogste rangen. We stellen ook dezen strijd, overgenomen 
uit Twee Weezen, ver beneden het oorspronkelijke. Met 
Cornelia kan men medelijden hebben, maar al had het 
mensch nu juist niet den dood verdiend, sympathiek is ze 
evenmin. Rest aileen het slechte in jacob en Simon; daar-
aan zou men zich althans kunnen ergeren, maar Jacob is 
egaal zwart geverfd en het halfslachtige in Simon zeer 
onvoldoende geteekend; van het laatste was iets te maken 
geweest. 

Verder is het getal pakkende tooneelen veel te gering 
en het getal vervelende tamelijk groot; het komische ele-
ment ontbreekt nagenoeg geheel; de taal noemden we 
reeds treurig, terwijl men juist kernachtig Hollandsch moest 
hooren en het drama biedt weinig gelegenheid tot mooi 
spel. N een, Roze Kale is een naar riraakje, al zal het -
vermoedelijk juist door zijn ondeugden - wei in den smaak 
van het volk vall en. 

Doo'r de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten wordt 
het stuk goed gespeeld. In de titelrol weert Mevrouw Van 
Kerckhoven-Jonkers zich dapper; in haar harMochtelijk 
spel aan het slot zouden we sterkeren climax wenschen; 
haar gevrij met de broers was heel goed, ook haar optre-
den tegenover Meerloo in het laatste bedrijf. Dat is waar, 
we hebben nog vergeten te vertellen. dat deze ook al een 
oogje op Roze schijnt te hebben, nadat Cornelia hem ont-
gaan is; of geschiedt zijn uitnoodiging om bij hem te komen 
inwonen met eerlijke bedoelingen? De Heer De Vries (Jacob) 
ontwikkelde nogal kracht; breeder spel zou echter niet 
schaden. Ook de Heer Van Kerkhoven (Simon) mag ge· 
noemd worden. 



De tooneeltjes zagen cr aClrdig uit; de regisseur heeft 
eer van zijn werle 

Vreemd was het, na dit drama nog een Albulltblad te 
krijgcn. Ret publiek bovcn raaktc IlU heelemaal in de 
war en de smedcn van zooevcn vonden het stukje bizoll-
der aardig. 

7 Maart 1894. JEAN VALJEAN. 
lVaschrifi. - Met genoegen hebben we vernomen, dat 

de Reer H. Brondgeest, in het laatste seizoen under den 
naam Van Amstel bij het Tivoli.gezelschap alhier werkzaam 
geweest, thans by de Koninklijke Vereeniging, voor 1894/95 
is geengageerd door de Heeren Le Gras & Haspels. Zijn 
optreden in llEIj'lIheer gaal llaar buz"len, Champi:.rnol, Heima!, 
College Cra'll/JtOll heeft bij ons zeer aangenal1le herinnerin-
gen achter gelaten; ook over zijn Leistungen in Amsterdam 
hoorden we met lof g~wagen, zoodat het bericht met 
ingenomenheid zal zijn ontvangen door hCIl die, evcnals 
wij, van meening zijn, dat het gezelschap der Vereenigde 
Rotterdamsche Tooneelisten, te meer nu de Heer De Vries 
dit gaat verlaten. behoefte heeft aan jonge mannen. 

En nog een blijde mare: Mevrouw Beersmans is van 
haar ernstige ziekte hersteld en zal vermoedeJijk 20 dezer 
haar rentree maken als Mevrouw Desvarennes in ahnet's 
Serge Pallillt. 

Dat zal me een geestdrift zijn! 
JO':~·'94· J. V. 

UIT HET BUITENLAND. 
Wanneer men zich in volgende tijden er toe zal zetten 

de geschiedenis van het tooneel in de Iqde eeuw te 
schrijven, zal men beschikken over een bron meer om uit 
te putten, dan men tot nu toe had, wanneer men de bewe-
ging der tooneelkunst van vroegere perioden wilde nagaan. 
De tooneelkritiek, zoo uitgeoefend als tegenwoordig ge-
beurt. is van vrij jongen datum: haar vlucht heeft zij eerst 
genomen met de groote ontwikkeling der journalistiek. De 
verzamelde tooneelverslagen van bekende chroniqueurs, 
hetzij in boekvorm uitgegeven, hetzij door uitlmipping uit 
couranten bewaard, zullen eens een beJangrijke bran van 
studie worden voor den schrijver van een geschiedenis der 
letterkunde. En wanneer die geschiedenis, voor zoover 
onzen tijd betreft, zooals het w<1.arschijnlijkst is, vooral over 
Frankrijk zal worden geschreven, dan kan het niet miss en 
of een man, die 35 of 40 jaar zulke kronieken heeft CSe-
schreven, valt het eerst in het oog der aanstaande bronnen· 
verzamelaars, te meer wanneer zijn reeksen feuil!etons in 
een zeer voornaam blad zijn verschenen. Zoodat er dus 
aile kans bestaat, dat Francisque Sarcey een der meest 
geraadpleegde schrijvers over het tooneelvan zijn tijd zal 
worden. 

Ret is reeds eenigen tijd geleden - ik meen dat het 
gebeurde na de mededeelingen van Sarcey, dat hij White-
chapel te Londen zulk een prettige, rustige buurt had 
gevonden - dat de couranten de verschijning aankondigden 
van een bundel »Sarceyiana", waarin de shps of the pen 
van den ouden kroniekschrijver, die ook wei eens slips 0/ 
memory en zelfs slips of judgment konden zijn, zouden wor-
den verzameld. Wij hebben evenwel nog geen »Sarceyiana" 
gezien. Of de schrijvers hubben hun plan opgegeven en 
het gelaten bij de caricatuur van den tegenstander van 
Becque, zooals hij in la Plume verleden jaar werd afge-
beeld, ten hemel stijgende met het manuscript van La Tour
nee Ernestz"n in de hand, Of zij hebben willen wachten tot 
de collectie nog wat werd vergroot. In dat geval hebben 
zij in den laatsten tijd reden gehad zich over het uitstellen 
van hun uitgave te verhengen. 

Ik wensch mijne medernenschen niet licht iets kwaads 
en Sarcey, met wiens Souvenirs de ma jeunesu ik indertijd 
met veel genoegen kennis maakte, van wi en ik eens een 
amusante causerie heb gehoord over de werken van Beau-
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marchais, wiens uiteenzettingen van en opmerkingen over 
een farce van Brisson of Valabregue soms zeer verrnakelijk 
zijn, Sarcey evenmin als iemand anders. Maar tach geloof 
ik, dat het bepaald tijd wordt den aureool, dien een aantal 
tooneelliefhebbers in hun verbeelding om het hoofcl van 
den chlOniqueur van den Temps zien schitterell, eens iets 
van zijn glans te ontnemen. En daarvoor behoeft men 
aIleen er op te wijzen, dat Sarcey bijzonuer eenzijdig moet 
genoemd worden. Het oude theater kent hij op zijn duirnpje : 
Corneille, Racine, Moliere, Marivaux, Regnard, later Ponsard 
en de romantieken, de drallles de cape et d'epee. de groote 
melodrama's en eindelijk de vaudeville, en al wat daar-
onder te brengen is. Niet weinig? N een, maar dat alles 
ligt achter ons en men zoekt naar lets nieuws. Niet de 
menigte, "Ie public qui paye", .le public qui a toujollrs 
raison", de massa, die in het theater niets anders zoekt 
dan spanning bij het gevecht der beide broeders in De Twee 
Weezen eo »le rire gauIOls", »Ie rire rabelaisien" bij een 

klucht. Maar de intellectlleele, de gevoels-upper tm thousand 
rekenen toch ook nag mee! En tegenover de kunst, die 
door deze, ik zeg niet wordt bewonderd, maar dan toch 
beschouwd met belangstelling, omdat zij iets nieuws. iets 
beters, iets bijzonders tracht te geven, neemt Sarcey steeds 
het standp mt in, dat gekenschetst 'vordt in delen zin uit 
zijn voorlaatste feuilleton: "Quelle detente des nerfs et de 
l'esprit quand on passe de ces elucubrations noires a till 

simple et joyeux vaudeville!" Zet voor as elucubrations noirfS 
»ces folies" of »ces furnisteries tres-mediocres" of eene andere 
sterk veroordeelende uitdruklring en ge hebt de meening 
van Sarcey over ongeveer alles wat door Antoine, Paul 
Fort, Lugne-Poe en anderen is beproefd, o'ver de stukken 
van Ibsen, Maeterlinck, Bjornson, Hauptmann, Rachilde, 
Jean Jullien en een half dozijn andere schrijvers. Aan dat 
alles worden de hoofdeigenschappen van een tooneelwerk 
ontzegd: het is niet duidelijk, men heeft ons niet voorbc-
reid, wij zijn niet mede in het geheim genomen, in een 
woord: »ce n'est pas du theatre." Een Get'st de,. stels z'er
mint is Sarce." voor alles wat op tooneelgebied nieuwe wegen 
wil inslaan en de regels, die Mephisto op deze mededeeling 
omtrent zijn eigen persoon laat volgen, zijn ook in dezen 
zeer toepasselijk: 

Und das mit Recht; dean alles was entsteht 
1st werth, dass es zu Grunde geht; 
Drum besser war's, dass nieht,; entstiinde. 

En wil men een bewijs, dat Sarcey in dezen niet spreekt in 
naam en met instemming van de geheele kritiek? Jules 
Lemaltre, die in Flipote een klucht a la Meilhac en in Les 
Rois een melodrama leverde, is het dikwijls met zijn »bon 
maitre" oneens. 

Dat Axel van Villiers de l'Isle-Adam opgevoerd, beter 
gereciteerd is, vindt Lemaltre even min te verdedigen als 
Sarcey; het stuk is trouwens door den schrijver niet voor 
het touneel bestemd; maar over Hannele van Raupt;nann, 
over Au-dessus des forces humaz'nes van Bjornson, L'Image 
van Beaubourg, zelfs over Vne journtie parlementaire van 
Barres spreekt Lemallre met waardeering, soms met be-
wondering. En Sarcey? Van Hannele heeft hij geschreven : 
»C;a, de l'art? c'est un mechant truquage de mise en scene 
fantomatique! II n'y a pas la-dedans ombre d'observation 
vraie, ni meme d'imagination, ni de talent d'aucune sorte, 
c'est au dessous de rien"; de bewonderaars van het stuk 
van Bjornson, die na het stuk zeiden: »C'est ca qui con-
sole des Cabotz"lls" noemt hij zelf cabotins; na l'lmage, zegt 
hij, »c'est dans la salle un delire d'admiration; on applauclit 
furieusement, on rappelle l'auteur; on crie: »Vive Bean-
bourg !" Decidement la folie est contagieuse"; en Um jourJllJe 
parlementaire, door Lemaltre zeer juist "Ie drame de la peur" 
genoemd, heet bij Sarcey weer een jumz"sterie, welke de 
Giticus niet »au serieux" wil noemen, waarin »ni action 
ni observation, ni etude de caractere, ni analyse de sen-
timents, ni style, ni quai que ce soit Qui ait ombre de rap-



port avec Ie theatre." En dat vcm een stuk, dat bij de 
lezing reeds pakt, een stuk met zeer dramatische toestanden ! 

Ik zou niet gaarne be\\-eren, dat I'IlIIaJ;e, Au-dessus des 
forces humaines en die vele andere stukken, welk,; Sarce), 
zoo onbarlllhartig veroordeelt, meesterwerken zijn, maar het 
zijn leflminste stappen op een ander pad, dan de veelbeloopen, 
platgetrapte wegen van tot nu toe, het zijn tenminstc pogin-
gen om iets minder gelijkvloersch te zijn, dan de schnjvers 
van Champigno! malgni !uz' en Pon/·BI·que'. En hier paste 
ieder, die het met de tooneelkunst goed meent, tcnminsle 
waardeering, ook al werden die stappen maar aarzelend 
gedaan en al stegen de schrijvers dier nieuwere stukken 
niet hoog boven den grond. 

Maurice Beaubourg, de schrij ver van l' [mage zegt in zijn 
voorrede voor de brochure van dat stuk: 

»I1 n'en reste pas moins incontestable qu'il y a un theatre 
nouveau a faire, un domaine incomparable a explorer, celui 
de I'Idee pure debordant en emotions. Le mouvement 
dramatique, au lieu de proceder de bas en haut, s'accom-
plirait de hauL en bas, du cerveau au creur et aux sens. 

Physiologiquement, d'ailleurs, cet idealisme n'est-il pas vrai? 
Le reve, l'au-dcla, ce frisson de l'infini qui nous saisit 

tous jusqu'aux plus simples une fois au moins, que ne 
serait-il, enfin, Ie but »en beaute"? 

L'Image est un essai. J e remercie taute cette jeunesse 
ardente qui me fut reconnaissante de la tentative, y ap-
plaudit si violemment son ideal. 

J e lui dis ceci des aujourd'hui: 
Par moi ou par d'autres, ce theatre idealiste sera." 
Sarcey·Mephisto zal bij deze woorden wel ontkennend 

het hoofdschudden en den schrijver be>loven, dat hii een 
tegenstander van veel gewicht zal hebben uit den weg te 
ruimen. En daarom is het goed, dat men ook ten onzent 
wete, waaruit het voetstuk van de autoriteit Sarcey eigenlijk 
bestaat. J. K J r. 

JEAN DARLOT. LOUIS BOUW-
MEESTER. 

Ik heb Jean Da~lot gezien; ik heb Louis Bouwmeester 
als Jean Darlot gezlen -

En van Bouwmeester's creatie: Jean Darlot wil ik hier 
gaan spreken. -

Daarover wiI ik hier spreken gaan; daarover aileen - -
Want waar ik hem, den koninklijken kunstenaar, weer-zien 

wil, heelemaal voor me zien, zoo als ik hem zag, dien avond 
zag, daar mag in mijn herinnering niets meer zijn van die 
anderen die optraden in Ltgendre's stuk. - -

Een koninklijk kunstenaar: Louis Bouwmeester: een 
koninklijk kunstenaar; zijn spel in jean Darlot: koninklijke 
kunst! - - - -

* * * AI in de eersle acte - - -
Wat was er weinig stemming in het eerste deel van de 

eerste acte bij de opvoering op Zaterdag! . 
Die akteurs die hun rollen niet kenden, die buiten het 

stuk stonden; druk, onzeker, irriteerend-onrustig waren de 
eerste tooneelen; aileen M w. Stoetz brach t even iets dat 
raakte aan het betere - - -

Toen kwam Louis Bouwmeester, to en kwam Leven. - - -
AI bij de cerste claus merkte men het: er was cen 

man, een mensch gekomen. - -- -
En zoo is het gebleven. -- Het was een mensch dien 

Bouwmeester ons gaf; het W;'tq Jean Darlot - - -- -
Er zijn lied en geweest die kwamen en zciden dat het 

ruwe kunst was de kunst vall Bouwmeester in Legendre's 
drama. -

Die lienen hadden moeten zwijgen. -
De creatie die Bouwmeestcr gegeven heeft was geheel 

af; geheel doorleefd was zijn spel - -° dat moment in de tweede acte! - Jean Darlot met 
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z'n vrouw aan tafel; hij heeft haar zitten aankljken, lang, 
stil gelukkig. Z'n oogen zoenen die vrouw - - - hij 
houdt zooveel van 'r - - - - Als hij bij h<'t<'lr is dan 
kan hem niets meer schelen, dan wenscht hij niets meer. - - -

Eindelijk komt stil, heel zacht rie vraag: 
"Hou je nou 'n klein beetje van me" en als ze »ja" 

Imikt, met iets van: jawel, jawel, dat heb ik al zoo dikwijls 
moeten zeggen, dan: 

»En ben je wei tevreden?" 
En zij weer: Zeker, zeker -
»Waarom ben je dan zoo treurig?" -
God, dat was zoo mooi van Bouwmeester; 't stil-wee-

moedige in die stem als smeekend: ° hou toch wat van 
me, hou toch van me, zie je dan niet riat jij me alles 
bent, alles; dat ik je lief heb met 't mooiste, 't beste in 
me - 0, hou tach wat van me" -- - -

Wat was dit brokje heerlijk mooi - - -
En later bij het raam; rustig zittend, hij, na hard werken ; 

gelukkig nu, in z'n eigen huis met z'n vrouw dicht bij zich 
geweten - - -

De frissche lucht die binnenstroomt - - - En hij 
die hier heerlijk rusten kan, hier kalm-rustig zitten kan 
bij z'n vrouwtJe, waar ie zoo veel van houdt - - -

Dan de laatste scene; de bleeke smart dat ze 't 'm 
verteld heeft: »Waarom heb je dat nou gedaan, waarom 
heb je me nou verteld dat je IIiet van me houdt" - - -
pijnlijk, moeilijk gezegd, dan in vertwijfeling: ik kan je 
niet missen, je mod blijven, je hoort bij me, je hoort 
van mij, alles aan je is van mij, je oogen zijn van mij, 
en je mond, alles, alles - - - J e moogt niet weg, je 
moogt niet! - - -

En dan de zekerheid dal alles nu tach uit is, alles uit 
is - de zekerheid die met klauwen grijpt in z'n 
hersenen en weg-scheurt het denken: 

»Nou ga dan, ga dan, ga dan naar dien kerel, dien ploert, 
die je van me hebt weggehaald -- - . -" 

En als hij haar gedood heeft in z'n beest-zijn - -
op-eens, - - - heel stil, ---- - - blijft hij staan; 
hoort hij nog iets? - Wat is 'r eigenlijk gebeurd? 
En dan 't besef-krijgend wat hij gedaan heeft: »Vooruit 
dan maar net als de anderen, net als de anderen" 
'n zuiplap - vergeten, vergeten, vergeten - -

* * * De creatie van Louis Bouwmeester is een daad van 
blijvende waarde. 

.De toekomst zal zijn aan tooneelkunst" heeft Royaards 
ergens gezegd - -

In jean Darlot heeft Bouwmeester naar die verblijdende 
toekomst gewezen. 

12 Maart. FRANS MIJN~SEN. 
------- -------- --------------

DE GAST, 
naar hel Duztsch door IDA. 

«Hij komt! Hij komt I" 
Eindelijk, eindelijk heeft het Nieuwsblad gemeld, dat zijn 

komst onherroepelijk vaststaat, de kunstlievende inwoners 
van het stadje hal en ruimer adem: hij komt! Wat al te-
genstrijdige berichtjes heeft men gedurende de laatste 
weken onder de rubriek »Kunst" moeten lezen. »Een zeld-
naam kunstgenot staat ons te wachten. De vermaarde 
»karakterspeler Schreier zal op zijn terugreis van Sint-Pe-
»tersburg, waar hij met eerbewijzen en geschenken over-
»Iaden is, onze stad met een bezoek vereeren en alhier 
»eenige gastvoorstellingen geven. De Heer Schreier heeft 
»den Directeur van het Stadtheater onder meer geschreven, 
»dat hij nergens liever optreedt dan in onze stad, waar hij 
»van den aanvang van zijn kunstenaarsloopbaan af de 
»kunstliefde en beschaving van het publiek heeft leeren 
»kennen en waardeeren". Schreier schrijft deze phrase aan 
iederen directeur; hij weet vooruit, dat zij in de bladen 



wordt afgedrukt en haar doel nooit mist. Daama begint 
Schreier bezwaren voor te wenden; morgen »verJengt hij 
»zijn verblijf in Petersburg, daartoe gedwongen door den 
»stormachtigen bijval"; overmorgen »is het zelfs zeer de 
»vraag of hij zal kunnen komen"; een week later laat hij 
zich »door zijn artsen een reis naar het Zuiden voorschrij-
~ven om zijn geschokte gezondheid te herstellen"; na twee 
weken schrijft hij »dat het geheele plan in duigen ligt" 
en eindelijk, wanneer de opgewondenheid haar toppunt 
heeft bereikt, zegt hij »aan den drang van zijn hart geen 
»weerstand te kunnen bieden, hij moet het dierbare publiek 
»van Z .... weer eens begroeten", en .... komt ten slotte toch. 

Van nu af spreekt het Nieuwsblad niet meer koud en 
vormelijk van den Heer Schreier, neen, thans komt er het 

praedicaat »onze" voor in de plaats: »Onze Schreier zal de 
»cerste maal den »Lear" spelen" - »Onze Schreier komt 
lOovermorgen" - »Onze Schreier vertoeft sinds gisteren in 
»onze stad". 

Geheel Z .... is in beroering, aan aile hoeken der straten 
ziet men groote schel-kleurige aanplakbiljetten, men loopt 
storm om plaatsen te bespreken, de Directeur wrijft zich 
verheugd de handen, en slechts een klein, nietig troepje 
r.eemt geen deel aan de algemeene vreugde, maar wacht 
brommend en ongastvrij de komst van den grooten man 
af, met wien zij helaas! gedurende de volgende dagen in 
nauwe aanraking zullen komen; het zijn: de tooneelspelers. 

Dien' person en ontbreekt stellig de gaaf om Schreier's 
grootheid te beseffen. Zij kennen hem al te goed, den 
rusteloozen zwerver, den »Tooneel-Ahasverus!', die het op 
den duur aan geen enkelen schouwburg kan houden, omdat 
hij geen andere goden naast zich duldt. 

Hem het applaus, hem de lauweren, hem de goede 
rollen, de slottooneelen vooral, de merkwaardigste scenes ... 
indien hij er kans toe zag, zou bij de klassieke drama's 
tot alleenspraken omwerken. 

Gelijk een reus, wil hij boven zijn collega's uitsteken, in 
eenzame grootheid, - »Nachtmoet het zijn, waar Schreier's 
sterreri stralen", heeft eens een onbeschaamde komiek gede-
klameerd, doelende op de bekende drie sterretjes achter 
den vetgedrukten naam van den virtuoos. 

Sinds jaren kennen de heeren en dames al de pikante 
anerdotes en geschiedenisjes, welke bij elk bezoek van 
Schreier weer dienst doen; zU kennen den kostbaren pels, 
»het geschenk van den Czaar", en beweren uit goede bron 
te weten, dat deze te BerJijn in de Potsdammerstrasse ge-
kocht is; zij weten precies, hoe de zilvcren krans er uit-
ziet, die Schreier zich bij de afscheidsvoorstelling laat over-
handigen en copieeren de handbeweging waarmede de ont-
roerde gast het geestdriftige publiek pleegt te bedanken -
eerst naar het hart en dan naar de vochtige oogen -
bedriegelijk waar. De goede luidjes hebben ook gelijk, dat 
zij uit hun humeur zijn, een massa repetities staat hun te 
wachten, zij zullen een onnoemlijk aantal nieuwe rollen 
moet~n leeren, iederen avond gaat een ander stuk en 
daarenboven hebben zij zich slaafs te onderwerpen en 
mogen het nauwlijks wagen, widlr ook hun individualiteit 
te laten werken. De beste passages worden geschrapt, 
oude in hun geheugen: vastgeroeste rollen moeten zij op 
nieuw instudeeren volgens de eigenaardige en vaak hoogst 
zonderlinge omwerking des Heeren Schreier en wee hun, 
wanneer zij niet op het juiste oogenblik invallen; het ver-
wijt dat zij den avond bed<.'Iven hebben, is dan weI het 
zachtste, dat van de lippen van den vertoomden tooneel-
god kan glijden. Aileen het hart van enkele naIve begin-
nelingen klopt sneller in blijde verwachting, dat zij door 
deze gastvoorstellingen eindelijk een paar klassieke rollen 
zullen krijgen; zij hopen de aandacht van den grooten 
meester tot zich te trekken, zijn hescherming te winnen en 
door zijn invloed het engagement aan een Hoftheater te 
verwerven, waarnaar zij zoo vurig verlangen. 
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Het is een koude winterdag. Op de straten ligt de 
sneeuw een voet hoog en de baarden bevriezen tot ijske-
gels. Z ... is als uitgestorven en slechts hier en daar ziet 
meu een man of vrouw voortsnellen, neus en ooren half 
bevroren uit den jas- of mantelkraag. Wie niet op straat 
noodig heeft, blijft thuis bij de kachel. Gindsch jong ke-
reltje zou stellig sensa tie maken, als de straten maar niet 
zoo verlaten waren; hij verdient het althans, want zijn 
garderobe is zoo slecht voorzien, dat hij zich gedwongen 
ziet in een zomerjasje en op \"erlakte schoen en naar den 
schouwburg te wandelen. 

Hij gaat de binnenplaats over, beklimt het nauwe, don-
kere tooneeltrapje en ziet tot zijn verwondering, dat de 
repetitie nog niet in vollen gang is . Hij komt eerst in het 
derde bedrijf en vreesde reeds te laat te zijn. Zijn kunst-
broeders en Zllsters staan in druk, opgewonden gesprek bij 
elkaar en uit het stemmengegons klinken enkele zinnen, 
welke aan duidelijkheid niets te wenschen over laten, als: 
»Het is een ongehoord schandaal; zou hij den ken, dat wij 
»ons zoo willen laten behandelen !" - "Ik wacht nog hoog-
»stens vijf minuten en ga dan naar hUlS". - .Waar is de 
tooneelknecht? Ik zend den directeur mijn ral terug". 
De ingenue kucht erg gemaakt, de pere noble loopt met 
vervaarlijke stappen het tooneel op en neer, de komische 
Alte klaagt, dat het vuur in de conversatiekamer niet is 
aangelegd, de karakterspeler, die zich door Schreier de 
beste rallen heeft zien wegkapen, lacht sarcastisch: "Ik 
»heb het immers dadelijk gezegd, waarvoor hebben wij 
»gasten noodig? Wij kunnen zonder hem hetzelfdc doen 
»en vee I mooier en behoeven dan niet urenlang op de 
»planken te staan blallwbekken". En de aanlelding van 
deze algemeene ontevredenheid? Schreier heeft verzocht 
de repetitie inplaats van op tien uur reeds op negen te 
bepalen; de klok heeft elf geslagen en de groote man is 
nog niet verschenen! Zelfs de ftegmatieke tooneelknechts 
beginnen onrustig te worden; zij trachten zich met de 
armen eell beetje warm te slaau. De sOllffleuse, die door 
de enge ruimte in haar kastje verhinderd wordt deze heil-
zame beweging na te volgen, klappertandt van koude. 

Daar komt een rijtuig aanrijden, de tooneeldeur knarst 
op haar hengsels, een deftige tred klinkt op de trap en 
met eell mat »Goeden morgen, heeren en dames" betreedt 
de groote man het toonee!. Hij zit warmpjes in zijn 
»geschenk van den Czaar", een onberispelijke cilinderhoed 
dekt zijn merkwaardigerwijs nog ravenzwarte lokken en met 
de rechterhand houd hij een £lin zakdoekje voor den mond. 

Een blik op zijn horloge. »Ach - ik heb u laten wach-
»ten! Duizendmaal verschooning, bid ik u, dat ik aan mijn 
»spreekwoordelijke nauwgezetheid ontrouw ben geworden; 
»een conferentie met den intendant van het Hoftheater te 
»X., die op het oogenblik hier vertoeft, heeft mij zoo lang 
»opgehollden. Ik heb Zijn Excellentie kllnnen overhalen 
»de voorstelling van morgen bij te wonen." 

Schreier weet dat deze mededeeling hoogst verzoenend 
werkt; allen zien weer het engagement aan het Hoftheater 
voor zich zweven, levenslang en hoog pensioen. De stem-
ming wordt dadelijk zachter. 

Eerst confereert de »gast" geruimen tijd met den tooneel-
meester; het voordoek moet lager hangen en de troon 
noodzakelijk eenige treden verhoogd worden. Tot aan het 
opkomen van Schreier m~et het tooneel in schemerillg 
blijven, eerst bij zijn optreden wordt het helder licht, gelijk 
bij het opgaan der zon. 

Nadat hij den tooneelmeester deze en dergelijke wenken 
goed heeft ingeprent, begint de repetitie. - Schreier's 
potlood woedt onmeedoogend in de rollen der medespelers 
als een zicht in de korenhalmen, hij groepeert ze als £lgu-
ranten, zoodat hij zelf steeds meer en meer het middelpunt 
der han de ling vormt. Hij ziet graag, dat zijn collega's het 
publiek den rug toekeeren en schrapt consequent iedere 
passage in hun rol, waarmede zij applaus zouden kunnen 



krijgen. Verschillende van zulke gedeelten helft hij zeifs 
bij zijn eigen rol ingelijfd, niet wncier reden vertrouwende 
op de letterkundige onkunde van zijn toehoorders. 

H ij zelf geeft aileen de woorden aan, hij spaart ziclt en 
fluistert zijn partij klankloos en eentonig, maar aile anderen 
moeten met volle stem repeteeren, want Schreier wil weten, 
of er niet wellicht een onder hen schuilt, wiens orgaan 
bij de voorstellmg het zijne in kracht en omvang lOll kun-
nen overtreffen. l\1eedoogenloos rlresseert hij de ijverige 
nieuwelingen, die het zich tot een eer rekenen met den 
»grooten Schreier" te spelen. die zelfs niet de kleinste 
tegenwerpingen durven maken en met toewijding en enthu-
siasme repeteeren, aileen om aan het slot der reeks gast-
voorstellingen beloond te worden met het bewuste portret 
met de handte~kening van den grooten man. 

De kleine, aanvallige Cordelia heeft haar tranen niet 
kunnen bedwingen, die als heldere paarltjes langs haar 
wangen biggelell. Zij zou haar rol zoo dolgraag goed spelen, 
maar haar hersentjes zijn te zwak om de tallooze gecom-
pliceerde aanwijzingen van Lear-SchreiEor in zich op te 
nemen en te bewaren. 

.Und wie ein Fremdling meiner Brust und mir 

.Sei du von jetzt auf ewig!" 
(,Hier, juffrouw, moet u een weinig naderbij kamen, dan 

kan ik u door een handbeweging terugwijzen.") 
»Der rohe Scythe und der Kannibale", 

(»lk verzoek u thans de hand met schrik op het hart 
te leggen.") 

»Der die eigncn Kinder rnacht zurn Frass", 
(»Sidder, als-'t-u blieft, ik heb dit bepaald noodig voor 

mijn tegenspel.") 
.Soll meinem Herzen so bcnachbart sein." 

("N U lIIOet u mij een langen, smachtenden blik toewcrpen, 
ik maa!;: hier namelijk, onder den indruk van dien blik, een 
lange pauze, om mij claarna des te krachtiger op te heffen.") 

,Und gleiche Liebe, gleichen Trost empfah·ll." 
(»Wring uw handen, als in wanhoop, juffrouw! Wanho 

piger, nog wanhopiger als het kan.") 
.Wie du!!" - - -- -

(»Hier verzoek ik de dames en heeren doodstil te zijn, 
ik pauseer nu lang en men mag aileen mijn mantel hooren 
ruischen en mijn tanden hooren knersen.") 

»-- - - - Mein weiland Kind!" 
(»Nu valt Cordelia op de knieen - met den rug naar 

het publiek, als-'t-u blieft! Kent moet met de woorden: 
»0, edler Konig I"~ wachten, tot het applaus is weggestorven.") 

En zoo gaat de repetitie voort - drie kwart Schreier, 
een kwart Shakespeare! Kent moet zijn rol aan eell ander 
geven, het is een groote, sterke kerel en de »gast" speelt 
niet gaarne met collega's die zoo boven hem uitsteken. 

Een jong ventje, kersversch van het conservatoire, die 
de rol van den nar had gekregen, dwaalt met een zelf-
moordenaarsphysionomie achter de coulissen en bijt zijn 
lippen aan bloed. Hoe had hij zich verheugd, toen de 
tooneelknecht hem de wi van den nar bracht, hoe heeft 
hij zich dag en nacht geoefend, aile mogelijke nuances 
bestudeerd, het zou een kabinetstukje worden! Wat is er 
nu van overgebleven? Een repliek, een niets en nar zal 
aileen hij zijn, die de rol speelt. Die woorden vol galgen-
humor - geschrapt, het ondeugende liedeke -- geschrapt. 
Hij zal niet eens »Und der Regen regnet jeglichen Tag!" 
mogen zingen en hij had er nog wei zulk een fraaie melodie 
bijgecomponeerd. 

Opmerkelijk, bizonder opmerkelijk is het onweer op de 
heide ge'insceneerd -- een waar natuurwonder. De wind 
loeit, de boomen slaan tot splinters, de dander rommelt 
onophoudelijk, zoodat de stemmen der vertooners vergeefs 
tegen de elementen kampen; aileen wallneer Schreier 
spreekt, bedaart de storm, de wind is dan minder hin-

derlijk, de donder rommelt hescheiden en talrijke blik-
semschichten zijn zoo wclwillend steeds precies de plaats 
te verlichten, waar Schreier staat met woesten baard ell 
fladderende haren, getooid met bloemen en stroohalmen, 
op een knuestigen stuk leunenrle. Every inch a king! 

Om half drie is de repetitie geeindigd. 
Schreier informeert aan het bespreekbureau naar dell 

stand van de kas. Daarna rijdt hij naar zijn hotel. 
»Zijn er ook brieven voor mij?" 
Er is een heele stapel. Aanzoeken van theater-agenten, 

bedelbricven, epistels van autografenverzamelaars en zoo 
al meer. Eenige kwajongens, die een ollweerstaanbaren 
drang naar het tooneel gevoelen, smeeken om een onder-
houd; zij willen den grooten me ester eenige monologen 
voorbrullen om hem van hun talent te overtuigen. 

Drie photografen verzoeken om de eer hem te mogen 
vereeuwigen in civiel en in kostuum. En dan nog -
een rose geparfumeerd briefje! Schreier breekt het cou-
vert open en leest glimlachend de weinige regels: . »Aan-
gebeden kunstenaar! ... hartstochtelijk ... laatste voorstel-
ling. .. geen moed genoeg... samenkomst... eeuwige 
dankbaarheid ... in bange afwachting." Geteekend: "Een 
ongelukkige". 

De »aangebeden kunstenaar" pakt zijn correspond en tie 
samen, maar laat, heel tnevallig, het rose briefje op de 
trap vallen. Hij weet, dat de portier het zal vinden en 
dat portiers in kleine stadjes indiscreet en praatziek zijn. 

N a het diner doet de »gast" eell ommegang naar de 
verschillende critic:i. Een woont op de vierde verdieping, 
wat zou dat? Hij zou den man opzoeken, al was het huis 
zoo hoog als de Eiffeltoren. 

Tegenover de critici beijvert Schreier zich aandoenlijk 
bescheiden te wezen. Een van zijn geliefkoosde uitdruk-
kingen is: »U moet van mij niet een virtuozenslukje ver-
wachten, ik ga steeds op in het samenspel. Ik houd het 
voor mijn heiligen plicht de vertooning ·alleen als middel 
tot het doel te beschouwen, den arbeid van den dichter 
niet te vervalschen, maar het werk te geven gelijk deze 
!let zich gedacht heeft." Hij haalt weemoedig de schou· 
ders op. »Laten anderen begeerig naar gemakkelijk te ver-
overen lauweren grijpen, ik zal nooit afwijken van den 
weg. dien ik van mijn prilste jeugd op tuoneelgebied hp.b 
afgebakend, vreemd aan aile ego'isme, in dienst van de 
ware, de edele kunst!". Nadat hij afscheid heeft genomen, 
reeds bij de deur, keert Schreier nog even om en zegt 
als bij invallende gedachte: »U zult mij zeer verplichten 
met in uw geacht blad te vermelden, dat de Groothertog 
van. .. mij zijn huisorde met de ster heeft geschonken. 
Het wordt om den hals gedragen aan een lichtblaauw lint". 

De avond is gelwmen. Moede en afgemat zit de »gast" 
achter de coulissen. Hij denkt aan alles, uitgezonderd 
aan zijn rol. Eenigen vrienden, wier kaartjes hem op het 
tooneel gebracht zijn, heeft hij laten antwoorden, dat hij 
niemand kan ontvangen, dat hij reeds geheel in zijn rol 
is »meer Lear dan Schreier" en het gevleugelde wllord 
doet de ronde door de zaal. 

En nu treedt hij op, gebukt en tach veerkrachtig. stell-
nende op het prachtige zwaard, dat hij van Bogumil 
Dawison beweert geerfd te hebben. Dunderencle tcejlli-
chingen verwelkomen hem. Met een llitdrukking in zijn 
oogen, die den naderenden waanzin reeds verraadt, laat 
hij zijn blik langzaam van rang tot rang glijden, monstert 
aile loges en - - .- taxeert met bewondt>renswaarrJig·e 
nauwkeurigheid de recette. 

Het huis is nagenoeg uitverkocht, over Schreier's gelaat 
zweeft een glans van tevredenheid. 

Hij zal dezen avond voortreffelijk spelen. 



Verschijnt den len en '5en van iedere maand bij TH; A. VAN ZEGGELEN (M. J. P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van het Tooneelverbond ontvangen tlit Tijdschrift gratis. 

Voar niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste r6 afieveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 
Brieven en stukken, de Redactie betreffende, adresseere men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., PRINSENGRACRT 949. 

Opmerkingen betreffende de verzending en opgaven van abannementen en advertenties in te 
zenden aan den Drukker-Uitgever, ACHTERBURGWAL 84. ---------------------------------------------

1 ]\1EI 1894. XXlIIe J AARGANG. 

IN H 0 U D. 
Officieel gedeelte: Beschrijvingsbrief va or dc XXIVste Algemeene Vergadering. - Begroatingen met Toeliehting. - Aan de Afdeelings-

Seeretarissen. - Leescomite. 
Niet-afficieel gedeelte: Uit de Afdeelingcn: Amsterdam. - J. Vrtesendorp Jr., Uit de Amstelstad (l'bnage, l'Araignee d~ Cristal, 

Mejonkvro%tw de la SdgHere, Ef?n Parifsch Drama, voorslelling onder regie van den heel' A. D. Loman Jr_, De Amstt'rthwrLscJu ¥aart
lellster, Plicht, Roze fiate, enz.) - Jean Valjean, Uit de Maasstad (Artiest, Bredero-avond. De Onder-Prefect van Chdteau-Buzard, 
1l1tjnheer de Consul, Eenzaam.) -- A. B. Davids, lets over Ibsen en z~jn Rosmersholm. 1. 

N ederlandsch Toon eel verbond. 
24STE ALGEMEENE VERGA DERING 

op Zaterdag 26 Mei 1894 des morgens te I I uur te DELFT in "Stads Doele". 
PUNTEN VAN BESCRRIJVING: 

Opening der Vergadering. 
Verslag van den Algemeenen Secretaris. 
Rapport over den toestand der Voorbereidende School der Tooneelschool (Art. 17 van het Reglement dezer School). 
Begrooting 1894/95. 
Verkiezing van 4 leden van het Roofdbestuur wegens het periodiek aftreden der HH : JEAN BROWNE, DAN. DE 
LANGE en J. A. HEUFF en het bedanken van den Reer Dr. F. L. ABRESCH. 
Verkiezing van een Redacteur van het Tijdschrift wegens het bedanken van den Hecr Mr. J. KALFF JR. 

Ret Hoofdbestuur draagt ingevolge Art. 18 der Statu ten voor: 
10. J. VRIESENDORP JR. 
2°. Mr. F. COENEN JR. 

Voorstel tot WljZlgmg van eenige artikelen in het Reglement der Tooneelschool. 
Aanwijzing der Afdeeling, aan welke Rekening en Veral1twoording moet gedaan worden. 
Aanwijzing van de plaats, waar de volgende Algemeene Vergadering moet gehouden worden. 
Voorstel der afdeeling Tiel , am bij de Regeering een adres in te dienen, waarbij gevraagd wordt wijziging in 
de wet tot regeling van het auteursrecht van I Januari 18'l2, en weI: 
1 0 am te doen vervallen art. 12, luidende: 

De uitsluitende bevoegdheid om dramatisch-muzikale werken of tooneelwerken uit- of op te voeren, gaat ver-
loren zoodra die werken door den druk zijn gemeen gemaakt, tenzij de auteur bij de oorspronkelijke uitgave, 
op het titelblad of bij gcbreke daarvan op den omslag van bet werk, zich die bevoegdheid uitdrukkelijk voor-
behoudt. 
20 om art. 15 aldus te lezen: 

De uitsluitende bevoegdheid om tooneelwerken of dramatisch-muzikale werkcn uit- of op te voeren duurt 
tijdens het leven van den auteur en dertig jaren na zijn dood. 



A. Algemeene Begrooting AO. 1884/85. 
ONTV ANGSTEN. UITGA VEN. 

Contributie der Afdeelingen en der Algemeene 
Leden . 

Rente. 
N adeelig sal do . 

f 5050.-
,. 5°·-
» 683.°5 

~-
( 1893/94 vermoedelijk geen n<>emenswaardig saldo. 
1892 193 voordeelig saldo f 663.35.-) 

Art. I. 
» 2. 
» 3· 
» 4· 
,. 5· ,. 6. ,. 7· ,. 8. ,. 9· ,. 10. ,. II. 

Bijdrage aan de Tooneelschool f 42 78.05 
Tijdschrift » 800.-
Leescomite , » 15°·-
Bijdrage Bijzondere Voorstelling, door 

een der Afdeelingen georganiseerd ,. 200.-
Bijdrage Tooneel-Catalogus memorie 

,. Regisseur... memorie 
Reiskosten ,. 15°·-
Drukwerk » 20.-
Bureaukosten . ,. 60.-
Onkosten Algemeene Vergadering » 25·-
Onvoorziene Uitgaven ,. 100.-

f 5783.°5 

B. Begrooting TooDeelschool A 0. 18841 85. 

Art. 1. ,. 2. 
,. 3. ,. 4. ,. 5. ,. 6. 

ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 
Bijdrage van H. M. de Koningin . f 5000.-,. ,. de Maatschappij tot Nut 

van 't Aigemeen . » 500.-
Giften, jaarlijksche bijdragen, enz. » 375·-
Rente Fonds Hacke van Mijnden » 48.-
Schoolgelden . . . . . . . . • 400.-
Bijdrage uit de Algemeene Kas ,. 42 78.05 

\ 

\ 

\ 

f 10601.0 5 

Art. 1. Jaarwedde van den Directeur, tevens belast met het 
Onderwijs in Lezen, Voordracht, Geschiedenis van 
het Tooneel en Tooneelletterkunde . f 4000. -

,. 2. Jaarwedde van het Onderwijzend Per-
soneel: 

a. Spel en Grimeeren . . . . . . f 1500.-
h. Uitspraak en Stemvorming. • . . " 180 - -
c. Teekenen, Hoogere Mimiek en Cos-

tumeerkunde . . . . . . . . " 
d. Costuumkunde . . . . . . . . " 
e. Fransche Uitspraak en Letterkunde. " 
f. Nederlandsche Stijlleer en Letterkunde " 
g. Hoogduitsche Uitspraak en Letter-

kunde . . • . . . . . • 

180.-
135·-
180.-

180.-
h. Engelsche Uitspraak en Taal. . . " 90 .-
i. Plastische Oefeningen . . . . 
k. Dansen en Mimische Oefeningen. 
1. Costuumnaaien. . . . . . . 

Art. 3. Voorbereidende School. 
m. Adjunct-Directrice, tevens belast met 

het Onderwijs in Nederlalldsch, 
Fransch, Hoogduitsch, Geschiedenis, 
en Handwerken . . . . . • 

n. Lezen. Uitspraak en Stemvonning 
0. Teekenen . . . . 

Art. 4. Oefen-Tooneel 

" 225·-
9°·-

" 

f 1020.

" 300.-

,. 5. Toelage Mevrouw Rennefeld. 
» 6. Belasting. ,. 7. Verwarming en Verlichting ,. 8. Erfpach t . . 
» 9. Rente 4 % Leening. 
» 10. Aflossing 4 0/0 Leening. 
,. 11. Bureaukosten 
" 12. Schoolbehoeften en Bibliotheek . 
,. 13. Onderhoud Gebouw. 
» 14. Onderhoud Ameublement . 
» 15. Pianohuur en stemmen . 
» 16. V erwarming en schoonmaak Gymna-

stiek-Iokaal 
» 17. Onkosten Examens 
" 18. Assurantie 
" 19. Onvoorziene Uitgaven 

» 2760.-

,. Ij20.-
memorie ,. 25°·-,. 25°·--,. 400.-

» 337.05 
" 100.-
» 500.-
» 10.-
» 200.-
» 240 .-
» 5°·-,. -.-" 
,. 34·-
» 5°·-
" ,. 100.-

f 10601·°5 



VOORSTEL 
tot Wijziging van eenige Artikelen in de Reglementen van de Tooneelschool. 

BeBtaand Artikel. 

Met den aanvang van ieder leerjaar 
wordt in het orgaan van het Verbond 
mededeeling gedaan, zoowel van het 
leerplan (Art. 2) als van dm rooster der 
lessen (Art. 21). 

De leeraren wordeu door de Com-
missie benoemd. Van elke benoeming 
wordt kennis gegeven aan het Hoofd-
bestuur. 

De Directeur zendt jaarlijks voor IS 
Juli aan de Commissie een beredeneerd 
verslag over den toestand van de school 
en van het onderwijs. 

In bijzondere gevalIen, ter beoordee-
ling der Commissie van Beheer en Toe-
zicht, kan nog een toelatingsexamen af· 
genomen worden v66r het einde der 
kerstvacantie. 

Leden van het Verbond hebben, op 
vertoon van hun diploma, toegang tot 
het examen (overgangs- en eindexamens). 

Deze school omvat een cursus van 
twee jaren. 

VoorgeBtelde Wijziging. 
ART. 5. 

Voorstel om de cursief gedrukte woor-
den te laten vervallen. 

ART. 17, alinea 2. 

De leeraren worden door de Com .. 
mlSSle benoemd en ontslagen. Van elke 
benoeming en ontslag wordt kennis ge-
geven aan het Hoofdbestuur. 

ART. 20, 1° zin. 
Voorstel om IS JuH te veranderen in 

1 Augustus. 

ART. 33, alinea 2. 

In buitengewone gevallen, ter beoor-
deeling der Commissie van Beheer en 
Toezicht, kan tusschenl#'ds een admissie-
exam en afgenomen worden. 

ART. 36, alinea 2. 

Leden van het Verbond hebben op 
vertoon van hun diploma toegang tot 
dat gtdeelle van he! examen, dat bedoeld 
wordt in Art. 39, alinea I (exam ens in 
voordracht en spel der 2° en 3c klasse). 

ART. 43 bis. 
In den loop der maanden Januari en 

April leggen de leerlingen ten overstaan 
der Commissie pro even af van hunne 
vorderingen in voordracht en spel, naar 
aanleiding van het in de voorafgaande 
maanden ingestudeerde. 

ART. 27 van het Reglement der 
Voorbereidende School. 

Deze school omvat naflr behoefte een 
cursus van lin of 'wee jaar. 

TOELICHTING. 
Het Hoofdbestuur oordeelt, dat het afdrukken 

van den rooster in het orgaan een noodelooze 
bladvulling is. Zij, die het recht hebben om 
het onderwijs op de school hij te wonen, ont-
vangen door de zorgen van den Directeur een 
rooster; andere belangstellenden kunnen er op 
aanvrage een verkrijgen. 

Daar in de bestaande reglementen het Col-
lege niet i~ aangewezen, dat de bevoegdheid 
heeft casu quo leeraren te ontslaan, acht het 
Hoofdbestuur het noodzakelijk in deze leemte 
te voorzien. 

Wegens de drukke bezigheden van den Di-
recteur aan het einde van den Cursus, is het 
voor hem niet goed mogelijk den I5n Juli zijn 
verslag gereed te hebben. Daar de Commissie 
eerst v66r I October verslag omtrent haar werk-
zaamheden aan het Hoofdbestuur moet uit-
brengen, zijn er geen bezwaren den in Art. 26 
genoemden termijn op I Augustus te stellen. 

Het Hoofdbestuur acht het principieel ver-
keerd, dat tusschentijds leerlingen tot de Too-
neelschool toegelaten worden. Het daar gege-
Yen onderwij s is toch in verschillende vakken 
van dien aard, dat bet slecbts met de grootste 
moeite kan gevolgd worden door leerlingen, die 
tusschentijds tot de school worden toegelaten. 
Daarom is het wenschelijk, dat de admissie-
examens tusschentijds tot de hooge uitzoncle-
ringen behooren. 

Het aanwijzen van een bepaalden termijn voor 
dergelijke huitengewone examens is gevaarlijk; 
waarom zou toch een Candidaat, die in een 
dergelijk buitengewoon geval verkeert, moeten 
wachten tot December om plaatsing op de 
school te kunnen verkrijgen? 

De overgangs- en eindexamens worden met 
uitzondering van het gedeelte in Art. 39, alinea 
I genoemd, afgenomen in het geboU\v der 
School. In de laatste jaren wordt de toeloop 
van belangstellenden steeds grooter en hierdoor 
dreigt er gevaar, dat met het oog op de beperkte 
ruimte in het schoolgebouw het examen niet 
met dien ernst kan afgenomen worden, die ge-
wenscht is. Daarom stelt het Hoofdbestuur, op 
het dringend verzoek der Tooneelschool-Com-
missie, voor, dat de examens, voorzoover zij 
in het schoolgebouw plaats hebben, worden 
afgenomen door Directeur en Leeraren ten over-
staan der Commissie van Beheer en Toezicht 
met de gedelegeerden -, der Atdeelingen, en van 
het Hoofdbestuur en in tegenwoordigheid van 
genoodigden, en dat de examens, in art. 39, 
alinea 3 bedoeld, voor aile leden van het Ver-
bond toegankelijk zijn. 

Deze maatregel, die door de Commissie ge-
durende 2 jaren bij wijze van proef genomw 
is, werkt zoo gunstig op den ijver der leerlin-
gen, dat het Hoofdbestuur het wenschelijk oor-
deelt haar door opname in het reglement der 
school verplichtend te maken. 

Het besluit, door de vorige Algemeene Ver-
gadering genomen, en het voorstel, thans door 
het Hoofdbestuur gedaan, om slechts de hoogste 
klasse der voorbereidende school te contiDlleeren, 
maken een wijziging van Art. 1I wenschelijk. 
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TOELICHTING DER BEGROOTINGEN. 
De rekening r893/94 zal vermoedelijk geen noemenswaardig saldo toonen. Kan deze mededeeiing tamelijk bevredi

gend schijnen voor hen, die zich wellicht op een nadeelig saldo van eenige beteekenis hadden voorbereid, onmiddellijk 
moet er worden bijgevoegd, dat bij deze uit den aard der zaak oppervlakkige becijfering ondersteld is, dat niet zal 
worden uitgekeerd hetgeen op de begrooting werd geplaatst voor een bizondere voorstelling en voar pI ijs aan een 
bekroond tooneelwerk, terwijl het tevens twijfelachtig is of zich iemancl zal aanmelden voor de bijdrage aan een 
regisseur. Met andere woorden: de ontvangsten zijn zeer tegengevallen. Leiden blijft nog steeds een niet onaanzienlijk 
bedrag schuldig 1 ) en van verschillende afdeelingen is het ledental vrij beduidend afgenomen. Was het dus noodig 
geweest de hierboven genoemde uitgaven te doen en had de rekening 1892/93 niet een saldo van f 663.35 gelaten, de 
toestand had zeer treurig mogen heeten. Nu is het nog doenlijk een begrooting over te leggen met nadeelig saldo van 

f 683.05 of verminderd met het batig saldo van 1892/93 : 
» 663.35 met een nadeelig saldo van: 
f~To, dus van weinig beteekenis. 

De schoolbegrooting is zeer zuinig opgemaakt. Bij de uitgaven voor het onderwijzend personeel valt het volgende 
op te merken. Aangezien de hoogste klasse zal ontbreken, vervalt het onderwijs in Zang (om dezelfde reden Art. IS, 
Pianohuur en stemmen). Mevrouw Gallas heeft ontslag gevraagd als onclerwijzercs in Hoogduitsche Uitspraak en 
Letterkunde; daarom wordt het honorarium daarvoor thans onder Art. 2 g, ingevuld en het salaris van Mw. G. met 
hetzelfde bed rag, onder Art. 3 m. vcrminderd. Tengevolge van het ontbrcken der hoogste klasse kan eveneens 
minder voor Engelsche Uitspraak en Taal worden uitgetrokken (Art. 2 h.), terwijl ook het onderwijs in Dansen en 
Mimische oefeningen f IO.-- minder zal kosten. Met dankbaarhcid zij vermeld, dat het onderwijs in Costuumnaaien 
wederom door de Dames Patroness en zal worden bekostigd. 

De overige posten vragen nagenoeg geen toelichting. Voor de meeste, als Art. 7, T 2, 13, 14 is genomen het 
gemiddelde in de laatste drie jaren besteed. Art. 7, verwarming, blijft steeds aan vrij sterke afwisseling onderworpen. 
De assurantie-polissen loopen resp. tot :; Augustus 1896 en 16 J anuari 1898. 

Onder de Ontvangsten vermeldt het Hoofdbestuur in de eerste plaats (Art. 1 en 2) de Bijclrage van H. M. de 
Koningin en die van de Maatschappij tot Nut van 't AIgcmeen. Voor beicle betuigt het zijn warm en dank. 

Giften, jaarJijksche bijdragen enz. (Art. 3) zijn even hoog als het vorige jaar geraamd. 
Met het oog op het kleiner aantal Ieerlingen is de post schoolgelden van f 500.-- op f 400.- teruggebracht. 
Daar de Uitgaven f IO.6OI .05 (f 280.- mindel' dan verleden jaar) bedragen, is er f 4278.05 noodig uit de Algemeene 

Kas, welke som als Art. I del' Uitgaven op de Algemeene Begrooting is gebracht (f 70- meer dan vorig jaar). 
De post Tijdschrift (Art. 2) is onveranderd gelaten. 
Aangezien de mededeelingen van het Leescomite het vertrouwen wettigen, dat de som voor belooningen aan 

schrijvers van bekroonde tooneelstukken (Art. 3) geen figurant zal blijven, is deze verhoogd tot het oorspronkelijke 
bedrag, f r 50.-. 

De Bijdrage aan een bizondere Voorstelling (Art. 4) bJijft gehandhaafd en zal vermoedelijk worden opgevraagd. 
Daarentegen noteert het Hoofdbestuur Art. 6, bijdrage Regisseur, pro memorie, omdat tot dusver geen aanvragen zijn 
ingekomen. Al blijft het doordrongell van het groote gewicht dezer aangelegenheid, het Hoofdbestuur meende in deze 
min gunstige tijden de begrooting niet onnoodig ie moeten bezwaren. 

Drukwerk (Art. 8) kon een kleine vermindering ondergaan, Art. 7, 9, IO, I I werden onveranderd van vorige be-
grootingen en rekeningen overgenomen. 

Bij de Ontvangsten zal het kleine bedrag van geraamde Contributie wellicht verwondering wekken, toch dreigt het 
dicht bij de werkelijkheid te komen, 

want in r890/9r werd ontvangen 
r89r/92 
1892 /93 

1893/94 (voorloopig) 

f 5461.-
" 5807.-
» 5674.--
» 4950 .--

De Rente is op f 50.- aangenomen, zoodat de Aigemeene Begrooting sluit met een nadeelig sal do van f 683.05, 
welk saldo echter vcrminderd mag worden met het overschot 1892/93/ ()63.35, zoodat zij mag geacht worden te 
sluiten zander tekort van beteekenis, terwijl de strenge cijfers tegelijk de oorzaken van de slechte omstandigheden en 
de middelen tot verbetering aanwijzen. 

RAPPORT OVER DEN TOESTAND DER VOORBEREIDENDE SCHOOL 
VAN DE TOONEELSCHOOL, 

volgens Art. 17 van het Reglement dezer School op de Algemeene Vergadering uit te brengen. 
Het Hoofdbestuur van het N ederlandsch Tooneelverbond heeft de eer het volgende ter kennisse der Aigemeene 

Vergadering te brengen: 
Bij de overgangsexamens, op het einde van den Curs us 1892-93 gehouclen, werden 2 leerlingen van de laagste 

klasse der Voorbereidende School tot de hoogste klasse bevorderd, terwijl de derde leerling deze klasse wegens ge-
bleken gebrek aan aanleg de School verliet. De beide leerlingen der hoogste klasse werden tot de Tooneelschool 
toegelaten, eene, na in September een voldocnd herexamen in Nedcriandsch en Fransch te hebben afgelegd. 

Volgens besluit der vorige Algemeene Vergadering is in den cursus 1893 - 94 aileen de hoogste klasse der Voorbe-
reid en de School gecontinueerd. N aar aanleiding van dit besluit bracht de Commissie van Beheer en Toezicht een 
wijziging in het Reglement voor het admissie-examen der Voorbereidende School en richtte de eischen, bij dit exam en 
te stellen, zoo in, dat hieraan konden voldoen zij, die een vaJledigen cursus aan de Open bare Scholen van Uitge-
breid Lager Onderwijs (3e en 4e klasse Scholen) te Amsterdam doorloopen hadden. Bij het den 2D September ge· 

') Bij het afdrukken van den beschrijvingsbrief bereikt ons het bericht, dat LEiden het wluhuJdigde l:cuJag hCEf! afJ:et~aJd. 
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houden Admissie-examen werden 3 leerlingen tot de Voorbereidende School toegelaten, van welke twee zich aange-
meld had den voor de Tooneelschool; 4 adSplranten, die een plaatsing op de Voorbereidende School verzochten, 
moesten wegens hun gebrekkige kennis afgewezen worden. 

De eenige klassc der Voorbereidcndc School wordt dus in de zen cursus door 5 leerlingen bezocht. Van de 3 
nieuwgeplaatste kan slechts cen lander moeite het Onderwijs volgen; zij heeft eerst de lagere school, die zij ten 
einde toe doorloopen heeft, verlaten, toea zij op onze inrichting plaatsing yond. Dit is met haar 2 medeleerlingen 
niet het geval geweest. 

Tot de Tooneelschool kon bij het laatstgehouden admissie-examen niemand toegelaten worden; geen candidaat, die 
een of meer jaren Middelbaar Onderwijs had genoten, meldde zich aan. Gedurende den tijd, dat het nieuwe reglement 
der Tooneelschool in werking is (sedert September 1890) hebben slechts 3 adspiranten toelating gevraagd die twee 
of meer jaren het onderwijs aan een Hoogere Burgerschool hadden gevolgd; aan een kon slechts ingevolge Art. 29 van 
het schoolreglement vrijstelling van het exam en in de theoretische vakken verleend worden. Het Hoofdbestuur vreest 
op grond van het boven aangevoerde, dat de opheffing der V oorbp.reidende School, zoolang althans de toeloop van 
oud-leerlingen van Middelbare Scholen niet grooter wordt, de opheffing der Tooneelschool door gebrek aan leerlingen met 
zich zou sleepen. Hieraan zou kunnen tegemoet gc~: omen worden door verlaging van de eischen van het exam en 
voor de Tooneelschool, waarop op de vorige Aigemeene Vergadering gewezen werd. Doch noch de Tooneelschoolcom-
missie noch het Hoofdbestuur meent hiertoe te mogen overgaan, daar hiervan Of een verlaging van het peil van het 
onderwijs aan de Tooneelschool, - wat zeker niet gewenscht is - Of een verlenging van den cursus aan 
die school met een jaar het gevolg zou zijn. In het laatste geval zouden de moeilijkheden slechts verplaatst worden. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen hebben wij de eer U voor te stellen voor het schooljaar 1894 -95 
dispensatie te verleenen van de bepaling van Art. 2 van het Reglement der Voorbereidende School (dat een cursus 
van 2 jaren voorschrijft) en dientengevolge, evenals het vorige jaar, te bepalen, dat aileen de hoogste klasse dezer 
School zal gecontinueerd worden. 

AMSTERDAM, 
I 5 A P ri I I 8 9 4· 

:JUt JCoo~~e".j;j,H"'t. '\Ioot.'»oe'H1-b, 

A. G. VAN HAMEL, Voorzitter. 
C. 1. VINKESTEYN, Secre/aris. 

Toelichting van het voorstel der Afdeeling Tiel. 
Het vervallen van art. 12 zou een gevolg moeten zijn van de aanneming der voorgestelde wIJZlgmg in art. IS. 

Dit artikel, zooals het thans bestaat, bepaalt den termijn op levenslang en dertig jaren na den dood des schrijvers 
voor stukken die niet gedrukt zijn; voor gedrukle stuMm wordt "slechts een opvoeringsrecht van lien jaren toegestaan, 

"en dan moet het nog wei voorbehouden zijn. 
Deze termijn is te kort. Hetzelfde wat thans gevraagd wordt, werd gevraagd door den Heer A. M. Maas lieeste· 

ranus in " zijn adres aan de 2e Kamer van 10 Maart 188 I. Zie hie rover ook een Artikel, getiteld »Auteursrec\;t," in 
het Tijdschrift van het Verbond van I Dec. 1880, door Huf van Buren. Beide Heeren hebben op de ofJgunstige 
bepalingen voor onze tooneeischrijvers nadrukkelijk de aandacht gevestigd. De Commissie van Rapporteurs in de 
2e Kamer gaf dan ook eenparig in overweging bij monde van den Heer V. d. Kaay, het voorgestelde art. niel god te 
keurm. Art. IS werd evenwel aangenomen met 37 tegen 22 stemmen. 

Zie verslag Kamerzitting van I en 2 J uni 188 I • 
TIEL, 18 April 1894. 

Vrijdag 25 Mei 1894. 
Te 7J.. ure in Stads Doe1e te Delft 

2 

Voorstelling door de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten, 
Directie LE GRAS & HASPELS. 

VORSTENSCHOOL 
VAN 

M U LTATU LI. 
De Afdeeling Delft noodigt HH. Hoofclbestuurders en Afgevaardigden tot deze voorstelling uit. - Na aRoop 

der voorstelling noodigt de afdccling genoemde Heeren tot eene bijeenkomst in de Concertzaal van het gebouw. 
H.H. Afdeelings-Secretarissen geii(;ven v66r of uilerlijk op 19 Mei a. s. den Secretaris der afd. Delft, den Heer 

Mr. W. F. V AN DER MANDELE, O. Delft 139, te melden hoevcel Afgevaardigden van de uitnoodiging c1er afdeeling 
wenschen gebruik te maken. 

Zaterdag 26 Mei 1894. 
Gemeenschappelijke Maaltijd voor Hoofdbestuurders, Afgevaardigden en andere 

Leden van het N ederlandsch Tooneelverbond, 
in Stads Doele des namiddags te 53/4 ure, 

a f 4.50 per couvert "met inbegrip van '/2 Besch wijn. 
Deelnemers worden d ri n g end verzocht zich vaar 22 Mei e.k. aan te melrlen bij den Afdeelings-Secretaris, den 

Heer Mr. W. F. VAN DER MANDELE, O. Delft 139. 

AMSTERDAM, 
28 April 1894. 

®1:9CHIt<l'»~ 5et Jfoof )~e~tHu,t., 
De Suretart's 

C. 1. VINKESTEYN. 



Officieel gedeelte. 

Aan H.H. Afdeelings-Secretarissen. 
L. S. 

V oor zoover door U nog niet voldaan is aan de bepa-
lingen van Art. 10 der statuten, verzoekt ondergeteeken::le 
U zoo spoedig mogelijk het verslag U wer afdeeling bij het 
hoofdbestuur in te zenden. 
AMSTERDAM, 

17 April 1894. 
De Alg. Secretan's 

C. I. VINKESTEYN. 

HET LEESCOMITE. 
Allentz"e s. v. p.! en Emma zijn afgekeurd. 

19 APRIL '94 MARCELLUS EMANTS. 
M. B. MENDES DA COSTA. 

Niet-officieel gedeelte. 

UIT DE AFDEELINGEN. 
AMSTERDAM. Het Bestuur der afdeeling Amsterdam van 

het Verbond heeft op Donderdag 15 Maart j.1. een soiree 
georganiseerd, tot welke aan ieder lid met een dame toegang 
"'erd verleend. Evenals het vorige Jaar stond op het pro-
gramma een geheel stuk: het s.telsel der voo~?rachten en 
kleine stukjes heeft het afdeehngsbestuur bltJkbaar laten 
varen. llfejonkvrouw de la Seigliere, door het Nederlandsch 
Tooneel ormieuw ingestudeerd, werd voor de leden vertoond. 
Over de voorstelling wordt elders in dit nummer gesproken ; 
wij kunnen volstaan met te vermelden, dat het talrijke 
publiek. de vertooning met genoegen scheen te volgen en 
dat aan de dames, die in het stuk optraden, Mevr. Holtrop-
v. Gelder en Mevr. Pauwels-v. Biene bij haar cerste up-
komen bouquetten werden aangeboden. Na de voorstelling 
vereenigde het afdeelingsbestuur eenige gasten, waaronder 
enkele leden van het hoofdbestuur en de acteurs, die in 
het stuk van Sandeau waren opgetreden, in het Amstel-Hotel. 
De heer de Gijselaar stelde daar een dronk in op de 
Koninklijke V creeniging Ret N ederlandsch Tooneel en hare 
artiesten, waarop de heer de Leur antwoorddc. 

De leden van de afdeeling Amsterdam waren op 17 
April voor de tweede maal in dit seizoen de gas ten van 
de Nederlandsche Tooneelvereeniging, dir. de heer L. R. 
Chrispijn, die hen had uitgenoodigd de premiere van 
Plicht door D. R. Joosten te komen bijwonen. Aan deze 
uitnoodiging hadden velen gevolg gegeven, zoodat de eerste 
voorstelling van dit oorspronkelijke stuk voor een gehed 
gevulde zaal werd gegeven. Tot slot werd De v'0nk van 
Pailleron gespeeld, waarin Mej. Eva Westenbeqr, die sedert 
eenigen tijd enkele lessen op de Tooneelschool voIgt, debu-
teerde in de rol van Antoinette. 

UIT DE AMSTELSTAD. 
L'Image. 

L'araignee de Crista!. 
Beatrice door Dante en andere vrouwen door dichters uit 

zijn tijdperk vereerd en verheerlijkt met Multa~ul~'s. Fancy 
zijn, waarschijnlijk met zeer vele andere geldeahseerde 
vrouwen, daar om te bewijzen, dat Maurice Beaubollrg met 
L'Image geen nicuwe situatie in beeld bracht. .. . 

AI schijnt het wijzen op dit gebrek aan oorspronkehJkheld 
een verkleining van den schrijver te bedoelen, het gezel-
schap van Dante en onzen Multatuli, den dichter meen ik 
-niemand anders, is toch zoo voornaam, dat daardoor aile 
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schijn van geringschatting op het ondubbclzinnigst is weg-
genomen. 

Ret vragen, wic eigenlijk de levendc modellen waren 
voor de ideale Beatrice of voor de poetische Fancy, 
deze ijdele nicuwsgierigheid behoeven wij bij Beaubourg 
niet te onderdrukken, hij geeft in zijn drama het stoffelijk 
model: Jeanne Demeniere en het ideeele bceld: l'Image 
tegelijkertijd en tegenover elkander. 

Marcel Demeniere, (een naam etymologisch te dicht bij 
demmlz'a, dan dat u deze vingerwijzing van den auteur ontgaan 
zou) is romanschrijver van de idealistische richting. 

Zijn liefde voor Jeanne, met haar jeugdige lieftalligheid, 
ontstond in het bosch van Seignelette, waar haar moeder, 
achter hen een wakend ' oog hield. 

Die eerste indruk van het ideale heeft zich onwrikbaar 
vastgezet in hart en hoofd van Marcel. 

Och! is het niet als bij ons allen, maakte ook hij zich 
van zijn geliefde n.iet een al te . ~choone ~?orstelling? Z~er 
zeker. Maar poettscher dan WIJ, heeft hlJ dte voorstelhng 
behouden en is die hem een afgod geworden. 

Gewone laag-bij-de-grondsche menschen weten wei, dat 
het niet anders kau. De teleurstelling wordt hun ' een dom, 
noodzakelijk kwaad, maar Marcel wil strijden .. voor zijn 
ideaal hij wil zijn vrouw opheffen tot het heerltJk schoone 
wezen: dat hij zich dacht bij die eerste ontmoeting, hij wil 
haar hervormen tot een betere Jeanne, tot het beeld, dat 
zij bij hem heeft doen ontstaan en dat hem nooit heeft 
verlaten. 

Als hij aan Jeanne vraagt hem daarin tegemoet te komen 
begrijpt zij den toestand. 

Zij schijnt Marcel niet meer de J ean?e van het bosch 
van Seignelette, zij is een andere, een mmdere .~e.worden, 
haar man houdt niet meer van haar zooals ZIJ IS, maar 
zooals zij vroeger aan hem toescheen te zijn. , 

Doch -Jeamre 'iseen gevoelige vrouw, die met haat tem-
perament aan het leven toebeh~ort. Ret ideale ~s voor 
haar niet wat het voor Marcel IS en vooral nu met een 
levensbest~nddeel, nu het haar de liefde van Marcel ontrooft 
ter wille van een ander : L'Image. 

Jeanne wordt jaloersch en Marcel veri~.agt ~aar door h~~r 
te zeggen, dat hij haar haat, omdat ZIJ weigert met zlJn 
idealen mee te gaan. 

Op een smeekbrief van Marcel komt z~j echter in h~t 
derde bedrijf terug am een kort oogenbhk van afscheld 
te <Yunnen aan den man, dien zii nog lief heeft. 

Eerst weigert Jeanne den kus, maar bij het weder op-
vlammen der hartstochtelijke ideeen van Marcel, geraken 
zij beiden in de extase eener o~tzettende zinsbeg()o~~elil!g. 

»Tu ~ais bien r.omment elle s appelle, la voleuse d etrem-
tes la ravisseuse de caresses, la soutireuse de douceurs! 
.. .' (Cn(mt.) C'est I'Image! ... !'Image! ... 

[hz grand silence se produit. 
Oh si! ... J'ai peur! ... rai une peur terrible! ... J e I'ai 

entendue! . . . dans l'escalier! Ce sont ses pas legers . . . 
Elle ouvre la porte main tenant. Elle est dans Ie vestibule! 

Elle va entrer!" 
In een verschrikkelijk delirium verkeeren deze twee over-

spannen mensch en en in het vervolgen door Marcel van 
de ide~ der vrouw, die hij lief heeft, ligt voor haar zelve de 
grootst mogelijke smart, want nu wordt he~ hem helder, 
dat hij slechts door Jeanne te d(loden bezlt kan nemen 
van haar beeld. N a haar te hebben gedood spreekt MARCEL, 
lombanl a 1{e1Z0U:X, l'llumine: Merveilleuse et sublime cherie, 
je vais d~nc te con tern pier dans I'etincelante verite de ta 
nature! . . . Telle que tu naquis! . . . Telle que je t'ai fait 
renaltre! ... Telle que tu es! . .. Te voila morte, te voila 
vivante et resplendissante! . .. (II sal'sit Ie corps I'nerle par 
la laille. eI al'lIsi que s'il pwmmait unt! amanle, I'amene Ires 
douceT/unt sur Ie devan! de la scene.) 

Viens, leanne . .. Viens comme jadis au bois de Seigne-
lette . .. Enlace-moi Ie cou de ton cher bras ... (Jl lui 



place Ie bras au/our de son eou.) La! ... Ouvre tes doux 
yeux que j'y lise ta joie . .. (II ltd /eve les paupiJres.) Mets 
ta bouche sur rna bouche, que je boive tes levres... (II 
I'embrasse sur les /e7'res.) Jeanne ... Je crois que ta mere 
est derriere nous qui cueille des violettes .. , Vite ... Vite 
... Prenons ce petit sen tier qui mene au fond du bois ... 
pour nous aimer! Rz'deau. 

De greep, hier gedaan, is stout, het stuk is overweldigend 
schoon~ al nemen we. met weerzin nota van schrijvers eigen 
verklanng, dat we hler te doen hebben met »une piece 
dont tout l'interet humain, toute l'action toute i'emotion 
derivassent d'une crise mentale." ' 

De schrijver heeft met L'Image een symbool bedoeld, 
maar men moet zich ernstig inspannnen om dit, ook na 
zijn toelichting te begrijpen. 

Het woord »image" beteekent de Kunst, (*) kan zich uit-
strekken tot het heeial en sluit desnoods een wereldtheorie 
in. Zoo staat het in de voorrede. 

Maar .. ook al begrijpt men deze bedoeling zeer duidelijk, 
dan .. bhJft het ~~n slott~ e.en curieuse logenstraf!ipg des 
schnJvers, dat hlJ voor zlJn Ideale beginselen een zoo woes-
te realiteit als vrouwenmoord en Iijkenliefde ten tooneele 
meende te moe ten brengen. 

Daardoor is, voor mij althans, de laatste zin van de 
voorrede niet als ernst op te vatten: ,.Par moi 0\1 par 
d'autres, Ie theatre idealiste sera." 

Een der zwakke punten van het werk vindt men op biz. 
I35, waar Marcel doorslaat als voigt: 

»Et si nous nous lassons de caurir apres ces choses 
toujours nouvelles, toujours les memes, de voler vers ces 
buts inapen;:us, identiques a ceux que nous atteign1mes 
deja. " Que deviendrons nous?" 

Wie hierin geen absolute fout ontdekt, is rijp V:lor het 
idealisme. 

Zwak .is ook de opening van het derde hedrijf, waar we 
Marcel m aIIeenspraak kinderlijk-nalf terug hooren verlan-
g.en naar zijn vleescheliike vrouw, die hij later met toepas-
smg van geweld verlangt te kussen! 

Zoo onttrekt zelfs het meest gewilde idealisme zich niet 
aan den welIust der werkelijkheid! 

Dan is er nog een aanmerking, die ik op dit buitenge-
wone kunstwerk heb te maken. 

Waarom is Marcel's vrouw, dietoch zelf erkenteen stuk 
:e:'liiteit te zijn, zoo weinig practisch in een geval, waar 
JUiSt de vrouw is aangewezen om den man binnen de ba-
nen van het normale leven te brengen en te houden? 

De uitvoering liet weinig of niets te wenschen over de 
artisten moeten van het rei zen zeer vermoeid zijn gew'eest 
en dat heeft men zonder het te weten, niet kunnen merken 
het komt mij voor, dat de type van Marcel betere zor~ 
heeft voor de kleedij, dan Lugne-Poe, die de rol heeft 
vervuld, ten toon spreidde. Maar vergeeft men niet ten 
volle zijn reispakje, in een praestatie, die zoo afmattend is 
als de vertolking van Marcel? 

Behalve dat een opzettelijk en volslagen duister in de 
z.~al en op de planken iets of wat op knaleffect schijnt te 
hJken •. herkent men .loch dadeJijk, zelfs bij de gebrekkige 
acceSSOIres van het Grand ThMtre de flinke regie die bij 
het Theittre de I'Oeuvre heerscht. ' 

L'araignee de en's/al van Rachiide is een meesterstukje 
van angstgevoei. Ook hierin hadden Lugne-Poe en Mad. 
Bady de eenige en dus de hoofdrollen en al moet men 
zich nog g~wennen ?-an ~en genre, dat voorloopig nog zoo 
ongewoon IS en miss chien als soort zelfs af te keuren 
zou kunnen zijn, toch mag de onbevoordeelde beschouwer 
d~zer exquise kunstuitingen, het feit, dat zij zeer echt zijn, 
met loochenen. 

De beide werken munten uit en nooit hebben we in 
Amsterdam iets zoo interressants gezien. 

(*) Biz. 72. 

Bij beide treffen we de alleenplaatsing van een begrip 
naast de werkeIijkheid en de dramitiseering van dat begrip 
aan. 

In L'ArazKnee de en'slal wordt immers I'epouvante ja-
loersch op het spiegelbeeld der vrouw en bang van het 
hem in den spiegel steeds vergezeIIend tweede ik. 

Door dit nieuwe worden die werken overweldigend schoon 
zij verkrijgen grootheid van opvatting, pracht van gedachte, 
majesteit van belichaming. 

Zij trill en van aandoening. 

Hoewel vol afwisseling door een verrassend allerlei, heeft 
de verloopen maand ons toch werkeIijk weer niets gebracht, 
waarop we met ware tevredenheid kunnen terugzien. 

Het Grand ThMtrein de Amstelstraat opende medio 
Maart zijne deuren voor de leden der afdeeling Amsterdam, 
als gasten dier afdeeling. 

Dat deze gastvrijheid op prijs werd gesteld. bewees de 
volle zaal en daarvan waren ook de bloemruikers levende 
getuigen, toen zij reeds bij het opgaan der gordijn de 
eerste stoornis brachten in de opvoering van het buiten-
gewoon goed gemonteerde tooneelspel van Jules Sandeau, 
Jonkvrouw de la Seigliere. 

Van Frankrijk begint nog steeds de victorie der drama-
tische kunst, men kan dus met vreugde het opvoeren van 
dit mooie werk begroeten, maar dan ook eischen, dat er 
iets van de eigenaardigheden van den Franschen geest over 
uitgespreid worde, zij het als waas. 

De eenige acteur, die hieraan ruimschoots te gemoet 
kwam was Clous, als de advocaat DestourneIles. Zijn spreek-
toon, zijn beweging en gebaar. zijn grime en kleeding 
hebben het ~eheele publiek verrast. 

Men verwachtte dien zwier, die elegance niet van Clous, 
die naar mijn oordeel door heu. die niet van hem houden, 
verkeerd wordt beoordeeld. Ret is voor hem ten eenen-
male onmogeIijk in zijn tegenwoordige positie te toonen 
wat hij kan. 

Bij de jeremiades over den zoogezegd onvervangbaren 
Moor, heeft men niet gedacht aan CJous-DestourneIles, 
die en fijner en moderner gedaan heeft wat Moor vroeger 
aIleen heette te kunnen doen. 

Louis Bouwmeester was te grof, de rol van den Markies 
is door hem tot een typischen tooneelmarkies verfonfaaid, 
zonder dat hij wist te franciseeren. 

Oak schoten de andere vertooners hierin te kort, doch 
het komt mij gewenscht voor, het gegeven paard niet te 
zeer in den bek te zien en ik bepaal mij dus overigens 
bij Q.e vermeiding, dat ditmaal de knechtsroIlen een pluimpje 
hebben verdiend . 

.lean Dar/o! werd nag eenige malp.n met succes vertoond 
en het slot, waar Jean zijn toevlucht in de Resch zoekt, 
bleef gehandhaafd (zie ons no. 12.) 

z()6 komt het oak voor in de uitgaaf van het drama, 
bezorgd door P. Ollendorf te Parijs (I893) en wanneer dit 
stuk met drie verschiIIend werkende sloten daardoor niet 
reeds zijn innerlijke fatale zwakheid heeft bewezen, dan 
moet ik bekennen geen kritischen blik te hebben. Het 
drankslot was dus geen eigen, Nederlandsche vinding, maar 
kennelijk een retouche van den auteur-ten-einde-raad. 

De reprise van Zijn mezSje komI uit! gaf ons wei goed 
decor, wei een eclatante Jolie van Schulze, 66k een goede 
freuJe Stuart van mevr. Holtrop, maar geen echt-indische 
mevrouw Goedhart en dochter van mevr. Chr. Stoetz en 
mej. Lorje te zien, de dames cIeden wei HoIlandsch mal 
maar niet Indisch wijs. Dat is een groot verschil - ja? 

Voorts hebben we nog moeten luisteren naar Em 
Pary'sch flrama. Tooneelspel (!) in 5 bedrijven van Ernest 
Daudet. Wat dus in de werkelijkheid een drama was, 
werd op de planken een tooneelspei. Daarvoor zijn maar 
twee verklaringen mogelijk. 



Of het drama te Parijs afgespeeld was voor derden 
niet belangrijk Of de bewerking heeft het velknoeid. 

Ik geloof, dat beide factoren in het spel ziJn geweest. 
De echte vrouw van een Parijzenaar \ ermoordt haar 

man en de verdenking en het vonnis treffen zijn maltresse. 
De zaak-De J ong en de moord aan de Marolleput zijn 

voor mij veel belangrijker, dan het hier getooneelspelliseerde 
drama. 

Ret drama is zeer en zeer gewoon, het is een thema 
voor een stuiversroman, en zoo komt het, dat ik mij er 
heusch niet ernstig boos over kan rna ken. Dat het mij 
dubbel heeft verveeld is het eenige wat ik er van zeggen 
kan, overigens aan volle zaal en applaus geen gebrek. 
Maar waarover ik mij wei ernstig ontstemd gevoel - nu 
nog! is de wijze waarop de heer A. D. Loman Jr. ons 
heeft beet gehad. 

Uit mijn persoonlijken aard ben ik niet grof genoeg om 
hem uit te schelden, maar ik zou er, als ik tegengesproken 
werd, toe kunnen komen. 

Wat verbeeldde deze heer zich wei? 
Rij had van te voren der menschheid verkondigd, dat 

hij de regie te Parijs en Berlijn bestudeerde en de aan· 
dacht verder nog weten te trekken door advertentien en 
biljetten van beter uiterlijk, dan wij gewoon zijn. 

De prijs voor het balcon was iets verhoogd. Slechts een 
enkele voorstellmg zouden we te genieten krijgen. 

Zou de schouwburg wei aile belang~tellenden kunnen 
bevatten? Immers geheel Nederland snakt naar een ver-
beterde regie! De regie van CEnone, treurspel van Alfred 
Berger, door Loman bestuurd, was iets minder goed dan 
gewoonlijk. Ret decor was onnoozel, het storende souf-
fieurshok, dat den op den grond stervenden Paris aan ons 
oog onttrak, was niet weggenomen, CEnone komt links van 
den voorgrond (I e plan) mt een deur en de slaaf ziet haar op 
den achtergrond in de vlakte aankomen, de pauzes waren 
erbarmelijk lang en door de aanvullende muziek scheen 
het, alsof we een concert m stede van een tooneelvoorstel-
ling bijwoonden. 

Ret eenige, waarin de regie van Loman heeft uitgeblon-
ken, was de verlichting, maar ik vrees, waarschijnlijk met 
zeer veel recht, dat de goede lichteffecten meer te danken 
zijn geweest aan den electro·technicus achter de coulissen, 
die zich werkelijk zeer bedreven heeft getoond in het 
afwisselend op en neer draaien der gloeilampjes, dan wei 
aan den regisseur Loman. Rest de acteur Loman. 

Ook deze bleek te kurt te schieten. Daargelaten een 
enkel goed moment, is Loman tot nog toe totaal onge-
schikt voor den artistleken arbeid, dien hij met zooveel 
ostentatie op zich nam. Ret brauwen en zijn slechte d, 
ergclijke spraakgebreken, zijn vrijwel oude speeltrant, zijn 
onhandigheid III 't algemeen en eeIl tic nerveux in beiLle 
handen, alsof hij aanhoudend bezig was vhegen te vangen, 
kan deze zich overschattende persoonlijkheid zeker op 
onze tooneelschool, met wat goeden wil, kwijt raken, zonder 
daardoor dan acteur te zijn geworden. 

Mej. Beukers en Vde, Malherbe en Harms hebben zich 
onder Loman's valsche vlag met On/ezlbaar! (Klucht en 
niet Intrigen-Komedie, zooals geannonceerd was) treurig 
gecompromitteerd. 

Dat een acteur ollder den pseud()niem »van de Merwe 
tot de N oordt" Paris in (Ellone heeft gespeeld, vcrrneld 
ik aileen om nog duidelijker aan te toonen, dan ik reeds 
deed, dat de hoofdindruk van deze voorstelling sleehts is 
neergekomen op een geur van komische pedanterie, die 
van dit alles is uitgegaan. 

Het Hollandseh Tooneelgezelsehap (Directie A. van Lier) 
vertoonde De AlJIstetdalllsche Kaarlitgster van onzen Rosier 

Faassen. Goddank weer een oorspronkelijk stuk, met de 
beste hoedarligheden van het volksstuk en de zwakheden 
van allen arbeid van genoemden auteur. 

De tafreelen hangen wat los aari elkaar en de gebeur-

tenissen zijn wat toevallig, maar overigens zijn dialoog en 
samenstelling begrijpelijk en belangwekkend, de personen 
zijn duidelijk en bevattelijk vOOl"gesteld, goed of slecht, 
zonder r,uance. Er wordt een kind in verduisterd, dat, 
»18 jaren later" als paardrijdster, met opgeheven zweep, 
tegenover de moeder· staat, die aan haar doehter, terwijl 
de vrouwen elkaar niet kennen, een oneerlijken minne-
handel voorstelt. Daarin is teekening. 

Er werd heel goed gespeeld en als men uitsluitend let 
op de eischen, die een volksstuk stelt, dan was het geheel 
zelfs uitmuntend. Het is mij een genoegen te kunnen 
eonstateeren, dat ons repertoire is verrijkt met een oorspron-
kelijk tweederangstuk van beteekenis. 

Mejuffrouw Maria Speet, de kundige onderwijzeres onzer 
Tooneelsehool, hield op 2 April in Odeon cen Soiree over 
de uitspraak der Hollandsche taal. 

N aar ik van deskundigen vernam was het voor dezen 
niets nieuws, en naar rriijn meening was het voor ons 
leeken niet veel belangrijks, voor beroepssprekers veel 
leerrijks en voor Mej. Maria Speet een uitstekende reclame. 
Wat heeft ze een verrukkelijk orgaan! 

Voor den heer D. H. Joosten, die een man is van besehaaf-
den smaak en die nog zoo pas alle tooneelvrienden voor 
zich ingenomen had door zijn ijverige pogingen om iets 
beters dan het tegenwoordige ons oplevert, tot stand te 
brengen, spijt het mij, dat hij zijn P/z"cht heeft doen opvoc-
ren en dat hij voor de premiere er van heeft ingestemd 
met de uitnoodiging van onze afdeeling. 

In onnoozelheid kan dit alles toeh niet gesehled zijn. 
De heer Joosten had moeten weten, dat hetgeen hij ons 
aanbood beneden het middelmatige was. 

Een handelsfirma verkeert in nood, de oudste der beide 
venn ooten vermoordt en besteelt een looper der Associatie 
Cassa en het lijk wordt in een der graehten geworpen. 

De ontdekking heeft plaats door de doehter van den 
moordenaar op wien en de andere firmant en de eerste 
bediende verliefd zijn. Deze laatste levert de ontlmooping, 
de moordenaar sterft, aan beroerte, de intelleetueele dader en 
feitelijk medeplichtige compagnon wordt door de politie gevat. 

Deze legende is plat, burgerlijk en grof, maar zij had 
gered kunnen worden door de behandeling der stoffe. 
Hiermede is het al even erg. De moordslag met den 
ijzeren bout in het Ie bedrijf, het wegrollen en uit een 
deuropening laten neerploffen van een in een zak genaaid 
lijk in het 3e is zoo middeleeuwsch woest en smakeloos, 
dat deze feiten genoeg zijn voor een veroordeelend vonnis 
over dat stuk. 

Die daden komen voor in een klasse deT maatschappij, 
waar men nagenoeg niet te eten heeft en bier is het cen 
welopgevoed twectal, dat de weelde gekend heeft. 

Het eenige goede was de opzet; het kantoorgesprek van 
het eerste bedrijf boeide niettegenstaande het drooge van 
elk tooneel, waarin zaken behandeld worden. Hier toch 
voelde men een onweer aankomen, maar de bliksem sloeg 
zoo abrupt in, dat men met den besten wil van de wereld 
niet verder kwam, dan tot een ongeloovig »wel-heb-je-
nou-ooit!" Met al zijn onbeholpen, kleine tafreeltjes en 
laffe bedenkseltjes, met al de banaliteitjes van haat, wroe-
ging, berouw, plicht, liefde en de rest heeft de schrijver 
het -- eilacie voor onze eigen N ederlandsche kunst! -
nid verder l;unnen brengen dan tot een dubbeltjesstuk. 

Dat ook eell draak kunstwaarde kan hebben heeft Nestor 
de Tiere bewezen met zijn Roze Kate in haar omgeving 
van ijzeTen moordmensehen, want werkelijk het is niet aIleen 
aan me]. Julia Cuypers te danken geweest, dat de vele 
uitvoeringen van dit stuk uitsteken als een pyramide in de 
woestijn. Lomp en vierkant, zwaar van bouw heeft het 
zich vertoond voor volle, stampvolle zalen van uitbundig 
toejuiehende massa's. Om der wille van hare nalatenschap 
vermoorden de tweelingbroeders in com plot, met den 
sluwst-voorbedachten raad hunne op hertrouwen beluste 



moeder. De derde zoon, beminde van Roze Kate, wordt 
beschuldigd en om hem zal zij, de dienstmaagd, tevens 

. kind aan huis, de ware moordenaars ontdekken. 
Zij verlaagt zich tot dat dnel, dat voor haar alle mid de-

len heiligt, tot boeleerster van het schuldig tweetal en ont-
lokt hen de bekentenis. Zoowel om dew reden als om 
haar kussen, die de broeders in jaloezie do en ontsteken 
werpen zij zich op elkaar en de dood van beiden voIgt. 

In de omgeving, waarin dit »Treurspel der Smeden" ge-
plaatst is, wordt dat alles aannemelijk en zelfs waarschijnlijk. 
Ruwheid en groote hartstocht zijn hier thuis. Het jaar 
1750 en een gemeente in Belgisch Brabant motiveeren de 
daden van geweld, die misschien met wat te veel pourpar-
lers, zeer kloek bij elkaar geplaatst zijn. Godsdienst en 
bijgeloof geven den mystiekcn tint aan deze episode, waar-
voor men ten slotte als modern cultuurmensch ernstig 
huivert. De dagen van voorheell zijn goddank voorbij, 
maar men gevoelt zich een contrast van verzwakking en 
uitputting tegenover deze dier-menschcn. Dat is het, wat 
de schrijver gewild heeft en waal'in hij, ten spijt van een 
zougenaamd uit·den-tijd-zijn dezer stukken, volkomen ge-
slaagd is. fioe krachtig pakt bijvoorbeeld die opzettelijke 
tweelinggeboorte, die der moeder later als haar zoons 
volwassen zijn, het leven kost. 

Jacob, de eene, de ergste, de verschrikkelijkste was Pot-
harst en - hoe vreemdsoortig mij deze aangellame ver-
klaring ook is - hij gaf een prachtige creatie ; oak Faassen, 
als Simon, de andere, was zeer goed. Maar wat ik zeker 
weet, zonder dat ik daarnaar nader behoef te informeeren, 
is, dat zij buitengewoon goed waren, omdat zij werden 
meegesleept door mej. Julia Cuypers, deze heeft behalve 
de Roze Kate ook nog die twee rollen, mede tot stand 
gebracht als reflex, door reactie van de andere zijde. 

Als men wist hoeveel daardoor tot stand wordt gebracht 
zou men er meer op letten; het is, wat men intellectueele 
regie gelieft te noemen, hoewel het hier onbewust is ge-
weest. Die beide broers zwoegen tegen Roze Kate aan, 
met een andere vrouw in die rol zouden Potharst en Faas-
sen het zoo ver niet gebracht hebben. 

De jonge aantrekkelijke Vlaamsche actrice is bedwelmd 
geworden door ovaties, die aan de opgewondenheid der 
Belgen herinnerde, ik heb er onder het publiek hooren 
brullen van ingehouden overs panning, zien opstaan, recht-
staand van lang verkropte onrust om lucht te geven aan 
hun medegevoel. 

Zoo een jonge vronw kent Nederland niet. J. V. Jr. 

UIT DE MAASSTAD. 
Met tooneelstukken gaat het hier te lande ongeveer als 

met dames-modes. Wanneer ze niet van buiten komen, liefst 
uit Parijs, dan is het publiek buitengewoon voorzichtig. Het 
neemt een erg gereserveerde houding aan, wil eerst de kat 
uit den boom kijken en besluit pas naar den schouwburg te 
gaan, wanneer het van meer voortvarende kennissen of door 
de -krant hoort, dat het heusch wei de moeite waard is en 
men voor zijn paar gulden niet bekocht zal wezen. En dat-
zelfde publiek neemt volstrekt niet deze voorzorgen wanneer 
een pikant blijspel uit de bommenstad of een Germaansch 
lach-succes wordt aangekondigd. Ach, ziet u, de Hollanders 
zijn nu eenmaal geen tooneelschrijvers ; het is jammer, maar. .. 

Zoo is het gegaan met Lotos, met Hel Gottdvischje, ook met 
Artiest, tooneelspel in drie bedrijven van Marcellus Emants, 
13 dezer voor het eerst in denTivoli-Schouwburg vertoond. 

Toch had de geachte schrijver wei eenige reden tot 
tevredenheid, want was het aantal toeschouwers klein, daar 
waren verschillende bekende tooneelvoorstanders uit Den 
Haag, Amsterdam, Arnhem, Leiden, die de premiere niet 
hadden willen verzuimen. En het kleine publiek was heel 
belangstellend, heel geestdrifhg, zoodat de ontvangst van 
Artiest bepaald gunstig mag heeten. Ontegenzeggelijk is dit 

tooneelspel dan ook een werk met vele goede eigenschappen 
en strekt het den sm3akvollen schrijver tot eer. 

Een korte beschouwing over den inhoud. 
Gerard Adrikus is gefortuneerd, een gelukkig denkbeelJ 

van den Heer Emant" om al dal!elijk de honger-kwestie op 
zijde te sc!miven. Misschien maakt hij daardoor hen tegen 
zich, die meenen dat de kunst-baccil aileen kan tieren in een 
holle maag zooals de leeuwen in hun hok bij CarnS, wij 
achten dit onderdeel gell1kkig en niet zonder beteekenis. 

Gerard Adrikus is artiest, ten minste de schrijver zegt het 
en we gelooven hem gaarne, al merken we er in het stuk 
niet veel van en al zien we meer het onhebbelijke dan het 
mooie van zijn kunstenaar-zijn. Veelzijdig is hij stellig, 
want eerst heeft hij een juweel van een novelle geschreven, 
maar als zijn familie er op aandringt verruilt hij de pen 
met het penseel. Ook leeren we Adrikus kennen als een 
fijngevoelig zenuwmensch; kortom als een beschaafd jong-
man met artistieke neigingen beschol1wen we den hoofd-
persoon, niet bepaald als een artiest. 

Adrikus heeft vroeger een liaison gehad met Marie Brong; 
dat hooren we in het begin door de familie vertellen, ter-
wijl zij hem met zijn jong vrouwtje van cle lange huwelijks-
rcis terugverwacht. De artiest is tot nu toe met zijn een-
vouclig lief wijfje heel gell1kkig geweest, maar zoodra hij 
terug komt, ergert hij zich aan de plat-burgerlijke begrippen 
van zijn omgeving. Het doet hem pijn dat zinlooze ge-
wauwel aan te hooren, hij stoot zich onophoudelijk aan de 
ruwe hoeken van het leven en reeds overvalt hem een 
drang naar een afgezondercl blijven, "llecn met zijn vrouwtje, 
ver, ver van die nare maatschappij. In zulk een overprik-
kelden toestand ontvangt hij een bezoek van Marie Brong. 
Zij doet zijn ouden hartstocht weer ontwaken, zoo mooi, 
zoo onstuimig naast de lieve tamme genegenheid voor zijn 
vrouw. Zeker van haar macht, weet Marie hem nog meer 
te prikkel en en doet hem een hal ve uitnoodiging den volgenden 
dag, haar verjaardag, bij haar te komen. Zij gaat en als 
Adrikus zijn vrouw hoort Iladeren. vlucht hij, walgend van 
zichzelf. walgend van Marie's zoen. Hij is zwak, niet slecht, 

Enkele trekJes teekenen in het tweede bedrijf verdienste-
lijk, of schoon te uitvoerig behandeld, Gerard's karakter dui· 
delijker, Men zoekt tapijten uit. Echt of namaak? vraagt 
de be hanger. N atuurlijk echt, alles ecllt, doch als hij hoort 
dat die tapijten een menschenleven en langer kunnen duren, 
dan huivert hij, zou bijna namaak kiezen, maar doet geen 
keus en laat alles aan zijn vrouw over. Zijn neefje heeft 
met schoolj(mgens gevochten en komt bebloed thuis. 
Adrikus wendt zijn hoofd af, hij kan oat bloed niet zien 
en dat gejammer en gehuil maakt hem razend. Weer eell 
bui van zenuwachtige overs panning. Hij doet zijr.e vrouw 
vragen, die ze niet begrijpt, die ze niet durft beantwoorden. 
Of zij hem genoeg Iiefhad om desnoods zonder stadhuis 
met hem te leven, zij. het beschaafde, fatsoenlijke meisje 
kan zich niet denken in zulk een toestand. Zc is bang, 
ze gevoelt dat ze hem gaat verliezen, dat ze niet de kracht 
bezit hem te behouden voor haar aileen .... en als hem dan 
het weemoedig-ware Wat is geluk? ... een woord! van de 
lippen glijdt, dan is ze diep rampzalig. Er is iets teers, 
iets kristal-fijns gebroken, dat nooit hersteld kan worden. 

Twee vrienden komen Adrikus opzoeken en een weet 
hem over te halen bij Marie Brong te gaan feestvieren. 
Dit gedeeJte is weer veel te uitvoerig; een paar woorden 
waren voldoende geweest om den zwakkeling mee te voeren. 
Aileen hadden we dan de aardige uitvallen van Salser 
moeten missen. Op het punt van heengaan komt Gerard's 
vrouw binnen. Adrikus weifelt en wil zelfs thuisblijven, 
maar Elisabeth, denkende dat hij naar een vricncl gaat, 
dringt er op aan dat hij afteiding zal zoeken. Spoedig ver-
neemt het arme vrouwtje de waarheid en nog een vreese-
lijke ontdekking wordt haar niet gespaard: haar zwager 
Rudolf, dien zij in stilte lief had, totdat ze Adrikus haar 
hand schonk, hopende iets voor hem te kunnen wezen en 



omdat haar beminde zwceg zoodat ze geen wederliefde 
onderstellen moch t, Rudolf heen haar lief. 

Den volgenden morgen komt Adrikus thuis en een 
groote scene tusschen hem en zijn vrouw voigt. Elisabeth 
heeft vooraf al de verschillende opinies van haar familie 
moeten aanhooren, waarbij Rudolf op echtscheiding aan-
drong meer met egolstische dan eerlijke bedoelingen, en 
de anderen schandaal vermijden wilden j sommigen von den 
het vergrijp zelfs zoo ernstig niet. Elisabeth ook wil scheiden 
en deelt het haar man mede, maar als ze hem daar hulpe-
laos en zwak ziet jammeren en klagen, dan beseft ze dat 
het haar plicht is bij hem te blijven. Vee! zal ze moeten 
lijden, veel zal ze moeten vergeven, dat ziet ze duide!ijk. 
Maar ze begrijpt tevens, dat ze veel goed zal kunnen 
bewijzen aan die zwakke natuur en wannecr Rudolf haar 
nogmaals wijst op die andere, zonnige toekomst, dan heeft 
ze den moed de woorden te herhalen, die haar eens diep 
griefden en die ze nu begrijpt in hun geheelen treurigen 
omvang: Waf ,·s geluk? ... em woord! Zal zij dien moed 
behouden? Rudolf blijft op den achtergrond wanneer zij 
den geknielden Adrikus oph"!ft. Een symbool? 

Moois, heel veel moois vinden we in ArHest, zoowel in 
de hoofd-handeling als in de uitwerking der details. Des 
te meer betreuren we, dat er veel te veel is uitgewerkt. In 
het voorbijgaan wezen we reeds op het onnoodig uitvoenge 
van sommige momenten en we gelooven niet te overdrijven, 
wanneer we beweren, dat van bijna aile tooneelen de helft 
kan gekapt worden. Niet dat de ontwikkeling der gesprek-
ken niet logisch en natuurlijk is, dat we de flinke taal en 
de talrijke kernachtige gezegden niet waardeeren, volstrekt 
niet daarom. Maar er is te veel, te veel goeds, dat men 
met aandacht en inspanning voigt. Daardoor dreigen de 
bij-tooneeltjes. waaronder kostelijke kabinetstukjes, den 
indruk van de hoofdzaak af te leiden en wordt het aan-
schouwen van Artiest zeer vermoeiend. Indien de geachte 
schrijver kon besluiten het snoeimes duchtig te hanteeren 
en veel moois voor later op te bergen. zou zijn arbeid 
ontzaggelijk winnen; we geven dien raad zonder op de 
waarde van die wegknipsels iets te willen afdingen. Zoo is de 
karakterteekening der meeste personen bepaald te roemen, 
doch bij de nevenpersonen kan met enkele fHnke trekken 
worden volstaan. Zelfs de uitgebreidheid der familie Van 
der Raad komt ons bedenkelijk voor; geheele personen 
zouden kunnen verdwijnen. Het zou zeer jammer wezen, 
indien Artiest spoedig bezweek onder de overdaad van goede 
hoedanigheden en daarvoor zijn we werkelijk bevreesd, 
wanneer het tooneelspel niet aanmerkelijk wordt besnoeid. 
De Heer Emants heeft een flinken, nauwgezetten arbeid 
ge!everd, hij toone nu nog den moed het overtollige te 
durven wegsnijden en onze tooneelletterkunde zal met een 
uitmuntend werk verrijkt wezen. 

ArHest valt geheel in het kader van het Tivoli-gezelschap 
en wl'rdt zeer goed gespeeld. Hoe de Heer Roijaards 
personen als Adrikus weet voor te stellen, is genoeg her-
haald, dat we kunnell volstaan met de vermelding, dat hij 
deze lastige rol zeer goed vervult. Misschien kan de Heer 
Roijaards langzamerhand meer zorg gaan wijden aan mimiek 
en plastiek, thans is het de voordracht waarvoor alles moet 
wijken, waarvoor wei wat te vee! wordt veronachtzaamd. 
Ook zijn kostuum met dat hooge board kon ons niet bekoren. 

Mevrouw Poolman (Elisabeth) stond hem voortreffelijk 
ter zijde en zag er allerliefst uit. Ze heeft haar mooie 
partij met vee! intelligentie en gevoel vertolkt. 

Gesina, de strenge nicht, werd door Mevrouw van Kor-
laar ietwat burgerlijk maar overigens zeer gelukkig getypeerd. 
Later werd haar rol door Mejuffrouw G. Faassen overge-
nomen. Laatstgenoemde speelde eers't voar Jan, een aar-
dige jongen en met zijn flink uit de kluiten gewassen zusje 
(Mejuffrouw Snijders) een leuk spannetje vormend. Toen 
Mejuffrouw Faassen tot Gesina promoveerde, nam Mejuf-
frouw Sasbach haar rol en naar we vernamen met succes. 

De Marie Brong is een goede rol voor Mevrouw R5s-
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sing-S"lblairolles; tach hadden we haar liever minder scherp 
gezien, want Adrikus is weI hartstochtelijk en zwak, maar 
waarschijnlijk tach geen beginneling in het liefde-vak. 

Als Rudolf was de Heer De Vas niet bizonder op dreef 
cn de Heer Erfmann is tegen een type als Salser nog niet 
opgewassen. 

Daar zagen we W oensdag !. I. de laatste opvoering van 
ArlieJt aangekondigd! Oat is stellig cen vergissing. Anders, 
Rotterdamsch publiek, for shame! ! 

* * * Het feest van Mevrouw Beersmans hebben we tot ons 
zeer groot leedwezen niet kunnen bijwonen. Schitterend en 
schitterend is het geweest en de bloemenwinkels waren 
leeggeplunderd. We voegen onze beste wenschen bij deze 
mooie blijken van deelncming in het hers tel van deze groote 
kunstenares. 

23 Maart 1894. 

9 dezer werd op bescheiden schaal een Bredero-avond 
gegeven door den Rottcrdamschen Kunstkring. "Tag ook 
het streven worden toegejuicht in deze tijden van Kwijnende 
cn mokkendc machteloosheicl heul te zoeken bij de oude 
meesters, het kan niet op onzen weg liggen deze uitvoering 
in haar geheeJ te bespreken. Slechts enkele kantteekeoingen. 

Na een inleiding door den Heer Th. Nolen - voor 
voor sommigen weJlicht wat lang, maar voar de velen, die 
hun tijd vcrbeuzelen aan laffe romannetjes, »b"eiende" 
feuilletons, en dergelijkc belangwekkende lectuur, cen hoogst 
noodzakelijke voorbereiding -- volgden o.a voordrachten van 
Mejuffrouw Mina Sasbach en den Heer Willcm van Zuylen. 

Mejuflrou.v Sasbach was recht gelukkig en heeft storm en-
uerhand de harten veroverd van hen, die nog niet wisten 
welke talenten en kwaliteiten dit jongc meisje in zich 
vereenigt. Doch ook zij, die Imar in Heimat en College 
Crampton toegejuicht hadden, zuJlcn met veel genoegen 
naar haar geluisterd hebben. 

Het sierlijke Sonnet: 
Vroegh in den dageraet, de schoone gaet ontbinden, 

ieed een weinig onder zenuwachtigheid, maar het Klachligh 
ilfaeghden-L£edt met z~n zangerige couplet-cinden was cen 
onbetwist succes. De emotie, die zooeven aan de voor-
dracht afbreuk deed, v·erhoogde hier zelfs de bckoring en 
het moOlC gedicht werd met gevoel en fijn gcnuanceerd 
voorgedragen. 

In de tweede afdeeling yond het Liedt: 
Die sonder hoop moet minnen, 

Dien isser ellendich aan, 
Die dwarlen al sijn sin nen 

In idelheijt en waan. 
cen verdienstelijke vertolking en de aIJeriiefstc, schalksche 
Voorsangh: 

Ick sie je wei, al gaeje snel, 
U in het bosch vertrecken, 

o Maechdekijn! u l<laar aenschijn 
En kundy niet bedecken, 

bewces dat ook gedichten, waarin het leven rooskleuriger 
wordt bekeken, aan Mejuffrouw Sasbach best zijn toe-
vertrouwd. 

In dit bijna geeindigde seizoen heeft zij wClmg te doen 
gekregen. Jammer, want aankomende artisten moeten gelegen-
held hebben te probeeren, te pogen, te zoeken Maar. ... 
Mejuffrollw Sasbach is jong en Bredero herhaalde steeds: 
" Kan verkeeren. Dus gauw: " Sonnetje sleeckl zijn hoo/jm op! 

De Heer Van Zuylen bcgon met hct)icdeken 
Mocht ick verwerven 't geen ik wouw, 

nog cen beetje onzeker, en gaf verder het Boeren Gesel
schap en het Nieuw Licdeken: 

Haarlemsche drooghe harten nn, 
Komt toont hier wie ghij zijt. 

Buiten kijf is hij de aangewezen man om deze boertige 
gedichten tot hun recht te laten komen. Enkelen waren 



van een andere meening en meenden dit te moeten toonen. 
Maar overal vindt men immers kleine keffertjes die tegen 
de maan blaffen, en de goedige nachtbewaakster werpt 
daarum met minder gul haar zilverglans op de aarde. 
Wanneer Van Zuylen daar als Vacnderich, gegrimeerd en 
gekleed als Bredero, het oranje-blanje-bleu in de hand, 
kranig naar voren treedt, dan is het, of een figuur van 
een regentemtuk het doek verlaat, dan worden we terug-
gevoerd tot die forsche tijden van krachtsontwikkeling en 
pittige pret.... een weldadige douche in deze tij.:ien va~ 
zenuwachtigheid en olltzenuwing. 

* .. * Twee kluchten: De Ondc1- Prefect van Chateau-Buzard 
en M,!/nheer de Consul (Herr Senator), de eerste van Fran-
schen, de andere van Duitschen oorsprong en beide de 
eigenaardigheden van hun oorsprong duidehjk toonende; 
de eerste champagne, misschien hoofdpijn-merk, de andere 
zoete limonade; bij de eerste, gelegenheid tot blozen, voor 
wie daartoe aanvechting gevoelt, bij de andere tot geeuwen; 
de eerste minder geschikt voor jonge meisjes, de andere 
zonder aanstoot zelfs voor ongespeende menschjes; bij de 
eerste gegrinnik en geknipoog over dubbelzinnige geestige 
gezegden, bij de andere gul gelach om flauwiteiten (toch 
enkele goede uien, als: de ergste schoonmoeder is een schoon
vader); de eerste een hupsch, elegant dametje met fonke-
lend bruine oogjes, dat nu en dan een keurig voetje en 
mooi gevormd beentje laat zien, de andere een knap, 
levenslustig meisje met helderblauwe kijkers, dat smakelijk 
lacht en daarbij aardige kuiltjes in de wangen en mooie 
tanden toont; in de eerste een leuke cafe-chantant-mop, 
in de tweede een sentimenteele herinnering aan Pygmalion 
en zijn marmeren Galathea; de eerste te genie ten in Tivoli, 
de andere in den Grooten Schouwburg. 

De angst die in 't verkiesen leyd behoeft nu uw hart 
niet. meer te beswaeren. Men zij gewaarschuwd voor beide 
kluchten, of. ... voor geen van beide. 

In De Onder-Prefect vervult de Heer Henri Poolman de 
hoofdrol, wat breed en overdreven, en met sterk Amster-
damsch accent, maar heel vermakeIijk; verder speelt en 
zingt Mevrouw Poolman aIler-innemendst en laat de Heer 
Jan C. De Vos als koionel een uitstekend geslaagd type zien. 

De Duitsche klucht wordt eveneens vlot gespeeld; Mijn-
heer de Consul-Generaal, de Heer Van Zuylen heeft zich 
veel moeite gegeven, doch dikwijls tobben hij en zijn mede-
spelers er mee dat er zoo weinig kluchtigs in de klucht is. 

II April 1894 

Is de moeder van een onecht kind verplicht haar ver-
leider te trouwen, wanneer daardoor het huwelijk van haar 
kind mogelijk zou worden? Moet zij dat doen, zelfs wan-
neer ze slechts walging kan gevoelen voor den ellendeling, 
die, gehuwd zijnde, haar ten val bracht en, weduwnaar 
geworden, toestemt in de zonderlinge verLintenis? Mag zij, 
die haar dochter opvoedde in de waarheid, dit offer brengen 
en voor God en de menschen liegen, daardoor het heilige 
van den huwelijksband voor haar kind besmettende? Of 
moet zij weigeren en blijven weigeren, al scheIdt de wereld 
haar egoist, al verlaten haar haar weinige vrienden, al eischt 
haar dochter het offer, om later te berusten en heen te 
gaan met een droef : »V ergeven kan ik nog niet, maar ik 
wil trachten te leeren begrijpen"? 

Ongeveer deze vragen bestormen den toeschouwer van 
het tooneelspel Eenzaam van de Zweedsche schrijfster Alf-
hild Agrell, nadat hij eerst getuige is geweest van de ont-
wikkeling der liefdeshistorie en in wei wat uitvoerige ge-
sprekken de kwesties met welsprekendheid heeft hooren 
behandele 

Mooi wordt geschilderd de marteling der moeder (Thora) 
die voor alles waarheid wil, die haar kind aanbidt, wie 
het juist daarom zoo ontzettend zwaar valt neen te moe/en 
zeggen, wanneer haar Yngva losbarst: ,.Ik heb u niet om 

worden! En nu, nu u mij gelukkig kunt maken, nu u de 
onrechtvaardige smet kunt uitwisschen die op onzen naam 
kleeft, nu aarzelt u I Dat verbied ik ! Ik wi' gelukkig worden. 
Ik eisch het als mijn recht, dat u mij gelukkig maakt." 
Vreeslijke pijnen, die aIleen een moeder kunnen treffen, 
uie aIleen een moeder kan dragen. 

En hoe kinderlijk weemoedig klinkt het van Yngva's 
lippen: »Niemand heeft achting voor me gehad. Wreed en 
onbarmhartig zijn ze allen geweest. 0, zoo wreed I Gelooft 
u, dat ik mij niet meer herinner, hoe we gebrek en koude 
moesten lijden, toen ik klein was - eerst later heb ik be-
grepen waarom. En later! »Het kind van de mamsel, het 
kind van de mamsel I"~ . . .. Ta, dat was ik. Herinnert u u 
dat kleine meisje, dat dikwijls met me naar school ging en 
zoo vriendelijk was? Weet 11 waarom ze met me ging? Ais 
straf voor haar hoogmoed wilden haar ouders, dat ze zich 
met mij op straat zau vertoonen .. " En op partijtjes .... 
0, dat was het vreeselijkste I Dan heette het: »Kinderen, 
je moet ook lief zijn tegen dat kleine meisje." Alsof ik een 
misdadigster was! Zelfs de dominee gevoelde zich verplicht 
me bizondere vermaningen te geven en vroeg.. . 0, als u 
wist, wat hij mij vroegl ... " 

Hoe heerlijk verteIt ze haar korten droom van geluk: 
"Die eerste dagen op Seeholm! Ais u wist I Ik sloop diep 
in het bosch en jubelde en juichte. Ik moest het uitgiIIen -
het was, of ai, wat ik daarbinnen verborg, naar buiten 
drong. En dan lachtte ik .... ik lachte tot ik in tranen 
uitbarstte. Ik gevoelde me 200 gelukkig." 

Heftig zijn dikwijls haar uitvaIlen tegen de rampzalige 
moeder, maar toch vindt ze bij haar troost wanneer ze 
berouwvol snikt: ,,0, vergeef me I Vergeef me! U is duizend-
maal beter dan aile anderen, duizendmaal beter. Dat weet 
ik! Maar ik ben ;wo ongelukkig, zoo grenzenloos ongelukkig I" 

Rond moeder en dochter de verliefde maar zwakke 
Hjalmar, die ten slotte de schatten van zijn pleegvader 
afstoot, om zelf te arbeiden voor zijn Yngva; Sanden, de 
ongepolijste, hartelijke dokter, die Thora niet kan volgen 
in haar gedachten over waarheid, plicht en recht; de strenge 
EkskOld, Hjalmars pleegvader, vroeger smoorIijk verliefd 
op Thora en medeplichtig aan haar val, omdat hij zweeg, 
of schoon hij wist dat haar verleider getrouwd was; vrouw 
Rasch, een eenigszins sym bolieke figuur, moeder van een 
dochter, die van de zonde leeft. 

Forsch zijn de karakters geteekend, flink en natuurlijk 
is c!.e taal die deze menschen, geen tooneelpoppen, spreken ; 
doch handeling wordt gemist in Agrell's tooneeIspeI en 
daarbij gevoegd de mooie, maar sombere stemming, dan 
kan het niet verwonderen, dan Eenzaam niet bijster in den 
smaak vie\ van het groote publiek, al werd het met aandacht 
gevolgd en al geraakte het publiek tegenstribbelend onder 
den machtigen indruk. Daarbij komt nog, dat deze ernstige 
arbeid moeilijk bij de vluchtige kennismaking van een 
enkele opvoering voldoende zal begrepen worden. En hoe-
vel en gaan cen tooneelstuk twee of driemaal zien of lezen het 
werk vooraf? De schouwburg wordt nog te vee! beschouwd 
als plaats van ontspanning en Eenzaam kan wei ontspanning 
schenken, maar slechts door inspanning. 
De opvoering was door de Vereenigde Rotterdamsche 

Tooneelisten uitstekend verzorgd; wij achten haar een der 
beste van het geheele seizoen. Wellicht is daaraan de om-
standigheid niet vreemd, dat het tooneelspel reeds vroeger 
in studie was genomen, totdat de ziekte van Mevrouw 
Beersmans dwong de opvoering uit te stellen. 

Er werd misschien iets te sleep end gespeeId, wat te veel 
gedetaiIleerd. Mevrouw Beersmans was als Thora wei wat 
erg tragedienne; haar forsch talent brengt haar allicht tot 
al te krachtige uitbeelding. Maar niettemin verdient haar 
vertolking grooten lof; men leed mede met de diep onge-
lukkige vrouw, trots aIle miskenlling strijdende voor wat zij 
waarheid acht; met de moeder, die den moed be zit, uit 
liefde voor haar kind, dat kind van haar te vervreemden. 

De heerliik-mooie rol van VnO'v" h"pft M p;l1l'trrmur A l;rI~ 



uitvallen had ze verrukkelijke momenten; meer innigheid 
daarna zou niet schad en, want snijdend wreed zijn vaak 
Yngva's gezegden en duidelijk moet uitkomen, dat zij ziels-
veel van Thor:! houdt en aIleen haar ono-eluk haar zoo 
bitter stemt. ?ok in het tweede onderhond met Hja11l1ar 
was veel moOlS. Eerst dat koude, ongenaakbare om later 
uit te .barsten: "Begri~p je dan niet, dat ik zijn moet. '" 
zooals lk ben .... dat JC wreed en onbarmhartig handelt!" 
De Yngva behoort ongetwijfeld tot het beste, dat Mejuf-
frouw Klein heeft doen genieten. 

AIs Eksk51d was de heer Tartaud bij de eerste opvoe-
ring zeer gelukkig, bij de tweede wat overdreven stroef. 
Hij mag later veilig laten blijken, dat hij bekeerd is en 
hartelijk een gunstige oplossing verlangt. 

De dokter Sanden werd door den Heer J. Haspels fijn 
getypeerd; het aanbieden van het snuifje aan het slot _ 
toch al een gevaarlijk experiment -- moet niet te uitvoe-
rig geschieden. Sanden doet het, meenen we, om zijn ver-
legenheid met den toestand te verbergen. 

De heer Van Eijsden stelde met tact den luitenant 
Hjalmar voor (is uniform noodig of gewenscht?) en Mevrouw 
Burlage (vrouw Rasch) was vooral in haar laatste tooneel 
zeer goed. 

Alles in alles een kostelijke opvoering van een belang. 
wekkend werk. 

29 April Ii:l94· JEAN VALJEAN. 

lets over Ibsen en ZlJn Rosmersholm. 
<. Gedeeltely'k naar aanleidz'ng vall eene kritiek op Roslllersholm, 

voorkomende in De Kunstwereld van Maart jl. N°. I I.) 
t 

Volgens Willem van Bergen een der eerste mannen 
in »de" en onz~ (?) Kunstwereld - is de ergste fout van 
»Rosmersholm", dat zijn auteur Rosmer en Rebekka afzon-
derlijk laat slapen. 

Dit teekent dezen criticus. 
~?sen~ kun.st heeft om gewaardecrd te worden eenige 

geh]kgezmdheld van noode. Deze ontbreekt hier tusschen 
den dichter en zijn beoordeelaar geheel en al. In de ge. 
voelswereld van den laatste neemt het geslachtsleven zulk 
een overheerschende plaats in, dat bij het zien van ver-
houdingen tusschen menschen, dit leven het eerst en het 
sterkst zijn aandacht trekt; het meest zijne belangsteIIing 
gaande houdt; ja, ik wed, dat hij moeite heeft aan de eer. 
lijkheid van den artiest te gelooven, die beweert anders te 
zien. 

Dat Ibsen anders ziet, weten we intusschen allen. 
Toch kan zelfs Willem van Bergell met eenigen goeden 

wil echte kunstenaarseigenschappen bij dezp.n auteur waar-
nemen. Ieder stuk, in onze dagen spelende draagt er de 
bewijz~n ~an, .dat hij het gewone doen der m~nschen scherp 
en dUldellJk zlet en met frappantejuistheid weer kan geven. 
WlIlem van .Bergen leze met dit doel om te beginnen 
Nora, De wtlde eend en Een vljand des volks maar eens 
~~er. Ibsens .kennis van het zieleleven van velen zijner 
tl]dgenooten, IS een gedeelte van zijn roem. Zijne gaven 
als echt dramatisch dichter worden door het derde be-
drijf van Spoken buiten allen twijfel gesteld. Voor 't overigc: 
- het moet erkend worden - is de auteur Ibsen een 
zeer zonder/ing groeisel. Een man -- die hem het best 
kennen, verzekeren het ons - voor wi en een reeks van 
drama's een gelijke reeks van zelfbevrijdingen, een gelijk 
aantal phasen van zelfkennis is; een man, die, drama's 
dichtende, - dit is gewoon - strijd wil laten zien op 
het to.?ne.~1 m~a.r - en dit is minder gewoon - een strijd, 
waarblJ hi] zeIt III de hoogste mate geinteresseerd is, omdal 
het einde van dien strijd zijn ziel tot rust moet brengen. 
Geboren met de ongewone neiging om de stemming, waarin 
het gepeins over Maatschappij en Moraal hem brengt 
in drama's vorm te geven, is hij - en dit is nag onge~ 
woner - begaafd met het vermogen om drama's te schrij-
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yen - drama's, die, wat WiIIem van Bergen er oak van 
zeggen moge - geen lezer onverschillig laten, die tot lui~. 
teren en nadenken dwingen, onophoudelijk om eell eind. 
oordeel vragen, die van onberispelijk zuiveren bouw zijn. 

I~ er ooit vreemder combinatie van neiging en vermogens 
gezlen? 

Niet te ontkennen evenwel is het, dat de strijder voar 
zedelijke beginselen bij hem domineert, dat zijn denken 
over Maatschappij en Moraal de eerste beweegkracht van 
zijn dichten schijnt; ja, als ik mij niet bedrieg denkt ieder 
bij het hooren van Ibsens naam in de eerst~ plaats aan 
den zedelijkheidsapostel, in de tweede plaats aan den 
kunstenaar. 

De bovengelloemde eigenschappen nu, waarbij nog komt 
een vorm, zoo sober, als men zelden gepaard ziet gaar. met 
zoo diepe bedoelingen - ik geloof, dat dit aIIes te zamen vom 
een groot deel den verbijsterenden indruk verklaart, die ieder 
zijner scheppingen op iederen lezer voor het eerst maakt . ver-
klaart, waarom zijn arbeid ook voor hem, die er ee~ 011-
gunstigen, onaangenamF.n indruk van ontvangt, iets »glads" 
heeft (zooals W. v. B. het noemt), iets onaantastbaars, zou ik 
't wil~en noemen, iets, dat bij ontleding te sterk is, ontsnapt, 
ontghpt, omdat het goed overwogen blijkt - ge gevoelt 
dat er een sterke geest aan het woord is; zoodat, al weet 
ge niet waarom, ge met uw kritiek vreest een d · .... aasheid 
te zeggen; iets, dat den Heer Willem van Bergen heeft 
geprikkeld en boos gemaakt en hem over aile bedenkingen 
heen aan het schelden en tieren heeft gezet. En toch, 't 
is opmerkenswaard, van al de details, die hij tot stavin'" 
van zijn zp.er ongunstigen indruk opsomt, is er slechts een~ 
dat men met instemming niet-goed kan noemen, het geld 
geven van Rosmer aan zijn vroegeren leermeester III tegen-
woordigheid van anderen; en ik wil hem gaarne een tweede 
cadeau do~n: .Kroll's onaannemelijke verklaring voor zijn 
lange afwezlgheld op Rosmersholm. Voar het overige -
de belangstellende lezer controleere het - raken zijne 
aanmerkingen minder het stuk Rosmersholm dan weI het 
drama als kunstvorm. Desdemona zou volgens Will em 
van Bergen haar zakdoek niet mogen verliezen en in 
!l~anchette de wegwerker niet mogen in de herberg komen 
JUlst op het moment, dat Elise en hare adellijke vrienden 
zich aldaar bevinden. 

Om de drama's van Ibsen te bewonderen, om in de 
lectuur of vertooning er van genot te vinden, om er door 
aangegrepen te worden - moet men in meerdere of min-
dere mate de gevoels- en gedachtenwereld van hunnen 
auteur deelen. Boezemen u vragen van den volgenden 
aard: mogen of moeten we onze persoonlijkheid aan de maat-
schappij, aan o?ze verwanten weIlicht - ten offer brengen ? 
Welke .verhoudmg tusschen den gehuwden man en vrouw is 
de eellige goede? In hoever kan onze afkomst ons willen 
en den ken belasten? Hoever werkt de invloed van den 
eenen mensch op den anderen in? Is een streng zedelijk 
leven bestaanbaar met levensvreugde? Baezemen u deze 
en dergelijke vragen belang in, hielden zij, wellicht onbe-
wust, meermalen uwe aandacht bezig, dan is zijn werk u 
als eene open baring. De soberheid, de ingehoudenheid 
van dien stijl, die eenvoudige woordenkeus ook bij de 
meest subtiele ontleding, die dialoog, schier bij iedere wen-
ding een geestelijk vergezicht open end, dit alles treft en 
verrast u in hooge mate. Dan - na eenigen tijd _ 
bemerkt "ge dat niet aile zijne figuren werkelijkheids-men-
schen zlJn; vooral aan het werkelijk leven van menigen 
~lOofdpersoon rijst twijfel bij u. 't Wordt II duidcIijk, dat 
III deze kunst menigmaal de zedemeester den kunstenaar 
het werk uit de hand heeft genomen. Tach blijft de dichter 
II aantrekken, en blijft ge, terwijl ge u de vrijheid van kritiek 
hebt verworven, den zwaar-ernstigen denker met zijn sobere 
vormen, den fijnen zielekenner, den ervaren tooneelman, 
den steeds belangwekkenden auteur bewonderen en eeren. 

(Word! vervolgd.) A. B. DAVIDS. 
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Officieel Gedeelte. 

24ste Algemeene Vergadering van het 
Nederlandsch Tooneelverbond 

op Zaterdag 26 Mei I894, des morgens te 
I I uren in "Stads Doele" te Delft. 

Tegenwoordig zijn: de leden van het Hoofdbestuur Prof. 
Dr. A. G. van Hamel, Dr. C 1. Vinkesteyn, Jean Browne, 
Marcellus Emants, M. B. Mendes da Costa, Dr. F. L. 
Abresch, J. A. Heuff en Mr. L. J. Plemp van Duiveland. 

De algevaardigden der Afdeelingen: 
Amsterdam: Mr. A. Fentener van Vlissingen, H. Heyer-

mans Jr. en J. G. Robbers Jr. 
Rotterdam: Jean Browne, J. Milders en Mr. J. Hanegraaff. 
's Gravenhage: Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissekerke, 

D. F. van Heyst en Mr. A. G. N. Swart. 
DOldrecM: D. Crena de Jongh, Jhr. Mr. T. J. de Marees 

van Swinderen en Dr. H. J. Kiewiet de J onge. 
Uh'echt: F. L. A. Roeloffs Valko 
Gronz"ngen: Mr. B. ten Bruggen Cate. 
Delft: J. Post van den Burg, J. A. Kalff en H. LohI. 
Tiel: J. A. Heuff. 
Verder zijn aanwezig: Mr. J. Kalff Jr.. Redacteur van 

»Ret Tooneel" en de gewone leden van het Verbond : Her-
man Heyermans en J. H. Riissing. 

De Voorzitter, Prof. Dr. A. G. van Hamel, opent te 
ongeveer half twaalf de vergadering en spreekt daarbij on-
geveer het volgende: 

»Mijne Heeren, 

»Ret is zeker altijd eervol, maar lang niet altijd gemak-
kelijk, Bestuurder laat staan, Hoofdbestuurder, van het 
Nederlandsch Tooneelverbond te zijn. Daartoe zijn de 
plichten welke die betrekking oplegt, - ik zal niet zeggen: 
te zwaar: ze zijn misschien zelfs te licht: maar - te 
onbepaald, te onduidelijk. 

»Een Bestuurder van het Tooneelverbond behoeft. het 
is waar, de statuten onzer Vereeniging slechts te raad-
plegen om te weten wat hij zoo o71geveer te doen heeft. 
Maar verder dan dit »ongeveer" brengt de bepaling waarin 
het doel der Vereeniging omschreven wordt, hem niet. 
En vecI verder dan dit »ongeveer" brengt hem evenmin 
het wetsartikel waarin de middelen genoemd worden welke 
de Vereeniging tot het bereiken van haar doel bij voorkeur 
wil aanwenden. Een nauwkeurig omschreven taak heeft 
hij meestal zelf te zoeken: en dit zoeken wordt hem door 
de omstandigheden niet aitijd gemakkelijk gemaakt. 

»Misschien zullen de tooneelspelers reeds meer dan vol· 
daan zijn over zijn werk, wanneer hij zorgt draagt dat 
hun, bij gelegenheid van een jubilt~ of van andere soort-
gelijke plechtigheden, de noodige kransen worden ter hand 
gesteld - eene werkzaamheid die aan Oll::; Verbond weI 
eens den naam van »Kransenverbond" heeft do en geven. 
De leeraren der Tooneelschool zullen hem wellicht reeds 
een goede dosis lof toezwaaien wanneer hij zorgt dat dit 
raderwerkje ongestoord aan 't marcheeren kan blijven. De 
leden van het Verbond zuBen hem mogelijk reeds een 
voortreffelijk Bestuurder achten, wanneer hij hun eenicre 
gratis-vlJorstellingen weet te bezorgen. b 

»Maar wanneer hij dit alles gedaan heeft, dan is hij 
natuurlijk over zich zelf verre van tevreden, dan meent hij 
daarmede zeer weinig voor den bloei der tooneeIIetterkunde 
en der tooneelspeelkunst in Nederland gedaan te hebben. 
Hij doet dan ook meer. Maar hoe licht wekt dit meerdere 
critiek en oppositie, bij den C l omdat het niet genoeg, bij 



den ander omdat het te veel, bij een derde omdat het 
niet goed gedaan is! 

»Had hij maar een taak, een vaste taak, door nagenoeg 
aile leden van het Tooneelverbond eenstemmig hem opge-
dragen, - hoe gaarne zou hij aan deze zijn beste krach-
ten wijden! 

"Intusschen, M. H., het moge dan niet altijd aangenaam 
zijn zich Bestuurder te gevoelen van het N ederlandsch 
Tooneelverbond, een dag in het jaar is er, ten minste, 
waarop die betrekking een voorrecht en een genot is. Het 
is de dag der Aigemeene Vergadering. Het is waar, de 
Bestuurder, althans de Hoofdbestuurder kan zich op dien 
dag te verdedigen hebben tegen bedenkingen van allerIei 
soort, tegen critieken waarop hij gerekend had, of tegen 
eene oppositie waardoor hij overvallen wordt. 

"Maar, in ieder geval is hij dan een ganschen dag samen 
met mannen die het vaderlandsche tooneel en de N eder-
landsche tooneelspeelkunst een warm hart toedragen , die 
veel ophebben met die grootste, die meest gecompliceerde, 
maar ook - in menig opzicht - dankbaarste van aile 
kunsten. Hij gevoelt dat hij niet aileen staat met zijne 
liefde v~~r de dramatische letterkunde in hare interpretatie. 
Zijn gevoel van isolement, de mismoedigheid die zich soms 
van hem meester maakt wanneer hij denkt aan het weinige 
dat hier is verwezenlijkt, aan het vele dat hier veranderd zou 
moeten worden en toch niet te veranderen is, - dat 
gevoel wijkt voor de zekerheid dat de gemeenschap waar-
van ons Tooneelverbond heet te getuigen, geen i\lusie is, 
dat hij door hartelijke sympathie voor hetzelfde streven 
met velen zeer wezenlijk verbonden is. 

»Op dien dag, M. H ., geloort de Bestuurder van het 
Tooneelverbond weer eens aan de waarde van zijn ambt, 
aan het lev en zijner Vereeniging. aan de toekomst van het 
N ederIandsche tooneel. 

"Dat geloof kan ook heden onder ons gewekt worden, 
in weerwil van de sombere stemming die door den weer-
ldank van sommige geluiden welke, in 't afgeloopen jaar, 
in de tooneelwereld weerklonken hebben, onvermijdelijk 
bij ons zal worden geacht. Want die geluiden zijn op 
verre na niet aile helder en opwekkend geweest. Wei zijn 
er waarvan wij ook thans nog gaarne de echo's vernemen: 
toejuichingen aan ))jubileerende" tooneelspelers en van 
ziekte herstelde tooneelspeelsters; handgeklap, en meer dan 
dat, voor eene Segond-Weber, een ThEdtre Lib,e, een (Euvre, 
die Fransche kunst, oude en nieuwe, zelfs zeer nieuwe, 
ons hebben doen bewonderen en genieten. 

»Maar, tusschen dit alles door, hoeveel sombers, hoeveel 
droevigs! Al die acteurs-jubilea herinneren ons dat onze 
goede tooneelspelers oud worden, en wij vragen ons wei 
eens af waar de jongen zijn die al deze bekwame artisten 
moeten vervangen? De hoofdstad vooral heeft ons op 
tooneelgebied getuigen do en zijn van ons aarzelen, e~n 
zoeken en tasten, eene onbekwaamheid btj sommigen, bij 
anderen eene onverschilligheid of onzekerheid, een onder-
linge naijver zelfs, waarvan weinig goeds te verwach-
ten is. 

Wie onzer gedenkt niet de jammerlijke tragedie die in 
het anders zoo vroolijke Salon des VariEtes, - en niet op 
het tooneel aileen, ook achter de schermen, helaas! - is 
afgespee\d? Hebben we niet jrmge tooneelspelers - en 
daaronder oud-Ieerlingen der tooneelschool van wie wij 
nog al veel hadden verwacht - - heen- en weer zien trekken, 
van het eene geze\schap naar het andere, als dwalende 
hchtjes die er maar nooit in slagen kunnen vaste sterren 
te worden? Hebben groote gezelschappen. die voor de 
tooneelspeelkunst het meest behoorden te doen, ons niet 
vaak teleurgesteld, zooal niet door het spel van enkele 
zeer bekwame onder hunne leden, dan toch door de kcuze 
der opgevoerde stukken? Hehben we niet een jong mensch, 
die het geheim der nieuwere tooneelspeelkunst in den 
vreemde was gaan bestudeeren, terug zien komen met de 

ervaring dat cle taak die hij op zich had genom en voor 
zijne krachten te zwaar wa3? 

.Nog van andere droevige geluiden zult gij, in het jaar-
verslag van onzen Secretaris zoo straks de echo's kunnen 
vernemen .... 

"En tach, Mijne Heeren, op den dag onzer Aigemeene 
Vergadering is het te verwachten dat zij zich zullen oplos-
sen in de goede klanken die in de discussies dier verga-
dering, in de heildronken onzer feestelijke bijeenkomsten 
zich zullen doen hooren. Want wij zuBen elkaar met moed 
en vertrouwen weten te bezielen. 

"Hier zuBen de handen in elkaar geslagen worden die 
bereid zijn aile wezenlijk goede tooneelkunst oprecht en 
warm toe te juichen, - en tevens bereid om in de beurs 
te tasten waar de belangen der tooneelspeelkunst of die 
der tooneelspelers groote of kleine offers mochten eischen. 
Geen onzer die zich aan deze soort van verbroedering 
zal willen onttrekken. Ook heden, ook te Delft, de oude 
orakelstad, moge het blijken dat het Tooneelverbond in 
den echten zin een verbond van tooneelvrienden is en 
blijven wil. 

"Met den wensch dat dit verbond heden bekrachtigd 
mage worden, open ik deze 24 ste Aigemeene Vergadering." 

Toen het applaus, waarmede deze rede werd begroet, 
was weggestorven, deelde de Voorzitter mede, welke afge-
vaardigden door de afdeelingen werden gezonden, vermeldde 
het aantal stemmen, dat door iedere afdeeling zou worden 
uitgebracht en constateerde, dat de afdeelingen Middelburg, 
Haarlem, Harlingen, Leeuwarden en Gent niet op de ver-
gadering vertegenwoordigd waren; aileen Middelburg had 
kennis ~egeven, clat het geen afgevaardigden kon zenden. 
Bovendien had Mr. J. N. aan Hall, Eerelid van het Ver-
bond medegedeeld, dat hij verhinderd was de vergadering 
bij te wonen; een gelijkluidend bericht was ingekomen van 
den Hoofdbestuurder den heer Daniel de Lange en van 
den Directeur der Toonee\school, den heer S. J. Bouberg 
Wilson. 

De Secretaris, Dr. C. I. Vinkesteyn kreeg claarna het 
woord. om het verslag. over het afgeloopen bondsjaar uit 
te brengen en las als voigt: 

Het afgeloopen tooneelseizoen vormt een donkere blad-
zijde in de geschieclenis van het vaderIandsche tooneel. 
Overal zagen wij bittere teleurstelling naast zeer weinig 
voorspoed. Bijna aile tooneelgezelschappen had den een 
harden strijd om het bestaan te strijden; een, dat van den 
Amsterdamschen Salon des Varil~tes, dat gedurende de 
laatste jaren ondanks zijn kleine middelen zoo vaak met 
zoovee\ inspanning en met zooveel succes de vaan der 
kunst hoog wist te houden, bezweek in dien strijd. Ook 
voor onze vaderIand!'che tooneelletterkunde, die gedurende 
de laatste jaren clo~r zoo menig belangrijk product verrijkt 
werd. was het afgeloopen seizoen niet zeer winstgevend; 
slechts enkele oorspronkelijke stukken werden ter opvoering 
aangenomen. Deze malaise, die zich ook in het buitenland 
deed gevoelen, had ook zijn invloecI op onze vereeniging. 
Zelden zal v~~r een verslaggever de taak om U in het 
kort de fata van ons Verbond uit een te zetten minder 
aangenaam geweest zijn, dan dit thans voor mij het geval 
is. Veel teleurstelling, weinig succes viel ons ten deel. 
Andere jaren was ten minste bij veel tegenspoed nog op 
enkele lichtpunten te wijzen; een dezer lichtpunten was 
vaak de Toolleelschool. Doch ook haar geschiedenis was 
in het afgeloopen jaar niet zeer schitterend. 

Weinig dagen voor het einde van den cursus deelden 
.) leerlingen der 2 laagste klassen der Tooneelschool aan 
den Directeur mede, dat zij van het theoretische gedeelte 
van het examen verzochten vrijgesteld te worden, daar zij 
bij verschillende tooneelgezelschappen geengageerd waren. 
Bij het sluiten dezer engagementen was noch de Directeur 



noch de Tooneelschoolcommissie gehoord. Zeer oIltstemd 
waren en Directeur en Commissie over deze handel-
wijze van eenige tooneeldirecties, waardoor noch de kunst 
gebaat noch het belang der leerlingen, wier opleiding 700 
plotseling afgebroken werd, genoe!5zaam in acht genom en 
was. N og grooter werd deze ontstemming, toen deze 
directies hen bij hun debuut als oud-Ieerlingen der Too-
neelschool bij het publiek introduceerden. Het publiek 
moest daardoor onwillekeurig in den waan komen, dat zij 
den geheelen cursus der School doorloopen hadden, wat 
natuurlijk aanleiding kan geven tot onhillijke beoordeelingen 
van het daar gegeven onderwijs. De Commissie ell de 
Directeur meenden, dat door dergelijke handelingen van Too· 
neeldirecties en aan de School en aan de betrokken leerlin-
gen groote schade wordt berokkend en verzochten het Hoofd-
bestuur maatregelen te nemen om dergelijke engagementen 
met leerlingen, die de School niet geheel hebben afgeloopen, 
te voorkomen. Het Hoofdbestuur richtte zich dientenge-
volge bij missive van 29 October 1893. No. 1 q tot de ver-
schillende directies der N ederlandsche tooneelgezelschappen 
Het wees hen op het feit, dat door het sluiten van enga· 
gementen met leerlingen, die slechts gedeeJtelijk den cur-
sus hebben gevolgd, niet aileen de geregelde gang van 
het onderwijs aan onze inrichting in hooge mate gestoord, 
maar ook de band, die de leerlingen met den Directeur 
en de Commissie verbindt, op onbehoorlijke en voor de 
toekomst "an den betrokken leerling nadeelige wijze verbro-
ken wordt. De eigenaardige voorbereiding, welke de ouders 
en voogden van den aanstaanden tooneelspeler voor hun 
kind of hun pupil op de Tooneelschool hebben gezocht, 
blijft toch op deze wijze zeer onvolledig en wordt door die 
onvolledigheid nagenoeg geheel waardeloos. Tevens werd 
medegedeeld, dat volgens Art. 45 van het Reglement der 
School noch de leerlingen noch hun ouders of voogden of 
verzorgers engagementen mogen sluiten dan met goedvin-
ding en medewerking van den Directeur. 

Op grand van het voorgaande verzocht het Hoofdbestuur 
aan de bovengenoemde Directies in het vervolg geen 
engagementen met onze leerlingcn te sluiten, dan na 
eerst den Directeur gehoord te hebben en slechts hen 
als oud-Ieerlingen der Tooneelschool bij het publick te 
introduceereu, die met een diploma van eervol ontslag 
onze inric~ting verlaten hebben. Ten slotte is nog het be-
sluit genomen, dat in het »Tooneel" zal openbaar gemaakt 
worden, indien een leerling der School zich in strijd ·met 
het bovengenoemde artikel 45 bij een tooneelgezelschap 
engageert. 

De resultaten der overgangs- en eindexamens, die bij het 
einde van den cursus 1892-93 werden afgenomen, waren 
als voIgt: 

Voorbereidende School. le klasse: geexamineerd 3 leerlingen, 
toegelaten 2; een leerling, die aan de eischen van het exa-
men had voldaan, verliet op advies van den Directeur, we-
gens lichamelijkc ongeschiktheid voor het Tooneel de School. 

2e klasse: geexamineerd 2; toegelaten 2, een evenwel 
eerst na afioop der vacantie na een goed afgelegd herexa· 
men in N ederlandsch en Fransch. 

TooneeLschool. le klasse: geexamineerd 2; toegelaten 
~een; van de 2 overige leerlingen dezer klasse had de 
een de School verla ten wegens ziekte, de andere wegens 
haar engagement bij het gezelschap van den Salon des 
Varietes. 

2e klasse: geexamineerd 2; toegelaten 2. De 2 overige 
leerlingen waren geengageerd. de een b~i het gezelschap 
van den Heer De La Mar, de ander bij dat van den Heer 
Chrispijn. 

3e klasse. Aan den eenigen leerling dezer klasse, Hen-
drik Teune, werd eervol ontslag verleend, onder toeken· 
ning van het diploma. Hij werd geengageerd door de HH. 
Poolman en Kreukniet en na de opheffing van hun gezel-
schap door den Heer Chrispijn. 

De examens in spel en voordracht der beide hoogste 
klassen werden gehouden ten overstaan van een jury, be-
staande uit Mevr. S. Pauwels-van Biene en de HH. Prof. 
Dr. A. G. van Hamel, Jean Browne, Henri van Kuijk, A. 
Ising Jr., Dr. G. Kalft en Mr. J. Kalff Jr. De.ze jury ken de 
de volgende onderscheidingen toe: aan H. Teune een 
tweed en prijs voor blijspel, aan Caroline van Dommelen een 
tweeden prijs voor blijspel en eenzelfden voor drama en aan 
M. Spree een eervoIle vermelding voor zijn spel als Fnts 
Kobus. De jury me en de bovendien een woord van hulde 
te moeten uitspreken voor de uitnemende wijze, waarop 
Mevrouw Stoetz Vrimd Fnts had ingestudeerd. 

De admissie-examens werden den 2n September gehouden. 
Ingevolge het besluit der vorige Algemeene Vergadering 
bestaat dit jaar de Voorbereidende School slechts uit de 
hoogste klasse. Hierdoor was een wijziging van de eischen 
voor het admissie-examen van deze School noodzakelijk; 
de Tooneelschoolcommissie heeft deze eischen zoo ingericht, 
dat leerlingen, die de Open bare Scholen van Uitgebreid 
lager onderwijs te Amsterdam met goed gevolg geheel heb-
ben afgeloopen, aan dit examen kunnen voldoen. 

V oor de Voorbereidende School werden geexamineerd '5 
adspiranten, van wie een kOll worden toegelaten. 

Aan het admissie-examen voor de Tooneelschool namen 
deel 4 candidaten, waaronder een leerling der Voorberei· 
dende School. Geen hunner kon aan de eischen van het 
exam en voldoen; aan twee hunner werd toegestaan de 
lessen der Voorbereidende School te volgen. 

Den 4n September began de r,ieuwe cursus met 1 I leer-
lingen, als voIgt verdeeld: 

Voorberezdende school 5. 
Tooneelschool. Ie klasse 4; 3e klasse 2. De 2e klasse 

dezer School ontbreekt; hetzelfde is na den 4n October 
ook met de hoogste klasse het geval. Den 30n Sep-
tember berichtte een der 2 leerlingen dezer klasse, dat hij 
wegens veranderde bestemming, vooral om gezondheids-
redenen, de School moest verla ten ; de andere woonde na 
den 4n October de lessen niet meer bij. 

Tengevolge van het vertrek dezer 2 leerlingen besloot 
de Commissie onder goedkeuring van het Hoofdbestuur 
voor dezen cursus het programma van het onderwijs aan 
de laagste klasse der Tooneelschool eenigzins te wijzigen; 
er werd bepaald, dat dit jaar in die klasse onderwijs zou 
gegeven worden in Hoogere Mimiek, de beginselen van 
Costuumkunde en de Engelsche taal; tevens werd het aantal 
lesuren in Spel en in Fransche Taal en Letterkunde ver-
meerderd. Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te wor-
den, dat de lessen in de Engelsche taal slechts door 2 
leerlingen worden gevolgd. Tevens werd besloten, dat eenige 
men in Lezen en Voordracht, Uitspraak en Stemvorming, 
Spel en Zang afzonderlijk voor de hospitanten zouden ge-
geven worden, die dezen cursus ten getale van 6, enkele 
lessen gevolgd hebben; thans bezoeken nog slechts 2 hun-
ner de School. 

Het geringe aantal leerlingen leverde vaak moeielijkheden 
op bij de lessen in spel van Mevr. Stoetz ; met groote waar-
deering maakt daarom de Commissie melding van de wel-
willendheid van den oud-Ieerling H. Teune, die sedert half 
October, wanneer dit noodig was, ter assistentie ciit gedeelte 
van het onderwijs volgde. 

Gedrag en ijver der leerlingen geven geen aanleiding 
tot bijzondere opmerkingen; het schoolverzuim, waarover 
in het vorige verslag geklaagd werd, verminderde tengevolge 
van de daartegen genomen maatregelen; dat het tot een 
minimum beperkt is, kan nog niet verzekerd worden. De 
Directeur tracht zooveel mogelijk dit gebrek tegen te gaan ; 
hij wordt evenwel in zijn pogingen niet altijd voldoende 
gesteund door aIle ouders en voogden der leerlingen. 

In het person eel der leeraren en leeraressen kwamen de 
volgende wijzigingen. Tengevolge van de beslissing, bij de 
vasts telling der begrooting op de vorige Algemeene Ver-
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gadering genom en, verviel bij het begin van den cursus het 
onderwijs in de Aardrijkskunde. De leeraar in dit Yak, de 
Heer A. D. Hagedoorn, werd daarom met ingang van den 
fll September als zoodanig eervol ontslagen onder bijzondere 
dankbetuiging voor de uitstekende wijze, waarop hij gedu-
rende zoovele jaren in het belang der School was werkzaam 
geweBst. Tegen dienzelfden datum nam de Heer A. Reij
dz·ng ontslag als leeraar in de Costuumkunde. In zijn 
plaats benoemde de Commissie voor den tijd van een 
jaar den Heer Gerard lI-luller. Op haar verzoek verkreeg 
bij het begin van den nieuwen cursus Mej. S. F. Spengler 
eervol ontslag als leerares in Fransche uitspraak en Let-
terkunde. De Commissie wees Dr. j. J. A. A. Frant
zen als haar opvolger aan. De Heer jan C. de Vos werd 
opnieuw voor den curs us 1893-94 tot leeraar in spel en 
voordracht benoemd. 

Den 1 In Februari ontviel aan de School haar oudste 
Leeraar. Sedert 1878 heeft de Heer J. M G. A. Will 
zijn artistieke gaven oak ten dienste ollzer inrichting gesteld 
en het past ons hier een woord van waardeering te spre-
ken voor de groote diensten, door hem aan de Tooneel-
school bewezen. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in 
eere blijven. 

In de vacature, door zijn overlijden ontstaan, zal eerst 
bij het begin van den volgenden cursus worden voorzien . 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't AI-
gemeen wees in plaats van zijn afgetreden lid, den Heer 
Prof Mr. G. A. ,'an Hamel, den Heer 1Ifr.]. A. Levy tot zijn 
vertegenwoordiger in de Commissie van Beheer en Toe-
zieht over de Tooneelschool aan. Eerstgenoemde Heer 
werd als Onder-Voorzitter dezer Commissie vervangen 
door Dr. C. J. Vz·nkesteyn. 

In het Comite van Dames·Patronessen kwam in het 
afgeloopen jaar geen wijziging. Het Hoofdbestllur appre-
cieert zeer de groote diensten, door dit Comite bij voort-
during aan de School bewezen. 

Acht afdeelingen hebben gedelegeerden bij de vergade-
ringen der Tooneelschoolcommissie aangewezen; de com-
missie constateert met groote waardeering de tegenwoordig-
'1eid op de meeste harer vergaderingen van den gedele-
geerde der Amsterdamsche afdeeling, den Heer jules L. 
N. de G-Ijselaar. 

Het gebruik, door de leerlingen van de bibliotheek ge-
maakt, nam den vorigen cursus zeer af; slechts 58 boeken 
werden aan hen uitgeleend. De nieuwe cursus onderscheidt 
zich in dit opzicht zeer gunstig van zijn voorganger. Mevr. 
Renne/eld, de H.H. }/IIr. I N. van Hall, j. A. Holtrop en 
H. F. Vogz"n gaven aan de School boekwerken ten geschenke. 
Den gevers een woord van dank. 

De meeste voorname N ederlandsche Tooneelgezelschap· 
pen, die te Amsterdam gevestigd zijn of daar optreden, 
en de Maatschappij A polio gaven den leerlingen gratis toe-
gang tot de door hen gegeven voorstellingen. De Maat-
schappij »Arti et Amieitiae" stelde eenige malen toegangs-
kaarten voor haar exposities ter beschikking. 

Slechts 3 keer traden de leerlingen in particuliere ver-
eenigingen op; sedert October j.t. werd wegens het ontbre-
ken der 2 hoogste klassen afwijzend beschikt op aile aan-
vragen van afdeelingen of vereenigingen om toe te staan 
leerlingen voor haar leden te doen optreden. 

Ter voorkoming van misbruiken besloot de Commissie, 
dat in het vervolg geen leeTlingen der School in veTeeni-
gingen hunne medewerking zullen verleenen in stukken 
door leden dier ver eenigingen opgevoerd. 

De verwachting, in het vorige jaarverslag uitgesproken, dat 
de lessen in Uitspraak en Stemvorming aan de Voorbereidende 
School en in Spel aan de Tooneelschool meer geregeld zouden 
gegeven worden en niet ver zouden blijven beneden het 
aantal, dat gedurende een cursus moet vervuld worden, 
bleek ongegrond. Ambtsbezigheden van de betrokken 
I eeraren en leeraressen belemmerden zeer den geregelden 

gang van dit onderwijs. De Heer Le Gras maakte den 
vorigen cursus hierop een gunstige uitzondering; de som 
der door hem gegeven uren wees zelfs op eell klein voar-
deelig saldo. 

De proef, den vorigen curs us genomen om de door de 
leerlingen ingestudeerde stukken · voor iedere vacantie in 
tegenwoordigheid van het Hoofdbestuur, de Commissie van 
Toezicht en de Gedelegeerden der afdeelingen, het Leera-
renpersoneel en het Bestuur der Amsterdamsche afdeeling 
te laten opvoeren, werd dit jaar voortgezet. Zij werkt in hooge 
mate gunstig op den ijver der leerlingen en daarom zijn thans 
voorstellen ter bestendiging van dezen maatregel ingediend. 

Het Oe/entoonee! gaf om de bekende redenen ook dit 
jaar geen voorstellingen. 

Dank zij het aanzienlijk sllb!'idie van H. M. de Koningin 
en den steun van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
me en, behoefden geen ingrijpelJde wijzigingen in de inrich-
ting der School aangebracht te worden. Daar de inkomsten 
van het Verbond steeds kariger vlaeien en de financieele 
hulp van het Nut slechts een tijdelijk karakter draagt, zal 
binnen vrij korten tijd een niet onaanzienlijke inkrimping 
van het programma der School te wachten zijn. Moge de 
toekomst bewijzen, dat deze voorspelling voorbarig is 
geweest. 

Het Tijdsc/zrijt verscheen vrij geregeld. Wegens toene-
mende werkzaamheden verzocht en kreeg de Redacteur de 
toestemming van het Hoofdbestuur om den Heer.f. Vnesen· 
d01P jr. te belasten met de rubriek "Uit de Amstelstad." 
Het Hoofdbestuur verleende deze toestemming onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Heer Kalff de verantwoor-
delijkheid voor den geheelen inhoud van het Tijdschrift 
zou dragen; de Heer Vriesendorp zou dus in geenerlei 
officieele betrekking tot het Hoofdbestuur staan. 

Ten einde de belangstelling in het Tijdschrift te doen 
toenemen is besloten, dat aan den nieuwen redacteur zal 
opgedragen worden naast de gewone tooneelkritieken een 
overzicht te geven van de verschillende tooneelrecensies, 
die in de grootere bladen en tijdschriften verschenen zijn. 

Op de Algemeene Vergadering, den 15den April 1891 
te Utrecht gehouden, werd tot de groote afdeelingen het 
verzoek gericht pogingen in het werk te stell en tot bevoT' 
dering van een degelijke tooneelcrz"tiek bij de opvoering van 
oorspronkelijke werken. In de jaarverslagen, op de Alge-
meene Vergaderingen van 1892 en 11:193 uitgebracht, is er 
op gewezen, dat bij het Hoofdbestuur geen berichten waren 
ingekomen, dat de afdeelingen in dien geest werkzaam 
waren. Aileen de Haagsche Afdeeling scheen dit onder-
werp op het programma harer werkzaamheden gezet te 
hebben, zooals bleek uit het verslag eener afdeelings-ver-
gadering van 2 November 1891, opgenomen in het Tooneel 
van 15 November 1891. Sedert dien tijd vernam evenwel 
het Hoofdbestuur niets van de resultaten, waartoe deze 
bemoeiingen geleid hadden. Daarom werd tot de besturen 
der 3 groote afdeelingen den I4n Januari j.t. het verzoek 
gericht mede te willen deelen, wat door hen tot dusverre 
was gedaan of welke maatregelen werden voorbereid om 
in den geest van het te Utrecht gesprokene werkzaam te 
zijn. Amsterdam bewaart naar aanleiding van dit schrijven 
tot op dit oogenblik een diep stilzwijgen. Rotterdam be· 
richtte eerst niets in dit opzicht te kunnen doen, daar deze 
afdeeling zieh niet kon vereenigen met de opiaies, door 
den Haag te Utrecht over dit onderwerp verkondigd. Na 
eenige opheldering van de zijde van het Hoofdbestuur 
verklaarde het zich even weI be reid deze zaak in ernstige 
overweging te zullen nemen. 's-Gravenlzage antwoordde, 
dat de tooneelcritiek daar ter stede thans weinig te wen-
schen overlaat en geene aanleiding geeft om te trachten 
daarin eenige wijziging te brengen. Het Hoofdbestuur kan 
niet nalaten bij deze gelegenheid nog eens met nadruk te 
wijzen op het groote belang, dat voor de Nederlandsche 
tooneelauteurs bestaat in de behoorlijke voorbereiding en 



voorlichting van het publiek bij de opvoering hunner wer-
ken. Het drukt de hoop uit, dat de grootere afdeelingen 
nog eens zullen willen overwegen, in hoeverre zij werkzaam 
kunnen zijn in den geest van het door den Aigemeenen 
Voorzitter te Utrecht gesprokene. Het neemt daarom de 
vrijheid U uit het officieele verslag van het daar verhan-
delde het volgende in herinnering te brengen: »Spreker 
ZOU nu wenschen, dat in iedere afc!eeling zooveel mogelijk 
een kern belangstellenden zich vormde, die zich verbonden 
om zoo'leel mogelijk aile premieres bij te wonen en met 
wie ook onze critici konden te rade gaan. Veel voelt hij 
ook voor het opwekken van de belangstelling van het pu-
bliek voor 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 gewenscht voorkomt. Het zijn vooral 
de (irie groote afdeelingen. die in deze richting werkzaam 
kunnen zijn" (Tooneel van 23 Mei 1891, 20stc jaargang. 
No. 14 en 15. pag. 114). 

Geen aanvragen om in aanmerking te komen voor de 
toelage voor de opleiding van een reglsseurkwamen in. De 
Raad van beheer der Koninklijke Vereeniging »het N eder-
landsch Tooneel" verzocht bij schrijven van den 6n October 
aan de voor deze toelage uitgetrokken som met betrekking 
tot een ander gezelschap vooralsnog geen bestemming te ge-
yen, daar deze vereeniging, eerst na het nemen eener decisie 
om trent hare reorganisatie een desbetreffende aanvrage 
kon inzenden. Het Hoofdbestuur antwoordde den I In 
October d. a. v. zich niet te kunnen verbinden tot het 
niet in overweging nemen van andere voorstellen vour de 
beslissing omtrent de reorganisatie van het Nederlandsch 
Tooneel; het zag evenwel binnen korten tijd de voorstellen 
der Koninklijke Vereeniging, in deze zaak mel belang-
stelling te gemoet. Sed crt dien tijd zond de Raad van 
Beheer geen nieuw verzoek in. 

Evenmjp meldde zich een der afdeelingen aan om in aan-
merking te komen voor de sam, uitgetrokken voor het 
organiseeren van een bjjzolldere voorsleiling. Het Amster-
damsche bestuur berichtte evenwel, dat dit jaar van hem 
geen verzoek over deze zaak kon verwacht worden; het 
stelde evenwel een eventueele aanvrage om steun voor dit 
doel in het volgende tooneelseizoen, wanneer de nieuwe 
Schouwburg gereed zal zijn, in het uitzicht. Het Hoofd-
bestuur benoemde eene subcommissie, bestaande uit de 
H.H. Marc. Em ants, M. B. Mendes da Costa en jean Browne 
om na te gaan, welke stukken voor een dergelijke VOOl-
stelling geschikt konden zijn. 

Het vorige jaar werd aan de Algemeene Vergadering 
medegedeeld, dat bijzondere omstandigheden het den Heer 
F. Z .• }[ehler onmogelijk maakten voor\oopig zich met het 
samenstellen van een beredeneerden Catalogus van de 
Nederlandsche toollcelcuriosa bezlg te houden. Daar deze 
Heer sedert dien tijd de hoofdstad heeft verlaten, is van 
het oorspronkelijke plan, de uitgave van zulk een catalogus 
te ondersleunen moe ten afgezien worden. Het Hoofdbe-
stuur ging even wei voort om gegevens voor een eventueel 
uit te geven catalogus te verzamelen; verscheidene leden 
gaven deels naar aanleiding van de desbetrefiende kennis-
gevingen in het orgaan van het Verbond, deels in antwoord 
op rechtstreeks tot hen gerichte verzoeken min of meer 
volledige opgaven van de memorabilia op tooneelgebied, die 
in hun bezit zijn. Het maakt nog een plan van overwe-
ging bij het Hoofdbestuur uit, welk gebruik van deze ge-
gevens kan gemaakt worden en tot welke voorstellen aan 
een volgende Algemeene Vergadering zij aanleiding kun-
nen geven. 

Het Leescomz"te ontving sedert het laatste verslag elf stuk-
ken ter lezing; de meeste daarvan waren vcr beneden het 
middelmatige en blijkbaar geschreven door menschen, die 
van de eischen van het Tooneel weinig of geen begrip 
hebben. Twee stukjes intusschen, in een bedrijf, \-an den-
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zelfden schrijver, n.l. Het Spionnetje en De treln van 7.54 
waren van aanmerkelijk beter gehalte, hoewel nog niet zoo 
goed, dat het Comite ze kon aanbevelen ter vertooning op 
een gewoon tooneel; en famille gespeeld zullen ze echter 
licht succes kunnen hebben. 

Gelukkig even wei is een der ingekomen stukken van 
dien aard, dat het Comite gemeend heeft de(n) auteur te 
mogen en moeten steunen eerst in het nog meer speclbaar 
maken, daarna, zoo mogelijk, in het vertoond krijgen. 
De auteur, dankbaar voor de gemaakte op- en aanmer-
kingen, heeft dienovereenkomstig het stuk omgewerkt en 
verkort, en thans heeft op verzoek van het Comite de 
dlrectie van een onzer groote tooneelgezelschappen zich 
bereid verklaard het stuk te lezen en haar oordeel er over 
aan het Comite mee te deelen. Het bedoelde stuk heet 
De mantel der aristocratie. 

Evenals het vorig jaar maakten de HH. il1arc. Emants en 
lIE. B. frlendes da Costa het Co mite uit. Gedurende de 
buitenlandsche afwezigheid van eerstgenoemden Heer trad 
de Heer Jean Browne als zijn plaatsvervanger op. 

Pogillgen om meuwe aldedingen te stichten, hoewel met 
grooten ijver in het werk gesteld, leden schipbreuk. Of in den 
boezem der bestaande afdeelingen maatregelen om het ledental 
uit te breiden hebben plaats gehad, is ons niet bericht. Uit 
de ontvangen mededeelingen bleek ons echter, dat te 
's-Gravenhage, Delft, Harlingen en Haarlem het ledenciJfer 
afnemend is; te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, 
Groningen. Tiel en Middelburg is op een kleinen vooruitgang 
te wijzen. Dientengevolge is het aantal Verbondsleden 
vrijwel stationair gebleven. In den loop van October wees 
het Hoofdbestuur bij circulaire de besturen der klein ere 
afdeelingen op de in de vorige algemeene vergadering 
medegedeelde faciiiteiten, die 3 tooneeldirecties: Le Gras 
en Haspels, De Vas en Van Kor/aar en Pootman m Kreuk
met aan de leden dezer afdeclingen bereid waren toe te staan 
en verzocht hen zich in betrekking tot deze clirecties te 
stellen, indien zij van deze faciliteiten wenschten te genieten. 
Wij vernamen niet, welke afdeelingen van deze aanbieding 
hebben gebruik gemaakt. 

Dc Heer j. A. Heuif vertegenwoordigde op het 22e Ne 
derlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem, het 
Tooneelverbond. 

Het Hoofdbestuur bracht den HH. H. Van Kuyk en 
j. de Boer bij hun jubilea, de gelukwenschen unzer vereeni-
ging over. 

De Amsterdamsche afdeelil1g noodigde ook dit jaar de 
Hoofdbestuurders tot bijwoning harer jaarlijksche voorstel-
ling uit. 

In de samenstelling van het Hoofdbestuur kwamen geen 
wijzigingen; na zijn terugkeer ui t !let buitenland trad de 
Heer Marc. Emanls weer als Onder-voorzitter op. De Heer 
L. j. Plemp van Duiveland werd tot 2en Secretaris aange-
wezen. 

Uit de afdeelingen vernamen wij het volgende: 
Te Amsterdam boud de Heer Chrzspl/n twee voorstellingen 

aan de leden der afdeeling aan; op de eerste werd Ibsen's 
Rosmersholm opgevoerd; de tweede was de premiere van 
Plzi:hI, oorspronkelijk drama door D. H. Joosten. Op de 
jaarlijksche soiree, door het BestulJ.r georganiseerd, werd door 
de artisten der Koninklijke Vereeniging "het N ederlandsch 
Tooneel" opgevoerd jonlmrouw de la Sez"gliere van Jules 
Sandeau; het doen dezer uitnoodiging was het bestuur ge-
makkelijk gemaakt door de bijzondere welwillendheid van 
den Raad van Beheer dier vereeniging en de medewerking 
van Gebroeders van Lier. 

Te Rotterdam :obleef op tooneelgebied ook dit jaar de 
kalmte voortduren, een kalmte die zich uitgestrekt heeft 
over geheel Europa. Want zondert men de pogingen uit 
van gezelschappen als L'CEuvre en dergelijke - ongetwij-
feld energieke pogingen, doch missende en soms moedwil-
lig afstootende den steun van ervaring en technische ken-
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nis - dan blikt men op een watervlak zonder golfslag, 
op een tooneelleven zonder beroering, ook zonder geest-
drift" . 

De jaarlijksche invitatie-voorstelling werd den leden 23 
October aangeboden; het programma bestond uit: De 
Erfenis van My'nheer P/umel, gevolgd door Re{?en en Zon
neschijn. 

»De twee voornaamste tooneelgezelschappen, de Veree-
nigde Rotterdamsche Tooneelisten en dat van den Tivoli-
Schouwburg, brachten met afwisselend geluk voor het voet-
licht hetgeen het buitenland bood; het bezoek aan den 
Grooten Schouwburg mocht voldoende heeten, bij eere-
avon den was er soms bijna geen p\aats onbezet; Tivoli 
had minder reden tot tevredenheid. Om een greep uit 
het repertoire te doen, noemen wij bij de Vereenigde 
Rotterdamsche Tooneelisten: Muurbloempfes, '.\aarin de 
Heer D. Haspels cen moole creatie gaf, Wzldzang met een 
kostelijk type van den Heer W. van Zuylen, Koni1lgen, 
het in Frankrijk tamelijk druk besproken toonee!spel. En 
in Tivoli: Ruslllersholm, waaraan veel studie was besteed, 
doch dat slecnts eenmaal ging, De Ideaal· Vrouw, een ir.-
teressant Italiaallsch stuk, De,. Vrouwen Vrimd met een 
parade-rol Your den Heer Roijaards." 

»;\1et oorspronkelijke stukken werd weinig bijval geoogst. 
Lucie van Mevrouw Snijder van \Vissekcrke, de syrnpathieke 
schrijfster vall Lotos, mocht niet behagen en Artiest van 
Marcellus Emants, ofschorm een arbcid van onmiskenbare 
verdiensten, trnk in den aanvang weinig publiek. Weinig 
bemoccligend! Beid(; genocmde aorspronkelijke stukken 
werden door het gezelschap van den Tivoli-Schouwburg 
ten tooneele <:.:ebracht." 

"N:L cen I~n\!e 7.iekte mocht Mevrouw Beersmans eerst 
tegen het eind~ van het seizoen weder optreden. Met 
groote geestdrift werd deze kunstenares toegejuicht en de 
afdeeling hood haar een huldeblijk aan. In Serge Panine, 
Hrllmes en Z7Nlrie Griet toonde Mevrouw Beersmans hoe-
zeer zij die tr, ejnichingen waardig is gebleven." 

"Met leedwezen moet verme!d worden het vertrek der 
Heeren Roijaards en De Vries naar de hoofdstad. Daaren-
tegen zal Rotterdam de Heeren Henri Poolman en Brond· 
geest winne)). Ook Mevrouw Aleida Mulder-Roelofsen, 
die in Tivoli l.\Ievrouw Rossing-Sablairolles zal vervangen". 

»Bet nieuwtj,~ , dat voor de Heeren Le Gras & Haspels 
de Artis-Schouwburg was gekocht, bracht :Ie gemoederen 
in beweging, om,lat men een verhuizing naar de hoofdstad 
vreesde. Ma;lr de vrees bleek weldra ongegrond: De 
Vereenigde Rutterdamsche Tooneelisten zullen Rotterdamsche 
blijven, doel! hopcn door deze schikking minder te zullen 
behoeven te rei zen en trekken, die leelijke schaduwzijde 
van hun kunst. ·' 

"De Heeren Gebroeders A. van Lier, die den kleinen 
Schouwburg bespelen, hoofdzakelijk op Zondagen, noodigden 
de leden der Afdceling tot een opvoering van Helldrik III, 
waaraan door sommigen werd gevolg gegeven." 

»Tc 's-Gravenlzage had dit jaar de Koninklijke Vereeniging 
~Het N ederlandsch Tooneel" de beleefdheid den leden 
der Afdeeling met hunne dames eene gratis-voorstelling 
aan te bieden, welke op 16 Maart j.l. plaats had en zeer 
druk l)ezocht werd. Opgevoerd werd lIfe/onkvrouw de fa 
SeigliJre, van Jules Sandeau, nieuwe vertaling van v. d. T." 

"Kart claarna werd door het Bestuur der Afdeeling eene 
soiree georganiseerd in den Foyer van het Gebouw voor 
Kunsten en \VetensC;lappen, waarop de leden eveneens vrijen 
toegang hadden. Mevrouw Aleida Mulder---Roelofsen, 
Mejuffrouw Alida Klein en de Heer v. d. T. uit's-Graven-
hage traden daarbij in monologen en kleine tooneelstukjes op." 

"Eene door het Bestuur aangewende poging om ook 
eenige leerlingen der Tooneelschool te 's·Gravenhage te 
laten optreden, en aldus daar ter stede meer bekendheid 
met en sympathie voor die inrichting te wekken, mocht, 
tengevolge van het ontbreken van de hoogste klassen der 

Vakschool, dit jaar niet met gunstigen uitslag bckroond 
worden." 

»Te Dordrecht Iwnden de aanvankeliike plannen, om 
door leerlingen der Tooneelschool eer,c \'oorstelling te 
laten geven, om dezclfde reden geen cJoorgang hebben. 

"Onder de auspicien der A fdeeling trad in het 3fgeloopen 
seizoen aldaar op de Koninklijke Vereeniging »Ret Neder-
landsch Tooncel" met Fromont Junior ell Risler Senior: 
hoewel aan de monteering vee! werk was besteed, had de 
voorstelling geen succes; men is hier te veel verwend met 
het goede samellspel der beide Rotterdamsche gezelschappen, 
hetgeen bij rie Koninklijke Vereeniging niet in die mate 
wordt gevonden." 

»De schouwburg-directie zorgde dezen winter wedcr voor 
een goed menu, dank zij den velen goeden eigenschilppen der 
beide Rotterdamsche gezelschappen, die de abonnements-
voorstellingen bezetten; ook hier werd het natuurlijk ge· 
voeld, dat de tooneellitteratuur haar bestcn fjd niet be-
leeft. Ais schitterende ster aan den Dordtschen tooneel-
heme! verscheen voorts Mevrouw Segond-Weber." 

Uttecht bericht aneen, dat het lcdelltai ollgeveer het-
zelfrle bieef en de toestand der kas be\Tedigend is. 

Het laatste kan te Groni7lgen niet getuigd worden; »er is daar 
een betrekke\ijk belangrijk tekort, dat, dank zij eenigen 
milden gevers, niet zoo angstwekkend meer is als het zich 
eerst liet aanzien. Het bestuur is eenstem 'l,ig van oor-
deel, dat het aanzienlijk percentage dat jaarlijks aan het 
Hoofdbestuur moet worden afgedragcn, hiell'an voor eeo 
groot deel oorzaak is. Het afdeelings-bestuur is dan ook 
voornemens het volgend jaar cen voorste! te dncn op de 
Algemeene Vergadering, dat hierop neer zal komen, dat 
kleine afdeelingen minder tot de algemeene kas zullen be-
hoeven hij te dragen dan thans het geval is." 

»Drie tooneeldirecties, de Kon. Vereeniging »Hct Ne-
derlandsch Tooneel", de HH. De Vos en Van Korlaar 
en de Heer Chrispijn, hebben in den afgeloopen winter 
den afdeelings-Ieden eell grafis-soin'~e aangeboden, dank 
zij mede der Groninger Schouwburg-Directie, die in deze 
gratis voorstellingen geen bezwaar vond." 

»Macht een dergelijk gelukkig samentreffen met Tooneel-
directies en Schouwburgcomite een volgend spcelsei-
zoeI! weer plaats hebben, dan zal dit zcker niet weinig 
bijdragen om het ledental te vermeerderen en »voor hen, 
»voor wie de enkele lust om eene goede zaak te ,tennen 
»geen voldoend motief tot aansluiting mocht zijn, het lid-
»maatschap van het Tooneelverbond aantrekkelijk te 
»maken." 

»De Heer for. ,Wr. W. C. A. Afberda Z'a1l F.kenstein 
sedert de oprichting dF.r afdeeling Voorzitter, \egde zijn 
ambt neer en werd met algemeene stemmen tot honorair 
bestuurder verkozen" 

Den I In November hood het bestuur den lerl(>n een 
soiree aan in den foyer van den NieuWell Schonwburg, 
waarop na een openingsrede van Pro/. Dr. A. G. van 
Hamel over de opvoering der Fransche trageclie in 
de r7e eeuw Mevr. E. Holtrop-van Gelder en de Heer 
C. Ph. J. Clous dramatische en Mej Wilhelmina Hoek 
muzikale voordrachten gaven. 

"AI mag het Bestuur niet klagen over tegenspoed, toch 
zag het gaarne meerdere medewerking der stadgenooten 
in eene zaak die toch zoozeer aller sympathie verdient." 

De!!t kOll met het oog op de receptie der Algemeene 
Vergadering in het afgeloopen seizoen geen voorstelling of 
som~e litteraire aanbieden; een openbaar optreden der 
Afdeeling moest daarom tot deze gelegenheid uitgesteld 
worden. 

Te Mz'ddefburg neemt de belangstelling in vergaderingen 
niet toe . Het gezelschap der Heeren Le Gras & Haspels 
gaf VOOl' de Afdeeling een opvoering van Koningen van 
Lemaltre. 

Harlingen verheugt zich weer in een Afdeelingsbestuur. 



Aan de daar ter stede bestaande Schouwburgvereeniging 
werd uit de kas der Afdeeling een subsidie van f 60 ver-
strekt tot steml van eventueele door tusschenkomst van 
die vereeniging te geven tooneelvoorstellingen. 

Tiel's leden werden door de HH. De Vos en Van 
Korlaar uitgenoodigd tot eene voorstelling van »Men Zegt" 
van Justus van Maurik. 

Haarlem bood den Heer Jacques de Boer bij gelegen-
heid van zijn jubile een krans aan. 

Gent en Leeuwarden zonden geen verslagen in. 
Niet zeer bemoedigend is het verslag van den toe stand 

anzer vereeniging III het afgeloopen jaar geweest. Op 
wein!g lichtpunten kon gewezen worden. Aan pogingen 
om III het helang van het vaderlan':!sch tooneel werkzaam 
te zijn heeft het in dit jaar niet ontbroken. Maar, waar 
aan den eenen kant steeds verminde!ende inkomsten ons 
bel etten aan die poging-en de noodlge kracht bij te zetten, 
aan den anderen kant geen medewerkVtg te vinden is bij 
hen, die in de eerste pl3.ats ook in hun eigen belang ge-
roep~n "ijll ons werk tc steunen, daar lIloest voor een 
gront n-edeelte onze arbeid zonder vrucht zijn. Moge de 
herope~ing van den Amsterdamschen Schouwburg in het 
volg-cnde jaar oak een nieuw tijdperk in de geschiedenis 
van ons tooneel opencn; moge dit tijdperk zich dan on-
derscheiden door een oprechte en hartelijke samenwerking 
van allen ;:onder onderscheid, wien de bloei van ons va-
derlandsch tooneel ter harte gaat. 

N a de voorlezir.g vall het vcrslag vroeg de heer Post 
van den Burg het woord om mede te declen, dat, mede ten 
gevolge der algemeene vergadering en van de ter gelegenheid 
daarvan gegeven voorstelling het aantal leden der Delftsche 
afdeeling is toegenomen zoodat de toestand der afdeeling 
vrij gunstig kan genoemd worden. 

De voorzitter deelt nog mede, dat met name in Gelder-
lane door den heer Heuff en door hemzelven pogingen 
zijn aangewend afdeelingen te stichten. Het uitzicht op 
medewerking was echter ook in de grootste Geldersche 
steden zoo gering, dat deze poging-en weer werden opgegeven. 
Ook had de V oorzitter willen trachten de afdeeling Leeuwar-
den, welke een kwijnend bestaan leidt, wat op te wekken 
tot frisscher leven, doch zijn aanbod te dier zake was 
zonder gevolg gehleven. 

Het jaarverslag wordt daarna bij acclamatie goedgekeurd 
en den secretaris wordt onder applaus der vergadering dank 
gezegd voor zijne redactie. 

Ook het rapport over de voorbereidende school der 
Tooneelschool, dat in het laatste nummer van »Het Tooneel" 
gepubliceerd is, geeft geen aanleiding tot discussie, de con· 
clusie, daartoe strekkende, dat alleen de hoogste klasse der 
Voorhereidende school zal blijven bestaan, wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Vervolgens is punt 4 der agenda, de begrooting, zoo· 
wei voor de Tooneelschool als voor het verbond zelf, aan 
de orde. De voorzitter wijst er op, dat, zooals in eene 
noot bij de toelichting der beg-rooting in den beschriivings-
brief is vermeld, de opgeheven studenten-afdeeling Leiden 
hare schuld aan het verbond heeft betaald, zoodat 
deze eenigszins onaangename zaak thans tot een goed 
einde 'is gebracht. Dit geld, een extra inkomste, zal mis· 
schien ook een extra bestemming kunnen krijgen. Over 
de bijdrage van de maatschappii tot Nut van het Algemeen, 
welke op de begrooting der Tooneelschool voorkomt tot 
een bed rag van f 500.- merkte de voorzitter op, dat het 
Nut het zeer gewaardeerd heeft, dat het vorig jaar de 
steun, welke voor de Tooneelschool, zoonoodig, was toege-
zegd. niet door ons is gevraagd. Ditmaal zullen wij de hulp 
van het Nut echter hard noodig hebben, eene hulp die wij 
dan ook zeer dankbaar zuBen aanvaarden. Deze woorden 
van den voorzitter vinden veel bijval bij de vergadering. 

Bij de begrooting der uitgaven van de Tooneelschool wijst 
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de afdeeling Rotterdam bij monde van den heer Jean 
Browne er op, dat het toch weI wenschelijk is, dat aan de 
Tooneelschool ook muziekles, met name pianoles wordt 
gegeven. \Vt'l weet de afdeeling Rotterdam, dat in den teg-en-
woordigen toestand geen nieuwe posten op de begrooting 
zullen kunnen worden gebracht, zij maakt dan ook O'een 
voorstel van dit denkbeeld, maar wil het toch onde~ de 
aandacht van het Hoofdbestuur brengen. 

De heer Crena de Jongh (Dordrecht) stemt in met den 
heer Browne; pianospelen is iets dat 01" het tooneel dik-
wijls te pas komt en dat een acteur behoorde te kennen. 

De heer Abresc~, li~ v~n ~et HoofdbestuUT. wijst op 
de nu reeds noodlge lllknmpmg der uitgaven waar wei 
uitbreiding wenschelijk ware, vooral met het ~Og or het 
onderwijs in vreemde tal en. . 

De heer Vinkesteyn meent, dat er nog een ander bt'zwaar 
bestaat, het reglement der Tooneelschool schriift voor welke 
leervakken worden onderwezen, om meer vakken te doc-ee-
ren, lOU eene reglementswijziging noodig zijn. 
. De v<Jorzitter juicht het toe, dat het denkbeeld ter sprake 
IS gebracht: al kan het Verbond thans niet meer leeraren 
betalen, er worden weI eens extra uitgaven uit bijzondere 
inkomsten gedaan; de zaak zou dan ook ter ov~rweging 
kunnen worden gegeven aan de Commissie van Beheer 
en Toezicht op de Toolleelschool. 

De heer Van Heyst is in beginsel zMr voor het onderwii-
zen van muziek. maar meent toch dat men, wanneer men 
niet zeer goed onderwijs kan geven, dit Hever achterwege 
moet laten. De eischen aan hen, die in het publiek muziek 
maken, zijn tegenwoordig zoo h'oog, dat het misschien beter 
zou zijn eene actrice, die ni:t best speelt, maar te hulp te 
laten komen door Iemand,' dIe achter de schermen 01" een 
tweede piano speelt. 

De heer Browne vraagt, naar aanleiding van een opmer-
king van den voorzitter, die meent, dat men goed zou doen, 
tegen de volgende vergadering eene wijzig-ing in het regle-
ment der Tooneelschool uit te lokken, of zulk een wijziging 
wei noodig is. Spreker meent, dat het reglement verplichte 
vakken noemt, maar geen andeT~ verbiedt. 

De begrooting voor de Tooneelschool wordt bij acclama-
tie goedgekeurd. 

Over de uitgave van f 800.-, uitgetrokken voor het tiid. 
schrift vraagt de afdeeling Amsterdam het woord. De 
heer Fentener van Vlissingen licht een voorstel der afdee. 
ling toe, strekkende het vrij gerege!d twee maal 's maands 
verschijnende blaadje te veranderen in een tijdschrift, dat 
om de drie maanden uitkomt. »Het Tooneel," thans groo. 
tendeels gevuld met kritieken is niet actueel en kan dat 
ook niet zijn. Waren die kritieken zooveel beter dan in 
andere bladen, dan kon het zijn belang hebben, die ook 
nog later te lezen, wanneer de stukken reeds niet meer 
op het programma zijn, doch dat zijn ze niet. Daarom 
verlangt de afdeeling Amsterdam, dat men zal terugkeeren 
tot den vroegeren toestand toen 4 maal per jaar een 
nummer verscheen, waarin de kritiek werd vervangen door 
kronieken over binnen en buitenland. die in later· tijd een 
vruchtbare bron ter raadpleging zouden z~in en waarin 
verder beschouwingen over zaken, die met het tooneel in 
verband staan, een plaats zouden vinden. De redactie van 
zulk een blad, die voor een persoon te zwaar lOU zijn, 
zou moeten worden opgedragen aan eene eommissie met 
een hoofd, dat verantwoordelijk zou zijn maar overigens 
bestaande nit eenige vaste medewerkers, die voor bijdragen 
aan een driemaandelijksch tijdschrift wei te vinden zouden 
zijn. Van deze wijziging in de nitgave van het tijdschrift 
maakt de afdeeling hare stem aan den begrootings-post 
afhankelijk. 

De heer Post van der Burg (Delft) vraagt hoeveel even-
tueel zou moeten worden toegestaan voor de uitgave van 
het tijdschrift naar de denkbeelden der afdeeling Amster-
dam. 



Mr. Fentener v. Vlissingen antwoordt, dat het tijdschrift 
vroeger, toen het uitgegeven werd, zooals de afdeeling 
Amsterdam het thans weer zou wensehen, slL ehts (400.-
kosten zou. Het zou dus eef! bezuiniging kunntll worden maar 
beter aehtte spreker het de som van f Boo. - te behouden 
en het tijdsehrift door mid del van dat geld beter te maken. 
Daarin wenseht hij het Hoofdbestuur eehter vrijtelaten. 

De heer Browne deelt namens het Hoofdestuur mede, 
dat dit liehaam het voorstel van Amsterdam met genoegen 
gehoord heeft. Ook het Hoofdbestuur weet, dat het 
:oTooneel" niet is wat het wezen moet, maar het aeht het 
aangegeven middel tot verbetering verkeerd . Na het 
redacteursehap van den heer Van Hall heeft het tijd-
schrift zieh in dien vorm ook niet kunnen handhaven, 
de ijver verfiauwde, de vijf, zes nummers per jaar werden 
niet meer gelezen en to en werd de tegenwoordige vorm 
als een ware Irouvazlle van den heer Simons begroet. Het 
tijdschrift wordt nu wei gelezen, maar de redacteur heeft 
weinig medewerking. Belangrijke opstellen ontbreken, maar 
zij kunnen evengoed opgenomen worden in het tijdschrift 
in zijn tegenwoordigen vorm. Wilde men het tijdsehrift in 
den ouden vorm goed maken dan zouden weI r 1Boo.
per jaar noodig zijn om belangrijke bijdragen ook goed te 
honoreeren. De gf'schiedenis heeft volgens,spr. een tijdschrift 
zooals Amsterdam wenscht veroordeeld. 

De heer Fentener van Vlissingen verwerpt het beroep, 
dat het Hoofdbestuur doet op de geschiedenis: wat Am-
sterdam wenscht is niet geheel hetzelfde als hetgeen vroe-
ger bestaan heeft. Men wenscht nu een redacteur en 
vas Ie medewerkers. Thans kost het ook moeite het tijdschrift 
te vullen, men vult het met kritieken, zoodat de officieele 
mededeelingen het belangrijkste deel van het blaadje worden. 
En spr. geloo!t niet, da\ het tijdschrift thans meer gelezen 
wordt dan vroeger. Bovendien zou een uitgave van groo· 
tere afleveringen wenschelijk zijn, daar men stukken van 
meer omvang zou kunnen plaatsen. 

De heer van Heyst noemt het tijdschrift een patient, 
op wien vele dokters hun kunst beproeven. Het middel 
van Amsterdam kon spreker niet goedkeuren. Vier 
afieveringen 's jaars is te weinig; men vindt het wei 
aardig van tijd tot tijd een blaadje thuis te krijgen en 
heeft bovendien het denkbeeld in het tijdschrift van het 
verbond onpartijdiger, beter beoordeeling te zullen vinden 
dan in de dagbladen. Missehien is dit een iIIusie maar 
het denkbeeld bestaat bij vel en. Een tijdschrift vol stuk· 
ken over Shakespeare en Ibsen acht spr. ook niet aanbe-
velenswaardig en kritieken drie maanden na de voorstellingen 
evenmin. Spreker vertrouwt, dat het Hoofdbestuur wei 
een goede keus voor den nieuwen redaeteur zal gedaan 
hebben. 

be heer Abresch merkt op, dat het tijdschrift ook ge-
lezen wordt in kleine plaatsen, waar de leden de kritieken 
z~lfs nu dikwijls kunnen lezen v66r de voorstellingen. 

be heer Van Vlissingen herinnert den heer Van Heyst 
er aan, dat naar het plan der afdeeling Amsterdam de 
kritieken juist zouden vervallen en meent dat ook in de 
kleine plaatsen, waar men tach ook wei groote bladen leest, 
het :oTooneel" achteraan komt . 

De Voorzitter acht het bIaadje in zijn tegenwoordigen 
vorm ook wensehf!lijk voor de leden der kleinc afdeelillgen, 
aan wie men om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken 
anders niets heeft aan te bieden. Het bIaadje vormt een 
band tusschen het verbond en zijne leden. Wanneer, zoo-
als het Hoofdbestuur ook wenscht, in het vervolg meer 
plaats aan kroniek wordt ingeruimd dan aan kritiek, wanneer 
een persoverzicht wordt gcgeven, waarin ook groote stuk-
ken, die in andere tijdschriften in Nederland een plaats 
vinden, worden besproken, dan meent Spr. dat zulk een 
tijdschrift nog het beste is. Of een Raad van Consultatie 
naast een redacteur niet wenschelUk is, is een andere vraag. 
Ook over een jaarboekje heeft het Hoofdbestuur weI eens 

gedacht: daarin zouden misschien dan langere, belangrijke 
stukken kunnen worden opgenomen. N aar een tijdschrift 
als Amsterdam wenscht zou zeker niet met dezelfde be-
geerigheid worden gegrepen als naar het tegenwoordige 
blaadje. 

Nadat de heer Fentener van Vlissingen nog had opge-
merkt, dat ook voor de kleine afdeelingen het driemaan-
delijksch tijdschrift voordeelen zou aanbieden en dat de 
kleine afdeelingen toch niet door de verandering van het 
tijdschrift waren aangegroeid, wordt het voorstel der af-
deeling Amsterdam in stemming gebracht en verworpen 
met 35 tegen 10 stemmen. Met hetzelfde aantal stemmen 
werdt de begrootingspost daarna goedgekeurd, hetgeen even 
later ook met de geheele begrooting geschiedt. 

In de pauze, die thans voIgt, hebben de afgevaardigden 
gelegenheid hunne biIjetten in te leveren voor de stemming 
over drie pcriodiek aftredende Hoofdbestuursleden, voor 
een nieuw lid in de plaats van Dr. F. L. Abresch, die be-
dankt had, en voor een redacteur van »het Tooneel". Na 
afioop der pauze, gedurende welke Hoofdbestuurders en af-
gevaardigden de gas ten waren van den heer Post van den 
Burg, president der Delftsche afdeeling, bleek dat met al-
gemeene stemm en als Hoofdbestuurders herkozen waren 
de heeren Jean Browne, J. A. Heuff en Dan. de Lange, 
gekozen Mr. J. Kalff Jr. De ter vergadering aanwezige 
gekozenen vcrklaren, dat zij hunne benoeming aannemen; 
den heer Dan. de Lange zal van zijne herkiczing bericht 
worden gezonden*). Als redacteur van het tijdschrift is met 
32 van de 45 stemmen gekozen de heer j. VriesendorpJr.; 
Mr. F. Coenen Jr. had 13 stemmen. 

De Voorzitter heet Mr. J. Kalff Jr. welkolll in het Hoofd-
bestuur en dankt Dr. Abresch voor de belangrijke diensten 
die hij het Verbond als Hoofdbestuurder en vooral ook in 
de betrekking van lid der Commissie van Beheer en Toe-
zicht over de Tooneelschool heeft bewezen. Een plan van 
werken zal het Hoofdbestuur met den nieuwen redacteur 
bespreken. De afgevaardigden, die het sternbureau ge-
vormd hebben, de heeren Mr. B. ten Bruggen Cate en F. 
L. A. Roeloffs Valk worden door den Voorzitter bedankt 
voor hunne moeite. 

Aan de orde zijn de wijzigingen in de Reglementen van 
de Tooneelschool en de Voorbereidende School: deze 
wijzigingen, waarvan de Voorzitter enkele nog kortelijk 
toelicht, worden zonder discussie met alJemeene stemmen 
goedgekeurd. 

Ais afdeeling, aan welke het nazien der rekening en 
verantwoording van den Penningmeester wordt opgedragen, 
wijst de vergadering ouder gewoonte de recipieerende af-
deeling, Delft, aan. 

. Bij punt 9, de aanwijzing der plaats, waar de volgende 
Algemeene Vergadering zal worden gehouden deeit Mr. 
ten Bruggen Cate mede, dat de afdeeling Groningen hem 
heeft opgedragen Hoofdbestuur en afgevaardigden uit te 
noodigen hel volgend jaar hare gas ten te zijn. Deze mede-
dee ling wordt met applaus begroet en Groningen als ver-
gaderplaats voor het volgencte jaar aangewezen. 

Het tiende punt is het voorstel der afdeeling Tiel, welke 
gaarne aan de Regeering een adres zag ingezonden, hou-
dende verzoek wijzigingen te doen brengen in de wet op 
het auteursrecht van 28 j uni 1881, welke ten gevolge 
zouden hebben, dat art. 12 wet zou vervallen en art. 15 
zoo zou gelezen worden, dat de bevoegdheid om tooneel-
werken op te voeren zou duren tijdens het leven van den 
auteur en dertig jaar na zijn dood. 

Den heer van Vlissingen is niet gebleken, dat het op 
den weg van het verbond ligt voor de tooneelschrijvers in 
de bres te springen en zulk een adres in te zellden als 
Tiel wenscht. Spreker vraagt of de tooneelschrijvers zich 

*) De Reer de Lange heeft zijn herbenoeming aangenomen. 



door de bestaande wet laten weerhouden van het uitgeven 
hunner stukken en meent dit ontkennend te moeten be-
antwoorden. 

De heer Heuff (Tiel) meent, dat de belangen van de 
tooneelschrijvers en van het verbond een zijn. Moet men 
er niet voor wake!), dat iemand als de schrijver van Vor
stenschool na tien jaar tijds aile recht op zijn werk verliest, 
zoodat ieder het kan gebruiken en misbruiken, zelfs ver-
knoeien cn verminken? Spr. wijst er bovendien op, dat de 
tegenwoordige minister van justitie indertijd als president 
der Commissie van Rapporteurs ovel dit onderwerp de 
mcening verdedigd heeft, welke ook de afdecling Tiel, 
blijkens haar voorstel, is toegeuaan. 

De heer Plemp van Duivpland, niet sprekende namens 
het Hoofdbestuur vraagt, hoe wenschelyk het oak zij dat 
ele auteurswet veranderd worde, of het oj) onzen weg ligt 
die veranderingen nu van de regeering te vragen. Kans van 
slagen bij den tegenwoordigen politieken toestand is er niet, 
de gronden voar de wijziging aangevoerd zijn zwak, het 
zijn dezelfde, die in 188 [ niet sterk gcnoeg bleken om 
eene redactie der wet, zoo als Tiel die zou wenschen, aan-
genomen te krijgen. Dat er zulke treurige gevolgen van de 
tegenwoordige wet zijn, is spreker nog niet geLleken. 

De heer Fentener van Vlissingen wil geen oppositie 
voeren: hij vraagt slechts of het belang der tooneelletter-
kunde en dat der tooneelschrijvers een is en merkt op, dat 
men, wanneer een adres gezonden zal worden, misschien 
goed zal doen door zich aan te sluiten bij de Vereeniging 
tot bevordering van de belangen des Boekhandels, die een 
adres aan de regeering wil zenden, waarin aansluiting van 
Nederland bij de Bernsche conventie wordt aangevraagd. 

Nadat de heer Heuff heeft geantwoord, dat men ten· 
minste kan beproeven of men succes kan hebben en dat 
wij niet op de N ederlandsche uitgevers behlleven ie wachten, 
deelt de heer Swart mede, dat de Haagsche afdeeling tegen 
het voorstel Tiel zal stemmen, omdat het verbond niet de 
tooneelschrijvers, doch het publiek en de tooneelspeelkunst 
moet dienen en 2°. omdat door de wijziging van art. IS 
der wet op het auteursrecht het beginsel der wet, die ge-
drukte werken op anderen voet behandeld wil zien, dan 
niet gedrukte, zou worden geschonden. 
De heer Robbers (Amsterdam) zou eene verandering als 

de afdeeling Tiel voorstelt niet wenschen; daardoor toch 
zouden vooral in kleine plaatsen goede ~tukken mc'eielijk 
te geven zijn, de auteursrechten zouden op de voorstel· 
lingen daar te veel drukken. Het uitgeven van tooneel· 
werken levert niet veel op, maar in de eerste tien jaar 
vooral wordt met een goed stuk geld gemaakt en dat het 
daarna vrij gegeven wordt is in het voardeel van het 
publiek. 

Mr. Snijder ('S Gravenhage) merkt op, dat er tusschen 
de belangen van den auteur aan den eenen kant en die 
van het publiek en de gezelschappen anderzijds strijd is. 
Door te bevorderen wat de afdeeling Tiel wenscht, zou 
men het publiek iets ontnemen wat het thans bezit. De 
erfgenamen van een auteur zouden weI eens, wanneer hun 
gedurende 30 jaar na zijn dood de beschikking over zijn 
werk vrij stond, de opvoering van een goed stuk geheel 
kunnen bel etten. 

De heer Heuff meent, dat uit deze redeneering voIgt, dat 
men ook de JO jaar bescherming zou moeten afschaffen en 
wijst verder op het buitenland, op Frankrijk, Duitschland, 
Oostenrijk, waar resp. 50, 30 en JO jaar na den dood van 
den schrijver, een stuk nog het eigendom is van de erfge-
namen. En juist in die landen bloeit de tooneelschrijfkunst, 
terwijl zij bij ons kwijnt. 

Mr. Fentener van Vlissingen ontkent het verband tus-
schen bescherming der rechten van den tooneelschrijver 
en den bloei van de tooneelschrijfkunst : wie ietste zeggen 
heeft, zegt het wei, 001. zonder bescherming. 

Na nog eenige opmerkingen van de heeren Van Heijst, 
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Robbers, Plemp van Duiveland en Browne, wordt het voor-
stel der afdeeling Tiel met 43 tegen 2 stemmen verworpen. 

De heeren Mendes da Costa en Browne, stellen daarna 
voor de volgende moti e : De Aigemeene Vergadering noo-
digt het Hoofdbestuur uit zich in verbinding te stell en 
met de Vereeniging tot bevordering van de belangen de~ 
Boekhandels, ten einde gezamenlijk zich tot de regeering 
te wenden met een verzoek tot betere regcling van het 
auteursrecht. 

Tegenover rlen heer Plemp van Duiveland, die eene 
motie afraadt op dezelfde gronden als hij het voorstel der 
afdeeling Tiel bestreed, merkt de heer Browne op, dat 
het hier eene geheelc hcrziening der gebrekkige auteurswet 
geldt, waarvoor twce groote lichamen thans in de bres 
zouden springen. De motie wordt met 37 tegen 8 stemmen 
verworpen. 

De agencia is hiermede afgehandeld. Op de vraag van 
den Voorzitter of nog iemand iets heeft op te merken, 
vraagt de heer H. HeijermansJr. (Amsterdam) het woorcl ter 
toelichting eener motie aangenomen op de vergadering cler 
afdeeling Amsterdam, welkt! aldus luidt: 

»De afdeeling Amsterdam van het N cclerlandsch Toonccl-
verbond bijeengekomen tot bespreking van den beschrij-
vingsbrief voor de Algemeene Vergadering op Zaterdag 
26 Mei a. s. te Delft, spreckt haar leeclwczcn uit dat de 
treurige toestand van ons tooneel en van het Amsterdam-
sche in het bijzonder onopgemerkt wordt voorbijgegaan en 
acht een buitengewone Algemeene Vergadering in vcrband 
hiermede noodzakelijk." 

De beschrijvingsbrief voor deze Aigemeene Vergadering 
heeft volgens spreker een onaangenamen indruk gemaakt: 
leest men dien, dan krygt men niet den indruk, dat er in 
ons land iets bijzonders op tooneelgebied gebeurt. Slechts 
twee punten van belang komen op dien brief voor: het 
oefc..ntooneel en de bijdrage voor een reis van een regisseur 
en beide werden slilzwijgend voorbijgegaan. Het is alsof de 
tooneelschool en het tijdschrift het doel, niet de middelen 
van het Verbond zijn. In die middelen gaan wij op. En 
die zijn dan nog niet schitterend; de tooneelschool met 
hare negen leerlingen is noch wat gebouw, noch wat instel-
ling aangaat, wat zij wezen moest. De oud-leerlingen vin-
den geen plaatsing; men kan er verscheidene vinden in 
Tivoli, bij het gezelschap van den heer de la Mar te Am-
sterdam; over het tijdschrift is reeds bij de begrooting het 
noodige gezegd. Het is nu tijd voor degelijke maatregelen: 
ook moreele pressie moet door het verbond worden uit-
geoefend en van de concentratie om school en tijdschrift 
moet worden afgestapt. De afdeeling Amsterdam wenscht 
een speciale algemeene vergadering belegd te zien ter be-
spreking van mogelijke maatregelen om tot verbetering van 
den toestand te geraken. 

De Voorzitter heeft met bevreemding de klacht over den 
beschrijvingsbrief gehoord. Dat het Hoofdbestuur den 
toestand niet schitterend vindt is wel gebleken uit den 
openingsrede van den Voorzitter en het jaarverslag van 
den Secretaris. Maar voor klagen is de beschrijvingsbrief 
de plaats niet, wei voor bepaalde voorstellen, en voorstel-
len ter verbetering van den toestand heeft het Hoofdbe-
stuur niet weten te doen. Dat de tooneelschool en het 
tijdschrift de eenige zaken zijn, waarmede het verbond zich 
inlaat is evenwel niet juist; het Hoofdbestuur heeft ge-
tracht een onderling contract van tooneelgezelschappen 
omtrent de opvoering van vertaalde werken tot stand te 
brengen; het wijdt zijn aandacht aan een catalogus van 
tooneelwerken, aan een mogelijke tentoonstellil1g van tooneel-
curiosa, het heeft een leescomite, dat met eenig succes 
werkt, er worden vergaderingen gehouden waarop onder-
werpen, het Tooneel betreffende, besproken worden, voor-
stellingen georganiseerd en persoonlijk trachten de leden van 
het Hoofdbestuur een goede tooneelcritiek nu en dan te be-
vorderen. Dat de tooneelschool niet bloeiend noch schit-



terend is, wordt erkend, doch dit is niet de schuld van 
het Hoofdbestuur en even min van de Commissie van Be-
heer en Toezicht. l'och tracht men naar verbeteringen, 
die voor1oopig in onderzoek zijn bij eene subcommissie 
die nagaat in hoeverre een reorganisatie van het onderwijs 
aan de Tooneelschool mogelijk is. 

Zijn er buitengewone maatregelen, die !mnnen aange-
wend worden, dan kunnen die op deze vergadering zeer 
goed worden besproken, eene buitengewone vergadering is 
daarvoor niet noodig. 

De heer Vinkesteyn wijst er ook op, dat men geen al-
gemeene vergadering kan beleggen zonder dat men weet 
waarvoor. Het Hoofdbestuur we($. niet in welken zin het 
nieuwe voorstellen zou moeten doen. Van het Hoofdbe-
stuur kan ook niet alles uitgaan. Dikwijls maakt het plan-
nen, maar ondervindt allerlei tegellwerking en in de af-
deelingen vindt het gebrek aan medewerking. Zoo b. v. 
toen men de groote afdeelingen vroel; mede te werken tot 
het verbeteren der tooneelcritiek. Van den Haag kreeg 
men geen bevredigend antwoord, maar uit Amsterdam 
llOorde men volstrekt niets! In vele afdeelingen beperken 
zich de werkzaamheden tot het aanbieden van voorstel-
lingen en het houden van vergaderingen. waarop de be-
schrijvingsbrief besproken wordt. Dat is geen verwijt, maar 
spreker constateert, dat Amsterdam zelf niets doet om 
verbeteringen aan te brengen. Laat Amsterdam, waar 
thans twee leden van het afdeelingsbestuur b.v. zitting 
hebben in den Raad van Beheer der Kon. Ver. Het Ne-
derlandsch Tooneel zelf eens overwegen, hoe in den ont-
redderden toestand van het tooneel daar ter stede verbe-
tering kan gebracht worden. Waar de afdeelingen voor-
gaan, kunnen zij op den steun van het Hoofdbestuur re-
kenen. Het Hoofdbestuur hoopt, dat de afgevaardigden 
van het hier gesprokene in den boezem hunner vereen i-
ging verslag zullen doen en het daar eens zullen ovewregen. 

De heer Van Vlissingen wijst er op. dat Amsterdam 
met de motie geen verwijt wil doen aan het Hoofdbestuur, 
hetgeen door den heer Vinkesteyn gaarne wordt erkend. 

De heer Heijermans dankt Voor de antwoorden van Voor-
zitter en Secretaris maar is niet voldaan. De gereleveerde 
punten hebben geen be trekking op den toestand van het 
oogenblik. Ook hebben de Amsterdamsche afgevaardigden 
geen opdracht om iets voor te stell en : wat er gedaan moet 
worden is nog niet genoeg overdacht, daarom is een bij-
zondere vergadering noodig en op die vergadering zullen 
wei practische voorstellen komen, om in den wanhopigen 
toestanc! eenige verbeteringen te brengen. 
De voorzitter merkt op, dat Amsterdam, dat den toestand 

ontreddend noemt, geen voorstellen voor den beschrijvings-
brief inzond. Maar in andere afdeelingen ziet alen niet 
door zulk een zwarten bril. In Rotterdam is het niet zoo 
erg en te Groningen is spreker onlangs bij gelegenheid 
der kermis ook gebleken, dat er op tooneelgebied veel 
beter kon zijn maar dat er toch ook nog al wat goeds is. 
Dat de leerlingen der school niet beter terecht komen is 
droevig maar het ligt buiten de macht van het hoofd-
bestuur daarin verandering te brengen. Men heeft weI 
eens gedacht over een eigen tooneelgezelschap maar het 
denkbeeld van concurrentie toch maar weer laten varen, 
omdat steunen van anderen toch waarschijnlijk beter 
was. Komt er een voorstel, van wi en ook. dat het houden 
van eene buitengewone algemeene vergadering wenschelijk 
maakt. dan zal die zeker worden uitgeschreven. 

De heer Heijermans vertrouwt gaarne, dat het Hoofdbe-
stuur daarvoor zorg zou dragen, maar op deze vergadering 
hebben de afgevaardigden geen mandaat om over maatre-
gelen ter verbetering van den toes tend te spreken en te 
stemmen. 

De heer Browne: »Dat hebben zij evenmin op eene latere 
algemeene vergadering, wanneer de voorstellen niet eerst 
op een beschrijvingsbrief gestaan hebben." 

98 

De heer Vinkesteyn vraagt of de afdeelingen zelven niet 
eens zouden overwegen of er ook voorstellen te do en zijn. 

De heer Snijder van Wlssekerke zegt. dat de motie van 
Amsterdam niet onverwacht kwam, zij was uit de verslagen 
in de bladen bekend, maar nu is eerst duidelijk geworden, 
wat men precies er mee bedoelt. Eene buitengewone ver-
gadering zou niet baten volgens den spreker, die het be-
treuren zou, wanneer de motie niet werd teruggenomen. Zij 
bevat toch eene aanmerking op het beleid van het Hoofd-
bestuur. Verwerping der motie is niet gewenscht, zelfs niet 
voor het Hoofdbestuur. Wordt de motie verworpen dan zou 
het Hoofdbestuur geen vergadering behoeven uit te schrij-
yen, en zal het dat weI eloen wanneer het noodig blijkt. 

De voorzitter hoopt, dat in een mogelijk verwerpen of 
in bestrijding der motie geen gebrek aan belangstelling en 
de zaken des Verbonds zal worden gezien. 

De heer Fentener van Vlissingen verklaart, dat Amster-
dam de toezegging om trent eene, zoonoodig uit te schrijven, 
buitengewone algemeene vergadering aanneemt en de motie 
intrekt. 

De heer Post van den Burg neemt daarop het woord 
om den Voorzitter de hulde der vergadering te brengen 
voor zijne uitstekende leiding. Zijne woorden worden met 
applaus begroet. 

De voorzitter dankt den heer Post van den Burg voor 
zijne woorden, de afgevaardigden voor hunne tegenwoordig-
heid en de leden der pers voor hun geduld en sluit de 
vergadering. 

Den avond v66r de algemeene Vergadering waren de 
leden van het Hoofdbestuur en de afgevaardigden de gast 
der afdeeling Delft bij de voorstelling van Multatuli's Vor
stenschool. waarin de rol van de Koningin werd vervuld 
door Mej. Alida Klein, oud-leerlinge def Tooneelschool. 
N a de voorstelling brachten de gas ten der afdeeling met 
eenige leden der afdeeling Delft en enkele acteurs van het 
gezelschap Le Gras en Haspels nog een paar uur te zamen 
door. 

Bij het diner, dat na afioop der vergadering werd ge-
houden bracht de voorzitter den eersten dronk uit op HH. 
M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes. Telegrafisch 
werd aan H. M. van dezen toast kennis gegeven. Daarop 
werd het volgende draad-antwoord ontvangen: 

H.M. de Koningin-Regentes draagt m\i op de leden van 
het Nederlandsch Tooneelverbond H.D. dank te betuigen 
voor den uitgebrachten Heildronk op HH. MM. 

Adjudant v. HOOGENDORP. 

Aldus opgemaakt door 
J. KALFF JR. Redacleur. 

Goedgekeard namens het Hoofdbestuur, 
C. J. VINKESTEYN. 

HET LEESCOMITE. 
Wegens afwezigheid van den heer MARCELLUS EM ANTS 

worden stukken en brieven het Leescomite betreffende 
tot einde September aileen ingewacht bij den onder-
geteekende. 

M. B. MENDES DA COSTA 
724 Prinsengracht, Amsterdam. 



Niet Officieel gedeelte. 
----~-----

UIT DE AMSTELSTAD. 
Veertien programma's liggen er naast mij als zoovele 

papieren getuigen van al het kunstgenot, dat ik sedert het 
laatst besproken stuk heb gesmaakt. En deze kaleidosko-
pische verzameling is mij niet veel meer dan een pijnlijk 
dreigement om van dat alles iets over te vertellen, dat toch 
aan zekere eischen moet voldoen, eischen helaas hooger 
gesteld, dan die welke onze directien zich als maatstaf 
schijnen aan te leggen voar hare vertooningen. 

Slechts enkele tooneelspelers komen in de verwarde, zwakke 
herinnering van het veel te banale schouwspel, wat ons in 
zes weken werd aangeboden, eenigermate teekenachtig voor 
den dag. 

Julia Cuypers met haar bijzonderlijken Rose-Kate·roem 
mocht in De industriee! van Pont-Avesnes zeer juist aantoo-
nen, dat dit stuk niet voor haar of zij niet voor het stuk 
gemaakt is. 

Den melodrama-toon, als haar eenigen en eigenen kon 
deze actrice hier niet afieggen, wat a priori te voorzien 
was, maar reeds te lang is dit optreden voorbij om er 
ernstig bij stil te staan; dan yond zij in Anna BoleYll veel 
meer haar gading, maar wat er van dit stuk terecht is geko-
men door de vrye vertaling van Peka en het daarna bewer-
ken doorvV. Potharst, dit zou Carmen Sylva, de auteur, 
u waar,>chijnlijk beter kunnen uiteenzetten dan ik, die slechts 
den indruk kreeg, hier en daar, dat het oorspronkelijk 
misschien niet slecht was. 

Behoudens zeer fraaie costumes leverde ook dit stuk 
niet veel merkwaardigs op. 

Ons publiek is goedig. Het leeft mee met de acteurs en 
zau het jammer vinden om ze uit te lachen. Vandaar een 
onderdrukt lachen en proesten, bij plaatsen, die de tegen-
overgestelde werking moesten hebben. 

Ernstig bedoelde effecten knapten herhaaldelijk af als 
brekend glas. Telkens en telkens - het was treurig om bij 
te wonen - mislukten fijn bedoelde episoden en werden 
"- natuurlijk door het ruwe spel - de momenten, waarin 
bijv. over geboorte werd gesproken, plat en belachelijk. 

Overleeft nu reeds Julia Cuypers haar snel verkregen 
roem? 

Het zou niet moeilijk zijn haar enthousiaste vereerders 
op haar fouten te wijzen, vooral als Anna Boleyn, waarin 
het haar aan vorstelijkheid ontbreekt, cloch ik acht dit 
voorbarig, zij heeft te veel goeds am van haar niet eerst 
nog in andere emplooien een beter succes te verwachten. 

De tweede, die door mijn geheugen meer dan de ande-
ren is vastgehouden, was Royaards. \\leHicht meer nog, 
omdat hij Amsterdammer staat te worden, dan om zijn 
werk, waarvan ik maar enkele staaltjes heb gezien: Gerard 
Adrikus in ArHesl; Escalquens in Corignan tegen Corignan, 
Herman Koorders in Het Goudvischje: ziedaar alles. Maar 
toch genoeg am hem te apprecieeren als een van meer gedis-
tinugeerde en nieuw·nerveuse manieren, dan de meeste 
anderen. Met hem zal iets te doen ziju buiten het gewone 
kader, met zijn talent zal er nog eens iets anders gespeeld 
kunnen worden dan - zooals de militairen hun gerenom-
meerde marschen weten te noemen - nummer z66veel 
uit het blauwe boekje. 

Onze medewerker uit Rotterdam besprak zoo herhaal· 
delijk dezen acteur en het Tivoli-gezelschap, waartoe hij 
behoort, dat ik hiervoor thans geen plaats meer in beslag 
mag nemen en dus zal wachten tot hij zal optreden in 
zijn nieuwe omgeving. 

De Koninklijke Vereeniging gaf niets dan reprises, stuk-
ken van goed allooi en dergelijke reputatie wei is waar, 
maar toch reprises, zonder een enkel oorspronkelijk stuk. 
Ik noem slechts Marguerite Gauth£er, waarin Mevr. Frenkel-
Bouwmeester het laatste bedrijf heeft gemaakt tot een aangrij-
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pende sterfsd:ne en het geheele publiek tot tranen heeft ge-
bracht, zoodat het den schouwburg verlaat, langzaam, zwijgend 
als van een indrukwekkende begrafenis huiswaarts gaande. 

Die goede builen/uil het opgewekte. frissche zomerstuk 
van Sardou, met zijn elk-wat-wils tooneelen ; waschvrouwen, 
optochten va~ de vergulde brandweer, tuin· en waterscenes, 
duel en quasl-echtbreuk. 

Het geheel middelmatig gespeeld met een te langzaam 
tempo. Bouwmeester in de vier eerste bedrijven onvast, 
onverschillig, een moment pijnlijk lang, zander dat iemand 
een woord zegt, de souffieur ook niet, een mislukte poging 
Olll cen vlot bijspel te geven. 

Slechts een dialoog in het vijfde een juweeltje van sa-
menspel: Genevieve (Mej. S. de Vries) met den Baron 
(Bouwmeester) en in het publiek kwam voor het eerst dien 
langen avond een sprankje van meeleven, van wat er door 
tooneelspel, als geringste effect bedoeld wordt : belangstelling 
in de dramatische positie. 

En hierbij kan ik het laten. 
Na een algemeene vergadering, waar van aile kanten op 

malaise werd gewezen valt, er nog slechts te melden, dat 
daarbij de nadeelige invloed zich doet gevoelen van net 
seizaen, dat in de pijp brandt. 

J. V. JR. 

lets over Ibsen en zijn Rosmersholm. 
(Gedeeltelijk naar aan/eidz'ng van eene krz"tzek op Rosmersho/m. 

voorkomende in De Kumtweretd van Maarl ;1. N°. 'I.) 
II 

Ik heb mij langen tijd afgevraagd hoe het komt, dat 
Rosmersholm zelfs op hen, die den Meester hoogachten 
(zander bij hem te zweren) zulk een duisteren, onbevredi-
genden indruk achterlaat, en ik wil hier trachten op deze 
vraag een antwoord te geven. 

In Rosmersho/m is het, door eene andere oorzaak, meen 
ik, dan door Willem van Bergen is opgegeven, Ibsen niet 
gelukt ons aan de werkelijkheid der personen, uit wier 
botsingen zijne stemming en zijn gedachtenstrijd moest 
spreken, te doen gelooven. De oorzaak hiervan moet, 
meen ik, gezocht worden in het geheele vierde bedrijf. 
Dit bedrijf is overbodig en hierdoor verwarrend, wanneer 
men het drama naar zijne meest waarschijnlijkc bedoeling 
beoordeelt. Het is een onmogelijk bedrijf, wanneer men, 
zooals miss chien enkele Ibsen-vereerders zouden willen, 
het drama als de afspiegeling van een stuk bestaanbare 
werkelijkheid gaat beschouwen. 

Het is bekend dat Ibsen in den namiddag van zijn leven 
van radicaal (in het staatkundige) reactionair is geworden. 
In de periode van dezen overgang schijnt mij Rosmers
holm geschrcvcn. Het stuk be vat, naar het mij toeschijnt 
al de overleggingen en de tegenstrijdige gevoelens van 
iemand, die het vrije denken heeft Iiefgehad, de conse-
quenties er van heeft gepeiJd en voor deze consequenties 
is teruggedeir.sd. Het is een pleidooi voor den godsdienst, 
zonder dat het woord godsdienst er een enkele maal in 
wordt genoemd. De gelukkigste, meest levenslustige man 
in het stuk (hij is de eenige, die iets vroolijks zegt) is 
icmand, wiens huiselijke vrede is verstoord, wien vrouw 
en kinderen de eerbied hebben opgezegd. Deze man is 
een oprechte orthodox. Twijfel is hem onbekend. Tcgenover 
elken mensch en ieder verschijnsel in het maatschappelijk 
leven kent hij zijne plaats. De grondslagen van zijn zede-
lijk denken" zijn ongeschokt. 

AI wie er in het stuk vrijdenkt - blijkt in 't eind zede-
lijk zijn mindere te zijn. Brendel is een leeglooper, een 
drinkebroer, een bedelaar. Mortensgard, een eerloos intri-
gant, een vrouwenverleider. Rebekka West, een moorde-
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nares 111 't geniep en Johannes Rosmer haar aspirant-
mmnaar. 

Rosmersholm predikt in mijne ooren nogmaals, dat er 
voor het zedelijk handelen geen zuiver motief kan bestaan dan 
het geloo[ aan eene open baring Gods. Zonder dit g elaof valt 
elke absolute maatstaf voor het geoorloofde of ongeoorloofdc 
van onze daden weg en er rest geen maatstaf dan eigen 
lust, welhehagen, zucht naar afwezigheid van smart. 

Beschouwt ge nu deze gcdachte als de diepste drijfveer tot 
hct dichten van Rosmersholm, dan gaat u net geheele vicr-
de bedrijf spoedig overbodig toeschijnen. Ibsen is - z ~ cr 
zeker in de periode, waartoe Rosmershollll behoolt-
moralist, boven en voor a\les en in de allereerste plaats. 
Naar eene grondgcdachte van dit stuk, naar de stemming 
van den zedelijken dichter als ge wilt, moogt ge dus veilig 
vragen. En ik vraag u, welke andere van dit drama mo-
gelijk is dan die, welke ik zoo even heb pogen te schetsen ? 
Meent gc, dat de dichter een voudig het noodzakelijk levens-
verloop heeft willen schilderen vall twee person en, gegeven 
karakters, tijd en omgeving, dan stuit men, m. i. op nog 
ernstiger ll1oeilijkheden, welke ik aanstonds hoop aan te wijzen. 

Ziet men echter evenals ik in Rosmersholm in hoofdzaakeene 
aanklacht tegen het vrijdenken naar zijne cOllsequenties, dan 
is met het derde bedrijf die aanklacht geschied. In Rebekka's 
onrnacht om met Rosmer te huwen, in Rosmer's onmacht om 
na de bekentenis van Rebekka bij haar te blijven, is de 
onmogelijkheid geteekend ook voor deze uiter~t geavanceer· 
den om te ontko men aan den invloed van de eeuwenoude 
zedewet, die verbiedt iemand te dooden. Niet het genot 
van Rebekka West beslist over de geoorloofdheid van de 
door haar bedreven daad maar het door haar miskende, 
gesmade, niet meer begrepene zevende der tien geboden. 
Dit voelt ieder na het derde bedrijf -- ook zij zelf. Want 
hare verdediging - als ik het zoo noemen mag; ge her-
rinnert u het noodlottige stapje -- is natuurhjk niet als 
zoodanig bedoeld. Bet is een stukje moderne zelf·analyse, die 
wei ontleden kan, maar niet van schuldgevoel ontlasten. 

De nederlaag van deze vrijdenkenden, man en vrouw, 
is na het derde bedrijf volkomen. 

Wat heeft Ibsen met het vierde bec!rijf willen zeggen? 
De nederlaag nog volkomener maken door een geza-

menlijken zelfmoord? De sympathie voor zijne hoofdfiguren 
redden door de zelfopgelegde boete voor hun vergrijp? 
Hoe ik het ook beschouw, mij blijft het vierde bedrijf over-
bodig toeschijnen, en al wat er in dit bedrijf gedaan en 
gesproken wordt, zelfs na herhaalde en nogmaals herhaalde 
overweging, onnatuurlijk en gewrongen, de na.chtmerrie van 
een over zedelijkheid dichtenden denker. 

Die in Rosmersholm eenvoudig de voorstelling willen zien, 
van het lot van twee rnenschen onder bepaalde condities. 
stuiten op nog ern stiger moeilijkheden. Zij moeten ook aan-
nemen, dat eene door alkomst, aanleg en levensomstandig-

heden door en door cYllische, hevig genotzuchtige vrouw 
in staat is iemand ten duode te voeren, in staat is zich na 
die daad rustig en gemakkelijk te bewegen, om daarna 
onder den invloed van een fijnvoelend. scrupuleus man te 
komen dermate, dat zij haar leven - het eenige, waar zij 
prij,; op stelt - wegwerpt. Zij moeten ook aannemen. dat 
een man, de meest willooze en besluitelooze ter wereld, 
een plan tot zelfmourd opvat en uitvoert binnen enkele 
minuten tijds! 

Ibsen onderzoekt zijne denkbeelden diep en naar aIle kanten, 
geeft dan in een nauw bestek zijne talrijke, vaak ongewone 
vondsten hunne plaats steeds in den sobersten vorm; hij 
gelooft in zich zelf met cen vast geloof; hij is krachtig; 
oorspronkelijk, door eene vereeniging van vermogens, die 
nog nimmer in die mate in een mensch vereenigd waren; 
dit a\les verkiaart - zij het voor een deel - het sugges-
tieve van zijn kunst. Maar tracht u een oogenblik aan zijn 
overmacht te ontworstelen - dan zegt Rosmer tot Rebek-
ka aan het slot van het vierde bedrijf: doe me eell pleizier 
en ga je van kant makell; waarop zij antwoordt: als ik 
u een genoegen er mee kan doen, gaarne; en hij weer: nu, 
't is goed; ik ga !Het je mee den weg uit; juist alsof er op 
moest volgen: ik moet toch in de buurt wezen. 

Dat een groot acteur en een groote act rice de figuren 
van Rosmer en Rebekka voor eenigen tijd zouden kunnen 
aannemelijk maken, bewijst niets voor het leven dezer figu-
reno Tooneelspeelkunst en tooneelschrijfkunst zijn er twee. 
Elk mensch is een gecompliceerd we","en en echte kunste-
naars bezitten bovendien zulk een wondermacht, dat zij ons 
- zij 't ook tijdelijk - alles kunnen doen gel oven -
zelfs het onmogelijke. 

AMsT. Maart 1894. A. B. DAVIDS. 

VARIUM. 
VERMAKELIJKE VERGISSINGEN. 
In De Zoon der Wildenzis Inoest een speier zeggen: 

Da kammt der Timarch mZI den Tektosagen; de tobber wa~ 
niet erg rolvast, verstond den souffteur maar half en zei: 
Va kr;mmt der Tz·march mzi Respekt zu sagen. 

* * * 
Fossart trad op als Napoleon I in het stuk van Beigel. 

Mondeling had hij order gegeven op de doodkist van de]) 
Koning vall Rome N. II te schilderen. Hoe groot was 
zijn verbazing toen hij 's avonds entzwei op de kist las! 

* * 
In Kabal und Liebe antwoordde een acteur op de vraag: 
Wo wurrle der Ritter verwundet? 

in plaats van: Vor Niciia, Vorn all der Zelze. 
IDA. 



Verschijnt den len en 15en van iedere maand bij TH. A. VAN ZEGGELEN eM. J. ·P. van Santen) te Amsterdam 
Leden van hef Tooneeillerbond onfllangen dif Tijdschrift 9 ra fi s. 

Voor niet-leden bedraagt de prijs, per jaargang van tenminste 16 afleveringen, f 4,-. Franco per post f 4.25. 
Brieven en stukken, de Redaetic hetreffende, adresseele men aan den Heer Mr. J. K A L F F Jr., P. C. HOOFTSTRAAT 103. 

Opmerkingen bctreffende de verzending en opgaven van abonnementen en advertcnties in te 
zenden aan den Drukker.Uitgever, ACHl'ERBURGWAL 84. ------------------------------.---------------

26 J ULI 1894. XXII{ J AARGANG. 

IN H 0 U D. 

OHieieel gedeeltc: Bericht. ~~ Dc Examcm; ,ler Tooncelschool. 
Niet offieWel gcdeclte: J. Vriesendorp Jr, ViI <Ie Amstelstad. 

J. K. Jr., Drie stukken van Macterlillck. - Prof. A. G. van Hamel, 
Sarah's . Phedre." -- Varium. 

Officieel Gedeelte. 

Tot IS Augustus a.s. moeten stukken, het Hoofdbe-
stuur betreffende, toegezonden worden aan Mr. L. J. 
Plemp van Duiveland te Rotterdam (Schiekade) . 

DE EXAMENS DER TOONEELSCHOOL. 
Donderdag en Vrijdag 5 en 6 Juli jl. werden de gewone 

jaarlijksche Exa1llms der Toollcelschool, tot sluiting van nen 
cursus, afgelegd. Zij hadden ditmaal een zeer eenvoudig 
karakter, daar de beide hoogste klassen der Vakschool ont-
braken, er mitsdien geene candida ten waren voor eervol 
ontslag met toekenning van diploma, geene Jury behoefde 
henoemd te worden en alles in't Gebouw der School zelve, 
aileen voor autoriteiten en enkele belangstellencle toehoor-
ders -- zander genoodigden - plaats vond. 

Den eersten dag legden de vier leerlingen cler VakscllOol 
en de beide hospitanten, Mej. jah. Koelsclleidf.~ 'Wilsoll en 
Mej . Eva Westen berg, des namiddags proeven af van VO(jr-
dracht en Spel. Het programma bestond uit: 

rO. Grallz"d(l, van Hooft, Ie bedrijf, Ie tooneel; 
20. Jl,Jarz"a Stuart, van Schiller, verta!. v. Ten Kate. 

Tui nscene; 
30. » En Neglz'ge", blijspel in I bedr., uit het Hoogduitsch; 
40. Anna Bole)' 11, e1ramat. fragment Ii. Schimmel; 
50. 'n Vrouw die llegt, blijsp. in I bedr., n. h . Fransch 

door Mw. Stoetz. 
60. GOl/dm'schje, v. Nouhuys, 2e bedr., en slot v. het 3c\e. 

NB. Mw. Stoetz hacl ingestudeerd de Nos. 2, 4 en 5; 
de Hr. D e Vos de Nos. I en 6, terwijl hij zich, sedert de 
ziekte van den Hr. LeGras, Mlk belast had met het vol-
tooien der studien voor NO.3. 

De geheele Vrijdag, van 9.30-- I 2 en van 1.30'-4, werd 
besteed aan proeven van Lezen en Voordracht - aan de 
Vakschool ingestudeerd door de HH. De Vos en Wilsoll, 
aan de Voorbereidende School door Mw. Jfoltrop-- ; aan 
N ederlandsch, Fransch en Hoogduitsch; aan Geschiedenis 
(aileen door de leerlingen der Voorbereidende School) en 
aan Tooneelletterkunde (aileen door die der Vakschool); 
terwijl aile leerlingen gezamenlijk, tot slot, MimisC'he en 
Plastische Oefeningen, onder leiding van den Hr. de BIecourt, 
vertoonden. 

Onmiddellijk nLt afloop der examens vergaderden de Com· 
missie en Directeur en Leeraren, als gevolg van wier bemad· 
s13gingen deze uitslag aan de leerlingen werd bekend gemaakt: 

Bevorderd naar de 2de klasse der Vakschool: Ril.·(l 
flapper, Louzs CII17SjJ&'lI, jOhfl1l1Ul Ve1e121 en j(1l1 WenslIl(1 
ell van de Voorbereidende School tot de laagste klasse 
Vakschool: jllll vall Do1tl III elen , Christine Staas en jCll1l1le!te 
lIfelier. 

Twee leerlingen der Voorbereidende School wilen den 
cursus aldaar nog eenmaal moeten volgen. 

16 J uli 1894. De. DiTectell1' del' Toolleelschool 
1 

I
S. ]. BO UBERG WILSON. 
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I UIT DE AMSTELSTAD. 

I N u ik in dit nummer, den hekkesluiter van dezen jaar-
gang, niet nalaten kan iets voor cleze rubriek te schrijven, 

I past het eigen~ardig cen vluchtig defile te doen ho,udcn ~an 
datgent', wat lets meer dan zeer gewool1 was. loo vm<i 
ik bij het doorbladeren der vorige nUIllmers in tijdsorde 



de volgende stukken en spelers: Vader, het brutale stuk van 
Strindberg met een middelmatige vertolking, Mme Segond-
Weber, de tragedienne en Frederic Febvre, beiden boven het 
peil der N ederlandsche tooneelspelers en toch nog represen-
tanten van een vroegere periode,jeugd, het hooggeprezen stuk 
van Max Halbe, met veel succes en zorg vertoond; Rosnzers
holm, de heide laatste door Chrispijn in scene gezet. De 
Dupe van Ancey, op verschillende wijzen beoordeeld, maar 
toch goed. De dames Reichenberg en Favart, chic spel en 
elegante beweging. De Talz'slIlan, het voornaamste van de 
Koninklijke Vereeniging en toch mislukt, bijgenaamd »de 
Glazellwasscher" (Rossing). 

'Lugne-Poe het beste van alles. Pe/leas eI Me/z'sande, Ibsen, 
l'Image, I' Armgnee de en·sla/. 

Zonder te willen afdoen op het andere, zonder in aan-
bidding neer te zinken voor dil, is er toch geell twijfel of 
het gaf ons de hoop op een toekomst. Welke? 

jean Darlol, een speciaal nummer voor Louis Bouwmeester, 
Roze Kate, een extra-schotel voor Julia Cuypers 

De eenige oogst voor de oorspronkelijke litteratulIT Plicht 
van D. H. Joosten. Dat dit stuk in drie weken werdgeschreven 
en dat Chrispijn in de regie tegen den schrijver in handelde 
moge het excuseeren, dat het viel, maar gevallen is en 
blijft het. 

Ziet daar, wat het afgeloopen seizoen opleverde. Het is 
pover. 

Veel meer is er niet bij gekomen. 
Het werd te warm, de directien waren den boer op of 

sloten hun schouwburg. 
De directie A. van Lier, speelde in de Amstelstraat braaf door. 
jane Shore, de Koningin van een Dag (Frans Gittens). 

Een stuk, dat in de 15e eeuw speelt, met een hofnar en 
twee kinderrollen, een volslagen melodrama, waarin Jane 
Shore (Mej. Julia Cuypers) haar echt breekt en haar kin-
deren verlaat om een amourette met Edward IV, koning 
van Engeland. Enkele goede momenten gaven e1it stuk 
Iliet de noodige levensvatbaarheid. Met A Basso Porto 
was het niet beter. AI beleeft een stuk elders succes, dan 
bewijst dit nog niet, dat het hier »gaan" zal. Aan Mej. 
Mina Hens vertrouwde men in deze tafereelen uit het Napo-
litaansche volksleven, zeer waarschijnlijk J im!e de lIlieux een rol 
toe, die haar allerminst convenieerde. Zooals het pasgeboren 
lammetje rondom de moeder ophl1ppelt, zoo sprong -
in psychischen zin -- deze naIve kijk-in-'t-rond tegen 
mocder Julia op. Op deze wijze vermoordt men behalve 
de rol ook nog den roep, die van een jong meisje 
zou kunnen uitgaan als men haar opdroeg, wat binnen haar 
bereik ligt. Ten slotte verliep dil gezelschap in de operette, 
zooals we omgekee.Fd operetlisten zich zien wijden aan het 
tooneelspel. De moed heeft mij ontbroken om dit alles te 
gaan zien. 

lIfevrouw Aglllls (Julien Berr de Turique) mocht er zijn. 
Maar waarom werd Em glas melk, clat hetzelfde onderwerp 
als Me1l1'011w A,~'lles slechter behandelt, jl1ist terstond daarna 
gegeven? Die stukken waren beter dan De recMe sleulel (Francis 
Stahl) en De Poppenwinkel (Henry Arthur Jones) allen ver-
toond door de Koninklijke Vereeniging. Wat men van 
deze normaal-uitvoeringen zeggen of den ken mage, meestal 
getuigen zij van ijver, men ziet er uit, clat men zijn best 
doet, maar het is met de dramatische kunst al even als 
met biljarten: iemand, die zoo erg zijn best doet, is 
eigenlijk de ware kunner niet. 

Justus van Maurik heeft ons opgcfrischt. Deze eenvoudige 
stukken, die half.kluchten, laat ze maar spcien, voer ze maar op. 
Als men niet slaagt in het uiterst goede, als men niet 
slaagt in h('t meer dan gewone, dan verkies ik verreweg 
den lustigen eenvoud, zelfs het platte, omdat daarvan, ten 
minste in het genre, iets terecht komt. 

Een goede kruiwagen is beter dan een manke muilezel. 
1. V. JR. 

i02 

DRIE STUKKEN VAN 
MAETERLINCK. 

Moeten wij werkelijk denken, dat de dramatische kunst, ik 
bedoel de tuoneelschrijfkunst, eene richting opgaat, di~ het 
tooneelspel zal do en verdwijnen? En als het zoo is, llloeten 
wij ons dan daarover verheugen? Ik kan het niet gelooven. 

"Drames pour marionettes" noemt Maeterlinck zijn nieuw-
ste werken en naar aanleiding daarvan schrijft Jules Le-
maitre in een zijner Sell2aims dramalt'fjltef , dat hij hoopt 
gespaard te blijven voor ruwe pogingen tot opvoering 
van ellendige tooneelspelers van vleesch en been. En 
Anatole France, geciteerd door Mr J. N. van Hall in zijn 
letterkundige kroniek in de laatste Gidsafievering, zegt dat 
de marionetten volkomen beantwoorden aan de' voorstelling 
die hij zich van het tooneel maakt. Maeterlinck zelf vindt, 
dat de vot:rstelling van een kunstwerk door levende tooneel· 
spelers een tegenstrijdigheid is. 

Ik ben het niet eens met lYIr. van Hall, dat de voorstel-
ling van Pelleas eI Meliwllde door het gezelschap van Lugnc-
Poe zoo popperig was; heeft M aeterlinck zelf dit ook ge-
vonden en om verdere voorstellingen af te snijden op zijn 
nieuwe stukken door de bijvocging Draliles pour mario1lettes 
het stempel, »niet op te voeren" gedrukt? Het is mogelijk, 
maar ik kan mij niet voorstellen, dat Maeterlinck het iets 
beter heeft gemaakt door zijne stukken zoo te merken .. Wan-
neer zij niet geschikt zijn voor opvoering door menschen 
van vleesch en bloed, dan liever in het geheel geen voor-
stelling. Ik houd niet van ge'illustreerde boeken; wie eenige 
verbeeldingskracht heeft, vormt zich lang voor de 20ste of 
30sle bladzijde van zijn boek, waarnaast men de eerste illu-
stratie vindt, een eigen denkbeeld van person en en voorval-
len en plaatsen, die er in beschreven worden en dan komt 
plotseling een teekcnaar hem vertellen, dat clit alles er eigenlijk 
heel anders uitzag, altijd naar de voorstelling van hem, 
teekenaar. En zoo zou het met die marionetten ook 
zijn: een illustratie, een vercluiclelijldng van hetgeen door 
goede declamatoren werd voorgedragen: bewegingen, uit den 
aarcl c1er zaak, houteriger dan die van goede tooneelspelers 
als Lugne --Poc en MJle Bady. 

Maar het enkele lezen der drie stukken geeft ook reeds vol-
komen genoeg: ik ken geen stukken, waarbij men zoo weinig 
naar de opvoering verlangt als de zijne. Lees Hallliet en 
ge beproeft aanstonds in gedachten den Deenschen prins 
en zijne moeder, zijn oom, zijn vrienden een gedaante te 
geven, ge gaat misschien wei mee twisten of Hamlet zelf 
dik moet zijn of niet. En bij Maeterlinck? Ge weet niet, 
waar zijr. stukken spelen -- in een denkbeeldig land! niet in 
wei ken tijd - het doet er niet toe! En hoe de personen 
er uitzien, blijkt slechts nu en dan, en dan slechts wanneer 
hunne uiterlijke kenteekenen van belang zijn voor de han-
deling of om daaruit hun gemoeds- of lichaamstoestand af 
te leiclen. De vrouwen zijn mooi, de mann en M oud, IV 
sterk maar hiernaar vraagt men aileen om de gevolgen. 
welke die eigenschappen hcbben. En het decor, zooals 
Maeterlinck het beschrijft, is bijna altijd zoo, dat men zich 
slechts tevreden kan stellen met het werk van den be,ten 
schilder en den knapsten bouwmeester: de fantasie. 

Men leze dus Allarline et Palvrmiles, IlIllrieur en La lllo1'1 
de TZ11Ial?1'les. Die drie, hoe verschillend ook, zijn weer ver-
bonden duor het cene denkbeeld, dat in meer stl1kken van 
Maeterlinck op den voorgrond komt: het onafwendbare van 
het Noodlot. De person en van Maeterlinck doen niet, han-
clden niet, allesgeheurt met hen, komt over hen, zij wachten af. 

»I1 faut bien que I'on vivc en attenclant I'inattenclu ... Et 
puis il faut agir comme si l'on csperait". Zoo spreekt cle 
oude ridder in la lIfort de Tz'ntagiles en zoo doen zij bijna 
allen . En dan trachten zij iets te begrijpen van het leven, 
dat zij gedwongen worden te leven, van het leven, waarvan 
zij het mysterie voelen, maar niet doorgronden. De oude 
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kouing Ablamure ill Alladine eI Palomides, die Ie roi sage ge-
noemd wordt, omdat, naar hij zelf zegt, hem niets is over-
komen, begrijpt uiets van het zielelevell zijner dochter 
Astolaine. hij die alles vergefclijk en natuurlijk vindt wat 
de lllenschen doen, omdat zij immers gehoorzameu aan 
wetten, die zij noch kennen, noch gehoorzamell kunnen. 

Palomides, die Astolaine. de dochter van Ablamore, 
lief had, ziet Alladine, eell jonge slavin van den koning, 
en clie twee krijgen elkaar plotseling lief. Pal o III ides weet, 
dat Alladine, een kind, niet bij Astolaine te vergelijken is, 
maar hij ziet in "q u'il devait y avoir une chose plus in-
comprehensible que la beaute de I'ame la plus belle et du 
visage Ie plus beau" en dat onbegrijpelijk iets moet hij 
gehourzamen. De oude koning wil Alladine en Palolllidcs 
clooden en sillit hen op in eell donkere onderaardsche 
grot, waaruit de goede Astulaine hen verlost, maar te laat, 
want zij hebben geen levenskracht meer en sterven beiden. 

Er is veel overeenkomst tusschen Alladine et Pa/olm'des 
ell PtfUeas ei lI1elisande; Ablamore heeft iets van Arkel eD 
van Golauc! beide, Palomicies en Pelleas, Alladine en lVIeli-
sande gclijken up elkallder. De figllur van Astolaine is 
!lieuw en zij is tevens de mooiste en de merkwaardigste, 
die jonge vrouw, die blij is Iliet meer gelukkig te zijn, 
omdat zij nu rustiger is, de zclfopo{fering zelve en die men 
toch, zoo zijn aile figuren van Maeterlinck, om hare zelf-
opotrering bijna niet bewonderen kan, omdat zij zoo is 
zunder het te willen, omdat zij zoo moct zijn. 

De indruk, dien Illtericur maakt, is grcoter dan die van 
AI/adille et Palo'lll'des. Een dood-gewoon iets, onbewustheid 
van het ongeluk, dat ons boven het hoofd hangt, dat reeds 
gcbeurd is zander dat wij het nog weten, is het onderwerp 
vall dit eenvoudige stukje. Interiell" is de tegenhanger, 
bijna het tegenovergestclde van l'Illtruse. In dit laatste, 
waarin een vrouw in Ililis sterft, voelt men den dood aan-
kOl1len, de geheele natuur is ollrustig, de deur gaat open 
en kan niet weer dicht, men - voornamelijk de blinde 
grootvader - hoort geluiden, voetstappen, het schcl'pen 
eener zeis, enz. Hier niet. Een gezin, vader, moeder, 
duchters ell een klein jongske zitten rustig en zwijgend 
bijeen: deuren en vensters zijn goeu gesloten, wat kan hen 
deren? Ja, een der uochters is's morgen5 vertrokken naar , 
hare familie, maar zij is nu zeker reeds lang veilig aangeland. ' 
En nu komen. in het danker, een oude man en een 
vreemde tot de ongelukkigen, die van hun ongeluk nag 
lIiets weten, om te vertellen, dat clie doehter, die zij gezond 
en wei dachten, verdronken is. Maar L!e oude man, die 
hen guetl kent, d urft het hun niet te zeggen: hij heeft hen 
te lang daar zien zitten ill hunne rust en mist den moed 
die rust te storen. En wie er komt en van uit den tuin 
door de ramen hen zoo vredig bij elkaar ziet zitten, 
aarzelt en wordt huiverig hun hun onge1uk mede te 
te deelen. Eimlelijk al,; het lijk der jonge dooue reeds in 
den tuin gebracht is, moet de oude man wei gaan en dan 
ziet men, zonder een woord te hooren van hetgeen er 
gesproken wordt, eerst de moeder, daama oak de anderen, 
iets begrijpen van wat de grijsaard hun komt zeggen, 
eilldelijk weten zij het en loop en allen naar buiten, aileen 
het jongentje slaapt rustig door in zijn leunstoel: ,,1'Enfant 
ne s'est pas eveille!" zegt de vreemdeling. Ik heb bij 
IIlItfn'eur even gedacht aan Raehilde's La Voi.x du Sang, 
waarmede het, bij vee I verschil, toch eenige overeenkomst 
heeft. Zooals Rachilde's burgermenschen een man op 
straat om hulp laten roepen, niet vennoedende, dat het 
hun eigen won is, die daar vermoord wordt, zoo zijn oak 
de personen van Maeterlinck, hoewel geen .bourgeois repus", 
volkomen onbewust van het ongeluk, dat hun reeds is over-
komen. Maar Maeterlinck zegt in illit!rieur aileen: "Ziet, zoo 
hangt het noodlot ons arme menscbenkinderen allen boven het 
hoofd" en Rachilde wil in innige verachting voor die rijk 
gewordcn burgennenschen hun logge ougevoeligheld bewijzen. 

Eindelijk Dz .1lfort ric Tintagifes, weer indrukwekkender dan 

Interieur. Bij de eerste woorden van Ygraine, de konings-
dochter, tot haar broertje Tintagiles, bekruipt u reeds de 
angst. Daar op het eiland, waar Y graine en Bellangere 
leven, bij het groote slot, waarin, ongezien en vreeselijk, hunne 
oude, dikke grootmoedcr woont, wordt iedere poging am 
gelukkig te zijn dadelijk onderdrukt en voor Tintagiles, 
dien het oude monster nu ook naar het eiland heeft laten 
hal en, is er het grootste gevaar. En zander den titel, die 
ons van te voren inlicht, wuden wij toch reeds dadelijk 
geweten hebben, waar het he en gaat. Bet monster, de 
verpersoonlijking van den Dood, zendt hare dienstmaagden 
om den kleinen Tintagiles te halen: cens wordt het kind 
IJlotseling wakker en dan vallen de deuren, die zich open den 
en welke Y graine ell Bellangere met den ouden ridder 
Aglovale te vergeefs trachtten toe te duwen, van zelven 
dicht en voor het oogenblik is het kind gered. Maar de 
zendelingen van het monster kornen terug en rooven het 
slapende kind uit de armen der slapende zusters en ~nijden 
zelfs de lange blonde haren der meisjes af, waarmede zij 
het kind aan zieh zelve hadden vastgebonden. 

Y graine voigt haar door vele lange gangen en hooge 
trappen tot your een zware ijzeren deur, waarachter zij 
Tintagiles hoort. Maar de deur heeft geen opening, geen 
scharnier zelfs; het kind ziet aileen door een klein spleetje 
het licht van haar lampje, totdat ook dit breekt en uitgaat 
en aile licht voor beiclen verdwijnt. Daar grijpt het 
monster het kind bij de keel, een dof geluid als van eell val 
achter de deur en Ygraine roept te vergeefs om medelijden, 
smeekt am erbarmen, scheidt op het monster, schreeuwt om 
het kind, vuor een oogenblik maar. ... alles vergeefs, en 
snikkend valt zij in de duisternis met uitgespreide armen 
tegen de zware, koude deur. 

Het maakt op mij den indruk als moet Maeterlinck op 
het denkbeeld van zulk een stuk gekomen zijn, door het 
gezieht van een moeder, die vergeefs haar kind tracht te 
betwisten aan den dood, door een hevigen croup-aahval 
bijv. Dit mnge prozalsch klinkcn, zulk een angst zie ik in 
Ygraine; maar, jllist of niet. het toont genoegzaam aan, 
welk een indrnk dit vreeselijke stllk, dat is als een nacht-
merrie, op den lezer maakt. Op den lezer, want voor 
fa Morl de Tilttllgt'fes is upvoering volkomen onnootlig, m.i. 
zelfs schadelijk. 

Voor hen, die tegen die »rare" stukken van Maeterlinck 
het belangrijke bezwaar maakten, dat alles er drie of vier 
keer in gezegd werd, die bij de v'Jorstelling van Pelleas et 
MrJlistlflde elkaar uitermate geestig begroetten met "Bonjour, 
bonjour, bonjour !", zij hier de mededeeling gedaan, dat 
dergelijke herhalingen in den bundel Trois dramcs pour 
lIlarionettes niet voorkomen. 

Aile drie de stukken zijn aan iemand opgedragen: het 
eerste aan Camille Maudair, het derde aan Lugne-Poe, 
het tweede aan Mademoiselle Sara de Swart, een Hol-
landsche beeldhouwster, die in ons land maar bij weinigen 
bekend is. 

Ik heb voor het werk van Maeterlinck veel bewondering, 
maar ik hoop van harte, dat naast zijne kunst die van 
een Ibsen in zijn Viand des Volks en Rosmersholm, Haupt. 
man in zijn Einsllme Mmsch ell , Halbe in zijn jeugd zal 
blijven bestaan. J. K. Jr. 

SARAH'S "PHEDRE". 
Het schijnt wei dat ze van die rol niet scheiden kan. 
Eerst was het bij wijze van groote uitzandering, tusschen 

de vertooningen van Izryf in, s'Zondags middags, dat Sarah 
Bernhardt er in toestemde HOg eens haar oude, geliefde 
Phcdre-.rol - Rachel's triomf en de hare - te spelen. Een 
hulde aan het klassieke, haar eerste liefde, door al het mo· 
tlerne van haar fantastisch repertoire nooit geheel verdrongen. 

Franeisque Sarcey was cen en al verrukking, Sarah ha? 
tonen in haar stem gevonden die geen mensch nog 001t 
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had gehoord en die de gansche zaal hadden doen ritlen: 
» . ... Miserable! et je vis!" 't Was een nieuwe herleving 
van Racine's aangrijpend treurspel geweest. 

Toen volgde een tweede matinee, een derde. Men vroeg 
om meer. Als een gunst werden de Phedre-voorstellingen 
door Parijzenaar en vreemdeling, door klassieken, roman-
tieken, naturalisten en decadenten Sarah afgebedeld. 

En ze gaf meer; ze geeft nog altijd door; ze gaat voort 
met geven. Conferenciers van allerlei richting en talent, 
Henri Bauer, Sarcey, Lemaltre, laatstelijk zelfs de gedynami-
teerde Tailhade, leiden de voorstelling in, spreken over 
Racine over Pradon, over la Champanesle "Phcdre'''s 
eerste vertolkster, over Adrienne Lecouvreur, de tweede, 
over Rachel, de derde, over Sarah de laatste, de meest 
volmaakte van a1\e, bekoorlijk lyrisch als de eene, eenvou-
dig en natuurlijk als de andere, edel in haar plastiek, als de 
derde, en daarbij betooverend hartstochtelijk en, soms, aan-
grijpend realistisch. 

Men luisterde naar den conferencier, meest met halve 
aandacht, glimlachte, als hij geestig, gaapte als hij vervelend, 
floot als hij ergerlijk, schreeuwde of ging heen als hij bru-
taal en onsympathisch was. 

Maar nauw verscheen Sarah, uitgeput door waken en 
lijden, in haar wankel en gang gesteund door vijf meisjes 
in 't wit, met kran~en van rozen in het haar, of iedere 
stemming week voor de artistieke, echt tragische stemming 
van medelijden en angstig verbeiden. 

"N'allons pas plus avant, demeurons, chcre CEnone" 

klinkt als een melodieuse zucht, als een bede waartoe ze 
nauw de kracht vindt, van haar lippen. Trouw de bewe-
gingen van Racine's verzen volgend, elk gedeelte van die 
eerste volzinnen met een nieuwe geste begeleidend, zinkt 
ze afgemat neer in den hoogen zetel, dien ze aan de linker-
zijde van het tooneel, zoo artistiek, heeft doen plaatsen. En 
dan, iets later, dat spreken als in een droom van dien 
»char fuyant dans la carriere", clat verschrikt ant waken, 
waarop CEnone de jonge meisjes een wenk geeft, die 
zachtjes heengaan .... 

N u begint het treurspel der folterende liefde en van de 
folterende wroeging. 

Het was een door-en-door moderne tragedie, die hier, 
met de oude, maar verrukkelijk welluidellde verzen van 
Racine gespee1d werd. Phedre was de half mythische figuur 
der oudheid, ze was, door haar wroeging, de christin naar 
den geest van Port-Royal, en daarbij tevens de moderne 
vrouw, een persoon uit Bourget's romans. Maar ze was 
bovenal door-en-door artiste. Ik geloof niet dat het was 
om Phedre's ongeluk dat mij soms een schok door de 
leden voer of dat mij de tranen uit de oogen sprongen. 
Het was omdat de artistieke emotie van Sarah tel kens 
nieuwe emoties, als echo's, in mij weide. Soms zag ik 
de »trucs", maar ze troffen mij alleen als geniale vondsten 
van de kunstenares, en in mijn ontroering mengde zich 
eene bewondering die ik van die ontroering zelve niet ver-
mocht te onderscheiden. 

Soms »deblayeert" Sarah, zooals de Franschen dat noe-
men; ze spreekt snel, heel snel een lange rij van verzen, 
zoo dat men haar ter nanwernood valgen kan. Maar dan 
op eens, in vollen klank en in volle kracht, een uitroep, 
een klacht, een zelfverwijt, die, als een bruisende, hoog 
opgaande golf, dien snellen stroam plotseling tot staan 
brengt. Het is gewild, doordacht, voorbereid, - en toch 
op 't oogenblik zelf gevoe1d. 

N og zie ik de emotie van het verraste publiek, toen de 
tooneelspeelster, in het vierde bedrijf, wanneer zij CEnone 
heeft toegeschreeuwd, met door jaloezie gesmoordt! stem, 
dat zij eene ~rivale" heeft, dat Hippolyte, de ongevoelige, 
liefde gevoelt voor een ander, - op eens hare voedster 
strak in de oogen ziet en, den wijsvinger ophelTend, scherp 
cn kart tot haar zegt: »tn Ie savais", op denzelfden toon 
waarop men tegellwoordig zou zeggen: »jij wist er van." 

En dan de stervensscene, weer geleund op de vijf meisjes 
in 't wit, met, aan hct slot, cIat zoete woord »purete" dat, 
als de reine, diepe klan ken van haar laatsten droom, als de 
laatste ztlcht van haar lijden, van haar schuldige lippen 
vloeit .... 

Onvergetelijk is mij de Zondagmiddag gebleven waarop 
ik, een paar maanclen geleden, Sarah Bernhardt Phedre heb 
zien spelen. 

Er was niemand in de zaal of hij dacht wat Sarcey dien 
middag zei: »hooger kunstuiting is niet denkbaar." Zoo 
oordeelde ieder dien ik sprak, ook de zoo modcrne spelers 
"L'CEuvre" die, evenals wij allen, aan haar lippen hingen. 

In het fooneelverbond hoort men dikwijls plannen 
opwerpen van een »modelvoorstelling." Mij 'dunkt, Itlen 
moest Sarah Bernhardt uitnoodigen om te Amsterdam en 
te Rotterdam "Phedre" te komen spelen; dat zou een 
modelvoorstelling kunnen zijn. Maar dan moet ze komen 
met haar eigen decoraticf en haar eigen medespelers, dan 
moet ze 't stuk opvoeren geheel zooals ze het geeft in het 
Renaissance-theater te Parijs. 

En ik hoop er bij dat ze die avonden »nerveus", heel 
»nerveus" zal zijn. Want ook Sarah is niet altijd dezelfde, 
op de wDorden die ik waeyen van hem aanhaalde, liet 
Sarcey deze volgen: »Elle ne joue pas toujours camm!:: <;a, 
oh! non! non!" A. G. VAN HAMEL. 

VARIUM. 
Het i5 niet algemeen bekend, dat Alexandre Dumas perc 

en Alexandre Dumas fils bijna te zamen een drama geschre-
ven hebben. De vader kwarn op het denkbeeld met zijn 
zoon een "collaboration" te beginnen en schreef den vol
genden brief: 

Paris, Ie 7 Octobre r893. 
A!t.>:mulre Dumas perc a Alexandre Dumas fils. 

Cher maItre, 
Apres trente ans de luttcs, de dCfaites et de victoircs, 

de chutes et de succcs, je crois enfin avoir atteint sinon 
une grande celebrite, au moins la reputation d'un fertile 
romancier. Hier meme. vcnant de Guernesey, j'ai re\~u dc 
Victor Hugo une lettre pleine d'encouragements et de f(~· 
licitations. rai I'honneur d'appartenir a la Societe des gens 
de lettres et ~l celie des auteurs dramatiques. Voici me::; 
mod estes titrcs a cette premiere distinction. Romans: IIfollte
Cristo, les Trois M ousqllelaz'res, Ie Chevalz'er d' Hannen tal, Joseph 
Balsamo, la Dame de Monsoreau, cent autres. Mes titres il 
la seconde: Henrz' I II et sa cour, Antony, la Tour de Mde, 
Mademoiselle de Belle-Isle, Charles VII chez ses grands vaSSilUX, 
Caligllla, Un man'age sous Louis X V, l' Orestze, Ie ii-fan' 
de Za veuve, Richard d 'Arlington, Kean, Therese et cent autres . 

Maintenant, cher maItre, je sollicite l'honneur d'ecrire 
avec valiS un ollvrage en cinq actes dont je vous ferai con-
naitre l'idce a notre premiere rencontre.- C'est, je ,rois, 
con forme au gout du jour. 

Voulez-vous y consentir? 
ALEXANDRE DUMAS pere. 

Het antwoord luidde als voigt: 
Alexandre Dumas fils a Alex:andre Dumas pJre. 

Cher maitre, votre leUre est arrivee ~l bon port. 
L'amitie, l'amoul', Ie respect et I'admiration que j'ai pour 

IT_on pere me font un devoir et un plaisir d'accepter, les 
yeux fermes, votre gracieuse proposition. 

Va donc pour une piece quelle qu'elle soit, en cinq actes, 
que no us allons faire ensemble. 

Travailler avec vous, entre nous soit dit, je crais bien que 
ce ne sera pas moi qui ferai un mauvais marche. 

Maar niettegenstaande de zoon het aanbod van den va-
der dus gaarne aannam, is er van de samenwerking niets 
gekomen, of schoon Alexandre Dumas pere eerst in r 870 
is gestorven en de twee beroemde dramaturgen voor hun 
stuk dus nog vijf jaar den tijd hadden gehad. 
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Korlaar (Mevr. van). 
Kuische Zusjes (de). 
Kuyk (Henri van) 

L. 
Lamberts Jr. (P. H.). 

(het) 

63, 87 
2, 13. 14 

63 
57 
19 
3 

42 
18, 58 

. 34, 47 

Moreau. . . . 
Morice (Charles) . 
Morrien . 
Mort de Tintagiles (la) 
Moser (von) . 
Motten . 
Mounet (Paul). 
Mounet-Sully . 
Mourey. . . 
Mulder-Roelofsen (Mevr. A.) 
Mulda (Gusta). 
Multatuli. . . . . 
Muurbloempjes . . 
Musset (Alfred de) . 
Mijnheer de Consul. 

N. 
Napoleon . 
Narciss . . 
Nathan de Wijze 
Neilson (Miss). . 
Nieuwland (Manta van) 
Nora ..... 
Nouhuys (G. W. van) 
Numa "Roumestan . 

Obstacle (1') 
Oedipe Roi. 
Oenone . . 

O. 

Ollefen (Mevr. van) . 

65 Rejane (Mme). . 27 
26 Rembe (Otto) . 57 
IS Roger de Schandvlek 67 
47 Rois (les) . .. 27, 48 

I02 Rosmersholm 23, 25, 44, 7 1,88, 99, 102 
13 Rossing (J. H.) . . 30 
7 Riissing-Sablairolles (Mevr.) 3, (1, 25, 

48 32, 86 
20, 48 Roijaards (W. C.) 3, 20, 25, 32 , 59, 

66 63, 86, 99 
It:! Roze Kate '. . 71, 84, I02 
32 

2 s. 
37 Salon-Iuitenant (de) 
42 Sandeau (Jules) 
87 Sarcey (Francisque) 

Sardou (Victorien) 

• • • 0 • 13 
• • • 0 21, 83 

48 
7, 57 
. 47 

28 
24, 34 
35, 44 

13 
59 

41 
H) 
84 

14, 3 1, 36 

16, 26, (l5, 73, !O3 
20, 26, 32, 48, 58, 

65, 99 
Sasbach (Mina) 3, 86 
Scalinger (Go M.) 47 
Schafer . 13 
Schiller (Friedrich von) 60 
SchOnthan (von). . . 57 
Schoonhoven (c. C. van). . 0 46, 54 
Schoonzoon van mijnheer Poirier (de) 2 I 
Schultze . 3 I, 36, 83 
Schwab (H .) . 2, 14, 22, 24, 34 
Schwab-Weiman (Mevr.) 2, 14, 34, 7 1 
Schwabe (Carlos). . . ., 42 
Second Mrs. Tanqueray (the) 20 
Segond. ...... 19 



Biz. I 
----- - --. - ---~-----;---

Biz. I 
Segond-Weber (Mme) 
Shakespeare (William) 
Silvain . 
Silvestre (Armand) 
Slecht gezaaid 
Smits. 
Snijders (Mej. G.) 
Snijder van Wisscnkerke 
Solser (Michel) 
Sophocles . . . 
Spoken . . 
Spoor (c. R. H .) 
Stadslucht. . 
Stahl (Francis) . . 
Stoetz (Mevr. Chr.) .' 
Strindberg (August) 
Swart (Sara de) 

T. 

19, 48, 102 I Thorel (Jean). . 
20, 27, 50 I Tiere (Nestor de). 

r6 Tnurgeniew 
05 Tournee Ernestin 
24 Tosca. . . . 
40 Twee Weezen (de) 

59· S(l U. 
(Mevr.) 3, 73 

6 Uele (Julia). . 
48 

2(l, 44 
46 
36 
53 

46, 74, 83 
d3, 102 

. 103 

v. 
Vacquerie (A uguste) . 
Vader . . . . 
Veltman !T. L.)_ . 
Vendeur de Soleil (Ie). 
Verenet . . 
Veyret . . . . 
Villars (l\Ille) . 
Villetard. . . 

39 . Vrouw del' Zee (de). 
7 I, 84 i Vrou wen-Emallcipatie 

421 Vr?uwell-vriend (der) 
35 I Vmllard. . . . . 
05 ! Vijand des Yolks (een) 
72 W. 

Wertwijn (Johanna) . 
Westerhoven (L. vall) 
Wevers (de) 
Wiegje (het) . 

48 Wilbranclt . 
18, IO::! Wilde (Oscar) . 

24, .34, 47 Wilde Eend (de) 
19 Wildenbruch (Ernst VOll) 

Wildzang. . _ 
Wonderkind (het) 
Wyndham \ Charles) , 

22 
16 
34 

Talisman (de) . 
Tartaud. . . 
Tempter (the). 
Tennyson (Alfred) 

35. 102 
25. 37. 63. 88 

. 20. 28 

Villiers de l'Isle-Adam . 
Vischer (Otto) 

46 
73 
24 Zeven bruiden. 

z. 

Ternooy Apel (M.). 2, 13, 
Ternooy Apel-Faassen (Mevr.) . 
Terry (Fred.) . 
Terry (Ellen) . 

20, 27 
24, 34 

2, 53 

Testament van Cesar Girodot (het) 
Theodora 

28 
28 

46 
65 

Voix du Sang (la) . 
Vor Sonnenaufgang. 
Vorstenschool. 
Vos (Jan C. de) . 

· .. Zola (Emile). . 
· . . 40 Zoon van Lagardere (de). 
• 2, 32. 36 1 Zuylen (A. van) . . . . 

3, 5, 18, 25, 32, Zuylen (Will em van) . 25. 
57, 86, 87 Zuylen Jr. (Willem van) 

36 Zwei gliickliche Tage Vriend Frits . . 
Vries (Henri de) 
V ries (Sophie de). 

. 25. 36• 59. 63, 72 Zijn meisje komt uit . 
99 

Biz. 
44 
59 
().~ 

42 
44 

()2 

'4. 22, 53 
39 
38 
67 

20, 28 

4, 40, 

59, 86, 

44 
,36 
59 
62 
28 

13 
49 
34 
14 
87 
59 
57 
83 
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