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MR. J. N. VAN HALL OVER DE * * * 
* * * * * * * * TOONEELSCHOOL. 

In verLand met de zeer belällgrijke quacstic, 
die het Tooneelverbond bezighoudt, schijnt het ons 
van belang de aandacht te vestigen op een be
schouwing betreffende het onderwerp in Oe Gids 
van September 1905. 

Voor de zooveelste maal - schrijft Mr. Van 
Hall o. m. - is men weer eens gaan denken en 
spreken en voorstellen doen over een reorganisatie 
van onze tooneelschool, die, zooals het heet in het 
laatste rapport van de laatste benoemde Commis
sie, «te oordeelen naar de resultaten, niet steeds 
heeft beantwoord aan de verwachtingen.» 

Oe verwachtingen van wie? Oe verwachtingen 
van wat? - zou ik willen vragen. 

Ik vermoed dat de klachten over de «magere» 
resultaten afkomstig zijn van sanguinische tempe
ramenten, die niet enkel eieren voor hun geld 
eischen, maar bovendien verlangen datuit elk ei, 
en nog wel zoo spoedig mogelijk, zich een of an der 
exemplaar van edel ras ontwikkele. 

Is een tooneelschool bestemd om tooneelkun
stenaars en tooneelkunstenaressen te kweeken. die 
aan elken schouwburg, waaraan zij verbo~den 
worden, terstond, zoo niet den allereersten rang, 
dan toch een plaats van beteekenis innemen? 

Zeer zeker niet. En indien al, gelijk het bij de 
stichting van een fonkelnieuwe instelling meer 
voorkomt, in 1874 de verwachting van de oprichters 
iets te hoag gestemd geweest moge zijn, reeds 
toen drukte die verwachting zich toch niet anders 
uit dan in deze woorden: «... de kweekeling, 
die aanleg en ijver bezit, moet, zoo al niet als 
een volleerd kunstenaar, dan toch als een bruikbaar 
en ontwikkeld tooneelspeler de school verlaten, 

in staat om aan iederen schouwburg van eenige 
beteekenis met eere zijn emplooi te vervullen en 
tot de samenstelling van een behoorlijk ensemble 
mede te werken.» .... 

Men ziet, waar hetden oprichters van de too
neelschool in de eerste plaats om te doen was: 
niet om tooneelkunstenaars te kweeken, maar om 
den grondslag te leggen, waarop de tooneelspeler 
later zelf zou kunnen voortbouwen, voortbouwen 
door eigen studie zoowel als door oefening op het 
tooneel. 

Zoo hebben ook de gezaghebbende tooneclkcc' 
ners elders erover gedacht. 

Heinrich Laube, die het weten kon - had hij 
niet sedert 1849 achtereenvolgens als directeur 
van den Hofschouwburg te Weenen, van den 
Stadsschouwburg te Leipzig en van den Stads
schouwburg te Weenen oe meest uitgebreide erva
ring opgedaan? - schreef, aan het eind van zijn 
loopbaan gekomen, in 1875 in de belangrijke aan
teekeningen, die Das Wiener Stadt-Theater tot 
titel dragen: 

«Es ist offenbar, das dem deutschen Theater 
zahlreiche Talente verloren gehn, weil sie keinen 
Unterricht, keine Fühlung, keine Pflege finden. 
Das dringt denn auch allmälig ins allgemeine Ver
ständniss. Die Gründung einer Schauspielschule 
in Wien ist eine heilsame Frucht dieser Erkennt
niss. Nur täusche man sich darüber nicht, als ob 
mit der endlich zu Stande kommenden Errichtung 
solcher Elementarschulen Alles gethan sei. Es kann 
und soll eben nur eine Elementarschule sein, wo 
man das Lesen und Schreiben der Schauspielkunst, 
wo man die Anfangsgrüllde lernt, mehr nicht. ~ 

Ik zou willen dat z,ij die in hunne verwachtin
gen ten opzichte van· de resultaten der tooneel
school teleurgesteld zijn, bedachten dat ook onze 
school niet anders zijn kan dan zulk een «Ele
mentarschule») gelijk de ervaren Laube die wenschte, 
waar de aanstaande tooneelspeler niet anders leert 
dan het abc van zijn yak, datgene wat hij noo
dig heeft te kennen en te kunnen alvorens de 
planken te betreden, die de wereld voorstellen. 

Daartoe behoort iri de eerste plaats de eigen 
taal. Leeren kennen moet hij den aard van die 
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taal, de regelen van die tilal, haar kracht, haar 
geluid, haar rythmus. Hij m'oet leeren voelen wat 
die taal vermag, haar leeren liefhebben, ervan 
genieten. En tegelijkertijd moet hij die ta al leeren 
spreken, haar geluid zuiver, haar rythmus duidelijk 
en veerkrachtig. En dat heeft wat te beteekenen 
in een land, waar zoo sIecht, zoo slordig en zoo 
slap gesproken wordt, waar spraakgebreken en 
stadsdialekten zoo welig tieren als in het onze. 

Ik beweer niet dat onze tooneelschool hier reeds 
het hoogste bereikt heeft en dat alle leerlingen 
bij het verlaten der school de techniek van het 
zuiver, natuurlijk spreken geheel on der de knie 
heb ben - enkelen zelfs streven het doel voorbij 
en spreken te mooi, te schoolsch -, maar ik wilde, 
dat zij, die niet tevreden zijn met de resultaten, 
zieh ervan rekenschap konden geven hoe er voor 
veertig, vijftig jaar door het gros onzer tooneel
speIers en tooneelspeelsters gesproken werd, hoe 
toen in het algemeen de toestand aan onze schouw
burgen was. 

De bijwoning van een Hollandsehe tooneel
vertooning was toen voor menschen van beschaving 
en smaak vedal een beproeving. Wel waren er 
ook destijds Hollandsehe acteurs en actrices van 
temperament en grooten natuurlijken aanleg, maar 
de onvoldoende bezetting der kleinere rollen, het 
taaltje dat men van de tweede- en derde-rangs
speiers te hooren kreeg, hun onbeholpenheid en 
onbeschaafdheid, waren oorzaak dat er van een 
bchoorlijk ensemble, een goed aaneensluitend en 
beschaafd samenspei geen sprake kon zijn. 

Eerst toen op deze tekortkomingen herhaaldelijk 
de aandacht gevestigd werd, toen de Vereeniging 
«Het Nederlandsch Tooneeh, zij het ook met 
vallen en opstaan, zieh voortbewegende in een 
betere richting, aan het samenspei haar krachten 
ging wijden en daarvoor gebruik maakte van de 
jonge aankomende tooneelspelers, die op de tooneel
school hun voorbereidende studien voltooidhadden, 
eerst toen viel een langzaam voortschrijdende 
verbetering waar te nemen ..... 

Het Hollandsch tooneel, als geheeI, staat op een 
veel hooger peil dan voor veertig, vijftig jaar en 
het is zaak het op dat peil te houden. 

Daartoe strekt ook het onderwijs op de tooneel
school. Wat wij dus van die school hebben te 
verwachten is, dat zij er met ernst voor zorge, 
aan hare leerlingen die elementaire kennis en dat 
eIementaire kunnen (spreken, voordragen, zieh 
bewegen) bij te brengen, waar zij op het groote 
tooneel niet buiten kunnen. I) 

Elke inrichting van kunstonderwijs heeft hare 
vette en hare magere jar~n. Vooropstellende dat 
men leerlingen zonder aanleg weert of hun na 
een korten proeftijd de deur wijst, hangt het van 

I) Een bespreking van de bijzonderheden der inrichting be
IlOort niet hier maar in een speciaal tijdschrift Het Tooneel 
thuis. Toch wensch ik er ter loops op te wijzen van hoeveel 
belang het is dat de school voeling blijve houden met het 
groote tooneel, en daarom de lessen in voordracht en spei 
bJijven toevertrouwd aan in functie zijnde tooneelkunstenaars, 
al kunnen deze, tengevolge van de eisehen van hun ambt, hun 
lessen niet steeds geregeld geven. Dat dit onderwijs door een 
leeraar en een leerares wordt gegeven, acht ik met den heer 
Mendes da eosta (zie Het Tooneel van 24 Juni j.l.) noodzakelijk. 

het toeval af of gedUTende een zeker aantal jaren 
een grooter of kleiner aantal jongelieden van meer 
of minder talent toegang tot de tooneelschool 
komt vragen. En waar nu de Commissie «belast 
met het voorbereiden van een reorganisatie der 
Tooneelschool" in haar rapport er prijs op stelt «te 
verklaren, dat zij bij aan de school gebrachte be
zoeken in menig opzicht een gunstigen indruk 
heeft gekregen van de inrichting van het leerplan 
en van de hoedanigheid van het gegeven on der
wijs", - wat kan men meer wensehen ? - zou 
ik hun, die hier te beslissen hebben, den raa'd 

, willen gev~n: Stel u met die verklaring tevreden, 
zorg er voor dat er aan de school naar dat goed 
ingerichte leerplan en on der die goede onderwijs
krachten ernstig gewerkt wordt, en g~i zult ten 
opzichte van het onder uw hoede gesteid pand 
uw plicht hebben vervuld. 

Voor het oogenblik zij hef wachtwoord: 

Niet overdoen - maar verder gaan. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * * 
(Voorspel). 

Sept. 1905. 

In het mooiste van den zomer, in de sehoonstc 
dagen der vacantie pleegt de Kon. Ver. Het 
Nederlandsch Tooneel de deUTen van den Stads
schouwburg te Amsterdam te doen openen en die 
van den insgelijks door haar bespeelden Konink
lijken SchouwbUTg te 's Gravenhage gesloten te 
houden. De Hagenaars varen er wel bij. De 
sehouwburg in den zomer lokt niet aan; het is 
nog licht, als men er binnengaat, en drommen 
wandelaars er voorbij naar buiten trekken. Om 
tooneelvermaak te genieten, moeten de avonden 
lang, en het weder guur zijn. Dan is het een 
genot uit de guurte, uit het duister, in verkwik
kelijke warmte, in het licht van een sehouwburg 
te komen, leven en beweging waar te nemen, 
den winter eenige oogenblikken te vergeten, 
bossehen en parken op het tooneel te zien, en 
te luisteren naar wat er gespeeld wordt. Het 
lichaam heeft dan neiging om in rust te blijven, 
het gevoelt er zieh behagelijk, en de geest is 
gestemd tot aandacht. 

Het is ook winter als den kinderen sprookjes 
worden verteld, en in den winter zijn de oudste 
en mooiste ontstaan, in den ]oeltijd, den lateren 
Kersttijd, als de gans op tafel kwam, 't groote 
vuur in den haard brandde en Moeder de Gans 
aan het verteIlen ging. Ibsen, de oude,Noor, die 
in herinnering zoo diep steekt in den Wikinger 
tijd, in den tijd der sagen, heeft Moeder de Gans 
volgend, steeds en regelmatig zijne drama's uit
gegeven en doen vertoonen als het Kerstblok op 
het vuur lag. 

In Duitschland 0penen de groote schouwburgen 
dan ook terecht als het weer vroeg donker wordt, 
einde Augustus, begin September. De Duitschers 
hebben met den 28sten dier maand een mooien 
dag om te beginnen, den geboortedag van Goethe. 
Het was lang een schoone gewoonte aan den 
avond van dien dag de herinnering aan Goethe 
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te verlevendigen door de vertooning van een zijner 
werken. Oit maal zijn echter vele schouwburgen 
die herinnering ontrouw geworden; te Berlijn bleef 
slechts de Koninklijke Schouwburg die goede ge
woonte volgen en speelde Goethe's .ijigenic auf 
Tauris. 

In veel vroegere jaren, in de dagen van Koning 
Willem I, opende de Stadsschouwburg insgelijks 
aan het einde van den zomer de deuren op 28 Au
gustus, 's Konings verjaardag. En na die opening zag 
men spoedig de biljetten voor het kermisstuk met 
een groote plaat tegen den schouwburg aanplakken. 
Be Amsterdammer gevoelde dan dat er een nieuwe 
periode aanbrak, dat de winter naderde. 

De opening van den Stadsschouwburg en het 
speien van het kermisstuk, vormden een datum 
in de tijdrekening der Amsterdammers. 

Een Amsterdamsch kermisstuk hield vaak ver
band met eenige gebeurtenis, of eenig feit uit de . 
geschiedenis. Naar aanleiding der inwijding van 
de Nieuwe Beurs in 1850, b.v., de nu onlangs 
gesloopte beurs, schreef Mr. Jacob van Lennep 
zijn: Amsterdamsche Jongen of Het Buskruit
verraad. Oe kleine burgerij en de mindere man, 
die nodit uitgingen, kwamen dan voor den dag 
en togen naar den schouwburg. Wanneer zij met 
kermis niet de schilderijen in het Trippenhuis en 
niet de wilde beesten hadden gezien en niet in 
den Stadsschouwburg waren geweest, hadden zij 
geen kermis gevierd. De schilderijen en de schouw
burg behoorden ook aan hen, zij waren stads
eigendom, en zoo goed als het Burgerweeshuis 
hun weeshuis was, was de Stadsschouwburg ook 
hun schouwburg en waren de schilderijen in het . 
Trippenhuis hun schilderijen, - een overblijfsel 
van Oud-Amsterdamschen burgertrots. 

Dat is alles anders geworden. De oud-Amster
dammer, niet alleen die uit het volk, gevoelt niets 
meer - voor den Stadsschouwburg; hij is er 
niet thuis: het is er hem, als of hij moet 
opzitten en pootjes geven, en de stukken, die er 
gespeeld worden, bevallen hem niet, - stukken 
met allemaal heertjes en dametjes, die popperig 
zijn, en mooie rokjes en japonnetjes dragen, en 
spreken zooals ze' aan het stadhl1is spreken,neen, 
die boeien hem niet. Hij moet het romantische 
op de planken zien, en in den schouwburg zich 
gezellig-burgerlijk gevoelen, gelijk het burgerlijke 
een karaktertrek van den echten Amsterdammer, 
van den echten Hollander iso 

Oe echte oud-Amsterdammer, vooral uit den 
kleinen stand, maar menig gegoede ook, trekt 
nu naar den volksschouwburg van Stoel en 
~pree, daar gevoelt hij zich thuis, daar 
IS hij op zijn gemak, daar loopen niet zoo 
veel jongeheeren rond om op zijn komen en gaan 
t e passen, daar wordt hem niet verboden een kop 
chocolade of koffle, ot een glas bier in de zaal 
te gebruiken. Daar hoort hij in de pauze 
muziek en ziet naar zijn smaak stukken spelen, 
die niet van water en melk zijn. Daar heeft 
de Amsterdammer tooneelisten naar zijn hart. 
Spn;e is er hzt1Z man, en Mevrouw Spree hun 
vrouw, en Kattermolen doet hen denken aan 
Veltman. Want de oud-Amsterdammer van thans 

heeft zoo goed als die van vroeger zijn eigen 
acteurs en actrices. Miet je Klein - Mevr. Kleine
Gartman - was de echte Atnsterdamsche adrice, 
en Veltman en Frall3je Kistemaker waren zoo goed 
als, en nog meerder dan Roobol, of Tjasink, of 
Peters, Amsterdamsche acteurs. Jan Albregt en 
Mevrouw Albregt zijn dat ook geworden, zelfs zoo 
sterk, dat toen later, Mevr. Albregt bij G. Prot 
en Zoon in den Frascati-schouwburg speelde, zij 
er haar echt Amsterdamsch publiek medebracht. 
Ja, op eereavonden van haar, was Prot's schouw
burg voor een goed deel gevuld met oud-Amster
dammers, uitalle, zelfs uit de beste standen. Op 
die avonden zag men Amsterdammers, wier vaderen 
prat waren geweest op het poorterrecht der be
roemde stad. Het oud-Amsterdamsche schouw
burgpubliek - dat wil zeggen, het publiek, dat 
vroeger den stadsschouwburg bezocht - hield de 
herinnering aan de geschiedenis van dien schouw
burg en de groote acteurs levendig -; zij wisten 
van mooie oude stukken te verteilen en van Snoek 
en Wattier,naar wat 7ij van hunne grootvaders 
gehoord hadden, -- en van Jelgerhuys, Rombach, 
Rosenveldt en anderen, uit de verhaIen van hun 
vaders, die ook wisten te gewagen van Peters en 
zijn goeden tijd, en van nog zoo velen meer. Aan 
zeer ouden van dagen is de herinnering aan Jall 
Stoete, den eersten komiek aan den stadsschouw
burg, lang levend gebleven. Er waren onder hen, 
die wisten, dat een tijdgenoot van Jan Stoete, de 
acteur Meijer, de latere groote dramaschrijver, de 
man van De twee Weezen, de vermaarde Dennery 
is geworden. En wie er Veltman, thans acteur
in-ruste, die men, ondanks zijn 87 jaren nog vaak 
op Amstel's straten ziet, naar vroeg, kon vernemen, 
dat het waar was, dat hij BOg wist, dat Meijer 
op zekeren avond na de voorstelling, de tooneel
deur van den ouden houten stadsschol'wburg -
de houten kast - uitging met zijn heele hebben
en houwen in een rooien zakdoek geknoopt, en 
naar de Utrechtsche nachtschuit kuierde, als aan
vang zijner reis naar Parijsol) 

Het toeval heeft gewild, dat Meijer te Parijs 
nog twee andere groote ~rtiesten in dienst van 
het tooneel, gekend heeft, die zijne jongere tijd
genooten zijn geweest : Sarah Bernhardt, de dochter 
van Bernhard Kinsbergen, koopman in brillen op 
het Rokin, te Amsterdam, vermaagschapt aan 
bekende paardenspeldirecteurs, en Mortier, de 
geestige «Monsieur de l'Orchestre" van de Figaro, 
eigentlijk Mortje geheeten, ook als Sarah Bern~ 
hardt en Meijer (Dennery) afstammelingen van 
Amsterdamsche Joodsche familien. 

Judels was en Louis Bouwmeester is wel acteur 
te Arnsterdam, de eerste algemeen bekend en 
geschat, de tweede algemeen beroemd, maar wat 
men verstaat onder cAmsterdamsch acteun was 
Judels niet en is Bouwrneester niet. Over het 

I ; Het meenemen vun het geheeie bezit in een rooden zuk
doek is typisch tooneelachtig. Nu nog als er in een roman
tisch stuk een man of vrouw ver ·weg trekt, onder tremolo's VUIl 

het orkest om droeve stemming aan te duiden, is hun heele 
schat in een toegeknoopten rooden zakdoek. De tooneelvriend 
Grein te Londen weet van D ennery meer, hij heeft Dennery 
nog gesproken, die hem verkluard heeft, de "Meyer

O

' van den 
Amsterdamschen schouwburg te zijn. 
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algemeen hadden de echte cAmsterdamsche acteurs) 
iets deftigs, iets ho<?ghartigs en iets hoogs. Een 
Fransch Kistemaker viel er, omdat hij ceen 
ronde jongen), de vriend van het echte volk was, 
niet buiten, -- hij, de afgod der vischvrouwen, 
won ende in de stegell van de bierkaai, waar hare 
voorouders gewoond hadden, wegens de nabijheid 
van de zee- zoowel als van de riviervischmarkt, 
de vischdragers en de vischverkoopers, volk, dat 
Breeroo in zijne blijspelen geschilderd heeft, in 
czuivere, pure Amsterdamsche taal,c op welke hij 
prat ging! De oudt:! Amsterdamsche vischvrouwen 
heeft Frans Kistemaker eens in Marie Antoinette, 
om zijn heldhaftig partijtrekken voor deze onge
lukkige koningin zoo in 't hart gegrepen, dat zij 
hem bijhaar in haar steeg genoodigd en op punch 
en oliebollen getrakteerd hebben. 

Niet alleen het oud-Amsterdamsche volk is uit 
den stadsschouwburg verdwenen, ook de dichters, 
de schilders, de regenten. 

De Regenten zijn er, zij het ook onder andere 
benaming, gebleven tot aan den brand. Bij de 
openingvan den nieuwen schouwburg, waren er 
geen regenten of commissieleden meer. Dit heeft 
zijn goede reden. Deze schouwburg zal wel een
maal stadseigendom zijn, doch is niet gebouwd 
voor stadsrekening. Middenpersonen, tusschen 
stads- en schouwburgbestuur, waren dus onnoodig. 
Bij den ouden schouwburg was dit iets anders, 
deze behoorde aan de stad, en de stad had regenten 
noodig om op alles toe te zien, en de keuze der 
stukken goed of af . te keuren. De oude regenten 
waren hoog in hun wapen en geloofden zich ver 
verheven boven de acteurs. Het is in het begin 
der vorige eeuw gebeurd, dat bij een bizondere 
voorstelling, de beroemde Andries Snoek ging 
zitten op een plaats, waar de «heeren en -Me
vrouwen» plachten te zitten. Zoodra zagen de 
Regenten dit niet, of zij zonden hun bode, een 
stadsbode, naar den kunstenaar met de boodschap : 
«Of m'nheer Snoek wel wist. dat hij op een ver
keerde plaats zat, want dat de zijne in den Bak 
(het Parterre) was.» Snoek stond op en verliet 
verontwaardigd den schouwburg. 

De Regenten en de heeren stelden zich ook 
boven de dichters en schrijvers. Zij , «die als dich
ter door hen erkend, waren, hadden vrijen toegang, 
doch slechts tot den Bak. Daarom kon men Zater
dags de dichters - tot ver in den aanvang der 
vorige eeuw waren schier alle tooneelstukken in 
versvorm ; er waren dus dichters (!) noodig - en 
de schilders en de rederijkers bij iedere nieuwe 
voorstelling in den Bak aantreffen. Een dichter, 
als Mr. Jacob van Lennep, wiens vader, de Profes
sor, commissaris van den schouwburg was geweest, 
tot het tooneelwezen en het «komediantendom ~ 
hem tegenstond en hij , van verdere aanraking 
met het tooneel verschoond wenschte te blijven, 
zat niet in den Bak, maar gevoelde er zich in den 
geest thuis. Wanneer hij iets op het hart had, 
boog hij het lange lichaam over den buik der 
benedenloge (oudtijds Huz'sjes genoemd) en hield 
een gesprek met een zijner g~estverwanten in den 
Bak. Bekend is, dat hij, in een der rustpoozen 
bij de vertooning van Phedre, door Ristori, luid, 

uit de loge tot een der vermaardste rederijkers, 
lid van Achil1es, den heer Belder, over Ristori's 
verrukkelijk speI uitriep : «Meneer Belder, dat begint 
nou wat op het speI von Wattier te ge\ijken. Maar 
een Wattier is Ristori nog lang niet. » 

Voor dichters, schilders, tooneelisten, rederijkers 
en trouwe schouwburgvrienden, had de stads
schouwburg meer dan eene aantrekkeIijkheid, in 
het bizonder de Wijnkamer van Juffrouw Boggia. 
Daar kwamen zij 's avonds saam, schikten hun 
stoelen om den haard, rookten er hun lange pijpen, 
dronken er hun wijn, of bisschop - de vermaarde 
bisschop van Boggia, die men in rood koperen 
keteltjes kon krijgen om zich zelf te bedienen -
en spraken over tooneel, kunst, staats- en stads
gebeurtenissen en over koeien en kalven. Daar 
werden reputaties gemaakt en afgebroken. Daar 
werd het beslissende oordeel geveld, nog beslis
sender dan in den Bak. Want in den ouden tijd 
zaten de meest gevreesde kunstrechters in den 
Bak. Eens is het gebeurd, dat iemand uit den 
Bak, een acteur uitfloot. De acteur trad veront
waardigd naar het voetlicht, en slingerde den 

. uitfluiter de woorden naar het hoofd: 
«Wat fluit gij, ezel, zonder oordeel! 
Uw tluiten brengt mij scha noch voordeel.» 

De vader van Professor J. A. Alberdingh Thijm 
is eens, omdat hij een tooneel, waarin een non 
in een nis gemetseld werd, uitfloot, door R einier 
Engelman , die achter hem stond, den schouwburg 
uitgezet. De dochter van Engelman , Mevr. Albregt, 
heeft lang het fluitje yan Thijm's vader bewaard , 
want Engelman, die hem vrij hardhandig bij zijn 
schouders greep, sloeg onmiddellijk het fluitj e uit 
zijn hand. De tooneelisten vreesden den Bak. Als de 
Bak stuk of speI veroordeelde, was het uit. Kwamen 
van da ar de toejuichingen, dan ging de tooneel
speler dankbaar en blij naar huis. 

Met toejuichingen was men oudtijds niet zoo 
gul als th<tns, gelijk het ",.Terpen van kransen en 
bloemen tot de hoogste zeldzaamheden behoorde. 
Als Andries Snoek een enkelen keer een krans 
werd toegeworpen, was het een gebeurtenis, en 
zei men vol bewondering en als iets zeer bizon
ders tot elkander: c~1'nheer Snoek heeft een 
krans g ekregen!) 

Wat het zeggen wil voor een schouwburgdirectie, 
in betrekking te staan met schildersen dichters, heeft 
het allerlaatst Jan Eduard de Vries begrepen. Hij 
omringde zich gaarne van hen, want zij lichtten hem 
in alles voor, in zake stukken, kostuums, requisieten, 
decoratie, enz. Een schilder en kenner van historie 
en historisch costuum, als Charles Rochussen, is 
de rcchterhand van Jan Eduard de Vries geweest. 
Niet weinig hebben Charles Rochussen en andere 
schilders hem bij het decoratieschilderen, het 
teekenen van costuums en groepeeringen, geholpen. 
Rochussen teekende zelfs de prenten voor de 
aanplakbiljetten, die zoo mooi zijn, dat gelukkige 
bezitters van enkele exemplaren, die voor geen 
goud van zich doen. Wat s,childers voor het toonee1 
zijn, heöben nog eens Bauer en Breitner bewezen 
bij het schilderen van het Mcor van Ibsen's «John 
Gabriel Borkmau en bij de levende beelden, bij 
de huwelijksfeesten van Koningin Wilhelmina. 
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Thans vormen schilders, schrijvers, dichters en 
geleerden geen kern meer in den stadsschouwburg; 
voor hen, die uitblonken in kunst en kennis, zijn 
thans abonnenten gekomen, vorm ende een zeer 
eigenaardig publiek, met overeenkomsten en afwij
kingen van hen, die op vrijbiljetten den schouw
burg bezoeken. De historische draad van het 
Amsterdamsche tooneel, is wat schouwburgbezoekers 
en omgeving betreft, verbroken; het bepaald Am
sterdamsche heeft er, uitgedaan, en is elders te 
vinden. 

* * * 
Zoo heeft zieh in den loop der jaren veel gewijzigd. 

Eene verandering, die tot groote waardeering 
stemt is: de vacantie! Dit voorrecht schatte men 
niet gering. Twee maanden geeft de Raad van 
Beheer der Koninklijke Vereeniging: Het Neder
landsch Tooneel, aan de tooneelisten, aan de hoo
gere en lagere beambten, vrij met behoud van de 
gehe eie wedde. De tooneelisten heb ben dan allen 
tijd en alle gelegenheid om te rusten en nieuwe 
krachten te garen, een reisje te doen of in de 
schoone gedeelten van eigen land te toeven, om 
verfrischt en versterkt op nieuw te beginnen. 
Waarlijk de tooneelisten der Kon. Ver. H. N. T. 
hebben groote reden tot dankbaarheid! 

Is half Juli in het land, dan vangt de Kon. 
Ver. H. N. T. langzaam aan met repeteeren om 
Augustus den stadsschouwburg te kunnen her
openen. Het reeds openen van den Stadsschouw
burg in de schoonste maand van het jaar, als 
alles vacantie geniet, heeft zijn reden in het be
ginsel, dat men in die dagen tijd heeft om reper
toire te maken j want is September in het land, 
dan vangen dra de voorstellingen in den Haag 
en de groote en kleine reizen aan, en geeft het 
gezelschap op de zeven dagen der week 13 a 14 
voorstellingen, alleen door splitsing van het geze!
schap mogelijk! 

Juli en Augustus bieden gelegenheid tot rustig 
studeeren. De vruchten er van heeft men kunnen 
waardeeren in de vier, schier alle welgeslaagde 
voorstellingen, meestal stukken van bizondere 
waarde, als: Ibsen's Steu'npilaren der Maat
schappfl; Sheridan's Lastertongen en Jules Le
maHre's De Massiere. Afwisseling met deze 
literaire werken schonk de goede vertooning van 
het .gezellige kluchtspel: Het Jubileum. 

Moge men, vooral bij de minder gelukkige ver
tooning van Lastertongen gegronde aanmerkingen 
hebben kunnen maken, de verzorging der voor
stellingen liet weinig te wensehen over. Opmerke
lijk is dat de tooneelisten in het burgerlijke tooneel
en blijspel het beste speelden, en in het fijnere 
Fransche en Engelsehe minder goed. 

De Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel is 
met de keuze van repertoire voor Augustus bizonder 
verstandig en keurig geweest. Gaat zij dit nieuwe 
speelgetijde in dien geest voort, dan zal het een 
lust zijn naar den Stadsschouwburg te gaan. 

R. 

TOONEEL-ECHOS. * * * * * * * * '" 
De bekende, vlotte romanschrijfster Clara Viebig, 

heeft aan het tooneel een «Einakter-Cyklus) ge
schonken. «Der Kampf um den Mann:t is het 
thema, door haar met variaties uitgesponnen. 
Clara Viebig's onderwerp, is onze romaneiere, 
Jonkvrouw Anna de Savornin Lohman, uit 't hart 
gegrepen. Clara Viebig en Anna Lohman zijn 
wars van mooidoenerij; conventioneele onwaar
heden zijn haar een gruwel. Beide schrijfsters 
onthullen met mannelijken durf, den alles be
heerschenden factor uit het leven der vrouw: 
Zieide. Een vrouw wil liefhebben, en zij smacht 
naar de verrukking geliefd te worden. 

Zij, die Clara Viebig's en Aqna Lohman's 
kloek-uitgesproken overtuiging ontveinzen, zijn 
geen echte vrouwen; zij maken zieh-zelf iets wijs, 
6f - missen den moed waar te zijn. 

Den 14 Juni j. I. is te Nürnberg in het Apollo
theater Clara Viebig's Einakter-Cyklus vertoond. 

Vier kleine drama's in een bedrijf; alle vier 
beheerscht door een-en-hetzelfde motief: het 
hunkeren der vrouw naar liefde des mans. 

« Een boerin" «Een toevlucht» «Mej: Fresch
bolzen:t en «Moeden hadden een onbetwist suc
ces, 011 danks het krasse van het eerste stukje, 
en het bijna «des Guten zu viel» van het geheel. 

cEen boerin» deed te Nürnberg haar intrede 
met een gevestigde reputatie. Het eerste stuk 
uit den «Einakter-Cyblus) was reeds dezen winter 
gunstig ontvangen te Dresden. 

Clara Viebig heeft als schrijfster van vlotte, 
boeiende romans sedert geruimen tijd haar sporen 
verdiend. Haar Coup d'essai.op dramatisch ge
bied, bleek een Coup de maltre. *) 

* * * 
Voor den aanstaanden winter wordt de mon

teering aangekondigd van een nieuw stuk van 
Edmond Rostand. De schrijver van ,la Samari
taine, Cyrano de Bergerac, 'I' Aiglon" en andere 
werken, begeeft zieh ditmaal op een geheel an der 
terrein. In zijn nieuwe, dramatische schepping: 
«Chan teclain zullen allerlei dieren en vogels aan 
het woord zijn. Edmond Rostand zegt, dat niet: 
cDe vogels van Aristophanes) hem op het denk
beeld gebracht hebben, zijn «Chanteclain te schrij
yen, maar zijn groote liefde voor het midden
eeuwsche dierenepos «Reinarde.' 

In c Chanteclain zal Coquelin een hondenrol 
vervullen. 

* * * 
Het stadje Goisern in Oostenrijk, bezit een 

merkwaardig dramaturg. De man heet Lamprecht, 
van beroep brievenbesteller; in zijn vrijen tijd 
repareert hij oude regenschennen en schrijft nieuwe 
stukken voor het tooneel. Een jaar geleden. bracht 
een onderwijzer uit Weenen, zijn vacantie-tijd door 
in Goisern, en maakte kennis met Lamprecht, den 
brievenbesteller. 

.. ) Drie dezer kleine drama's zijn den vorigen winter, reeds 
op zeer gelukkige wijze, te onzent vertoond door de Ned. 
Tooneelvereeniging. 
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Lamprecht, die het zuiver Duitsch niet machtig 
was, schreef zijn stukken in het dialect van zijn 
ge boortestad je. 

De onderwijzer gaf Lamprecht les in het Duitsch, 
en was verbluft over de genialiteit van zijn leer
ling, dien hij den bijnaam «PanteclinecOtH gaf. 

Lamprecht heeft verschillende stukjes in een 
bedrijf geschreven. Zijn jongste werk: «Der 
Feichtenhof» in drie bedrijven, is onlangs met 
succes te Weenen opgevoerd. In dit stuk vervulde 
Lamprecht de hoofdrol, en de auteur van «Feich
tenhoh bleek tevens een acteur van buitenge
wonen aanleg. 

* * * 
Bij den aanvang van het speelseizoen heeft de 

Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel 
Sheridan's werk: «The School for Scandah in 
Heeren's vertaling: cLastertongen», wederom op 
haar repertoire gebracht. 

«The School for Scandah werd den 8sten Mei' 
1777 het eerst te Londen opgevoerd. Onverflauwd 
bleef de goede roep die van Sheridan's machtige I 

satyre uitging. De 27-jarige auteur maakte zieh 
met dit werk naam en fortuin. Zoo groot bleef 
de belangstelling voor cLastertongen:. dat de 
penningmeester van Drury Lane schreef: cShe
ridan's werk smoort de nieuwe stukken.» 

In 1 778 was op een avond de recette van 
«Lastertongen:& honderd pond hooger dan de ont
vangst voor een Macbeth-vertooning. 

In 1779 stierf Garrick, de eerste acteur en Ma
nager Drury Lane. Sheridan leidde hem ten grave, 
had een eereplaats in den stoet, en schreef een 
rouwzang op den door hem zoo vereerden toonef'l
speier. In den loop van dit zelfde jaar verscheen 
Sheridan's laatste tooneelwerk: «De criticus of de 
repetitie van een treurspeb V66r zijn dertigste 
jaar sloot hij zijn dramatische loopbaan. Wel deed 
hij als bestuurder van Drury Lane, aldaar nog 
Pizarro opvoeren, dit was echter geen 'oorspron
kelijke arbeid maar een door hem vertaald en 
omgewerkt stuk van Kotzebue. 

In October 1780 nam de auteur van «Laster
tongen :t zitting in het Lagerhuis. In 1816 maakte 
de dood een eind aan het veelbewogen maat
schappelijk en woelig politiek leven van den 
56-jarigen Sheridan. 

* * * 
Reeds in 1870, schreef Marcellus Emants over 

de Passiespeien te Oberammergan, in Beieren. 
Sedert dien tijd, hebben wij reizende vrienden 

en bekenden hooren verteilen van de aangrijpend
schoone wijze waarop eenvoudige Beiersche boeren, 
boerinnen en handwerklieden, het lijden en sterven 
van den grooten N azareener vertolken. 

Zij, die de opvoering van de Passions-Spiele in 
het kleine Beiersehe plaatsje willen bijwonen, 
moeten lang van-te-voren werk maken, zich in 
Oberammergau of omstreken, logies te verschaffen. 

Dezen zomer hebben voor het eerst Passie
speIen plaats gehad te Nahcy, Een aldaar wonend 
geestelijke, genaamd Petit, schreef een tekst over 
dat gedeelte uit het leven van Jezus, dat begint 

bij zijn intocht te Jeruzalem, en eindigt bij zijn 
kruisdood op Golgotha. 

De abt Petit, richtte zich tot zijn mannelijke 
en vrouwelijke parochianen, die zich bereid ver
klaarden hun rollen on der zijn persoonlijke leiding 
in-te-studeeren. Een reuzen-arbeid. Meer dan 
vierhonderd-vijftig menschen, acteurs en figuranten, 
moesten in be'weging gebracht worden. Lang, 
moeilijk en afmattend waren de repetities. 

Het succes der Passie-spelen te Nancy, heeft 
de stoutste verwachtingen overtroffen. De arti
stieke leider, de abt Petit, en de gei'mproviseerde 
tooneelisten zagen hun nauwgezetheid voor de 
details, hun ijver, inspanning, zorgen en toewijding 
beloond, door de belangstelling en waardeering 
der toeschüuwers. 

* * * 
De eeuwige cirkelgang der dingen, openbaart 

zieh in onze dagen, ook in het komedie-spelen 
in de open-lucht, dat hand-over-hand toeneemt. 

Orange, in het Zuiden van Frankrijk, met zijn 
prachtige, Romeinsche bouwvallen, is niet meer 
uitsluitend in het bezit van zijn beroemd Amphi
theater, waar iederen zümer tooneelisten gere
cruteerd uit bekende fransche theaters, stukken 
opvoeren. 

In de onmiddellijke nabijheid van Parijs, te 
Champigny, is in een bosch met statige, eeuwen
oude boomen, een amphitheater verrezen, waarin 
drieduizend personen kunnen plaats nemen. Aan 
den franschen acteur, Albert Darmont, komt de eer 
toe, dit antieke theater tot stand te hebben gebracht. 

Voor de inwijding van het theater te Cham
pigny, is het nieuwe stuk van Josephin Peladan 
opgevoerd: «Serniramis) treurspel in drie bedrijven. 

De hoofdrol werd vervuld door Mevrouw Segond
Weber, door haar uiterlijk en door den metalen 
klank van haar heerlijk altgeluid gestempeid tot 
tragedienne. In haar costuum van Semiramis, 
vorstin van Ninive en Babylonie, is zij een impo
sante verschijning. Bij het klimmen ,der jaren, zal 
de nu nog jeugdige treurspel-speelster door haar 
sculpturalen bouw, en klassieke standen, door de 
somberte en diepte van haar stern, meer-en-meer 
doen denken aan Agar, met wie Sarah Bernhardt 
in haar jonge jaren zoo gaarne speelde, en met 
wie zij Coppee's «Le Passant» crei~erde op een 
wijze, die sensatie maakte in Parijs. 

Ook in ons land, hebben wij de bekoorlij~e en 
sympathieke Mevrouw Segond-Weber reeds eenige 
malen kunnen bewonderen. Niet het minst als 
Camille, in «Les Horaces» . ledereen die haar in 
deze rol gezien heeft, zal zieh haar «Impreca
tions) herinneren ; de doffe stem-dreiging waarmee 
zij inzet: «I~ome, unique objet de mon ressenti
ment» , en hoe deze onheilspellende omfloersdheid 
zieh baan-breekt, stijgt, en eindelijk uitschiet als 
verblindende bliksemflitsen; hoe furieachtig en 
verscheurend Mevrouw Segond-Weber's gelaat eu 
stem zijn, bij het gilleud wraak-schreeuwen: 

"Puisse je de mes yeux. y voir lomber la fondre. 
Voir ses maisons en cendre et SeS lanriers en pondre, 
Voir le dernier Romain, a son dernier soupir, 
Moi senle en eIre cause, et mourir de plaisir! ..... 
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Als Semiramis was Segond-Weber «d'une 
admirable majeste et qu'un sueces triomphal 
a recompensee de sa beaute, tragiqu(: et de son 
lyrisme eloquent.:) , 

De geestdrift waarmee S6miramis te Champigny 
is ontvangen, wordt voor een groot deel geweten 
aan het meeslepend spei van Segond-Weber, 
Paul Mounet, Lambert fils, Froment en Albert 
Darmont. 

Sar peladan. cornplimenteerde Mevrouw Segond
Weber over haar Semiramis-creatie. Voor den 
auteur, dien wij ook hier te lande' hebben ge
noten, den vreemdsoortigen schrijver, met een 
fantazie val Oostersche pracht en kleuren-weelde, 
was deze opvoering in de open-lucht een, kunst
uiting die hem buitengewoon bekoorde. Wanneer 
ik mij Sar Josephin Peladan denk, sprekend met 
zachte fluister-stem, en gebarend met Oostersche 
rustigheid, in een voor hem geknipt Champigny
decor, dan komt mij voor den geest Frans Net
cher's karakteristiek over Louis Coupcrus: ~Er 
was iets niet-werkelijks in zijn manier van zijn 
en voelen. Die tropische hitte, dat Oostersche 
divanluieren, zijn behoefte aan iets anders, wezen 
er toen reeds op dat zijn innerlijke aandrang, 
zijn temperament hem naar dingen deden zoeken 
buiten wat zijn dagelijksche omgeving hem geven 
kon. 

De litteratuur, die hem toen het meeste aan
trok, gaf daar ook al blijk van. Het liefst las 
hij schrijvers die uitmuntten door het e:x:quise 
verzorgen van hun taal, de verfijning hunncr ex
prcssies, die tot gemanieerdheid oversloeg, tot 
de taaldandy's. 

En onder de dichters waren het vooral zij, die 
een Orientalisch ti nt je aan hun werk geven, de 
menschen der uiterlijke pracht-beschrijvingen van 
Oostersche landen, van goud, zijde, edelgesteente, 
ruischende bossehen en blauwe hemelen, welke 
hem aanstonden". 

Wanneer zal de naam van onzen taal-virtuoos, 
van den genialen schrijver van eMajesteib, eWe
reldvrede», «Dionyzos:) roemvol geboekt worden 
in onze N ederlandsche dramaturgie? 

De Academie Fran<;aise herstelde haar lompheid 
tegenover Moliere, aan wien geen dauteuil» der 
onsterfelijkcn werd waardig gekeurd, omdat hij 
komediant was, door later Moliere's buste te plaat
sen in de vergaderzaal des Acadcmiciens en onder 
de buste deze woorden: « Rien ne manqua a sa 
gloire, il manqua a la notre» . 

Zal de N ederlandsche Tooneel-litteratt,mr die 
ook eenrnaal moeten getuigen van Louis Couperus? 

A S. K. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * * * * *, 
De Nederlandsche Tooneelvereeniging hceft in 

den zorner wel hier en daar voorstellingen ge
geven, maar toch gezorgd, dat, naar 't voorbeeld, 
der Kon. Vereeniging, ook hare leden eene be
hoorlijke vacantie hebben genoten, insgelijk met 
behoud van wedde. 

Zaterdag 2 September vangt zij ill den Hol-

landschen Schouwburg hare voorstellingen in het 
nieuwe seizoen aan, met: De groote Passie, blij
spei in 3 bedrijven van Raoul Auernheimer, ver
taald door J. c. V. d. Horst Jr., gevolgd doCV' In 
de Prakty'k, blijspel in ecn bedrijf door Marcellus 
Emants. 

De vermelding, dat de hr. M. J. Ternooy Apel 
de regie heeft, duidt aan, dat de regisseur Henri 
van Kuyk nog niet hersteld iso 

Zijn toestand heeft zich verergerd. Sedert enkele 
dagen is hij, ter verpleging, opgenomen in het 
ge sticht Meerenberg. 

* * * 
Het groote nieuws in de tooneelwereld te Am-

sterdam is het gaan van Louis Bouwmeester en 
gezelschap naar Indie. Tegen October hoopt hij 
te vertrekken. Voor dien tijd maakt hij een rond
reis door ons land om afscheid te nemen. Hij 
speelt een nieuvv stuk van jonkheer A. W. G. van 
Riemsdijk en Cyriel Buysse, getiteld: «Se non e 
vero!:t tooneelspel in 4 bcdrijven. Te Amsterdam 
geeft Louis Bouwmeester zijne afscheidsvoorstel
ling in den Stadsschouwburg en te 's Gravenhage 
in den Koninklijk Haagschen Schouwburg. 

* * * Na maanden werkens, na maandeg siuitens, is 
Vrijdag r September het geheel vernieuwde Grand
Thcatre A. van Lier geopend. Het theater is met 
zooveel overleg verbouwd en met zooveel smaak 
gestaffeerd, dat het een lust is er te zitten. 
«Amstel's Tooneelgezelschap onder leiding van 
Frits Bouwmeester en S. Frank treedt er dit· 
speelseizoen op. Als openingsstuk heeft het ge
geven: Mama Colibn', blsp. in 4 bedr. van Henry 
Bataille, vcrtaald door Arie van den Heuvel, den 
regisseur van dit gezelschap. MevfOuw Julia Van 
Lier-Cuypers vervulde de hoofd- en titelrol. 

* * * Het gezelschap G. Prot en Zoon heeft in den 
Frascati-schouwburg den gehe elen zomer door ge
speeld en steeds veel toeloop gehad. De leden 
van dit gezelschap hebben het voorrecht, dat de 
stukken er zeer lang, achter elkander, gespeeld 
worden, zoodat zij, behoudens repetitie, den ge
heelen dag vrij hebben, en dien kunnen beste den 
naar welgevallen. 

Een zware slag heeft een der beste leden van 
het gezelschap, den heer Kelly, getroffen. Weinig 
tijds na elkander heeft hij zijn eenigen zoon, 
en kort er na, zijne vrouw, door den dood verloren. 
Beiden zijn als tooneelisten verbonden geweest 
aan het gezelschap G. Prot en Zn. In de laatste 
jaren speelde zijne vrouw niet meer. KeHy staat 
nu gehecl alleen, zijn gezin is verbroken. 

* * * 
Het gezelschap Stoel en Sprce heeft in de 

zomermaanden We1l11g rust gekend. Op vele 
kermissen in ons land heeft het onder verbazend 
grooten toeloop -- Rotterdam uitgezonderd -
Spree's laatste tooneelwerk: Met een kwartie de 
7fJereld rOlld vertoand. 
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Dit gezelschap heeft dezen zomer tien jaar be
staan. De directie heeft het feit in kleinen kring, 
met alle tooneelisten, herdacht. 

K~ein begonnen, zonder brandkast, gedrukt door 
zorgen, hebben Stoe\ en Spree door den ernst 
en de goede verzorging hunner voorstellingen, 
door te werken in den geest van het echte Am
sterdamsche publiek, overwonnen, en door goed 
en zuinig beheer het zoo ver gebracht, dat de 
geheel vernieuwde schouwburg in de Plantage 
thans hun eigen dom iso 

Ook zij zullen weldra het winterseizoen openen 
en dan zeker, naar oud Amsterdamsche gewoonte, 
met een zoogenaamd Kermis- of Septemberstuk. 

* * * Een meuw operettengezelschap onder leiding 
van Saalborn ga at de luchtige en dartele kunst 
beoefenen in den schouwburg van het Paleis voor 
Volksvlijt. De openingsvoorstelling bestaat uit de 
vertooning der operette De Pompmajoor. 

* * * 
Henri de Vries trad Maandagavond met de 

«Jonge Jan» in den Coronet Schouwburg te Lon
den op en had als bij vorige gelegen heden hier 
veel succes. Aan het slot werd hij driemaal door 
geestdriftige toejuichingen teruggeroepen. Hij blijft 
de gansche ~eek da ar optreden, en vertrekt dan 
naar Liverpool, alwaar hij zijn reis door de pro
vincies aanvangt, achtereenvolgens in 15 der voor
naamste steden een week lang optredende. De 
onderhandelingen over zijn reis door Amerika 
.marcheeren goed, zooals hij mij Maandagavond 
mededeelde. Hij ontving zelfs een uitnoodiging 
van een bekend schouwburgagentschap om onder 
diens regeling alle staten van Amerika af te 
toeren. 

* * * Onder de historische gebouwen in Frankrijk, 
die zonder verlof der regeering niet mogen wor
den afgebroken of verbouwd, heeft de Fransche 
regeering opgenomen het landhuis op de helling 
van Meudon dat Armande Bejart, die de vrouw 
van Moliere geweest is, in 1676 kocht. Het is 
een zeer schilderachtig huis met lommerrijken tuin, 
dat een zeer goed denkbeeld geeft van een 17 de 

eeuwsch buitenhuis. 

* * * Examens Tooneelschool. 
Voor het toelatingsexamen voor de Tooneel

school meldden zich 29 adspiranten, van wie 17 
aan het- examen konden deelnemen, een dezer 
kwam niet op, terwijl aan een na-examen is toe
gestaan. Vijf adspiranten slaagden, drie werden 
voorwaardelijk toegelaten, terwijl een nog genees
kundig goedgekeurd moet worden. 

TERUGROEPINGEN * * >10 * * * * * 
AMSTERDAM, 12 Aug. 1905. 

Geachte Heer! 
Naar aanleiding van 't artikel «Het Terug

roepen~ in de laatste aflevering van het «Tooneei» 

is het mij aangenaam u te kunnen mededeelen, 
dat sinds 1893 de leden van ons gezelschap, die 
bij open doek geapplaudisseerd worden, niet terug
komen om daarvoor te danken. 

Ook zal het u misschien interesseeren te ver
nemen dat onder Max Grube's voortreffelijke lei
ding bij de jongste Festspeie te Düsseldorf noch 
in «den Carlos> noch in «Tell» de fouten begaan 
werden, die in het artikel «Zonden der Regie» 
(Tooneel No. 23) terecht werden gesignaleerd. 

Met beleefde groete 
Hoogachtend 

Uw Dr. 
A. V. D. HORST. 

RECTIFICATIE. * * * * * * * * * * 
Amice! 

«Ehre dem, dem Ehre gebührt!» 
Zooeven lees ik in «Het Tooneeh (No. 25), 

dat de artisten bij de voorstelling ter gelegenheid 
van het Tooneelverbond het verzoek zouden hebben 
ge da an om de gelden der voor hunne huldiging 
bestemde bloemen aan de pensioen-vereeniging 
af te staan. Het zijn echter niet de artisten van 
het Neder!. Tooneel geweest, die dit hebben ge
daan, maar die van de Nederl. Tooneelvereeniging 
bij gelegenheid van eene voorstelling voor de leden 
der Amsterd. afd. 

De pensioen-vereeniging mag zieh bij het mee
rendeel der artisten van het Nederl. Tooneel nog 
niet in zoo'n sympathie verheugen, dat we een 
dergelijke betuiging van instemming te wachten 
waren. 

Vriendschappelijk 
t.t. 

7 Aug. 1905· M. HORN. 

ADVERTENTIEN. 

A. SERNE & ZOON 
Oroeneburg~al 56, Amsterdam. 

MAGAZIfN VAN 

COSTUMES VOOR OPTOCHTEN, 
CARNAVAL, TOONEEL EN FEESTEN. 

prompte bediening. 
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Van alle kanten is de Kon. Vereeniging Het 
Nederlandsch Tooneellof toegezwaaid - niet alleen 
voor de keuze van het repertoire, waarmede zij 
het nieuwe seizoen heeft ingezet, maar vooral voor 
de zorg, waarmede de stukken zijn ingestudeerd. 
Het was een genot de voorstellingen bij te wonen 
en men kwam daarbij inderdaad onder den indruk 
van met een koninklijk gesubsidieerd theater te 
doen te 'heb ben ; met acteurs en actrices, die in 
de gelegenheid gesteid waren geweest hunne en 
hare rollen behoorlijk te overdenken en te memo
riseeren en met elkander te ... repeteeren. Straks, 
als het seizoen begint, is het daarmee natuurlijk 
gedaan en komen wij weer midden in het caboti
naat te zitten. Niet dat een spoorreisje en daarna 
een optreden elders, op zieh zelf beschouwd, zoo 
inspannend zijn zou - maar er komt over de 
menschen iets onrustigs, iets gejaagds en het 
optreden telkens op andere tooneelen, van andere 
afmeting, in siecht passend decor, is van een 
siechten invloed op den ernst, die den kunstenaar 
bij zijn werk moet bezielen. Hij gaat er een loopje 
mee nemen. Meermalen hebben wij het bijgewoond, 
hoe de omgeving, waarin zij hadden op te treden, 
op armzalig ingerichte, te kleine tooneelen, in 
provincie-stadjes, zonder vasten schouwburg, in 
nutszaaltjes met voor de gelegenheid ineengezette 
tooneelen, de kunstenaars verleidden aan 't morsen 
te gaan, den gek te scheren met de situaties - en 
hoe .. ergerlijk dit ook te aanschouwen was, het 
vond te zeer verklaring in de omstandigheden, dan 
dat men er hen in trouwe hard om vallen kon. Ik 
weet wel, dat als het reizen mocht worden afgeschaft 

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET -LEDEN VAN HET VERBOND 
.f 2.50 PER ]AARGANG V AN J 9 NUMMERS, FRANCO PER POST. 
VOOR BELGIß, INDIß EN HET VERDERB BUITENLAND.f 2.90. 

voor ons eerste Amsterdamsche gezelschap, daarmede 
. m~nige plaats des lands ontriefd zou worden van 

met spanning tegemoet geziene kunstavonden -
en wij zouden dat ook niet willen voorstaan. 
Maar tusschen het enkele malen optreden elders 
bijv., waar bloeiende afdeelingen vanhet Tooneel
verbond gevestigd zijn en men over een behoorlijk 
in gericht theater beschikt e.} het afsjouwen xan 
allerlei, stadjes voor kleine.,uitkoopjes", is onder
scheid. . W.aar een · bloeiende afdeeling van ', h~t 
Tooneelverbond gevestigd is - heeft men allicht 

. kans, dat ook de gelegenheid om tooneelvoorstel
' lingen te geven, niet beneden zelfs bescheiden 

eischen blijft en als de Kon. Vereeniging in deze 
met het Ned. Tooneelverbond zou willen samen
werken , door alleen daar optetreden, waar een 
afdeeling van dat verbond ,gevestigd is, sterk 
genoeg. om aan dat optreden, een behoorlijk 
milieu te waarborgen - zou zij haar eigen zaak 
behartigen. Want, dit zal men Mr. Van Hall niet 
kunnen ' tegensprekell: sinds het bestaan van de 
Tooneelschool- stichting van dat Verbond en door 
dat Verbond in stand gehouden -, is het tooneel 
van een beschaafder gehalte geworden. Genieen 
kan de school niet geven - maar wel kan , b.~t 
in menig an der opzicht het peil der tooneelspeel
kunst en van den tooneelspelersstand helpen ver
heffen en dat heeft zij gedaan. Den bloei van 
het Verbond in de hand werken, is dus bijdragen 
tot den bloei der School, door het haar mogelijk 
te maken zich beter voor haar taak in te richten 
en men stelt haar in staat om tengevolge van een 
van jaar tot jaar stijgend candidatental, strenger 
eischen te stellen aan de toelating, al hetwelk 
op stuk van zaken aan het tooneel zelf te stade 
komt. 

Men bewere niet, dat de Kon. Vereeniging die 
kleine uitkoopjes niet kan missen, aangezien zij 
hebb<:!n te vergoeden, wat op de exploitatie te 
Amsterdam wordt te kort gekoll1en. Beter ver
zorgde voorstellingen, zouden de faam der Ver
eeniging te Amsterdam zelf, in zulk een mate ver
hoogen, ook bij dat deel van het publiek, hetwelk nu 
van schouwburgbezoek zieh onthoudt, dat het tekort 
door een grooter toeloop in de plaats der vestiging, 
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In rUlme mate zou worden gedekt. Het publiek 
is heusch zoo onoordeelkundig niet, als wel eens 
de theaterdireeties denken en bespeurt drommels 
gauw, waar het beste wordt geleverd, het beste 
niet alleen in boeiende stukken, maar het beste 
ook in de uitvoering: samenspei, welk laatste de 
uitvoering voor een voornaam deel beheerscht. 

Lang uit te weiden over de uitvoering der 
stukken, die de thans verloopen eerste maand van 
het nieuwe seizoen zijn vertoond, op gevaar van 
in . herhaling te tn;den van wat in de dagbladpers 
eenstemmig reeds is geroemd, ligt niet in onze 
bedoeling. Eigenaardig en leerzaam voor diegenen, 
die de dagbladcritiek zoo gaarne tegenstrijdigheid 
verwijten, is, dat er omtrent het werkelijk goede 
schier nooit verschil van opinie bestaat ; wel amtrent 
het halfslachtige op dit punt. Daar hangt het 
oordeel dan dikwerf samen met de stemming van 
het oogenblik: de eene criticus kan niet over de 
schreef van het middelmatige heenkomen en keurt 
alles af - de andere, beter geluimd, van zachter 
aard, neemt het betrekkelijke voor lief en zoekt 
nag zooveel mogelijk te prijzen. In alle dingen 
iiet men hetzelfde gebe uren : ook ten aanzien van 
een halfslachtig boek, een middelmatig dine. Maar 
het voortrejfetyke, vindt maar een maatstaf: die 
van waardeering, bewondering! 

Over Lastertongen, dat niet in stijl isgespeeld 
vindt men elders in dit nommer een oordeel. Zij 
't ans vergund te loven, ten eerste de opvoering 
van Ibsen's tooneelspel: .De Steunpilaren der Maat
schappy: Het stuk staat aan den ,ingang eener 
nieuwe periode in Ibsen's kunst. Het is zijn eerste 
aanloop tegen wat hij in den mensch en in diens 
maaksel: de maatschappij, voortaanhet hevigst te 
lijf zal gaan: de leugen. En gelijk doorgaans 
bij zoo'n eersten aanloop: er wordt kracht bij 
verspild. De kampioen stoat rechts en links, wil 
alles tegelijk treffen. Het stuk is dientengevolge 
te vol geworden, het rammelt zeHs hier e.n daar, 
er zit alles in, wat wij in Ibsen's latere stukken 
terug vinden, in juister proporties tegenover het 
geheei, of als hoofdmoment naar voren gebracht 
en in 't volle licht gesteld. Gelijk in al zijn later 
werk, gaat in Steunpilaren de kracht uit van de 
vrouw. De vrouw gehouden buiten den maat
schappelijken strijd, buiten de jacht naar geld en 
aanzien, heeft het natuurinstinct, ter onderkenning 
van goed en kwaad, het zuiverst bewaard. In 
Dina Dorff hooren wij al de Wilde Eend klap
wieken, in de verhouding tusschen de echtgenooten 
Berniek. teekent zich de trage die af die ans in 
Nora zal worden ontvouwd. Martha Bernick is 
de duldende Hefde, die nooit zich zelve' zoekt, 
maar uit liefde het liefste afstaat. Ook in de 
typeering der bijpersonen; herkent men den 
Ibsen uit de latere stukken, de latere stukken, 
die echter dieper gaan, machtiger, indrukwek
kender zijn, omdat daarin Ibsen zich heeft weten 
los te maken van het bijzondere en aan de han
deling een symbolisch karakter' verleende. In 
Steunpilaren der M aatschappy' komt alles ten' 
slotte terecht. De leugen in Consul Bernick over
wint zieh zeH, onder den invloed van Lena Hesse! 

en men verlaat de komedie onder het besef, dat 
het met de verkankering der maatschappij door 
de leugen, nog niet zulk een vaart heeft genomen, 
als er zoo gemakkelijk weer de deugd, de waarheid, 
uit opbloeit en het bedrog, waarvan Consul Bernick 
heel zijn bestaan heeft opgebouwd, voor het scherm 
in de 4e aete zakt, 't0g zulk een edele kracht 
vindt, om zich op zoo schitterende wijze te reha
bilitateeren. Kortom, de toeschouwer gaat voldaan 
naar huis en kan zich rustig te slapen leggen. 
Hoe anders is dit reeds in het op ~teunpilar~n 
volgende stuk, in Nora! Hoe heeft hier het con
fEet in een op den schijn gebouwd -- niet uit 
wezenlijke zieleharmonie geboren, tot levenseenheid 
gekomen - huwelijk, algemeene beteekenis ge
kregen, door het niet in den alledaagschen zin 
opgevat bevredigend slot! Het heengaan van Nora 
opent een ruimte van nadenken, dat u geen rust 
laat en dwingt tot het houden van zelfgericht. 

,Dichten heisst ein Strafgericht über sich selber halten I' 

Dichten en ook nadichten, waartoe de drama's 
van Ibsen in zoo sterke mate opwekken. Bij Steun-. 
pilaren der Maatschappy' is het stuk uit, als het 
scherm gevallen is - bij Nora begint het pas 
werkelijk en het laat ans niet meer los. En-wie 
mij macht toevoegen, dat Ibsen zich heeft laten 
overhalen om juist aan Nora deze beteekenis te 
ontnemen, door er een tweede - zoogenaamd 
blij-einde - voor te schrijven, waaruit dan de 
slotsom te trekken ware, dat hij zeH zooveel niet 
hecht, juist aan wat wy zoo hoogelijk prijzen ~. 
dan antwoorden wij, dat Ibsen - ons inziens -
door te bezwijken voor den aandrang eener lieve 
aetrice in deze, eenvoudig blijk heeft gegeven van 
ook maar te zijn: een mensch in zwakheid geboren. 

De Steunpilaren wordt in een zeer goed ensemble 
vertoond. Deze lofspraak sluit natuurlijk geen 
verschil van meening uit omtrent de opvatting of 
de typeering van sommige rollen. Het type van 
een man als Consul Bernick bijv., die de heele 
wereld imponeert, door zijn schijn-degelijkheid, stel 
ik mij meer gesloten, minder opbruischend voor, 
dan het type dat Jan C. de Vos er aan geeft. 
Lena Hesse! vormt door haar verschijning - plot
seling uit de lucht komende vallen - toch al een 
scherpe tegenstelling in het ensemble en zou ik 
daarom minder schcl getypeerd willen zien, dan 
dit door Mevr. Mann geschiedt. Op een schilderij 
zou men zeggen, dat de figuur er wat uitvalt. 
Wat Jan C. de Vos betreft, deze, in enkele rollen soms 
superieure kunstenaar, is allicht geneigd tot scherpe 
karakteriseering - zoodat wel eens de tusschen
tinten ontbreken. En als het waar is, wat ik heb 
vernomen, dat in La Massiere het publiek zoo 
licht-Iachsch was, als de Vos zich op het tooneel 
bevond en bij toch niet komisch bedoeldescenes, 
dan moet ik dat toeschrijven aan de eigenaardig
heid van dezen acteur om de een of andere, wel 
ongetwijfe!d aanwezige karaktertrek in de voor te 
stellen figuur, lichtelijk aan te zetten. Zoo kan 
De Marege, de s6e jarige schilder, die smoorlijk 
is van zijn 2o-jarige leerlinge Juliette (smoorlijk 
verliefd is niet het juiste woord - maar enfin, 
hij heeft het toch geweldig beet), alleen aannemelijk 
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gemaakt en als een serieus mensch beschouwd wor
den, door in hem een groote mate van ha"ieviteit 
te veronderstellen. Anders zou zijn gevoel voor 
Juliette kortweg onuitstaanbaar, bespottelijk worden. 
Maar overdrijft men de uiting dier na"ieviteit, dan 
zullen de menschen er om gaan lachen. Bij de 
voorstelling, die ik van La Massiere heb bijgewoond, 
bleek De Vos zich zelf in deze te hebben herzien. 
Wel waren er enkele gansjes in de komedie, die 
t6ch op ongelegen tijden zaten te ginnegappen, 
maar dat gebeurt altoos en staat buiten de ver
antwoordelijkheid van den acteur. Kortom, ik vond 
De Vos in La Massiere uitmuntend. Trouwens, 
heel het stuk zat goed in elkaar wat de vertooning 
betreft, waartoe de dames Ch. Poolman, Rika 
Hopper en de heer Chrispijn het hare en hunne 
bijdroegen. Over de opvatting van de rol van 
Juliette, door Rika Hopper, heeft in de pers ver
schil bestaan. Ik, voor mij, heb haar niet te zwaar, 
niet te geposeerd gevonden. Zij moet toch 
een contrast vormen met de overige meisjes in 
het atelier, rechte spring-in'tvelds? Zij onderscheidt 
zich immers ook door haar talent en 't is juist het 
meer ernstige in heel haar wezen (is ze niet door 
en door eerbaar en volkomen bestand tegen de 
verleiding der groote stad?) krachtens haar opvoe
ding, en de zorgen die ze al vroeg gekend heeft, 
wat Man~~ge in haar aantrekt, het hem tenminste 
gemakkelijk maakt, zijn grijsheid tegenover haar 
te vergeten - zonder echter tot een ongeoor
loofde betrekking met haar te vervallen? La 
JIIIdssiere - massiere noemt men in de Parijsche 
schilderateliers de leerlinge, die, bij afwezigheid 
des meesters, op de overige leerlingen toezicht 
houdt en de teeken- en schilderbehoeften uitdeelt 
- is een interessant stuk van Jules Lema~tre, 
dat te Parijs veel succes heeft gehad en 't hier 
ook heeft. Een fatsoenlijk stuk bovendien. 

Het Jubilaeu1lZ ook bij de Kon. Vereeniging, is 
geen stuk om er lang over te praten, al zit er 
een deugdelijke kern in, die een minder posse
achtige behandeling waard zou zijn. Maar het stuk 
is nochtans wel onderhoudend en de vertooning is 
ook al weer te roemen. Schulze is er kostelijk in 

De Nederlandsche Tooneelvereeniging heeft haar 
seizoen geopend met een blijspel in 3 bedrijven: 
De /(roote Passie. Naar den geestigen dialoog te 
oordeelen, die de voorname verdienste uitmaakt 
van dit blijspel, zal de schrijver : Raoul Auernheimer 
eer zijn te rekenen tot den Oostenrijkschen stam, 
dan tot den Noord-Duitschen. En een Fransch 
auteur zou 't stuk allicht niet zoo fatsoenlijk hebben 
gehouden. Wij woonde de premiere bij. In latere 
voorstellingen zullen de samenspraken wel wat 
meer in toon zijn gebracht. Het tempo, waarin 
gesproken werd - bij zulk genre van stukken een 
gewichtig ding - had de juiste maat van vlugheid. 
De uitvoering deed een voor ons nieuwe actrice: 
mej. Ph. Belder, op den voorgrond treden. Zij 
maakte met de hh. Clous en Meunier de Tournee 
door Indie mede. Zij schijnt ons een groote aan
winst voor de Tooneelvereeniging en onderscheidde 
zich door haar in elk opzicht beschaafd (misschien 
een beet je geaffecteerd) spreken en speI, haar 

bevallige wijze van zieh te kleeden en te bewegen. 
Ook een nog zeer jonge actrice, mej. Tilly Lus, 
maakte een gunstigen indruk. 

Voor 't overige is als een belangrijk feit de 
openmg te memoreeren van het herbouwd en, wat 
couloirs en foyers betreft, vernieuwd theater Van 
Lier in de Amstelstraat. Het is nu ontegenzeggelijk 
de best ingerichte schouwburg van Amsterdam 
geworden voor het salonstuk. Of echter het tooneel
)gezelschap, onder directie van Frits Bouwmeester 
en S. Frank, dat in den nieuwen schouwburg zijn 
tenten heeft opgeslagen, van eene gewenschte 
samenstelling is voor de moderne comedie - is 
bij ons aan twijfel onderhevig. Het openingsstuk: 
Mama Colibri van Henri Bataille viel namelijk 
in de uitvoering gehe el uit den stijl van dit genre. 
De opvoering van het tweede stuk: Het Duel, het 
successtuk van het theatre Fran<;ais door Lavedan, 
dat klein bezet, verdeeld kon worden onder die 
leden van. het gezelschap, die minder uitsluitend 
dan de hh, F. Bouwmeester en Louis de Vries en 
mevr. Van Lier-Cuypers voor het zware melodrama
werk zijn aangelegd, was beter. Het stuk zelf 
trouwens is veel interessanter eil bleek - hoewel 
toch nog zwak vertolkt - zeer te voldoen. 

B. 

HET SPEL IN LASTERTONGEN.* * .. 
De Heer L. Simons Mz., het onlangs gekozen 

Raadslid voor Amsterdam, heeft de juiste kritiek 
op de vertooning van Lastertongen gegeven, op 
het te burgerlijke van alle tooneelspeelsters en 
van de meeste tooneelspelers, uitgezonderd de hee
ren Tourniaire, vader en zoon, en de heer Van 
Dommelen, hoewel hij - L. Simons Mz. - de 
vertooning niet bijwoonde. Men spreke hier niet 
van het wonderbare; Simons' gee<;tesoog ziet immer 
en overal! 

De heer Si mons namelijk heeft dezer dagen voor 
een verzameling Engelschen, Denen en Hollanders, 
wier reizen leeren en wier leeren reizen is, wier 
bootvaarten het oude.... jong en het dorre ...• 
groen mak'en, eene rede gehouden over het verschil 
van het Engelsehe en Hollandsehe wezen en karak
ter; daarbij - naar eigen zeggen - Rembrandt 
volgende in het op-een-punt alle licht te laten 
vallen, of, zooals Vondei zeer puntig van Rem
brandt zeide: het licht latende komen uit «dikke 
duisternisse:t. Hij stelde in het licht, dat de 
Engelsehe de belichaming van lijn en vormelijk
heid is, van het voeren van staat en van het 
toonen van voornaamheid; de Nederlander daaren
tegen een vijand van staat-voereu, en liefst levende 
in zijn gewone gedoe als gewone menschen. 

«Maar de Engelsehen :t - gelijk uitvoeriger is 
te lezen in zijne studies, uitgegeven bij F. Bohn, 
te Haarlern, - «maar de Engelsehen met hun 
vormelijkheid zijn ingeboren staatsievoerders. Zij 
houden er van, en ze gaat hun gemakkelijk af. 
Zoodra hun inkomen 't maar even veroorlooft, gaan 
ze hun staatsie-huishouding inrichten, liefst boven 
hun inkomen. Zij zelf en andere schatten hun 
waarde naar hun bediende-tal, hun woning en hun 
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levenswijs. Zij hebben 't gevoel niet mee te teIlen, 
zoo lang de dames niet gedecolleteerd, en de 
heeren niet zwartgerokt aan tafel komen. De 
zwarte rok is het eereteekeFl van hun maatschap
pelijke waardigheid; het is de vlag van hun re
spectabiIiteit, al moet die oök dikwijls een heel 
magere tafellading dekken. Met de dienstbode 
in eerbiedige stilte achter de tafel, de wenken 
va,.n mijnheer of mevroU\v afwachtend, voelen zij 
zich als voerden zij een hofhouding.> 

De Engelsehen zijn het Volk van de l~n, d. i. 
van den vorm. Zij zijn mans en vrouwen van 
«good form.> 

In de Engelsehe Maatschappij : het aristocratisch 
beginsel : de hoogeren stellen zieh hoog, en de 
lageren stellen hen hoog, omdat deze op hun beurt 
zieh tot die hoogte zoeken op te werken.) 

Mij dunkt, het Rembrandtieke licht, dat Simons 
op de Engelschen laat vallen, had bij de tooneelisten 
wonder kunnen werken, als zij dat licht gezocht 
en er zich -in gekoesterd hadden. Hun, bovenal 
heur speI zou dan den stempel der voornaamheid 
gedragen; hun en heur gebaaar een schoone lijn 
gevormd hebben, hun en heur zeggen tot eene 
welzeggenskunst geworden zijn. Daarom zij hun 
aUen aanbevolen de studie van den heer Simons 
alsnog te lezen en ter harte te nemen, om het 
onderscheid te begrijpen tusschen een Engelsch
man en een Hollander, en met dit karakterverschil 
hun spel en typeering van voordeel te doen zijn. 
Hoe begrijpelijk is het, dat ontwikkelde tooneel
kunstenaars als b.v. Corver en Jan Punt, die 
bovendien plaatsnijder was, de studie van land
en volkenkunde, voor de beoefening der tooneel· 
speelkunst, onontbeerlijk hebben geacht. 

Hadden de dames kennis genomen van Simons' 
scherpzinnige studie en duidelijke onderscheiding, 
ze zouden zich ein voornaamheid) van heur taak 
hebben gekweten en niet als Hollandsche keuken
meisjes, loslippig, hebben zitten konkelen, in stede 
op zeer voorname, op hoofsche wijze kwaad te 
zitten spreken en te lastt'ren, en de goede vor
men te betrachten. Met welk een bevalligheid 
zouden dan enkelen de ewitte herdersstah hebben 
gehanteerd, gelijk Mevrouw Holtrop van Gelder 
enkele malen vermocht, zij, die met juffrouw Emma 
Morel , ver boven de andere dames uitstak. 

Als de dames, speiende in Lastertongen, zich 
een schilderij . ven David Bles of Bakker Korf voor 
oogen hadden gesteid, zouden zij minder ben eden 
den eisch der hoofschheid zijn gebleven. Beide 
schilders hebben toevalIig schier denzelfden tijd, 
in welken Lastertonl{en speelt, gekozen, - een 
tijd, in welken, in kleeding en gemeubelte een 
groote bevalligheid en voornaamheid valt waar te 
nemen. En ... om aUes in eens te zeggen, zelfs 
een oppervlakkige lezing van het begin van het 
stuk zou duidelijk gemaakt hebben ; hoe gezegd, 
hoe gespeeld, en... hoe niet gezegd en niet 
gespeeld moet worden. 

Mevrouw Sneerwell zit er aan hare toilettafel. 
Zü is eene vrouw, die in haar vroegste jeugd 
door den giftigen steek van den laster gewond 
werd, en na dien tijd geen grooter vermaak 

kende dan anderen in opspra,.ak te brengen, ge
lijk menhet haar gedaan heeft. Zij houdt er 
een vertrouwde op na, een zekeren Snake die 
haar booze plannen helpt uitvoeren. Hij zit bij 

! haar en drinkt een kop chocolade. Op zichzelf 
al een schilderijtje, een Blesje of Bakker-Korfje. 

Mevrouw Sneerwell richt juist tot Snake het 
woord als de tooneelgordijnen opgenomen zijn. 

- Je zegt dus, Snake, dat al de berichten op
genomen zijn? 

- Alle mevrouw, en daar ik ze met een ver
draaide hand overgeschreven heb, kan geen mensch 
vermoeden van. waar ze gekomen zijn. 

- Heb je er voor gezorgd, dat de geschiedenis 
der intrigue van Mevrouw Brittle met kapitein 
Boxtall behoorlijk verbreid is? 

- Dat praatje is al zoo mooi aan den gang 
als men maar wenschen kan. Naar den gewonen 
loop der dingen, zou ik denken, dat het juffrouw 
Clackit binnen vier-en-twintig uur ter oore komen 
moet, en dan is, zooals u weet, het doel bereikt. 

- Ja, en juffrouw Clackit is niet onhandig, en 
heeft al vrij wat uit den weg gezet. 

- Dat heeft zij, mevrouw, en zij is altijd tame
lijk gelukkig geslaagd. Zoo ver mij bekend, heeft 
zij bewerkt, dat er zes huwelijken afgesprongen 
en drie zoons onrerfd zijn; verder is zij oorzaak 
van vier schakingen, van evenveel eenzame op
sluitingen, van negen echtscheidingenvan tafel 
en bed, en van twee volslagen echtscheidingen. 
Ja, ik heb dikwijls in de krant gezien, hoe zij 
een .t~te-a-tete be werkte tusschen partijen, die 
elkaar vroeger misschien nooit van hun leven 
gezien hadden. 

- Zij is zeker niet onhal1dig, maar de manier, 
waaroj> Zl] te werk J[aat zS ioch wal ruw. 

- Dat is waar. Haar plan is gewoonlijk goed, 
zij heeft een rappe tong en is niet gauw verlegen, 
maar zfi kleurt haar verhalen wat te sterk tn 
stelt de zaken wel wat overdreven voor. Zy' mist 
die keurige toespelingen, dz'e U, mev1'OUW, eigen 
zyn, en zy' heift ook niet dzen slag om zoo ncges 
klezne steken on der water te geven. 

Hier is de sleutel van het speI. Het ruzue, het 
g1'ove moet vermeden, het keu1'ige, hd nette be
tracht. Keurig en netjes is mevr. Sneerwel, zij 
is een hoofdpersoon, zij wordt er om geprezen; -
juffrouw Clackit is grof en ruw; zij wordt er voor 
gelaakt, zij verschijnt zelfs niet ten tooneele . 

Het geheeie blijspel Lasfrortongm is en blijft in 
den goeden toon, blijft hoofsch en vormelijk, ze Hs 
in het tooneel met Mozes den woekeraar, en fijn 
boven mate. 

Lastertongen kan men lezen en herlezen, zien 
en nog eens zien, en er telkens fijner genot bij 
smaken, en het menschkundige en humoristische 
bij iedere bladzijde, bij ieder gespeeld tooneel 
beter begrijpend. Lastertongen is een kunstwerk 
naar het leven. Op menige plaats heeft Sheridan 
zelf voor model gezeten, of uit den rijken 
schat der ervaringen van zijn fel bewogen leven 
geput. 

Het buitengewone van Sheridan blijkt vooral in 
het tooneel, waar Charles, een der hoofdpersonen, 
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de konterfeitseis zijner voorouders verkoopt. Al 
die oude heeren uit vroeger eeuw zijn hem niets, 
hij heeft hen niet gekend; maar de beeltenis van 
den oom, den man, dien hij nog gekend heeft, en 
dien hij in Amerika gelooft, en welke, in waarheid, 
in den schijn van geldschieter voor hem staat, wil 
hij niet verkoopen, tegen welke som ook, - voor 
dien man gevoelt hij iets, hij leeft voor hem. 

Soms waant men in Charles eene verheerlijking 
van Sheridan zelf te zien, om te ·Iaten uitkomen, 
dat luchthartigen lang niet de slechtste menschen 
zijn. Want een zekere luchthartigheid is voar Sheri
dan, den eens gevierde, in geheel Engeland, de 
vloek van zijn leven, zijn ondergang geworden. 
Henri Taine heeft dit treffelijkverhaald. 

Sheridan ontbrak niets, - zegt Taine. - Bij 
zijn eerste optreden reeds had hij zonder schijn
bare inspanning zijn volle hoogte bereikt, gelijk 
een vorst, die zich slechts behoeft te vertoonen 
om aanstonds de plaats te vinden, die hem toe
komt. Zoowel op het gebied der politiek als op 
dat der Letterkunde, stijgt hij met ongeziene 
vluch~ en schijnt hij een plaats te verwerven 
onder de eerste sterren aan den hemel van zijn 
tijd. De onaanzienlijke, onbekende jongeling, 
die een onbeduidende vertallng leverde van een 
Grieksch sophist; de twintigjarige avonturier, die 
zonder vooruitzicht en meestal met ledige zakken 
door de straten van Bath rondslenterde, won het 
hart van de meest bewonderde en schoonste musi
cienne dier dagen, schaakte ·haar ten spijt van 
tien aanbidders die rijk waren of op adellijke titels 
konden bogen, bepleitte zijn zaak in een. duel en 
zag. zieh op eens het voorwerp van de algemeene 
nieuwsgierigheid en belangstelling. Van nu aan 
wachtte hem een gelukkige toekomst. 

De voortbrengselen van zijn genie werden met 
de meeste toejuiching ontvangen; hij werd mede
eigenaar van een grooten schouwburg te Londen, 
wist zich schier zonder middelen van bestaan den 
gelukkigsten en voordeeligsten uitslag te ver
zekeren, sleet zijne dagen in de aangenaamste 
genietingen die de samenleving en de familie
kring hem konden aanbieden, en dat alles te 
midden van ieders bewondering en bijval. Steeds 
naar hooger doel strevende, zag hij zich vervol
gens een plaats iu het Lagerhuis aangewezen, 
verwierf zieh daar een rang onder de eerste rede
naars, werd de tegenstander van Pit, de aanklager 
van Warren Hastings, de onwrikbare steun van 
Fox, en hield met glansrijk gevolg, en toch met 
.smettelooze onbaatzuchtigheid, tot den laatsten 
oogenblik den standaard der vrijzinnige staatkunde 
omhoog; zelfs de erfgenaam van den troon rekende 
hem onder zijn vertrouwde vrienden. 

Tegenover de dagen van geluk staan echter 
dagen van rampspoed en bitterheid, aan het einde 
zijns levens. Hij verloor zijn plaats in het Parle
ment; de schuldvorderingen hoopten zich op; zijn 
schouwburg werd in de asch gele gd ; de deur
waarders vervolgden den grijsaard en namen be
zit van zijn huis. Aan het bed van den stervende 
verscheen de gevolgmachtigde van het gerecht 
om hem in zijn dekens weg te voeren. Slechts 
de waarschuwing van den geneesheer, dat de 

ongelukkige onder weg den laatsten adem zou 
uitblazen, verhinderde de volvoering van den last. 
En zie, welk een zonderling contrast : deurwaarders 
stonden aan zijn sterfbed, maar ..... t",;ee broeders 
van den koning, hertogen, graven, bisschoppen 
en de eerste lords van Engeland waren bereid 
om zijn lijkbaar te dragen of te volgen. 

J. H. R. 

ROTTERDAMSCHE KRON lEK. • 1/1 ,. 

12 September 1905. 

Vanavond hebben we de wintercampagne ge
opend ten overstaan van een Duitsch blijspel van 
Hugo Lublinger en een lever de rideau van Jo 
van Sloten - "Een kritieke dag" en "Asschepoes." 

Een genoegelijke avond geweest. Er zijn onbe
duidender levers de rideau en goediger Duitsche 
blijspelen met minder kleur en Reur vertoond dan 
die van vanavond. Het was onderhoudend. In 
het tweede bedrijf hebben . we, om de eindeloosheid 
der daar gevoerde dialogen te ontgaan, wel eens 
een paar malen aReiding gezocht in het teIlen 
van de vele stoelen, fauteuils en canape's, die de 
drie ineenloopende karners ten tooneele met al de 
gezelligheid van een verkoophuis vulden, maar we 
hebben 't nooit verder gebracht dan twee en 
twintig - dan werden we wel weer naar 't ver
loop der historie benieuwd. Het eerste en denle 
bedrijf, korter en levendiger, behoefden die aRei
ding niet. 

Jo van Sloten's lever de rideau is er al een 
uit de oude doos .. Vergissen we ons niet, dan. 
hebben Legras en Haspels 't indertijd in een paar 
seizoenen, toen ongeveer iedere voorstelling met 
zoo'n v66r-half-negendingske begon, meermalen 
vertoond, tot genoegen van 't publiek. Voor van
daag leek 't wel zeer bejaard. 't Plezier in een 
ouwevrouwtjes gedoe van een ingenuetje met los
hangend haar, kan, nu ingenue's ter ziele zijn, 
moeielijk meer zoo gul wezen als voorheen. Toch 
werd er herhaaldelijk genoegen betuigd in 't wat 
druk speI van juffrouw Van Waning Bolt aan wie, 
na de gr66te scene, zelfs een applaus bij open 
doek ten deel viel. De degelijke liefdespreek tus
schen mevrouw De Jong en den heer Vcrvoorn, 
die er op volgde, werd erbij geaccepteerd. 

Om half negen kon toen het groote stuk beginnen. 
"De kritieke dag" is een kleine etmaal in het 

leven van den letterkundige Frans Wolfrat (Tar
taud) en zijn vrouw Helene (Marie van Eysden). 
Die twee hebben er in hun weelderig huis op los 
geleefd - in vier maanden het jaargeld verteerend 
dat de bankier-schoonvader (Alex Faassenl hun had 
toegelegd, maar vandaag heeft papa verklaard, 
onherroepelijk, dat hij geen cent meer geeft. Dan 
hebben ze een uur of wat lang, den angst en de 
misere van ten bankierskantore teruggezonden 
nota's, van gemaan van beertjes, van letterkundige 
verkochtheid aan den uitgever, zelfs van een ter 
gelegenheid ondernomen verleidingsbedoeling .van 
een snood huis-vriend (Henri MorrienL Doch alles 
komt terecht. Een deus-ex-machina (Poolman), de 
compagnon van den barren vader, leidt handig en 
wel willend, een weinig geestig zelfs, zoowel de 
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bedreiging als de zorgen af, en het jonge paar 
heeft in dezen kritieken dag veel geleerd. 

Dan is er nog een zusje van mevrouw (Else 
Mauhs), aan wie de huisvriend zijn lagen legt, 
maar een jong fabrikant, met hart en ziel man 
van zaken en tevens dichter, sehrijver van een 
drama, een hoog-aangelegde, die zijn genegenheid 
"op de manier van Goethe" weet te verklaren 
(de heer Vervoorn), redt haar en wint het meiske 
voor zieh. 

Dit is de kern van het blije spei, dat verleven
digd wordt door een tweede vrouwelijke deus-ex
machina (mevrouw van Kerekhoven), een fabri
kanten-echtpaar uit Sagan (de heer Vroolijk en 
mevrouw Coelingh) en een meid-huishoudster 
(mevrouw Kley). 

Behalve dan in 't te lange tweede bedrijf, heeft 
het bijna voortdurend genoegen gegeven. Met de 
onwaarsehijnlijkheid van die al maar gaanden en 
komenden man in het huis des letterkundigen 
echtpaars, waar een toevallig aanwezige zoo maar 
dadelijk de gastheer kon speien; van de zware 
verleidingsbedoeling, die zieh sleehts een half uur 
gunt, en zoo nog meer, - met al die onwaarschijn
lijkheid, neemt men 't maar niet zoo nauw, en 
de kleurige vertooning, waarin vooral mevrouw 
Poolman, mevrouw Van Eysden, Else Mauhs en 
Vervoorn uitmuntten, had dezen eersten avand 
veel succes. 

Opmerkelijk was het debuut bij dit gezelschap 
van den heer" Vervoorn. Hij is er beslist een aan
winst. Bij Brondgeest hebben we hem herhaaldelijk 
in moeielijk werk zeer gewaardeerd. Hier trad hij 
vanavond dadelijk op den voorgrond; zijn rustig 
welverzorgd en goed-begrepen spei en zijn zeer 
mooi orgaan trokken sympathieke belangstelling. 
In dezen oud-Ieerling van de Tooneelsehool is de 
aanleg voor een zeer voortreffelijk acteur dre, 66k 
in jonge rollen, bij dit ensemble zieh gunstig zal 
kunnen ontwikkelen. 

Ofsehoon 't in een vertooning van een Duitseh 
blijspel niet zoo heel veel ter zake deed, mag, in 
verband met wat nog vo)gen kan in 't pas be
gonnen seizoen, ten slotte wel gewezen op de 
noodzakelijkheid, dat de zinnen in den dialoog wat 
meer verzorgd worden. 't Kan aan de vertalers 
liggen, maar we hoorden ze ook in oorspronkelijke 
stukken waar ze niet gesehreven waren - enkelen 
acteurs hier liggen ze in den mond bestorven -
zinnen als: "daar u het dan verlangt, zoo zal ik 
het u zeggen." Dat zegt men niet. Die malle 
daar's en zoo's met den on-Hollandschen zin, die 
er aan vastzit, hoart men in de Aert van N es
straat telkens. Da's jammer, omdat overigens de 
dialogen in beschaafder HolJandseh worden ge
voerd dan, op een enkele uitzondering na, op een 
tooneel elders. 

D. 

LOUIS BOUWMEESTER. en zijn gezelschap voor IndilS. 

Van links naar rechts, voorste rij: Mevr. Smits-Grader. Mej. Mary Beekman. Mej. Braakensiek. Louis Bouwmeester. 
Mej. Henriette Verschuur. Cecile Carelsen. - Achterste rij: Jan Buderman. Cor. Smits. Arnoldi. Brongers. Louis 
Bouwmeester Jr. Kimme!. Raphael Bouwmeester. Piet Brom. Steenbergen. Vis (2de Administrateur). - Het gezelschap, 
dat de volgende maand de reis naar Indie onderneemt, bestaat uit r8 Jeden; twee ontbreken er op onze foto - de heeren 

DulJe en Bille (Iste Administrateur). 
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AAN BESTUURDEREN VAN REDERIJ
KERSKAMERS EN LETTERLIEVENDE 
VEREENIGINGEN. * * * * * * * * * 

De uitgever, Pieter D' Hondt, te Brussel, ver
zoekt Bestuurderen van Rederijkerskamers of van 
Letterlievende . Vereenigingen, hem antwoord te 
geven op de volgende vragen: 

N aam der Maatschappen, Kamer of Vereenz"
gz'ng; - Zz'nspreuk; ~ Waar geves#gd; .
Huidzg Bestuur,. - Süchter __ - Jaar der Stzch
#ng; - Is uwe M.aatschapp~; Kamer 0/ Ver.
eenzging, de voortzettzng eener vroegere f! - B ezzt 
g~' een Vaandel, Blazoen oj Guldenboe~.'i! (Be
schri/vzng, of - zoo noodzg - teekenzng). -
Volgt uwe MaatschappiJ, V.ereenigz"ng 01 K~me,,: 
oude gebrut"ken (overleverzngen).p - Bezzt zy 
oude muziekstukken, lz"ederen, tooneelstukken 01 
oorkonden.'i! - Hebt g~' oude juweelen (Konings
keten, M edaz"lles, enz. enz.).f) -- De prr!iz~n, door 
de Maatschappy oehaald,' - Is er een fed, waar
aan g~' houdt (hecht), dat vermeid worde.'i! 

In een open brief licht de heer Pieter D' Hondt 
het doel dez er vragen toe: 

Binnen kort geef ik een werk uit: "Rederijkers
feesten en Ommegangen in vroegere eeuwen." 

Het Eerste o-edeelte van dit boek is gewijd 
aan de algeme~ne Geschiedenis der Rederijkers
karners: oorsprong, doel, werking en nut; - het 
Tweede gedeelte zal bevatten: Rederijkersfeesten; 
Ommegangen; LandjuweeIen; Haagspelen ; enz. 
enz. - het Derde gedeelte zal geven eene beknopte 
beschtijvingder oudste nog bestaande Rederijkers
kamers. Met toevoeging van een lijst - zoo 
mogelijk met beschrijving -::- van al ~e. heden
daagsche tooneel-maatschappIJen, Vereemgmgenen 
Rederijkerskamers. . . 

Dit werk zal met vele teekemngen versierd 
worden, kan het, met gekleurde. 

Om het zoo volledig mogelijk te maken, wenscht 
de heer Pieter D' Hondt ook de Rederijkerskamers 
en Letterlievende Vereenigingen in Noord~Neder
land een ruime plaats in zijn werk te geven. 
Best~urderen van Karners of Vereenigingen lullen 
dus een goed werk doen als zij den uitgever Pieter 
D' Hondt, Koolmarkt 57, Brussel antwoord zenden 
0p' zijne vragen. 

NIEUWE UITGAVEN. * * * * * * .. 

Het te Antwerpen verschijnend tijdschrift Lucifer, 
voor tooneel, Letterkunde enz., heeft bij zijn 
5den jaargang, zich in een nieu~ kleed gesto~.en 
en zijn omvang belangrijk lIitg~breld . Het verschlJnt 
voortaan om de 14 dagen, 1. p. van elke week . 
Het is benijdenswaard, hoe goed onze Vlaamsche 
broeders de kunst verstaan, zoo'n uitgaaf een 
moDi verzorgd uiterlijk en de midde1en beschik
baar vinden, het zulk een omvang te geven. 
Druk, verluchting, mooi uitgeyoer~e portret~en, 
alles getuigt van goeden smaak en rUlme opvattmg. 
Ook aan de kunstbeweging in N.-Nederland zal 
in het tijdschrift - voortaan - de noodige aan-

dacht worden geschonken. Wij wenschen den 
leider Jan Bruylants Jz. en - bekend tooneel
schrijver, auteur o. a. in het in Vlaanderenland 
zooveel beroering gewekt hebbende drama: Een 
Herder - en de uitgevers G. J. en E. Janssens te 
Ant~erpen, veel voorspoed toe op hunne on der
nemmg. 

DE MISLUKTE DONDERSLAG * * * 
In de «Morwitz" -opera te Berlijn, had verleden 

jaar het volgende komische vooryal plaats. Als 
regisseur fungeerde bij een opvoenng van Ober0o, 
de bekende bassist Carlhof. Om geheel zeker te 
zijn , dat in de 2e acte, bij het onweer, d.~ donder
slag precies op tijd zou kamen, sprak h1J af, den
gene, die in hoogere sfeeren, den donderslag moest 
c bewerkstelligen», te waarschuwen door een ruk 
aan een koord, dat gezegde dondergod in ver
binding stelde met hem, den regisseur b~.neden. 
Beiden meenden nu absoluut zeker te zlJn, dat 
alles zou kloppen. Nietwaar, een electrisch schellet je, 
ter waarschuwing, of welk an der middel ook, zou 
kunnen falen - een ruk aan het koord, dat de 
regisseur zeH in de hand hield, kon zijn uitwerking 
te bestem der oogenblikke nooit missen! Het 
bewuste moment kwam en Carlhof trok met kracht 
aan het touw - cle donderslag bleef echter uit. 
Toen nog een ruk , met verdubbelde kracht in 
woede gegeven .,-- maar zonde~ resultaa~: ~erst 
veel later - nadat in de muziek het bJdsbp al 
lang verloopen was en er juis~. een pianissimo 
inhad, hoorde men den vervaarllJken donderslag, 
zoodat de menschen van schrik opsprongen. Men 
behoeft niet te vragen of de regisseur uit zijn 
humeur was -- maar zijn gewoonte getrou~, ?m 
in het onveranderlijke te berusten, nam hl] zlCh 
voor, eerst den volgenden morgen de oorzaak van 
het gebeurde na te speuren. Des anderen daags 
verscheen de schuldige bedremmeld op het bureau. 
Met barsche stern voor zijn domheid ter verant
woording geroepen, antwoo~dde de in ge~reke ~e
bleven Jupiter tonans - die zich als een klem, sc~nt?l 
kereltje ontpopte: «Ja, ziet. u, voor de secuntelt 
had ik het touw om mijn m1ddel geknoopt, maar 
u rukte met zooveel kracht, dat ik van de sokken 
viel en juist toen ik weer wau opstaan, kW<l:m e.: 
weer een ruk, nog heviger dan de .eerste, dIe ~IJ 
opnieuw van de been trok. Ten emde raad, nep 
ik mijn kameraad toe, den donderslag te geven, 
maar natuurlijk kwam hij te laat.> 

De zaak komt eerst in het ware licht, als' men 
er rekening mee houdt, dat Carlhof een .boom van 
een kerel is, wiens ruk aan het koord mderdaad 
wel wat al te forsch zal zijn uitgevallen voor het 
kleine kereltje, dat er zich aan had vastgeknoopt. 

'" '" * * CORRESPONDENTIE '" '" '" * 
C. v. d. V. te M. Artikelen in dien geest zullen 

ons ongetwijfeld welkom zijn. 

B. Volgend nummer. 
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SE NON E VERO. * * * * * * * * 
Alle schuld wreekt zich - reeds op aarde, zoude 

de schrijvers van dit over 't algemeen met weinig 
sympathie besproken tooneelspel, waarmede Louis 
Bouwrneester zijn afscheid-tournee door ons land 
doet, als motto hebben kunnen kiezen. 

Het is nu - 27 dezer - ook te Amsterdam 
gespeeld en de getuigenis moet ook uit mijn pen, 
dat dit stuk gelijk staat met een dramatische ver~ 

,gissing. 
Alle schuld wreekt zieh - ook aan den tooneel

schrijver, die een verkeerd uitgangspunt tot opzet 
van zijn drama kiest en in zijn zelfverblinding bij 
zijn eenmaal gemaakte vergissing volhardt. 

De opzet van het stuk was daarom verkeerd, 
omdat het reeds in het eerste bedrijf, voor ieder 
voelbaar van zijn kracht tot voortschrijding be
roofd wordt. Het loopt dood. Hoewel het in 't 
algemeen genomen, gevaarlijk zou zijn de on der
werpen, die den dichter ter behandeling ten dienste 
staan, te nummeren, in hokjes te verdeelen, te 
zeggen dit is een onderwerp dat de behandeling 
in' een drama vraagt, dat een, hetwelk zieh meer 
leent voor een roman - er is toch voor voor 
die genre-verdeeling wel gründ. In't algemeen 
onderseheidt zieh het drama van den roman, hierin , 
dat de held in den laatsten een meer passief ka
rakter draagt, dan in het eerste. Drama is han
deling en als nu een tooneelsehrijver zijn held 
plaatst in een toestand, waaruit voor hem, in welk 
een mate hij zieh ook weert, geen uitweg is, dan 
heeft hij zieh zijn taak, zooal niet onmogelijk, dan 
toch hoogst moeilijk gemaakt. Ik kan mij daar
entegen begrijpen, dat een romansehrijver het 
onderwerp ui' Se non e vero kiezende, in de 
wroeging van ",,~n held. in de uitrafeling van zijn 

gemoedstoestand, de stof vindt voor een belang
wekkende psychologische studie: 

Voor den schilder Henri Castro, die vader van 
een onechten zoon, tot de ontdekking komt dat 
die zoon - van zijn afkomst niets wetende -
zijn dochter be mint en door haar medebemind 
wordt, is -..,. zooals het geval door de hh. van 
Riemsdijk en Buysse is gesteid .- geen uitkomst 
denkbaar en wij zien den vader dan ook 3 acten 
lang worstelen met zijn eigenliefde, die hem belet 
de verhouding, waarin Dora tot Jacques staat, 
te openbaren. Eerst als het te laat is en :tijn 
dochter, de geheimzinnige tegenwerking van haar 
huwelijk met lacques, besterft, weet hij zich zeH 
te overwinnen en bekent hij het geheim, dat hem 
foltert. Drie acten :ang zien wij hem in de ijzeren 
kooi, waarin hij "rijwillig zieh opsluit, tegen de 
tralies springen, onwillig het deurtje te openen, 
waardoor hij aan zijn gevangenis kan ontsnappen. 
Dat is zeer vermoeiend te aanschouwen en om 
de situatie gedurende drie ades mogelijk te 
makken, hebben de schrijvers Castro moeten om
ringen door een <tantal menschen: zijn vrouw, 
zijn twee dochters, den onechten zoon, zonder 
intuitieve kracht en zonder kracht van initiatief 
en die dus niets beters weten te doen, dan te 
lamenteeren, onder den druk, dien de voor hen 

-onverklaarbaren houding van het hoofd van het 
gezin over hen brengt. De schrijvers hadden in 
dezen geen keuze, de eene fout sleepte de andere 
mede. Immers, als - hetzij de onechte zoon, 
hetzij Dora - of wie ook uit de omgeving -
minder passief van nature waren voorgesteld, 
zouden zij zieh niet hebben onderworpen aan wat 
zij niet anders kunnen houden dan VOor een dwaas 
vooroordeel in Castro. Zij toch kennen geen an der 
motief voor Castro's optreden, dan de afschuw, 
om zijn dochter te laten trouwen met een jongen 
van on echte geboorte; een jongen, dien hij - nota 
bene - om zijn talent vereert, als zijn liefste 
leerling behandelt, in zijn huis heeft opgenornen -
maar de hand zijner dochter onwaardig acht, 
alleen. .. omdat hij een oneehte zoon is! Ik 
herhaal, als er eenige fut had gezeten in Jacques 
of Dora, zouden zij zich zoomaar niet tot offer 
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hebben doen maken van het in een man als 
Castro, volkomen onverklaarbaar vooroordeel, dat 
hij als motief voor zijn weigering geeft en zij 
zouden tegen zulk een vader - krachtens hun 
onweerstaanbaren liefdesdrang - in opstand zijn 
gekomen .... 

Indien dan ook het speI van Cor. Smits - als 
Jacques Daal - ons zoo koel vooakomt, zoo 
temperamentloos, dan kan deze jonge acteur (met 
zijn beschaafd voorkomen) zich verantwoorden 
door een beroep op het lamlendige van de figuur, 
gelijk de schrijvers die hebben geteekend, jour 
le besoin de la cause. Kortom, waar een tooneel
spei gedragen wordt door een aantal personen, 
die te voren door de auteurs veroordeeld waren 
geen temperament te mogen hebben, als conditio 
sine qua non om de gekozen stof in haar uit· 
werking over vier bedrijven te kunnen verdeelen
is het geheim verklaard van den weinige drama
tischen voortgang in het stuk en de luttele be
langstelling, die de vertooning wekt. Terecht 
schrijft dan ook de heer Lapidoth in de Nieuwe 
Courant. 

»Daar wij terstond begrijpen wie Jaques Daal 
is hooren wij al het" gelamenteer tamelijk kalm 
aan: Min of meer ongeduldig zitten wij, te wachten 
tot hij er in het vierde bedrijf dat einde aan 
maakt, dat wij allen voorzien en waarmee het stuk 
in 't eerste, tweede en derde bedrijf ook best had 
kunnen eind!gen. Ja, ware het gegeven in een 
geconcentreerd klein drama van een bedrijf ver
werkt, zeker had het dan meer getroffen dan nu ... " 

Dat het publiek - althans te Amsterdam -
de vier bedrijven toch zonder merkbare teekenen 
van vermoeidheid - ziet afspelen, zal wel voor 
het eene deel te verklaren zijn in het karakter 
der voorstelling, ten afscheid van een hoogvereerd 
kunstenaar en ten tweede door de de werkeIijk 
superieure praestatie van dien kunstenaar Hij 
heeft met een meesterlijke zelfbeheersching ge
speeld, met groote soberheid en het is hem gelukt 
in de eentonigheid van de rol toch afwisseling te 
brengen. 1) In mej. Verschuur - Dora - schuilt 
wel een actrice, naar 't ons toeschijnt. Daar is 
klank in de stern en zij heeft, geloof ik, gevoeI. 
Maar ook haar rol was zeer ondankbaar, van het 
begin .tot het einde larmoyant. 

Er was iets zeer weemoedigs in, Bouwmeester 
- als afscheid - het tooneel te zien betreden, 
dat hij nimmer had moeten verlaten. Want
wat ,vulde hij de ruimte reeds dadelijk bij zijn 
opkomst, met zijn persoonlijkheid. Zijn afscheiding 
van de Kon. Vereeniging heeft in den dagelijkschen 
loop der dingen geen verandering gebracht. De 
wereid draait, gelijk te voren en de voorstellingen 
van het Nederl. Tooneel gaan hun gewonen gang 
en hebben niet minder sucd:s dan vroeger. Maar 
toch, toen wij Bouwmeester Woensdagavond op 
het tooneel van den Stadsschouwburg wederzagen, 

I) Eigenaardig, dat zelfs zoo'n grOllt acteur zieh niet weet 
te ontworstelen aan de traditie, dat een schilder zieh altiJd een 
beet je mal opdirkt. Zoo had Bouwmeester in het eerste en 
tweede bedrijf een zwartfluweel colbertje aan, met breed lint 
geboord, en op zijn flllweelen vest met vergztlde knoopen, een 
ploertig zware gouden ketting met groot medaillon hengelen! 

kwam het diep tot ons besef, wat wij in zijn heen
gaan hebben verloren! 

Hij inderdaad behoort tot de uitverkorenen, die 
niet zijn te vervangen. Wie zoekt te verklaren, 
hoe het heengaan van een groot artiest - van 
een groot man, want het geldt op elk gebied -
de gemoederen, op stuk van zaken, zoo kalm 
la at - heeft haar daarin te zoeken, dat met zijn 
heengaan tegelijk de maatstaf tot beoordeeling van 
hetgeen gebleven is, wordt verkleind. 

HET SCHOUWBURG-PROGRAMMA. 

Eugen Kilian heeft in zijn Dramaturgische Blät
ter, een onlangs bij Georg Müller te Leipzig en 
München versehenen lijvig boekdeel, een opstel 
gewijd aan de inrichting van het schouwburg
programma en hoewel het onderwerp wel wat 
lang door hem is uitgesponnen, bevat het toch 
genoeg meldenswaards, om er hier aandacht aan 
te schenken. 

Dat de inrichting, de vorm van het aanplak
biljet, zoowel als van het eigenlijk programma, 
dat de schouwburgbezoeker in handen neemt, 
niet zonder belang en beteekenis is, zal men -
bij eenig nadenken - ongetwijfeld inzien. Het 
aanplakbiljet teekent door zijn voorkomen reeds 
dadelijk eenigermate het karakter der onderne
ming en van haar directie, De degelijke, ernstige, 
artistiek geleide schouwburg zal uit den aardder 
zaak, al wat naar circus-achtige reclame zweemt, 
vermijden, geen schreeuwerig gekleurde plakkaten, 
met verlokkende aanprijzingen in de wereid stu
ren, noch biljetten met pikante voorstellingen 
van de een of andere saillante scene uit 
het aangekondigde drama. Dit laatste laat hij 
over aan de theaters, die hun specialiteit maken 
van de vertooning van drama' sagrand spectacle 
en derg. De voorname theaters in Duitschland 
bepalen zich dan ook tot een eenvoudige aan
kondiging, in klein formaat, zonder iets «opval
lends», die op de reclamezuilen van de groote 
stad, vrijwel schuil gaat onder de kleurige, Heurige 
aankond~gingen van anderen aard. De aanplak
biljetten van- het Weener Hofburgtheater, schijnen 

'zich te schamen in het gezelschap der andere 
reclames en daarom in uiterst bescheiden vorm 
op te treden, trouwens, wel wetende, dat wie ze 
zoeken wil, ze wel vinden zaI. 

Moge over 't geheel -in de laatste tijden -
aan de eigenlijke reclame op het aanplakbiljet, 
weinig plaats worden ingeruimd, toch is bij 
de kleinere theaters de sIechte gewoonte vrij al
gemeen in gebruik gebleven, met ophef aan te 
teekenen, dat het aangekondigde stuk 100 en 
meer malen met enorm succes is opgevoerd op 
verschillende theaters - wat al aardig riekt naar 
de reclame, gemaakt voor Odol en Van Houtens 
cacao. Heel erg vinden wij deze so ort reclame 
echter niet. Wie in deze al te streng is, zou 
ook de aankondiging op een boek: van den zoo
veelsten druk of het zooveelste duizendtal, moeten 
verwerpen. Intusschen, ontkend kan niet worden, 
dat er cen poging in steekt om op hct publiek 
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te werken met middelen, die buiten het kunst
werk omgaan. 

De vroeger algemeen gevolgde gewoonte om 
met den titel zeH van het stuk op het publiek 
verlokkend te werken, is vrij wel in onbruik ge
raakt: wij bedoelen de in vroegere eeuwen, ook 
door ernstige dichters aangenomen practijk, om 
door dubbeltitels, reeds bij voorbaat spanning bij 
het publiek te wekken en het voor het verloop 
der handeling op kunstmatige wijze te interesseeren. 

Van onzen tijd is een andere gewoonte - die 
wel in verband staat met een gewijzigde opvatting 
van de tooneelschrijfkunst en in zooverre gemoti
veerd kan heeten - maar toch dikwerf'het gevolg 
is van aanstellerij en ook van het besef, dat de 
compositie van het stuk weinig houvast geeft , 
zoodat de schrijver zich tegen een ongunstige 
critiek zoekt te dekken door aan zijn stuk een 
naam te geven, die het waarborgt tegen elke ver
gelijking met standaardwerken op het door hem 
betreden gebied. De benamingen blij-, klucht-, 
tooneelspel, drama, tragedie, worden, als te zeer 
riekende naar de oude school, verworpen en ver
vangen door: handeling, speI of door niemendal, 
zoodat na den titel eenvoudig de vermelding komt : 
in zooveel bedrijven . Vooral «komedie) is in zwang 
gekomen voor stukken, die vleesch noch visch zijn, 
niet ernstig genoeg om er een traan bij te doen 
vergieten, niet aardig genoeg om er bij te kunnen 
lachen . 

Trouwens, op het gebied der opera nemen wij 
hetzelfde waar. Sinds Richard Wagner de benaming 
in discrediet heeft gebrac:ht - durft geen fatsoen
lijk componist zijn zangspel meer opera noemen, 
maar spreekt hij van chandeling» - «lyrisch 
drama » enz. In 't voorbijgaan worde gewezen op 
een dwaasheid, op het titelblad van Leoncavallo's 
Bajazzo, de bijvoeging namelijk : «Tijd en plaats 
dez er ware gebeurtenis bij Montalto 15 Augs 1865" 
Alsof deze mededeeling, v~n eenig 'belang kon 
worden geacht voor de waarde van het kunstwerk! 
Ik herinner mij niet, dat bij eenige Hollandsche 
oI,>voering van Bajazzo (Paljas) dit misbruik ge
volgd iso 

De gewoonte om den naam van den regisseur, 
onder wiens leiding het stuk is ingestudeerd, op 
het programma te vermelden , is vrij wel algemeen 
geworden. Het is een loffelijk gebruik. Het tee
kent een gelukkige taze in de ontwikkeling van 
het tooneel en houdt de erkenning in van de 
beteekenis van het ambt van den regisseur in het 
organisme van het theater. Maar ook in deze 
betrachte men den eenvoud, dien het ware talent 
tot sieraad strekt eil geve den naam des regis
seurs - onder allerlei schooner klinkende titels nog 
wel, ats van artistiek leider en derg. - een den 
naam des schrijvers van het stuk niet overschadu
wende plaats op het programma. Dit geldt eveneens 
den naam van den vertaler , wien de he m toekomende 
eere niet is te onthouden, maar altoos in het gevolg 
des dichters, nooit aari de spits. Bij de namen 
der mede" .. erkende acteurs en actrices laat men 
in Duitschland, op voorgang van de Meiningers, 
algemeen de titulatuur: «de heer, mevrouw en 
mejuffrouw» weg. W aar wij kunstenaars op ander 

gebied citeerende, eenvoudig den naam, zonder 
meer, noemen, is er geen reden de tooneel
kunstenaars niet op gelijken voet te behandelen . 
Trouwens, men heeft den tijd gekend, dat op de 
aankondigingsbiljetten te lezen stond: «Götz von 
Herrn Doktor Goethe aus Frankfurt» - of muziek 
van «Herrn Kapellmeister Mozarb. Wel nuttig 
is het de voornamen van de uitvoerenden te ver
melden. Aan wien de geschiedenis van het tooneel 
bestudeert, heeft het al menigmaal moeite gegeven, 
dat hij oude programma's raadplegende, de vele 
Devrients niet uit elkaar wist te houden. 

Omtrent de inrichting van het" theater-affiche 
hebben wij den laatsten tijd twee stroomingen 
waargenomen: een in de goede richting, de andere 
in de siechte. De eerste wordt gevolgd bijv. door 
de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel - waar 
het affiche is uitgedijd tot een kleine brochure, 
waarin naast een resume van den inhoud van het 
stuk, een portret pleegt te worden gegeven, aan
teekeningen . voorkomen aangaande den schrijver 
van het stuk enz. Over de wenschelijkheid van 
een inhoudsopgaaf - ook bij kluchten en speIen, 
waarvan de handeling niet het minste duisters 
heeft ----;:- kan worden getwist. Maar het denk
beeld, dat bij het Ned. Tooneel ten grondslag 
ligt aan de samenstelling van het tooneelpro
gramma, namelijk om h~t blijvende waarde te 
geven, althans' de moeite van het bewaren, waardig 
te maken, is te prijzen, daargelaten of de uitvoe
ring in elk opzicht geslaagd kan heeten. Wij 
kennen ook een vorm van programma's, waarin 
datgene waar het op aankomt: het affiche, als 
weggestopt is onder allerlei annonces en rec1ames, 
die met het tooneel in geenerlei verband staan -
een methode om het tooneel dienstbaar te maken 
aan de rec1amezucht des tijds, die haar culmina
tiepunt vindt in het reclame-scherm , dat in som
mige theaters in de entr'actes wordt neergelaten. 
Gelukkig komt · het doorgaans alleen voor in 
schouwburgen, waarin kluchten en operettes wor
den vertoond, zoodat de aankondiging in de pauze, 
waar, in de stad, de beste cervelaatworst te 
krijg is, het publiek niet uit de stemming be
hoeft te brengen. Een verontschuldiging en voor 
de advertentie-programma's en voor de rec1ame
schermen, is natuurlijk te vinden in de noodza
kelijkheid, waarin niet-gesubsidieerde theaters zieh 
bevinden, om uit alles, ten behoeve der on der
neming, geld te slaan en zelfs het geringste voor
dec1tje niet af te wijzen . 

Ten. slotte wordt er door Kilian nog gewezen 
op het in onbruik komen van het aankondigen 
op de programma's, met vette letter, van den 
eersten acteur of de eerste actrice, die in het stuk 
optreedt. Het breken met de gewoonte in deze, 
wijst ook alweer op een juister inzicht in de 
beteekenis van het ensemble voor de tooneelspeel
kunst. Alleen bij gastvoorstellingen ziet men de 
beroemde kunstbroeder of zuster nog wel cn vedette 
prijken. Maar zij n in 't algemeen gastvoorstel
lingen uit den booze, waar zij op deze wijze 
worden aangekondigd, kan men er zeker van zijn, 
dat niet de kunst een lau wer gevlecht, maar het 
virtuosen dom ten troon geheven wordt. 



20 HET TOONEEL. 

IM GRÜNEN BAUM ZUR NACHTIGALL. 

Hartleben's laatste tooneelarbeid . "Im grünen 
Baum zur Nachtigall" is thans, gelijktijdig met 
een door Cäsar Fleischlen bezorgd fragmentarisch 
tooneeldicht "Diogenes" getiteld, in druk ver
sehenen, (Fisher's Verlag). 

Van Im grünen Baum wordt, bij lezing, het 
uiterst matig succes der eerste opvoeringen, toch 
verklaarbaar. Hoewel de gemakkelijkheid van 
factuur, den geroutineerden tooneelschrijver ver
raadt, de behandelde stof, het geval staat en als 
zoodanig, en naar de wijze waarop ze door Hart
leben gezien en verwerkt is, beneden Rosenmontag 
b.v., hetwelk deze overeenkomst met "fm grünen 
Baum" heeft, dat beide stukken aan zeer speciale 
milieu's in onze samenleving .zijn ontleend. Doch 
door "Rosenmontag" gaat een vloedgolf van 
warm leven, het algemeen menschelijke beheerscht 
den fond, gevormd door het officierenmilieu, der 
militairen afzonderlijke maatschappij! 

"Im grünen Baum" is detailschildering der ge
bruiken en usantien eener studentensamenleving, 
voor driekwart, ons weinig interesseerende hoofd
arbeid, terwijl het resteerende kwart besteed is 
aan de ontwikkeling van een ons weinig ont
roerend geval, dat daarenboven met het militaire 
niet in noodzakelijk verband staat. 

Im grünen Baum zur Nachtigall" is de, door 
een groep studenten tot stamkroeg verheven her
berg van vrouw Döbereiner in de buurt van Jena. 
In den vooravond van een der gebruikelijke samen
komsten van het groepje, kamen in hetzelfde 
Wirtshaus twee vreemdelingen aan. Dr. Stein gräber 
en zijn vriend en compagnon Pfenninger, zijn na 
langjarig verblijf in Amerika, waar zij met een 
fabriek van chemische producten goede zaken 
maken, voor een korte poos naar Europa terug
gekeerd. 

Steingräber om zijne familie in Jena, · waarbij 
een lief jong zusje, terug te zien, Pfenninger, die 
van geboorte Zwitser is, om zijn vriend op dien 
tocht te vergezellen, beiden in de hoop het be
wuste zusje als lief vrouwje van Pfenninger op 
den terugtocht naar de Nieuwe Wereld te kunnen 
medenemen. 

Als ras-Duitscher wil Steingräber het laatste 
deel der reis te voetaßeggen, als · Wanderer zijn 
Heimat naderen. Doch dicht bij het doel, nog een 
uur gaans van Jena verwijderd, verstuikt hij den 
voet en komt zoo "Im grünen Baum" terecht, 
waar beide vrienden nu gedwongen worden zich 
eenige uren op te houden . Zij zijn daar getuigen 
van een drinkpartij der studentenclub, meer ge
noemd, bovendien van een zoogenaamde biermi
miek. Een der sympathiekste onder de clubge
nooten, Reinhardt Düring. die verliefd, en, nog 
in stilte verloofd is, bovendien verzen schrijft, 
wordt door de anderen en met zijn liefde en met 
zijn dichtknnst lichtelijk geplaagd, en tot een 
"biermimiek" veroordeeld. Hij wordt uitgenoodigd 
een zijner verzen, waarin veel over maan, mane
schijn en wolken gesproken wordt, voor te dragen, 
waarbij de anderen deze voordracht mimisch illus
treeren zullen. Een der vroolijke drinkebroers 

fungeert voor maan, een tweede voor wolk, enz. 
Alles ga at prachtig, tot groot genoegen ook van 
den, stil in een hoekje toekijkenden Dr. Stein
gräber, die, welgevallig, zich zijne eigene studie
jaren in herinnering brengt. Tot slot moet de 
arme Dühring eene plastische voorstelling geven, 
van de kus aan zijn geliefde, op het geven waar
van hij eenige dagen te voren door Demelius, 
den boemelaar ander de stamgasten, betrapt werd. 
De vroolijke dochter der waardin, Roosje zal de 
rol van Dühring's geliefde speien. In vroolijke, 
opgewonden stemming, voldoet Dühring, na eenige 
tegenkanting, aan den wensch van Demelius, hij 
omarmt Koosje, kust haar, en beantwoordt het 
plagend "Hoch" door zijne vrienden op z~ine aan
staande uitgebracht, met een overmoedig Hoch 
hoch ... Lilly Steingräber ! 

Lilly Steingräber is natuurlijk het lieftallig zusje 
van den dokter met den verstuikten voet, die op 
op het hooren van haar naam in deze omgeving 
en onder deze omstandigheden. als een brieschen den 
leeuw op den ongelukkigen Dühring toespringt en 
dezen een oorveeg toedient. Om deze daad naar 
waarde te apprecieeren moet men geboren Duit
scher zijn. Als de zoo heet gebakerde Herr Doktor 
in het laatste bedrijf verneemt, dat Lilly en Dühring 
in alle eer en deugd. maar nog niet officieel ge
engageerd zijn, dat met de openbaarmaking hunner 
verloving juist tot op z'!ine terugkomst gewacht 
is, moet hij, hoe bedroevend de situatie ook voor 
zijn compagnon Pfenninger zijn moge, wel bakzeil 
haIen en Dühring de , hand ter verzoening drukken . 
Echter. .. voor we zoover zijn, hebben we in 
extenso een Duitsch studentenduei, als gevolg van 
den oorvijg, ten minste tot op het beslissende 
moment, in al zijn gevaarlijke idiotismen bijge
woond. Nog eens... men moet oer-Duitscher 
zijn om dien oorvijg, de eenige daad in dit werk 
feitelijk, te apprecieeren niet alleen , maar zelfs 
te begrijpen . Een gewoon mensch zou zieh waar-. 
schijnlijk verbaasd hebben, den naam van een 
familie lid onder deze omstandigheden te hooren 
noemen en zou, meer of min geagiteerd, op in
formatie zijn uitgegaan. Dr. Steingräber's daad is 
van een middeneeuwsche balladenromantiek, die 
wij van Hartleben niet gewend zijn. en die van 
dit werk een der zwakke kanten uitmaakt. En om 
deze daad draait de zaak, ze is het hoofdmoment. 

Goed is natuurlijk de levendigheid waarmee de 
bierfuif en de toebereidselen tot het duel, door 
Hartleben beschreven zijn . In Pfenninger komen 
van tijd tot tijd echt Hartlebensche trekjes tot 
hun recht. Doch tegenover het gansche stuk staan 
wij als Pfenninger, die een Zwitser is tegenover 
de bierpartij, wij kunnen ons er moeilijk sympathiek 
bij voelen; de hoofdfiguren zijn te weinig belangrijk 
voor een tooneelspel, terwijl Hartleben's geestige 
spot te veel ontbreekt om er een satire van te 
maken, waartoe, vooral voor een niet-Duitscher, 
de stof gereede aanleiding zoude geven. 

DE WALPORTSHEIM. 
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KNIPSELS EN SNIPPERS * * ** * 
Het Brondgeest-ensemble is per s.s. Goentoen 

'ran Rotterdam naar Indie vertrokken. Vele vrien
den en verwanten deden het gezelschap uitgeleide. 

* * * 
Het vertrek van Bouwmeester en zijn gezel-

schap is bepaald op 7 October a. s. met het stoom
schip "Koningin Regentes." 

De eerste voorstelling heeft plaats te Kotta
Radja, met "De koopman van Venetie." 

Daarna 23 November te Medan voorstelling in 
de "Witte Societeit." 

De secretaris en administrateur van het gezel
schap gaan per.,Koningin Wilhelmina" vooruit, 
om de noodige voorbereidende maatregelen te 
treffen. 

Het gezelschap voert een geheel compleet nieuw 
tooneeldecoratief mede, vervaardigd door den heer 
J. J. Poutsma, decorateur van den gr60ten schouw
burg alhier. 

* * * De heer C. Ph. J. Clous hoopt in dit seizoen 
Zl]Il 25-jarig jubilaeum te vieren, als tooneelspe
ler. Het zal zeker een sympathiek feest worden. 

* * * 
De Nederlandsche Tooneelvereeniging hoopt 

in het winterseizoen 1905- 1 906 ter opvoering te 
brengen de navolgende oorspronkelijkt' toonee!
werken: "Uit eigen Wil", tooneelspel in vier 
bedrijven, door Frans Mijnssen; "Banden", too
neelspel in 3 bedrijven, door G. Meinhardt; "De 
Stormvogel", tooneeispel in drie bedrijven, door 
Donaert van Elten; "Jeugdig Vuur", toonee!
speI in drie bedrijven, door P. A. Bruinsma; 
"Het W eerzien", dramatische schets in een be
drijf, door Top Naeff; "Om 't GeIuk", tooneel
speI in een bedrijf, door Jacqueline Reyneke 
van Stuwe; "Moraal", tooneelspel in een be
drijf, door J. Tersteegh; "Kol Nidrei", drama in 
een bedrijf, door Haka. (Dat belooft wat!) 

* * * 
Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap zal in de 

eerste helft van het aanstaand seizoeh een nieuw 
blijspel van mej. C. Noordwal vertoonen: "Kunst
Iievende Dames", een stuk in vier bedrijven. 

* * * 
De directie van den nieuwen schouwburg te 

Dusseldorp wil het ten tooneele roepen van de 
speIers - en waar 't voorkomt ook van den 
auteur - geheel afschaffen. Er zal niet meer 
"gehaald" worden. 

* * * Van de planken in het ... klooster. 

De overgang van "Brett" naar "Brettl" is niets 
nieuws meer onder de huidige actrices. Maar de 
sprong van prima donna tot non is nog zeldzaam. 

De gevierde prima ballerina van de keizerlijke 
opera te Warschau, een beroemde schoonheid, 
Marie Siera-Rocoska, had onlangs haar voornemen 
te kennen gegeven het tooneel te verlaten. Men 

raadde allerlei galante avonturen, en bijzonder 
ingewijden wisten te verteIlen, dat de kunstenares 
in het huwelijk zou treden. Des te grooter was 
de verbazing, toen de vrienden vernamen, dat de 
prima ballerina in stilte naar Galicie was gegaan 
en in· het klooster van N eu-Sandec den sluier had 
aangenomen. 

(Het geval staat niet alleen. Men zie het artikel 
in den 33sten jaargang van Het Tooneel, nom
mer I: Een actrice, die in een klooster gaat.) 

* * * 
Wat is inspiratie? 

Op eene receptie van Wolf-Ferrari's opera: 
"Die neugierigen Frauen" in de Hof-opera te 
Weenen heeft de directeur Gustav Mahler een 
kleinen speech over inspiratie gehouden. 200-
als bekend is zijn er kunstenaars, die pas gedu
rende de voorstelling geinspireerd worden, en op 
de repetitie hunne liefde en hartstocht - althans 
die zij moeten weergeven - slechts even aan
duiden. Men noemt dat in het theaterjargon : 
"markeeren" . Daarvan wil Mahler echter niets 
weten. Toen eene zangeres op eene repetitie. 
verklaarde dat zij eene uiting 's avonds wel zou 
brengen, hield hij tot haar - volgens het Wiener 
Extra-Blatt de volgende toespraak: "Brengen
wat beteekent dat? Eene inspiratie volgen? Dat 
bevalt mij niet bij uitvoerende kunstenaars. Een 
zanger of tooneelspeler moet volkomen voorbereid 
op het tooneel en voor het publiek komen. ledere 
nuance moet hij gevonden, overdacht en bestudeerd 
hebbeT\. Daar mag geen sprake zijn van op een 
oogenblik ontstane invalIen, die een oogenblik later 
weer verdwijnen. Ik verlang scheppingen uit een 
stuk, die in alle. opzichten"af" zijn. Wanneer de 
dichter dit of dat voorschrijft weet hij ook waarom, 
en wil niet van het toeval afhankelijk zijn. Ge
durende de voorstelling heeft iedere kunstenaar 
zooveel te ~doen en te onthouden, dat hij niet 
bovendien nog "inspiratie" kan hebben." 

* * * 
Tooneel-Latijn. 

«Jugend» 
lexion : 

geeft het volgend stukje tooneel-

Ars longa, vita brevis (de kunst is lang, het 
leven kort) = de generale repititie. 

Dies perdidi (ik heb 'n verloren dag) = inhou
ding van salaris. 

Semper idem (altijd dezelfde) = een acteur die 
meerdere rollen vervult. 

In me dias res (midden in de zaken) = verkeerd 
invallen. 

Noli me tangere (raak me niet aan) = de too
neelcham pagne. 

Ignorabimus (wij zullen het niet kunnen) = de 
tiende tooneelrepetitie. 

Nil admirari (verwollder je over niets) 
collega. 

Sancta simplicitas (heilig; de eenvoud) 
critikus. 

de 

de 

Per aspera ad astra (na Iijden verblijden) = de 
proefgastvoorstellingen. 
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Errare humanum est (dwalen IS menschelijk) = 
het benefiet. 

Semper aliquid haeret (er blijft altijd iets han
gen) , = de rol. 

Dies irae (dag der wrake ) = de premiere. 

* * * Droits d'auteurs in Engeland. 

In Engeland bestaat geen "Societe des auteurs", 
zooals in Frankrijk. De schrijver onderhandelt 
rechtstreeks met den tooneeldirecteur, en alles 
wordt bij contract geregeld als geldt het een 
handelszaak. 

Het contract bepaalt hoeveel per honderd de 
schrijver zal ontvangen van de te maken recettes. 
De percentage staat in directe verhouding tot den 
naam van den auteur. Een beginner wordt 5 pCt. 
toegek~nd, maar zoodra de recettes 12 a 1300 t 
hebben bereikt wordt het cijfer 7 pCt, In ver
houding tot de ontvangsten stijgt de uitkeering, 
welke zelden de 13 pct. te boven gaat. 

Met schrijvers van bijzondere bekend- of be
roemdheid wordt echter een uitzondering gemaakt. 
"Sweat Lavander" bracht Arthur M. Pinero b.v. 
3000 .t op; "The liars" aan H. A. Jones 15°00 .J:, 
alleen voor de voorstellingen te Londen. De 
rekening over de opvoeringen in de provincie en 
Amerikamen nog daarenboven. 

Een rapport over de ontvangsten ontvangt de 
schrijver iederen avond, en eens in de 14 dagen heeft 
hij het recht het hem alsdan toekomende te ontvangen. 

* .EEN GEDICHT VAN LAROCHE* * 
(Een der beroemdheden van het Weener Burgtheater

j 
de eerste 

Dltitsche Mephisto t 1884) .......... " ...... " ...... . ~ .. 

Die Schauspielkunst sei - heisst es heutzutage 
Etwas, das man in einer Schule lernt 
Und wie einst IfHand, Devrient, Beil, Schröder 
Und viele and're ihrer Zeit gespielt, 
Wir Alten aber, die von jenen es geseh'n, 
Bemüht sind, die ein wenig nachzuahmen, 
Das sei die alte Schule und veraltet! 
Und jetzt, wo nun die Neuzeit angebrochen, 
Errichtet Schulen über Schulen man, 
Um gründlich drinn die Schauspielkunst zu lernen, 
Und zwar - so nennen sie's - die neue Schule 
Was mich betrifft, so muss ich offen sagen: 
Ich habe nicht die Schauspielkunst erlernt, 
Und denke mir: Wenn sie kein Gott gegeben, 
Der lernt sie nicht in einem ganzen Leben, 
Auch kenn' ich ez'ne Schule nur, 
Das ist, die Wahrheit - die N'itur. 

Wij geven deze boutade --, zonder hare strek
king te deelen. Maar het is een algemeen ver
schijnsel, dat geniale kunstenaars, die er gekomen 
zijn, zonder dat zij eigenlijk weten hoe, voortge
stuwd door hun genie, dat iets raadselachtigs is, 
ook voor henzelven, van scholen, van geregelde 
opleiding, geen heil verwachten. Wat Z1j" dan' ook 
bezitten en wat aan hunne kunst het pakkende, 
het electriseerende geeft, het... wonderbare, kan 
niet worden aangeleerd. Maar als het tooneel alleen 
met genieen rekening had te houden en van hen 
zijn bestaan afhankelijk was, zouden we, gelijk 
de tooneelterm luidt: de kast wel kunnen sluiten. 

INGEZONDEN. 
(buiten vcrantwoordelij kheid der redactie.) 

* * W AARDIGE JOURNALISTIEK * * 
Voor eenigen tijd ontving ik van den Administra

teur van het Haarlem's Tooneel, dat thans Sc llon 
e 11ero - - -, van Cyriel Buysse en mij vertoont, 
een schrijven, vergezeld van een brief afkoinstig 
van de Wed. H. J. Molhoek, de directie van den 
Nieuwen Schouwburg te Goes. 

Deze brief, gericht aan den directeur van het 
"Haarlem's Tooneel", den heer Bouwmeester, luidt 
als volgt : 

Naar aanleiding van Uw brief van 5 Sept. j.l. 
moet ik U tot mijn spijt ten sterkste afraden 
met .)e non e vero Uw afscheidsvoorstelling alhier 
te geven, omredc de opvoerülg dan ift geen gezwl 
op de medewerking kan rekelle1l vall den Hoifd
redacteur der Goesche Courant, integendeel, dat hij 
zieh juist zJerplieht acht em bezoek aall "Se non e 
z;ero" cif te raden. "') 

U begrijt dus, dat een opvoering daarvan een 
finantieel nadeel zou opleveren. 

Bestaat er dus mogelijkheid, dat U met een 
ander stuk naar Goes komt, anders zou ik U 
een bezoek aan Goes beslist af moeten raden. 

Met verbazing nam ik kennis van dit schrijven 
aan de directie van het Haarlem's Tooneel. Ik 
achtte het eenvoudig onbestaanbaar, dat de hoofd
redacteur van de Goesche Courant af zou raden 
een stuk te ga an zien, waarvan hij zeH de ver
tooning nog niet had bijgewoond. 

Ik schreef hem, na den briefvan· de schouwburg
directie te Goes gecopieerd te hebben en eindigde 
aldus: 

Wat zegt U daarvan? Ik vermoed, dat de 
directie van den schouwburg het stuk niet wil 
hebben en dat zij U thans gebruikt om kracht 
uit te oefeuen op de directie van het Haarlem's 
Toon~el. 

Ik rekende het mijn plicht U te waarschuwen 
over de wijze waarop met Uw naam en met 
de journalistiek door de directie van den schouw
burg te Goes wordt omgesprongen. 

P.S. Het stuk wordl toch te Goes gespeeld. 
Wij hebben contract met Bouwmeester. 

Daarop kreeg ik een brief van den hoofdredac
teur der Goesche Courant die mijn verbazing nog 
deed klimmen. 

"Mej. de Wed. Molhoek" - zoo schrijft hij -
"kan geen blaam treffen, aangezien zij heeft ge
schreven volkomen waar is." 

Deze Hoofdredacteur, die blijkbaar ook de rubriek 
tooneel "doet" vertelde me verder in dat schrijven, 
dat hij naar aanleiding van recensies over "Se 
non e vero" van "Netscher, en in het HandeIs
blad t) en de Provo Gron. Ct." betreurde, dat de 
heer Bouwmeester in dat stuk afscheid kwam 
nemen te Goes "en - schrijft de Hoofdredacteur 
verder - "heb ik de hoop uitgesproken dat 
pogingen, die aangewend zouden worden hem in 

.. ) Ik cllrsiveer. v. R. 
t) Door het noemen vati het Handelsblad blijkt mij, dat deze 

Hoofdredacteur niet eens lezen kan. (v. R.) 
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een ander stuk te Goes te doen optreden, met 
gunstigen uitslag mochten worden bekroond. 

Dat heeft niet zoo mogen zijn - schrijft hij 
verder - en om nu niet de schijn van partijdig
heid op mij te laden, heb ik in een volgend 
nummer der courant gezet, dat het stuk te Win
schoten, Apeldoorn, Assen met veel succes was 
opgevoerd en dat men vermoedelijk wel over de 
keuze van het stuk zou heenstappen en den heer 
Bo~wmeester zou willen huldigen VOOI' zijn vertrek 
naar Ned. Indie. 

Deze heer Hoofdredacteur erkent dus, met 
Mejuffrouw Molhoek, wellicht onder een kopie 
thee, te hebben besproken, dat wanneer "Se non 
e vero" toch werd aangekondigd, niettegenstaande 
hij 't beter vond vanniet, hij een bezoek aan dat 
stuk zou afraden. 

Nu ben ik geen lezer van de Goesche Courant 
maar toen de Hoofdredacteur in zijn brief sprak 
van "dat- hij in het volgend nummer iets in de 
courant had gezet, heb ik mij de exemplaren van 
de GoescheCourant versc:haft. 

Daaruit is mij gebleken, dat deze hootdredacteur 
niet alleen 'n onwetende, maar bovendien een 
journalist is vaneigenaardig allooi. 

In de Goesche Courant komt 2 dagen voor de 
vertooning van het stuk van Buysse en mij een 
artikel voor zoo schandalig en zoo perfide, dat ik 
me afvraag hoe iemand 't hart heeft z66 iets te 
laten drukken. 

Eerst werd het oordeel van Netscher afgedrukt 
die het stuk vervelend, 'n prul, gerekt enzoov66rt 
vond. Dan wordt het oordeel van de Provo Gron . 
Ct.aangehaald, en blijkbaar met voorliefde zet 
deze Hoofdredacteur-zoöloog deze passage uit de 
Groningsche in zijn krant: "Bouwmeester deedals 
een walvisch in 'n put." 

Van de gunstige kritieken over "Se non e 
vero - - -" uitgebracht geen letter! 

Al dit fraais zet deze heer Hoofdredacteur twee 
dagen voor de opvoering van "Se non e vero" in 
de Goesche Courant. 

Wat kan het dezen (hoofdredacteur eigenlijk 
schelen of een gezelschap voor een leege zaal 
speelt en het voor de artiesten, wier strijd om het 
bestaan zwaar is, door zijn toedoen nog zwaarder 
wordt gemaakt. Dat alles laat hem siberisch koel. 
Hij heeft gelezen van een walvisch in 'n put, dat 
vond hij aardig waarschijnlijk omdat de Goesche 
dierentuin alleen mosselen heroergt. 

Maar nn komt het allerwonderbaarlijkste. 
Het artikel eindigt zoo: 

Stukken als "Mea Culpa" en "Se non e vero" 
zouden het in N ederland waarschijnlijk nooit 
tot een opvoering brengen, als niet auteur en 
acteur tot elkander in zekere verhouding stonden, 
maar dat van die verhouding het publiek de 
dupe moet worden is dubbel te bejammeren. 
Want vooreerst krijgt het iets slechts te zien, 
en in de tweede plaats wordt het iets beters 
onthouden. Als er niet voldoende oorspronke
lijke stukken zijn, dan maar weer naar het oude 
repertoire, waarop toch nog wel genietbare 
stukken vOOI·komen. 

Kan men het venijniger ; kan men het on
behoorlijker bedenken? 

En dat doet 'n Hoofdredacteur, iemand die 
verantwoording draagt! 

Op de insinuatie van deze .,zekeren verhou
ding" zal ik niet diep ingaan. Wie menschen 
hun brood uit den mond probeert te nemen is 
tot alles in staat. Waarschijnlijk bedoelt deze 
Hoofdredacteur met die "zekere verhouding" het 
bijeenbrengen van een waarborgkapitaaltje voor 
Bouwmeester om een zaak te beginnen door wijlen 
Theophile de Bock, Justus van Maurik, enkele 
heeren en mij nu 3 jaar ge1eden, toen wij zijn 
gaan naar Belgie voorkomen wilden na het debicle 
met het A. L. T. Daarom alleen speelde Bouw
meester verleden jaar mijn stuk "Mea Culpa" dat in 
een seizoen bij de 60 opvoeringen beleefde en 
waarmede thans het tooneelseizoen in Gent wordt 
geopend. Daarom speelt hij nu "Se non e vero" 
van Buysse en mij!! 

En dit alles 2 dagen voor de vertooning van 
"Se rion e vero". 

lk zal aan de Redactie van het Tooneel niet 
veel plaatsruimte meer vragen. Alleen wil ik nog 
even releveeren, dat deze heer Hoofdredacteur in 
een volgend nummer der Goesche - vermoedelijk 
na mijn schrijven _.- de zaak heeft willen redres
seeren. 

En wel op deze wijze . Hij schrijft o.a.: 

De pogingen, aangewend *) om den heer 
Bouwmeester te bewegen Vrijdag a.s. in een 
zijner groote rollen op te treden, hebben geen 

,succes gehad. In "de Prins van Oranje" zal 
dien avond worden opgevoerd "Se non e vero .. .. 
Ons oordeel daarover is bekend, we behoeven 
daarop niet terug te komen. 

"Ons oordccl daarovcr is bckcnd, wc bchocvcn 
daarop niet terug te komen." 

Kan men het brutaler bedenken? Zonder een 
stuk gezien te hebben , alleen raadplegende een 
tweetal minder gunstige kritieken wordt hier een 
ongunstig oordeel neergeschreven vlak voor de 
voorstelling. 

Mijne bedoeling was den heer Hoofdredacteur 
van de Goesche bekend te maken in verband met 
deze zijne perfide handelwijze. 

Auteurs, directeuren van gezelschappen en acteurs 
weten thans welk een sinjeur dit iso 

U dankzeggend voor de plaatsruimte, meneer 
de Redacteur 

Hoogachtend 
Uw dr. 

A. W.G. VAN RIEMSDIJK, 
een der schrijvers van 

"Se non e vero." 

"') Door den Hoofdredacteur op het theekransje bij Mej. 
Bolkoek, directrice van den SchOlIwburg. v. R.] 
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DE TOONEELSCHOOL. * * * * * * 
De heer mr. }. N. van Hall, die tot de stichting 

van het Tooneelverbond den eersten stoot gaf en 
sedert 27 Octoher 1883 eerclid van deze ver
eeniging is, heeft. nadat hij een gedeelte van de 
algemeene vergadering, in Mei te Amsterdam ge
houden, heeft bijgewoond, in De Gidsvan September 
zijn meening geuit over de toen behande1de hoofd
kwestie: de Reorganisatie van de Tooneelschool. 
De tegenwoordige wethouder van Onderwijs der 
hoofdstad, die gedurende de eerste dertien jaren 
dat ons verbond bestond, secretaris van het hoofd
bestuur was, die als redacteur optrad van de eerste 
acht jaargangen van ons tijdschrift, en die sedert 
het tooneel nooit uit het oog verloor, neemt de 
school in haar tegenwoordigen toestand tamelijk 
wel in bescherming; hij wijst erop wat van haar 
met rede1ijkheid verwaeht kan worden, wat zij 
geleverd heeft, hoe de toestand in ons vaderland 
vroeger was, en geeft voor het oogenblik als 
wachtwoord: "Niet overdoen, maar verder gaan." 
Een uittreksel van zijn Gidsartikel vindt men in 
No. I van den tegenwoordigen jaargang van ons 
tijdschrift. 

Wat mij betreft, ik heb ook reeds menige 
a lgemeene vergadering van ons verbond bijgewoond 
en tal van malen een hervorming van de School 
in behandeling gezien. In den boezem van het 
verbond is men over de resultaten van de op
le,iding der leerlingen JIleermalen niet tevreden 
geweest, en over de inkleeding van het onderwijs 
is dikwijls warm gestreden. Naar mijn meening 
heeft men de zwakke plekken echter daar gezocht 
waar ze niet in de eerste plaats te vinden Waren. 

Ook ik erken, dat ons tooneel sterk vooruit 
gegaan is sedert de School door leerlingen te 
vormen en door zijdelings beschavenden invlocd 
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van dezen, haar werk verricht heeft. Vooral aan 
de uitspraak kent men die leerlingen; wij hebben 
de tijden beleefd dat er op het tooneel door velen 
niet gesproken werd, doch door menigeen maar 

. een beet je gebrabbeld en gehakkeld en gehaar
lemmerdijkt. 

De eerste eisch voor den tooneelspeler (ook de 
speelsters worden hier steeds bedoeld) om kunste
naar te zf/n, schuilt in ·het materiaal. Een acteur 
moet zieh zelf geven, zieh zelfproduceeren. Beeld
houwer en schilder blijven kalm achter de schermen : 
zij hebben alleen hun kcnnis en kunst n~di~l 
hun marmer en boetseerklei, hun beitel en verf 
en paneel en pensee!. Iemand die een volkomen 
misvormden neus heeft kan een volmaakten kop 
beitelen ; een schilder met een weerzinwekkend 
gelaat kan een ideaal portret op het doek brengen. 
Doch lichamelijke gebreken en tekortkomingen 
-. het siecht uitspreken van een enkele letter 
soms - maken het betreden van het tooneel voor 
tal van menschen onmogelijk. En niet alleen het 
uiterlijk, maar ook het innerlijk, het hebben van 
gevoel voor den zin van woorden, voor de uit
beelding \Tan karakters met allerlei schakeeringen, 
het op den voorgrond brengen van bedoelingen, 
komt bij al deze eischen in aanmerking. 

Alle hout is geen timmerhout. En als iemand 
voor eenig doel hout noodig heeft, moet hij weten 
wat en waar hij kiest. Wie in den grond wil 
werken en iets duurzaams te leveren heeft, roept 
den eik te hulp; maar· wie klompen wil maken, 
ga at bij populier en wilg; want voor dat doel is 
de duurzame eik te zwaar. De landman die een 
buigzamen en tevens taaien steel aan zijn spade wil 
hebben, en de gymnast die een rekstok noodig 
heeft, zoekt zijn gading bij den esch, evenals de 
bakker voor den steel in zijn ovenschieter .. Maar 
voor den sehieter zeH wenscht hij iepen, dat ook 
ge wagenmaker bij voorkeur gebruikt. Wie 
schaatsen vervaardigt, velt een beukeboom, en 
met den afval hiervan stookt hij gaarne zijn vuur. 
Kersen- en perenstammen, en veel vruehthout
soorten ,in 't algemeen, worden bij voorkeur ge
bezigd vQor draaiwerk, kersenhout liefst voor sporten 
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in stoelen en ladders. En van oude notenboomen 
zijn altijd geweerkolven gemaakt. - Zoo heeft 
alles zijn bestemming en ieder zijn eisch. 

Nu zullen er zijn die meenen dat 't voldoende 
is wanneer een toekomstig tooneelkunstenaar aan 
een van die eischen voldoet . .. immers, er zijn 
emplooien! 

Maar z66 vat ik het niet op. Een tooneel
speIer moet tegelijk hebben de deftigheid en stevig
heid van het eikenhout, en de lenigheid van het 
esschen, en de kleur van het noten ... en veel 
meer nog. Anders zou hij eenzijdig en altijd de
zeHde, en dus onbruikbaar zijn. Van niemand 
wordt op scheppingsgebied meer veelzijdigheid 
geeischt dan van hem. Al die eigenschappen van 
veelzijdigheid moeten van de geboorte af en van 
natuurswege tot zijn beschikking staan, als 't moet 
ook de bescheidenheid . en ingehoudenheid van de 
huizendragende spar die als heipaal dient. En 
dan .. , door studie en leiding laten de takken 
zich buigen, de stammen laten zich harden, schaven, 
kleuren, wrijven, lijmen, en de jaarkringen en 
ha rde noesten worden omgezet in schitterende 
vlammen. 

Toen wij in Mei van dit jaar in den Amster
damschen Stadsschouwburg, bij gelegenheid van 
de 35ste algemeene vergadering van ons verbond, 
ter herdenking van Schillel"s honderdjarigen sterf
dag onthaald werden op een voorstelling van zijn 
Maria Stuart en op gelegenheidsverzen van Van 
Loghem, kwamen eenige bizonderheden uit het 
leven van den Duitschen dichter mij voor den 
geest, en zoo dacht ik aan Schiller's jeugd, aan 
zijn verblijf op de militaire academie, en aan zijn 
eerste schreden op het gebied, waarop hij later 
zooveel lauweren zou plukken . 

Karel Eugenius, hertog van Wurtemburg, had 
een school gesticht waarop ' bij voorkeur zonen 
van militaire afkomst een opleiding zouden ont
vangen. De beste leerlingen van andere scholen 
werden hem voor die school aangewezen, en zoo 
kwam ook Schiller zeer emstig voor een plaatsing 
in aanmerking. Drie malen werden zijn ouders 
aangezocht om hun Friedrich af te staan v66r zij 
hiertoe overgingen. Op die school kregen de leer
lingen alles: huisvesting, voeding, kleeding, onder
wijs en uitzicht, na volbrachte studie, op een rijks
betrekking. In Duitschland vooral waren derge
lijke scholen niet ze ldzaam, en zij bestaan nog. 
Wat hebben zij v66r? . " Dat er tal van aanzoeken 
komen om leerlingen geplaatst te krijgen. Er is 
dus keus in overvloed voor goed materiaal. 

W elnu, op onze tooneelschool moet het ook zoo 
gaan. Thans hooren wij meermalen dat er leer
lingen aangenomen worden met twijfelachtigen 
aanleg voor het beroe p hunner keuze, of die t e 
weinig ontwikkeld zijn om het onderwij s te volgen , 
leerlingen soms die niet in staat zijn het school
geld te betalen, anderen weer wie het aan middelen 
ontbreekt om behoorlijk gekleed op de lessen te 
komen, of die de lessen moeten verzuimen om 
hun moeder bij het huiswerk te helpen. Zeer 
pover en ongelijksoortig materiaal dus vaak voor 
de precieuse stof waaruit de hoogere-rangs tooneel-

kunstenaar moet bestaan. Kon er echter voor 
de tooneelschool voeding en huisvesting en kleeding 
en nog zakgeld bovendien geg even worden,:met 
de aanmeldingen zou het niet stilstaan, en uit de 
talrijken zou men eenige O veelbeloveilden, al waren 
't er slechts weinig, kunnen kiezen, en daaronder 
jongelui van zekeren leeftijd, die reeds voldoende 
voorbereidend onderwij s achter den rug hadden . 
' t Is een kwestie van geld, en als er ieder jaar 
slechts zes leerlingen op die wijze aangenomen 
werden, zou het toch zooveel meer niet kosten 
dan thans, vooral omdat het hout dat geen timmer
hout bleek te zijn , dan van den winkel gewecrd 
zou worden en geen onnutte kosten veroorzaken. 

Boven op het dak van torens en kerken en 
andere monnmentale gebouwen, ziet men tegen~ 
woordig in dns land menschen aan den arbeid. 
De talrijke reizigers die Utreeht voorbijvliegen 
worden op grooten afstand het kostbare steigerwerk 
gewaar, dat daar om den Domtoren gebouwd iso 
Kerken en torens van Amhem, den Bosch, Haarlern, 
Hattem, en vele andere plaatsen nog, stadhuizell 
in Noord en Zuid, hebben, geheel of ten deele, 
al een beurt gehad. Die kunstrijke gebouwen, 
eeuwen lang verwaarloosd en daardoor vervallen, 
soms gebrekkig hersteld en fillaal verknoeid, worden 
thans met groote kosten gerestaureerd. De Staat 
gaat v60r met er geld voor beschikbaar te steHe!1. 
, Enkele tientallen jaren geleden zou men ge
meend hebben dat zulk een herleving op bouw
,kunstgebied, gepaard met zooveel kosten, onmogelijk 
was. En toch... het heeft kunnen verkeeren! 
Met het. tooneel kan dat ook geschieden. Het 
Rijk in de eerste plaats, dat museums bouwt en 
geld geeft aan scholen en kunst, kan ook het 
Tooneel gaan helpen . .. weer gaan helpen ! Immers. 
den steun van Rijk, Provincie en Gemeente hebben 
wij gehad. Het beginsel is aangenomen. In 1881 
kreeg de Tooneelschool per jaar aan subsidies: 
VRn het Ui,jk f 1000; van dc pl'ovincie Noord
Holland f' 1000; vall de gemeente Amsterdam 
f 2000. Die bijdragen zijn allengs ingetrokken . 
Zij kunnen terugkomen, en ook nog andere bronnen 
kunnen gaan vloeien . En dan wordt het mogelijk 
veel belovende, uitgezochte, nauwlettend gekeurde 
leerlingen aan te nemen, op de wijze die ik aan
geduid heb. 

De nu nog dolende gast kan spoedig onze deur 
binnentreden, maar ... wij moeten kennis geven 
dat ze er zijn en de deur openhouden. Het rede
lijke, lang verzuimde, geschiedt dikwijls ... onver: 
wacht! 

Wie zou een half dozijn jaren geleden voor
speld hebben, dat geheeie tooneelgezelschappen 
uit ons midden de Roode Zee door zouden trekken 
en naar het rijk van Insulinde zouden stevencn, 
zooals de oude goudzoekers, in de 17 de ccuw 
door Nederlandsche kooplieden nagevolgd, uit de 
dagen waarvan Von dei ° spreekt : 

Toen Salomon zijn schijven 
Naar Ofir heenzond om gansch Indien te slepen 
In 't juichend Sion en het lang beloofde land 
\Va:u- melk en honig vloci t! . . . 

J. HUF VAN BUREN. 
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* * ", * * * SCHMIERE ", ": * * * * 
In de laatste aflevering van Dz'e Neue Zed. een 

orgaan der soc. democratische partij in Duitschland, 
komt een artikel voor: «Die ökonomische Lage 
der Schauspieler an Grosstadt - und] ahrestheaterl).» , 
dat hoewel belangwekkends bevattende, de sporen 
draagt van te zijn geschreven door iemand, die 
niet volkomen op de hoogte van zijn onderwerp 
was. Maar van den zelfden schrijver, die zich 
met de initialen B.B. teekent, vonden wij in jaar
gang 1900 van datzelfde tijdschrift , een stuk: 
«Schilderungen aus dem Leben des Schauspielern
proletariat, ., dat veel beter gedocumenteerd is , 
hetgeen geen wonder is, aangezien B.B. zeH een 
tijdlang als acteur van de · Schmiere (reizende 
tooneeIgezeischappen, zonder vaste standplaats) 
deel uitmaakte. DriemaaI waS hij verbonden aan 
eell zoodanigen reizenden troep in Oostenrijk, een 
maal in Beijeren. En hij heeft het vooral over 
zijn Oostenrijksche ervaringen. Groot verschiI 
tusschen de toestanden in Beijeren en Oostenrijk 
is er trouwens niet. Wel mag worden vastgesteld, 
dat de positie van den rondreizenden acteur in 
Noordduitschland, iets beter is, dan in Oostenrijk 
- in verband met den in hd algemeen hoogeren trap· 
van welvaart en ook staat het beschavingspeil der 
bevolking daar hooger. 

De reizende gezeischappen dan speIen in zalen 
van meer of minder aanzienlijke herbergen, in 
schouwburgen als zij er zijn , in turnhallen enz. 
De prijzen der plaatsen zijn in Oostenrijk en 
Zuid-Duitschland ongeveer gelijk, te weten: 

Je rang: 40 Kreuzer (40 cents), 2e: 30, 3e : 20 
en staanplaatsen IO Kr. In plaatsen, waar adellijke 
of andere voorname personnages wonen, groot
industrieelen en derg., worden vooraan op den 
len rang, mooie stoelen geplaatst, die I gulden 
tot ( Tha!er doen. De meesten dezer edelell 
staan grootmoedig de door hen genomen biljetten 
af aan hun administrateurs, pachters, kamerdienaars 
enz., maar een enkele maal verschijnen zij ook 
wel eens in hoogst eigen persooll. 

De illkomstell der leden van den troep zijn: 
aandeel in de avondrecette, berekend naar het 
volgende schema: 15 plaatsen a 40 Kr. = 6 gulden, 
10 a 30 = 3 gulden, 50 a 20 = IO gulden, 80 
staanplaatsen a 10 := 8 gulden - maakt 27 gulden. 
DaarVa(l gaat af voor ·kosten aan zaathuur, affiches, 
requisieten, armenbelasting, opvoeringsrecht, souf
fleur enz.: 10.90 gulden, zoodat overblijft 16. 10 
gulden. Gesteid de troep bestaat uit 10 koppen, 
dan zijn IO persoonsporties uit te betaIen. Voorts 
ontvangt de directeur 2 porties voor gebruik van 
het theaterfonds, 2 porties als dekking van de 
reiskosten , die te maken zijn van de eene naar 
de andere plaats . In 't geheel gaat dus de ver
deeling in veertien, d . i. I. I 5 gulden per deel. 
Maar hoeveel beter de ondernemcr af is -
ieHs bij deze armzalige verhoudingen - dan de 
tooneelspeler, blijkt uit de volgende tabei, welke 
den staat aangeeft, gelijk hij was bij het gezelschap 
waarvan B.B. deel uitmaakte . 

Wij verdienden - schrijft hij - in den zomer 
van 1898, speiende in Nordmähren en Oosten-

rijksch-Silezie, per deel, in 5 maanden, aver 64 
speelavonden, .I 47·75; d. i. per maand van 12 
speelavonden.l 9·55 per deel. Maar de directeur 
had eell inkomen van 4 persoonsdeelen (voor 
hemzelf, zijn vrouw en twee dochters), 2 deelen 
voor huur van zijn fonds (kostuums, decors), twee 
deelen Voor reiskosten, d. i. 8 X 9.55 = 76-40 
gulden. Voorts komt daarbij nog.f 22.80, voor 
allerlei kleinigheden: lampen in orde houden, 
schoonmaken, wat de familie zelf doet, hanorarium 
als regisseur enz. - te samen 99.20 gulden . De 
onkosten bedragen aan reiskosten enz. 24.00 gulden , 
zoodat er een winst overbleef van 75.20 gulden. 
Geen sc hat, maar toch een mooie duit, in verge
lijking van de 9.55 gulden, waarmee de acteur of 
actrict zich moet tevreden stellen. Hoe voorzien 
dezcn nu in hun onderhoud? T en eerste zijn er 
de zoogen. benefieten, vOOr ieder lid een avond 
in elke plaats, waar eenigen tijd is gespeeld. Een 
derde deel van de netto-ontvangst· is voor den 
bfnificiant. Ten tweede de fooien voor het rand
brengen der affiches, hetgeen door de mannelijke 
leden van het gezelschap geschiedt. Aan het 
einde van het speelseizoen, dat vier tot 8 weken 
duurt, als hij voor 't laatst in zijn buurt (ieder 
heeft zijn eigen stadsdeel) rondgaat, geeft hij zijn 
kaartje of een klappermansversje af, dat dienst 
doet als bedelbrief - precies als de straatveger 
en de vuilnisman met nieuwjaar. 

In doorsnee levert dat affiches-rondbrengen 
elke 6 weken den acteur 8 tot 10 gulden op. 
ZeH zegt de schrijver, heb ik dat werkje maar 
ecns bij de hand g chad, omdat ik - voor mijn 
persoon - er wat bij verdiende met het optreden 
in werkmansvergaderingen. De vrouwen plegen 
wat bij te verdienen met kunstbloemen maken, 
handwerken en dergI.; de mannen door de uitoefe
ning van een ambacht, knutselwerk, fotografeeren 
enz. Zoo gelukt het dezen proletariers zich voor 
honger te vrijwaren, wat echter menigmaal niet 
eens gelukt. Hier volgt nog een staat je van de 
gezanienlijke verdiensten van B.B. en zijne vrouw, 
gedurende bedoelde 5 maanden en tevens een 
staatje'Van wat zij hebben moeten uitgeven: 

«Wij ontvingen aan speelhonorarium 95.5Q• gId., 
ik verdiende met voordrachten .I 35.65, met 2 
concerten, waaraan ik meewerkte./ 7.50, twee 
benefietvoorstellingen .I 5.58, te samen I 144. 2 3 
- d. i. f 28.85 per maand. Wijhadden per 
maand noodig voor ons huishouden van 4 personen, 
twee volwassen en twee kinderen : huur f 4, brood 
f 4.80, melk - 2 liter - f 4.50, verwarming, 
licht, zeep enz, f 4.00, koffie f 1.20, suiker f 1.00 
samen f 20.10. Voor vleesch, eieren, meel enz., 
bleef dus f 8.75 over. Het spreekt van zelf dat 
wij niet konden rondkomen en wij hebben ons 
alleen kunnen redden, door wat overgespaard 
geld aan te spreken. Van nieuwe kleeren was 
natuurlijk geen sprake. In 't algemeen is dit 
een der redenen, die het voor den tooneelspeler, 
die bij een «Schmiere» zijn loopbaan begint, 
zoo moeilijk maken , later aan een behoorlijk 
theater engagement te krijgen : zijn schunnige plunje 
en arm voorkomen. Trouwens, jonge krachten 
van talent vindt men onder de reizende troepen 
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zelden, wel menigmaal goede oude tponeel
speIers. Deze hebben dan gewoonlijk een gebrek 
of ze kUlmen niet meer uit het hoofd leeren. De 
jonge generatie komt meestal uit de handwerks
klasse voort, of zij bestaat uit gewezen kantoor
klerken, friseurs, kellners. 

Meermalen heb ik er aangetroffen, die niet eens 
zelf hunne rollen konden lezen en ze zieh van a 
tot z moesten laten voorzeggen om ze in 't hoofd 
te krijgen. Het behoeft nauwlijks verzekerd, dat 
met zulke krachten, wat er te voorschijn wordt 
gebracht, doorgaans allerellendigst iso 

Opgevoerd wordt al wat los en vast is - met 
uitzondering van klassiek werk. De betere 
«Schmieren » brengen O. m. stukken als De Ee1' 
van Sudermann, Bartel Turaser (in werklieden
centra) en dergel. De sIechte maken hun fort 
van de schrikwekkende romantiek. Er zijn ook 
opera-schmieren, waarin me ester- en andere 
werken worden verknoeid, liefst met accompagne
roent van piano. Vooral heeft men aan de 
«Schmieren~ te kampen met het gebrek aan 
repetities. Op dagen, dat niet wordt gespeeld, 
zoekt ieder wat bij te verdienen met de uit
oefening van een of ander beroep - des zomers 
trekken de acteurs met vrouw en kroost de bossehen 
in om bramen, hessen, champignons te zoeken
of hout te sprokkelen. En daar op speeldagen 
de vrouwell voor de huishouding hebben te zorgen, 
de mannen affiches rondbrengen, blijft alleen de 
namiddag over voor de repetitie. 

De meest voorkomende ondeugden onder de 
Schmieranten zijn nijd, rollen-intriges, achterklap. 
Bepaalde laster is er zeldzaam, zeldzamer dan aan 
beter gesitueerde gezelschappen. Men vindt onder 
de reizende troepen drinkebroers, maar ook in 
geringer verhouding en prostitutie komt onder de 
vrouwen niet veel voor. De ellende verschaft niet 
veel dubbeltjes voor drank en maakt de vrouwen 
weinig begerenswaard. En aangezien ze geen 
kostbare toiletten behoeven, vervalt een der voor
naamste ~otieven om zieh te verkoopen. Daaren
tegen knoopen de jonge mannen nog al eens 
amours aan met gemakkelijk te overrede1\ oudere 
eu jonge dames uit het stadje, wat dikwerf niet 
onprofijtelijk iso Het woonvraagstuk is in de 
kleine plaatsen een ware eIlende. De paardspel
menschen, acrobaten en koorddansers, hebben het. 
in deze veel beter, daar ze hunne woonwagens 
hebben. In allerarmzaligste vertrekken , die nog 
betrekkelijk hoog in huur zijn, moeten. tot 5, 6 
personen vaak onderkomen zoeken. Op naast elkaar 
gezette kisten of op den grond wordt een bed ge
spreid - een kist dient voor tafel - kisten worden 
als zitplaatsen gebruikti etensreuk, heete damp 
van de wasch, rook van sIechten tabak, vermepgen 
zieh broederlijk en zusterlijk in de kleine ruimte 
enz.. Het spreekt vanzelf, dat velen met elkaar, 
goedkooper rondkomen, dan wanneer ieder zijn 
eigen pot je kookt. Dit werkt de vorming van 
gezinnen in de hand. Bij «Schmiere» zijn de 
niet legale huwelijken betrekkelijk zeldzaam. 
Eendags - en seizoensminnarijen en het zooge
naamde concubinaat bloeien te weliger, naarmate de 
bodem zelfweelderigeris, waarop de menschen tieren. 

In verband met den opbloei der industrie in 
Duitschland en Oostenrijk nemen de «Schmiere» 
af en de seizoentheaters toe. Dat zou verblij
dend zijn, als niet tegelijkertijd in de laatste tien 
jaren, de gages lager werden. Alleen voor de 
koorzangers en zangeressen zijn ze gestegen. De 
oorzaak is te vinden in de vele tooneelscholen,. 
die aldoor meer jongelieden uit de gegoede burger
klasse voor het theater afleveren. Dezen vinden 
dan al spoedig engagementen - weliswaar tegen 
lage gages - maar ze overvoeren to<.:h de markt. 
Goede koorzangers zijn echter dun gezaaid. 
Tooneelspelersvakvereenigingen, met het doel den 
stand te verheffen of de verlaging der loonen tegen 
te gaan, hebben tot heden weinig of niets uitge
richt. Een vereeniging om loonquaesties uit te 
vechten, naarproletarischen trant, is ondenkbaar. 
Ten eerste vormen tooneelspelers zelven een aan
hangsel van de burgerlijke klasse - ze zijn er 
als ware 't .de franje van en ze zuigen de burger
lijke tradities in --'-- en ten tweede vinden de vrouwen 
geen aanleiding om zieh voor loonsverhooging 
warm te maken, aangezien de prostitutie haar een 
ruim jachtveld aanbiedt, waarop zij wild te over 
vinden, zonder dat zij daarbij hebben te vervallen 
tot de gewone prostitutie, met al haar bij uitstek 
afkeerwekkends. Het is in elk geval vergulde 
prostitutie. 

Tot zoover B. B. Ik geloof niet, dat in ons 
land de toestanden - zelfs van de enkele rei
zende tooneeltroepen, zonder vaste standplaats
die er nogzijn, z66 ~armzalig . ; zijn,als; .zij. hier 
geschetst worden. Misschien, dat er onder onze 
lezers . zijn, die er meer van weten en hunne er
varingen willen meedeelen. 

ROTTERDAMSCHE KRON lEK. 
,.Le Duel." 

127e opvocrz"ng van "Allerzz·elen." 

Over "Le Duel", dat het Rotterdamsch Toonee1-
gezelschap hier heett vertoond, is in dit blad naar 
aanleiding van de Amsterdamsche opvoering ge
sproken. Beschrijving is derhalve nu overbodig. 

Het heeft hier een vrij groot succes gehad, 
waaraan het voortreffelijk speI van drie der hoofd
personen en de fraaie, naar de Comedie-opvoe
ring geregelde aankleeding, wel 't allermeest zal 
hebben bijgedragen. 

Want het stuk zeH, dat bij de lezing in het 
bijvoegsel van I'Illustralt"on, inderdaad verwach
ting wekte, verwachting omdat het vernuft van 
den auteur, den academicien Lavedan, in zoovele 
gedeelten van den uitmuntend gesehreven dialoog, 
van waarlijk buitengewone fijnheid en sterke 
doordringendheid leek, omdat hier waarlijk een 
groot denkbeeld verstandelijk - niet gevoelig -
zeer krachtig gedramatiseerd leek. Leek ! 

Heeft de droge Hollandsehe vertaling het ver
nuft ver-rauwd, de kracht der gedachte gebroken, 
heeft de consequentie van een bewondering uit 
lectuur van de Fransche brochure, tegenover de 
Hollandsehe vertooning, wellieht een ontgooche-
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ling gebracht? Hier, bij de vertooning, was "Le 
Duel" maakwerk, knap en handig, maar van idee 
o zoo oppervlakkig, van dramatische actie eigenlijk 
zoo on beduidend. 

In het conflict tusschen den geestelijke en den 
vrijdenker, den pastoor en den dokter - van wien 
de eerste door Frits Tartaud uitnemend werd ge
speeld - was de dokter zoo weinig tegenhanger, 
bood hij zoo weinig een subject, dat aan de religieuse 
opvattingen' van den geestelijke tot fond kon 
dienen; doot eigen resultaat van opvatting en 
eigen denken was hij zoo weinig een tegenpartij, 
dat van den strijd eigenlijk weinig meer bleef 
dan een nog al plomp dreinen met banale athelsten
ideetjes, tegenover een ook niet zoo diepgaande 
religieusheid. De heer De Jong, die de dokter 
speelde, zocht schier uitsluitend zijn kracht in 
stemverheffing en rauw-doen. Misschien was ook 
daclrin iets van de oorzaak tot de teleurstelling 
die de "Duel"-opvoering gaf. Een der partijen 
was geen partij. 

Maar ook als, wat deze atheist te zeggen had, 
zorgvuldig genuanceerd en delicater gezegd was, 
zou dan de indruk verkregen zijn, dien men na 
de lezing had verwacht. Zelfs dit valt te betwij
feien. Want ~en sterk argument bad, 66k in ver· 
keerde zegging, gevoeld moeten worden en meer 
dan brutaal woordgepraal met versleten vrijdenkers
gedachten bleek nergens. 

Zoo bleef een zeer knap, zeer tooneelmatig stuk, 
dat bezighield met wel eenige spanning naar den 
afloop, maar dat niets meegaf, dat ook voor den 

"toeschouwer. . uit . was ,na het Iaat~te bedrijf. 
Een herinnering aan het bewonderenswaard 

spei van de heer en mevrouw. Tartaud en den 
heer AlexFaassen biMf. De geestelijke, de her
togin de ChailJes, die haar aandeel heeft in den 
ideen-strijd en de bisschop, wien het deus-ex
machina-schap is opgelegd, leefden in hun uit
beelding aller voortreffelijkst. Ware "Le Duel" 
dus iets meer en anders dan maakwerk met ver
nuft maar zander diepte, het maest gebleken zijn. 

Wanneer men een avond na "Le Duel" Heijer
man's "Allerzielen" vertoonen ziet, waarin. 66k ' 
een geestelijke de idee van zijn religieusheid, 
gelouterd door humaniteit, te verdedigen krijgt
we stemmen toe tegen gansch andere bezwaren -
dan kan vergelijking moeielijk teruggehouden 
worden. Maar dan ook blijkt onze landgenoot 
verre en verre superieur boven zijn Franschen 
confrere. Hij heeft het duel op breeder veld ge
bracht, niet in een vrij onwaarschijnlijk en ook 
weinig belangwekkend liefdegeval de aanleiding 
gezocht voor een vastloopen van religieuse conse
quentie; zijn geestelijke strijd is een grooter en een 
nobeler strijd: tegen een verwrongen en bar
baarsche kleine menschelijkheid. 

In Heijerman's bewonderenswaard ·zinnebeeldig 
spei voelt men overal echtheid, waarheid en juist 
gevoelig inzicht. - Onze landgenoot is in zijn 
spel een iemand die iets te zeggen had, waar 
Lavedan, een mondaine auteur, naar den smaak 
van zijn Parijsch publiek, een voor dramatiseeren 
gunstig gevalletje heeft saamgedacht. 

D. 

OE TOONEELKVS. "' * * * * * * * 
Lieve Eisa! 

Niet ten onrechte stapelt gij in uw laatsten, 
vurige kolen op mijn hoofd, uit boosheid over 
mijn lang zwijgen - maar heusch, de wil was 
goed genoeg, alleen ontbrak mij de stof. De dagen 
volgen en gelijken elkaar. En als gij meent, dat 
ik - als vrouw van een beroemden tooneel
speIer - toch genoeg afwisseling in 't leven 
moest hebben, om nimmer om een onderwerp ver
legen te zijn, vergist gij u. Wel verkeer ik in 
vele gezelschappen als aanhangsel, of wilt gij 't 
liefelijker: als ornament van mijn beroemden man, 
maara,ch, wat men daar hoort en beleeft, is ook 
al z66 weinig pikant, dat het nauwlijks eenige 
herinnering achterlaat. En in het eigen gezin, 
komt - Gode zij dank - ook niets voor, dat de 
buitenwereld interesseeren kan. Want het idee 
van vele menschen, dat zoo'n kunstenaarsgezin, 
zich door allerlei onderscheidt van een gewoon 
gezin, mist elken grond. Ons leven vliet daarheen, 
gelijk alle levens. Onze mannen zijn ons precies 
even trouw of olltronw als alle andere mannen 
hunne ega's en zij hebben in hunne omgeving 
even zoo veel gelegenheid tot ... ontrouw, als in 
elke andere omgeving. Of wordt bijv. een luitenant 
minder gecourtiseerd, dan een kunstenaar! En 
een arts tegenover zijn vrouwelijke patienten en 
een advokaat tegenover zijn vrouwelijke dienten 
en een principaal tegenover zijn vrouwelijk per
soneel - zijn daar de gelegenheden minder aan
lokkend? Ouze kinderen hebben precies even veel 
of even weinig talent als andere kinderen en onze 
huishoudens verschilIen in geen enkel opzicht van 
alle andere, d. w. z. iij zijn even ordelijk of on
ordelijk. Het onderscheid is alleen, dat wij in 't 
burgerlijke spreken van een huishouden van Jan 
Steen en in Ii::unstkringen het woord "Boheme" 
gebruiken, ter kenschetsing van eene bevallige 
wanordelijkheid. 

En wij vrouwen zelven, deelen het lot onzer 
zusteren aan deze zijde van het voetlicht: wij 
worden be mi nd of niet, bedrogen of niet, zijn 
gelukkig of niet gelukkig, precies zooals het in 
der Goden raad besloten iso 

Weet gij wat men mij al heel dikwijls heeft ge
vraagd? Of ik niet jaloersch ben, als mijn man 
mej .... (volgt de naam van deze of gene mooie, 
jonge actrice) op het tooneel omhelst en kust. 
Zoolang ik getrouwd ben - straks 10 jaar -
heeft nog bijna niemand, die ik ontmoet heb, 
vergeten mij deze vraag te stellen. Het is inder
daad vreemd, dat juist die kus op het tooneel, 
den menschen geen rust laat. Men beseft, dat heel 
het tooneel er op gericht is illusie te wekken; 
erkent, dat de kunst niet anders bedoelt dan te 
geven een reflex van het leven, niet de werkelijk
heid zelve, maar haar afspiegeling. Men is er ten 
volle van doordrongen, dat de handelende personen 
in een komediestuk elkaar niet feitelijk slaan en 
vermoorden, dat een uitgedeelde oorveeg niet den 
acteur, mijnheer X geldt, maar de persoonlijkheid, 
die door X wordt voorgesteld, zoodat die oorveeg 
met zijn werkelijk "Ik" niets te maken heeft. Het 
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zal niemand invallen een actcur te vragen: slaap I 
je wcrkelijk, als je op het tooneel snurkt - of! 
g-a je inderdaad dood - als jc ligt te stuiptrekken ? 
Maar de kus, de tooneelkus, daar kunnen ze niet I 
overheen, die laat de menschen geen rust. Ik moet i 

ronduit verklaren, dat ik die belangstelling niet I 
begrijp. Wordt de kus dan niet gegeven - gelijk ' 
elke handeling ten tooneele wordt verricht - op 
't "wachtwoord", precies op 't moment, dat het 
in de brochure staat aangegeven? Tot mijn schande 
moet ik bekennen, al meermalen den aanleg van 
een Otello in mij te hebben ontdekt - maar zeker 
nooit onder den indruk- van een tooneelkus. Ik 
ZOll hct integendeel zelfs zeer stuitend vinden en 
het zou er mij geheel uit helpen, als een Romeo 
in zijn hartstochtelijke liefde-scene voorzichtig zijn 
mond langs den wang van JlIlia liet glijden, in 
stede van haar mct passie te omhelzen - al ware 
hij cluizendmaal mijn beminde. Men stelle zieh 
eens voor, wat er al door het hoofd van een 
artiest gaat, als hij daar voor het publiek staat, 
waar hij zich al mee lweft bezig te houden, waarop 
te letten! Dat hij zegt wat hij te zeggen hecft 
en zijn wachtwoord niet verzuimt, dat hij niet op 
de sleep van Julia trapt, dat zijn baardje niet 
loslaat, de schmink niet van zijn gezieht raakt --
kortom, hij is z66 danig gepreoccupeenl met allerlei 
dingen, dat hij bij het kussen, wel aan iets anders 
heeft te denken, dan aan al datgenc, wat de 
dichters als den liefdekus bezingen, den licfdesklls, 
tcgclijk in hoogste extase en laagsten zinnedrift 
gegeven. 

Bij dilettantenvertooningen, waar de repetltJes 
geen ernstigen arbeid beteekencn, maar pretjes, 
waarop niet alleen thee en taartjes, maar ook 
trollwlustige jongedochters gepresenteerd worden, 
mag zoo'n kusje op het tooneel, meer in hebben 
en het begin zijn van het ... einde - maar eyen
min als men dc liefhebberskomedie, al is ze 
nog zoo verdienstelijk, kan vergelijken met de 
volmaakte uitbeelding op hct groote tooneel door 
eerste en gerijptc kunstenaars - z66 weinig mag 
men den dilettantenkus, mct den kunstcnaarskus 
op ecü lijn stellen. En zelfs, geloof ik, dat ook 
bij dilettanten - dat jUlst bij dilettantenals zij voor 
hd publi!=k staan - de gemoedstemming er niet 
lIaar is, om zich in werkelijkheid te goed te doen 
aan den kus, dien het stuk voorschrijft, dat zij tc 
gcven hebben. 

Dat tusschen cle dames en heeren van het tooneel 
wel eells betrekkingen ontstaan, die over de grens 
g-aan "an het kamcn.adschappelijke, wordt niet 
door mij ontkend - maar zulke liaisons ontstaan 
uit anderen oorzake, dan uit den kus op het 
tooneel. De kus, die der liefde oorsprong is, wordt 
heusch niet op een wachtwoord gegeven. Het is 
voor 't overige amusant de prelltschheid op te 
merken, die de dames uit de burgerlijke en groote 
wereid afficheeren , tegenO\;er dat kllssen op hct 
tooneel. "Het moet vreeselijk zijn" - roepen ze 
met gilstemmctjes, "je zoo maar voor en door 
de heele wereId te moeten laten zoenen!" De 
heeren zijn royaler eIl benijden hun geslacht
genoo~~n op het tooncel, als zij in de armen 
vallen eener mooie actrice. Toch is er zoo weinig 

reden voor ijverzucht. De tooneelkus is een 
requisiet als elke andere en slechts onartistiek 
aangelegde menschen zullen er wat achter zoeken --
gelijk ook hct naakte mooi van een antiek beeld 
hun een prikkeling is der zinnen. Den reinen is 
alles rein. 

Ziezoo - nu heb ik toch nog een fatsoenlijken 
brief bij elkaar gekregen, ten gekide van elen kllS, 
dien ik u in gedachte geef - maar die veel harle
lijker is, dan ele optima forma gcwisselde klls op 
het tooneel. 

MARIE DHACH. I) 

(Bühne und W dU 

I) IIaar Illan Emiel Drach, was indcrtijd le Fmnkfurl ge
cngageertl CII heeft hier !Jij Van Licr ecns deli Faust ge-
"l'"dd met I'ossarl als l\lephislu. 

INGEZONDEN. 

GClES, 6 Oelober 1905. 

M. cl. R. 

Verglln me s. v. p. een Well1lg ruimle in Uw 
tijdschrift, lIaar aanleiding van het ingezondcn stuk 
meL het opschrift "Waardige Journalistiek", in C'w 
vorig nommer geplaatst. 

Niet om den heer "an Riemsdijk elaar op te 
antwoorden, - deze heeft door den toon van zijn 
schrijven zoowel, als door den inhoud van een 
particulicr bricfje aan mijn adres, elk recht op 
een antwoord van mijne zijde verbeurd - maar 
om Uwe lezers in de gdegenheid te stellen ht>t 
audi cf altereIlt par/oft toe te passen. 

In de eerste dagen van September kwam de 
heer Molhoek op mijn bureau mij verteilen, dat 
de heer Bouwmeester van plan was ook hier in 
Goes, v66r zijn vertrek naar Indit;, afscheid te 
komen nemen. Op mijn vraag, met welk stuk 
de heer B. hier dacht te komen, antwoordde de 
heer M. dat dit waarschijnlijk zou zijn met ,.Se 

, 11 non. e vero . 
Nu was ik door recensenten, welke ik ten volle 

vertrouw, mondeling en schriftelijk tot de wcten
schap gekomen, dat dit stuk, om geen ander woord 
te gebruiken, vervelend was, en Bouwmcesters 
talent cr volstrekt niet in' tot zijn rccht kwam. 

Voor C, mijnheer de Redacteur, groote-stads
menschen, beteekent het niet veel, of ge al eens 
een stuk ziet, waarbij ge U verveelt. Ge gaat een 
volgende weck, of misschien wel eell volgenden 
dag een ahder zien en denkt aan het vorige niet 
verder. 

Maar geheel anders is het met ons inwonerS 
eener kleine stad. Wij genieten slechts zelden, 
misschieneen keer of drie per wintcr, van het 
tooneel, en voor ons is het dus lang niet onver
schillig, welk stuk men ons opdischt. Wij moeten 
daar cen tij dlang 0)) teren. 

Gij zult U dus kunnen voorstellen, dat noch de 
heer :VI., noch ik. veel lust hadden in een stuk. 
later in een blad, dat U, mijnheer de Redacteur, 
naar ik meen, zeer na staat, kortweg een "wan-
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gedrocht" is genoemd. Wij besloten dus pogingen 
aan te wenden, den heer B. te bewegen met een 
ander stuk te komen. 

Ik wist toen van een bestaand contract nog 
niets af. 

Schier heel Nederland heeft het betreurd, dat 
de heer B. in een stuk als "Se non e vero" af
scheid heeft genomen. en wij zouden niet het recht 
hebben, den heer B. te verzoeken met een ander 
stuk te komen? 

Ik heb van dat verzoek melding gemaakt in de 
Goesche Courant en toen tevens als mijne meening 
uitgesproken, dat het publiek hier de dupe werd 
van eene verhouding tusschen auteur en acteur. 
Dat blijft mijne overtuiging en ik ben daarin ver
sterkt, nadat ik gelezen heb, wat de briefschrijver 
"Uit de Hoofdstad" in de Provo Gron. Ct. schreef. 
Deze zegt O. a.: 

" O! wat hadden wij den genialen kunstenaal' 
gaarne in een hem waardiger stuk zijn afseheids
voorstelling zien geven! 

Maar dit 'kan niet, want Bouwmeester was 
met handen en voeten aan "Se non e vero" 
gebonden. Hij hild zieh per C01ttract verbonden 
dit stuk overal in den lande voor zijn vertrek 
naal' Indie te speIen eIL hiermede bereikten de 
schrijvers een succes vol komen ongeevenaard aan 
de waarde van het stuk. Dat zij hiervoor Bouw
meester op hun beurt 66k weer helpen Iigt 
geheel in de Hjn, en men zegt, dat de kosten 
van den overtocht voor de leden van "Haar
lemsch gezelschap" voor een groot gedeelte 
door , de auteurs ~ of liever door den eersten -
wordt betaald. 

Met grooten tegenzin hebben - volgens een 
verklaring van Bouwmeesters zoon RaphaeI -
de aeteurs dit tooneelspel ingestudeerd en zouden 
veel liever in een' beter stuk zijn opgetreden 
als het maar in hun macht had gestaan." ' 

Zoo koopt men kans op succes. 
En wat is nu het geval? Het succes is uitgebleven 

en het N ederlandsch publiek is van de gelegenheid, 
om Bouwmeester in een , van zijn krachtige rollen 
afscheid te zien nemen, beroofd, door zucht naar 
eer van een tweetal schrijvers; ' of laat ons' den 
heer Buysse uitzonderen; deze toch, die een naam 
te verIiezen heeft, zal nu wel uit deze firma tot 
het fabriceeren van tooneelstukken treden. 

Later, toen ik uit een brief van den heer V. 

Riemsdijk had vernomen, dat er een contract be
stond ',en "dus de heer B. hier in geen ander stuk 
kon optreden, heb ik, ter wille van den kunstenaar, 
het publiek geadviseerd in vredesnaam maar over 
het stuk heen te stappen en B. te gaan huldigen. 

Het komt helaas maar al te vaak voor, dat 
redacties van plaatselijke bladen" tegelijk met de 
advertentie van eene tooneelvoorstelling, beloven 
een woordj e "tot opwekking van het publiek" in 
het redactioneele gedeelte van hun blad te zullen 
plaatsen. Uit andere steden worden dan telegram
metjes opgenomen, gewagende van " enorm succes", 
zooveel maal " teruggeroepen", enz. enz.; en het 
publiek, dat niet bevroedt, dat deze telegrammetjes 
ge woonlijk afkomstig zijn van impressario's, auteurs 
of directeuren, vliegt er in cn komt in grooten 

====-
getale op, om dan later te bespeuren, dat het bij 
zijn litterairen neus is genomen. 

Aan die dingen doet de Goesche Courant niet 
mee. Zij meent dat zij er is, om het publiek te 
waarschuwen tegen iets prulligs, dat zal worden 
vertoond, dan heeft me teen hare aansporing, om 
te gaan zien, wanneer er iets goeds worelt gegeven, 
meer vertrouwen en meer succes. Van een dergelijk 
systeem, trouwens het eenig ge paste, profiteert het 
publiek en ik blij f van meening, dat een blad in 
de eerste plaats het publiek juist behoort in te 
lichten en niet te n koste van het publiek acteurs 
en auteurs ter wille moet zijn . ' 

Dat bij dergelijken gang van zaken een auteurtje 
wel eens geweldig boos wordt en begint te scheiden, 
och dat is iets, waarvan een journalist, die een 
tijdje in' het yak is, geen grijze haren, indien hij 
die nog niet heeft, zal krijgen. 

Hoogachtend, 
Uze; dm/w. 

RI]KENS. 
Hoifdredactcur der GOEsche COUra?lt. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * :;: * 1< * 
Goed nieuws. 

Een nieuw stuk van I. N . A., de schrijfster van 
het zeer verdienstelijke Eene Mocder - verleden 
jaar bij de Kon. Vereeniging opgevocrd - is 
door die Vereeniging aangenomen en zal in Februm-j 
a.s. worden vertoond. Oe titel is: De Veroveraar, 
een Spei in 5 bedrijven. 

* * * Oe eereavond van den heer Clous, ter her-
denking van zijn 2s-jarig jubilaeum als tooneelspeler, 
zal te Amsteroam plaats hebben, ' in de tweedc 
helft van November. Hij zal optreden als Olivier 
de Jalin in Le dem i :vIonde van Alex Dumas fils. 

* * * 
Den 7den Oetober heeft Louis Bouw'meester, met 

zijn gezelschap, per Koningin Regentes de reis 
naar Ned'. Indie aanvaard, Hij is met veel harte
lijkheid uitgelcide gedaan. Een mannenkwartet 
zong hem van den steiger der mailboot afscheids
liederen toe en de kape! der dienstdocnde schutterij 
eerde hem met muziek. 

* * * o tell o. 
In oude papiere n der familie Calemi te Milaan 

zijn bijzonderhede n gevonden betreffende den per
soon van Otello. - Zij zijn nu opgeborgen in 
het wetenschappelijk en letterkundig Instituut te 
Venetie. - Otello is geweest Nicolo Querini, de 
zoon van Francesco Querini, en Desdemona de 
dochter van Palma Querini. Beiden behoorclen 
dus tot den hoogsten adel te Venetie cn tot met 
e1kaar vermaagschapte families. 

Oe geschiedenis welke Shakespeare hccft ge
dramatiseerd is geqeurd in r 542 in de St. Fran c;ois
kerk te R ethymnon, een stadjc aan de noordkust 
van het eiland Kreta, waarheen Desdemona was 
gcvlucht. Oe kerk bestaat nog, maar is tot moskee 
veranderd_ 
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Uit het testamentvan Antonio Calergi blijkt, 
dat zekere Cintio, de schrijver van de "Heeatom
nithe" - ("Honderd verhaien") zijn vriend was en 
dat Shakespeare aan die verhaien het onderwerp van 
Otello heeft ontleend. Cintio, of in latijn Geraldus 
Chinthius, is de schuilnaam van Jean Baptiste Giraldi, 
een dichter en letterkundige in 1504 te Ferrara 
geboren, en 30 December 1573 in dezelfde stad 
overleden. Diens werken versehenen te Mondovi 
in 1565, en werden in 1853 te Turijn opnieuw 
uitgegeven. Deze uitgave werd in het volgende 
jaar (1854) in het Fransch vertaald, doch van de 
uitgave tijdens het leven van Shakespeare be staat 
geen vertaling; men kan dus niet precies aangeven 
uit welke bron deze geput neeft . 

Desdemona beteekent "dem"oiselle de la maison 
des demons", en is volgens 't verhaal van Cintio 

op een bijzondere en wreede wijze gedood. Otello 
had namelijk de uitvoering van zijn wraak aan 
den luitenant van zijn schip opgedragen. Deze 
verborg zich bij de deur der kajuit waar de jonge 
vrouw sliep en maakte eenig gerucht. De moor 
beval Desdemona te gaan zien wat er gebeurde. 
Zij opende de deur en kreeg een zak zand over 
het hoofd; welke door meerdere gevolgd, haar 
deden stikken. 

Otello, aldus tegenwoordig bij haar sterven, 
overlaadde haar met verwijten en beleedigingen. 
Legt Shakespeare's held, ondanks zijn blinde 
jaloezie, niet zulk een wreedheid aan den dag, 
toch komt de Otello in het verhaal met dien in 
het drama hierin overeen, dat geen van beiden 
treurt over den dood der jonge vrouw, wier onschuld 
is erkend. 
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* * * * * * OFFICIEEL. * * * * * * 
Buitengewone Algemeene Vergadering 

van het N ederlandsch Tooneelverbond 
te 's Gravenhage, in het Zuid-Hol
landsch Koffiehuis op Zaterdag" 9 De
cember 1905, des voormiddags half elf. 

PUNT V AN BEHANDELING: 
Het gewijzigde voorstel der Commissie tot onder

zoek naar de noodwendigheid eener Reorganisatie 
van de Tooneelschool, gelijk dat, in overleg met 
de COinmissie van Beheer en Toezicht, definitief 
is vastgesteld. 

In de voorstellen, door genoemde commissie 
gedaan aan onze leden, door bemiddeling der Af
deelingsbesturen, in druk ter inzage verschaft, zijn 
de na te noemen veranderingen gebracht en door 
onze Commissie van Beheer en Toezicht op de 
Tooneelschool in verband met den oorspronkelijken 
tekst mede aanvaard; te weten: 

1°. de Reorganisatiecommissie trekt t·n haar 
voorstel tot wijziging van art. 15 (thans 16). 

Zie voorstel, luidende als volgt: 
toe te voegen aan art. 15 (thans 16) als tweede 

lid: "Tenminste een der leeraren in spei en voor
dracht mag niet zijn verbonden aan een tooneel
gezelschap. Voorts is het den Directeur, alsmede 
aan dezen leeraar niet geoorloofd eenige betrek
king te bekleeden tenzij met toestemming van de 
Commissie van Beheer en Toezicht"; 

2°. stelt voor toe te voegen aan art. 13 (thans 
14) - afgezien van de voorgestelde wijzigingen 
aan te brengen in al. 2 van dat artikel, welke 
blijven gehandhaafd, als laatste alinea: 

"Het is den Directeur niet geoorloofd eenige 
betrekking te bekleeden buiten de school, tenzij 

met toestemming van het Hoofdbestuur, gehoord 
de Commissie van Beheer en Toezicht". 

N.B. Het gedrukte voorstel luidt: 
"te vervangen in art. 13 (thans art. 14) de 

woorden "een der vakgroepen omschreven in art. 
2 sub. a en b" door: "tenminste een der vak
groepen omschreven in art. 2 sub. a, b en e"." 

Toe te voegen art. 15 (thans 16) als 3e en 
4e alinea: 

Met het onderwijs in vakgroep I zullen ~ ~ __ • n--"_ 

R+8~ worden belast minstens een leeraar en .t~
een leerares, van wie cr een niet aan eenig 4~""-" 
tooneelgezelschap is verbonden eo in het algemeen ~ 'Ibt6j 
geen betrekking buiten de school mag bekleeden, 
tenzij met toestemming van de Commissie van 
Beheer en Toezicht. 

Afwijking van dezen regel is slechts geoorloofd, 
indien bij eenige benoeming onder hen, die overigens 
in aanmerking komen, niemand is aan te wijzen, 
"die aan de gesteide eisehen voldoet". 

Toe te voegen aan art. 16 (thans 17) als 2e alinea: 
"Zoolang aan het bepaalde in art. 15 al. 3 niet 

is voldaan, geschiedt de benoeming vanl1eeraren 11 ~ ~ 
in vakgroep a telkens voor drie jaren ; een nieuwe 
benoeming in strijd met den daar gesteIden regel 
zal niet mogen plaats vinden, alvorens de Commissie 
door oproeping is gebleken, dat het geval, bedoeld 
in art. 15 al. 4 aanwezig is". 

Ten slotte zij hier opgemerkt dat de Commissie 
niet wil geacht worden vast te houden aan het 
in de voorloopige raming der kosten van het 
onderwijs door haar genoemde cijfer voor de be
zoldiging van een 2e leeraar (2e leerares ) in voor
dracht en spei, doch dat zij een salaris van f 500 
a f 600 voor dezen leeraar (deze leerares) wen
schelijk acht. 

De algemeene Secretaris 
FRITS LAPIDOTH. 

OE BROEDERS VAN ST. BERNHARD. 
In No. 16 - jaargang 1904/5 - van Het 

Tooneel, vindt men, overgenomen u.it het >Kleine 
Journal« het volgende bericht: »De Broeders van 
St. Bernhard, het bekende tooneelspel van Prof. 
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Anton Ohorn te Chemnitz, is aldaar op aandringen 
van den Prelaat van het klooster Tepl, Helmer, 
verboden. 

De Prelaat heeft den schouwburgdirekteur een 
bedrag van 1000 Kronen gezonden als schadeloos
stelling. Prof. Ohorn maakte, v66r hij zijn katho
liek geloof afzwoer, dee! uit van de Cistercienser 
orde te Tepl.» 

Het is dit stuk, dat - in een vertaling van 
Taco H. de Beer - door de Ned. Tooneelver
eeniging Il. Vrijdagavond voor het eerst is opge
voerd en waaromtrent de gevoelens, wat het kwet
sende dat daarin vervat zou zijn voor de katholieke 
kerk, ten on zent verdeeld blijken. 

T erwijl in de meeste dagbladverslagen. die ons 
omtrent de voorstelling onder het oog kwamen, 
geconstateerd wordt dat het. stuk volstrekt niet 
getuigt tegen de katho!ieke kerk - zelfs niet 
tegen hare instelling van kloosters - zijn e~ ook, 
waaruit blijkt, dat de verslaggever (of geefster) 
ten ernstigste in haar - ik wil niet zeggen 
godsdienstig gevoel - maar haar welvoegelijk
heidsgevoel getroffen is; ook al weer niet door 
het anti-katholieke, dat het stuk zou bevatten, 
maar doordat zij in 't algemeen geen vrede heeft 
met het op de pla.nken brengen van godsdienst
kwesties. Ik vermoed echter, dat zij meer bedoelt 
het volbrengen op het tooneel van kerkelijke 
handelingen. Want ik herinner mij niet, dat van 
haar ook een protest is uitgegaan tegen Lavedan's 
Duel en ben er benieuwd naar of zij bijv. Sar
dou's Daniel Rochat, Heyermans' Allerzielen in 
de ban zou willen doen. 

Intusschen is door het plaatselijlc comite der 
Katholieke Sociale Actie tot B. en W. het verzoek 
gericht, de verdere opvoering van het tooneelstuk 
D e Broedcrs van St. B ernhardus te verbieden, 
«daar dit tooneelspel in hooge mate kwetsend is 
voor de godsdienstige gevoelens van een groot 
dee} der ingezetenen en tot verstoring der open
bare orde aanleiding zou kunnen geven:t. 

. Wat ons zelven betreft, hoewel wij ook wel 
even verontrust opkeken, toen wij in de eerste 
acte verplaatst werden in een kloosterzaal met 
a l die getonsureerde monniken en in het derde 
bedrijf in een kapel met altaar en al de kerkelijk
katholieke vormen, tot in hun details zagen in 
acht nemen - was dat toch meer omdat wij met 
eenige vreeze ons afvroegen : wat zullen kerkel\jke, 
wat zullen katholieke menschen daarvan zeggen , 
dan omdat wij zelf ons er door beleedigd achtten. 
En ook heeft ons niet gekwetst de schildering 
zelve, die de schrijver van het kloosterleven geeft, 
als zou zij denigreerend zijn. Wij erkennen 
echter, dat het hier eenvoudig een quaestie geldt, 
niet zoozeer met betrekking tot het antwoord op 
de vraag, die Gretchen tot Faust richt, hoe het 
met onze religie staat, dan wel in verband met 
de opvatting, die wij zijn toegedaan omtrent den 
aard der »umsehen in het algemeen en dus ook 
omtrent die, welke in dienst zijn der of eene kerk. 

Wie opgevoed Is in den eerbied voor den dien aar 
der kerk - afgezien van zijn mensch-zijn -
in den eerbied voor kerkelijke instellingen -
afgezien van fouten, misbruiken, die haar kunnen 

aankleven -'- zal zich ongetwijfeld door een stuk 
als de Broeders van Sint Bernhardus . gegriefd 
achten. En dat de kerkelijke hoogwaardigheids
bekleeders zelven niet gaarne wat er verkeerds 
voorvalt onder kloosterbroeders, fouten van ker
kelijke instellingen, openbaar zien gemaakt, is 
misschien niet verstandig, maar toch ook al weer ... 
menschelijk *). Want de mensch is nu eenmaal 
in zwakheid geboren. En ik zag dan ook in wat 
de schrijver van De Broeders van Sz"nt Bemhardus 
geeft als voorstelling van de verhoudingen der 
broeders onderling in een klooster, yan de ver
schillende geaardheid der monniken, die met 
elkaar in botsing komen - eenvoudig de weer
spiegeling van onze maatschappij , van anze wereid 
zelve, waar· ook de boozen en de goeden onder 
een tempeldak leven en nijd en afgunst dege
heime krachten zijn, die het beste en edelste 
zoeken te ondermijnen. Als het stuk begint, ver
nemen wij dat de overste van het klooster, die 
door ' de goede elementen onder de paters, ten 
hoogste wordt geacht en dus een waardig mensch 
moet zijn, stervende iso De prior die thans het 
beheer voert, blijkt een kortzichtig, geestelijk ge
borneerd man te zijn, die in pater Simon een 
maar al te gedienstigen steun vindt voor zijn streven 
om de broeders door een stelsel van spion nage 
in hun vrijheid van denken en doen te knotten. 
Zoo worden wij getuigen gemaakt van eenige 
seen es, waarin paters, die zich niet willen onder
werpen aan het regime, dat hen verbiedt andere 
dan kerkelijk goedgekeurde boeken te lezen enz. 
enz., tot de orde worden geroepen en voor hun 
vergrijpen tot straffen verQordeeld. Daarnaast 
echter worden wij in kennis gesteld met paters, 
die zich volkomen vrij bewegen en blijkbaar door 
een jarenlang verblijf in het klooster noch hun 
geestesopgewektheid, noch hun edele gezindheid, 
hunne breede levensopvatting hebben ingeboet. 
En als wij dan ook en den prior, en pater Simon, 
op laffe wijze zien konkelen om voor de aan
staande keuze van een overste, zich van de 
stemmenmeerderheiä der kloosterlingen te ver
zekeren, treffen wij er meerderen onder de broe
ders aan, die hun vierkant in ' t aangezicht ver
klaren, dat zij niet op hunne stern zullen kunnen 
rekenen. Ja , alles wat wij waarnemen, vestigt 
bij ons den indruk, dat noch de prior, noch Simon, 
tot het eeregestoelte zullen worden geroepen, 
maar de macht in dit klooster aan waardiger 
handen staat te worden toevertrouwd. In het 
aldus geschetst verloop der dingen kan dus niets 
zijn, dat kwetsend is te achten, zeUs niet voor 
katholieken, dacht mij - tenzij ze zich gegriefd 
voelen door het feit zelf, dat een aan het kerkelijk 
leven ontleende stof op de planken is gebracht. 
Er zijn er, die alles wat tooneel is, zonde vinden. 
Het calvinisme bijv. heeft er zich altoos afkeerig 
van betoond - maar het zou toch niet aangaan 
in zijne aversie, het criterium te zoeken voor 
wat al dan niet geoorloofd is op de planken te 
worden behandeld. Als men het tooneel als ge-

.) Ongetwijfeld geen gering blijk van goedertierendheid van 
dezen prelaat, die zeker getltigt voor zekere hreedheid van 
handden. 
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oorloofde kunstuiting verwerpt houdt alles op. 
De strijd, waarvan wij in De Broeders van 

Sint Bernhardus, de voorbereiding bijwonen: de 
strijd om het overste-schap in het klooster en 
waaruit de stuwkracht kon zijn geboren eener 
belangwekkende handeling, die den karakters, 
welke in dien strijd gemoeid worden, een uit
nemende gelegenheid zoude aanbieden om zieh 
voor ons oog te ontvouwen, die strijd wordt door 
den auteur halverwege losgelaten. Een grove fout. 
De toeschouwer, die zieh door een dramadichter 
een bepaalde richting ziet iogeleid, maar niet tot 
het einde wordt gevoerd, daar hij hem halverwege 
in den steek laat of een heel anderen weg uit
zendt, dan hij oorspronkelijk deed verwachten -
zulk een toeschouwer heeft reden boos te worden, 
want hij voelt zieh om den tuin geleid. En voor 
een toeschouwer, die boos wordt - boos op den 
scltrflver - is het stuk zoo goed als verloren. 

De heer Anton Ohorn, die ergens professor in 
schijnt te zijn, blijkt geen professor te wezen in 
de dramatiek. Hij heeft bij de compositie van zijn 
stuk den miss lag begaan van op twee gedachten 
te hinkel1. Dies is zijn stuk zeH gaan hinken. 
Naast het onderwerp: de strijd die ontbrandt om 
de keuze van een nieuwen overste - heeft hij 
een tweede quaestie gesteid. Deze: wat de katho
liek, die zelf innerlijk volstrekt geen roeping 
gevoelende voor het klooster, heeft te doen, als 
nochtans zijn ouders er hem toe dwingen monnik 
te worden! Inderdaad wordt Ferdinand Döbler 
in een haast onmogelijke positie geplaatst, tegen
over een voor haar wensehen ontoerekenbaar bi
gotte moeder en een aartsdommen vader - maar 
dan toch zijn vleeschelijke ouders! - die hem 
den kloostercel indrijven, omdat zij 't anders, 
ieder op zijn manier, besterven zullen. Want tot 
overmaat maakt de auteur van de moeder een 
zwakke vrouw, die nauwelijks van het ziekbed is 
opgestaan en die men - wil men haar niet weder 
doen instorten - niet moet tegenstreven en van 
den vader een hartlijder, wien elke emotie moet 
worden bespaard. De auteur heeft zieh uit den 
neteligen toestand, waarin hij zijn personen heeft 
geplaatst, zoeken te redden door den knoop ten 
slotte eenvoudig door te hakken en Ferdinand, 
als hij zijn proeftijd in het klooster heeft door
gebracht, op het beslissend oogenblik. dat hij de 
bindende gelofte moet afteggen, zieh te doen 
terugtrekken. De vader plonst dan morsdood 
neer en de moeder valt voorloopig in zwijm. 

De auteur heeft wel ge tracht in Ferdinand een 
element van schuld te leggen, om het noodlot, 
waaronder hij voor he el zijn volgend leven gebukt 
zal gaan, te rechtvaardigen - aangezien hij immers 
door de kerkelijke gelofte te weigeren, de zijnen 
ouders gedane gelofte schond - maar daar
gelaten of dit tweede onderwerp meer of minder 
gelukkig behandeld Is - het kan niet anders als 
den indruk, dien De Brof:dt'rs vart Sil1! Bf'r1zhardus 
bestemd is te maken, verdeelen. En dat het feit, 
dat iemand als Ferdinand, die de roeping mist, 
met het klooster zieh niet verzoenen kan, niets 
legen het klo oster zeH bewijst, behoeft zeker niet 
te worden aangetoond. Daarin zijn slechts innig 

-- -----

geloovende, onderworpen zielen op hunne plaats. 
Ik heb mij in mijne beschouwing misschien wat 

te zeer laten beinvloeden door het pogen aan 
het stuk van Anton Ohorn, zijn aan den katho
lieken godsdienst vijandig toegeschreven karakter 
te bestrijden. Het is trouwens teekenend, dat in 
een schier uitsluitend roomsche stad als Weenen, 
waar de overheid er met haar recht van censuur 
"aus moralischen und religiösen Grunden", anders 
al heet gauw bij is, Die Brüder vall St. Berl1lzard 
in het Deutsche Volkstheater avond aan avond 
wordt gespeeld. Maar missc;hien dat, ter ver
klaring van dit verschil van in zieht, rekening is 
te houden met het schier uitsluitend katholieke 
der Weener burgerij, in tegenoverstelling van het 
gemengde onzer bevolking. 

Het stuk voldeed - dank zij de min of meer 
verantwoorde, maar toch op het moment zelf 
pakkende seen es - bij de vertooning te Amster
dam zeer goed. De gelukkige vertooning bracht 
daartoe ongetwijfeld het hare bij. Een prachtcreatie 
leverde de heer v. d. Horst als de oude pater 
Fridolin en onder hen die voorts iets typeerends 
aan hunne uitbeelding wistert te geven, behooren 
de hh. Ternooy Apel, Post, van Warmelo, Bran
denburg, Abbas, Hissink. De heer Holkers was 
als Prior te veel Holkers. Voorts gaf de heer 
v. d. Lugt Melsert goed den trouwhartigen Frans 
Richter weer en was de heer Musch uitmuntend 
in zijn episodische rol van houtvester. De twee 
vrouwerollen waren in handen van de dames 
Marie Haspels, die de vrome moeder goed weer
gaf en S. de Boer, die ook mag worden geprezen. 

De oude Döbler is door den auteur al zo6 
ploertig geteekend, dat de acteur - de heer 
Barendse - daarmede bij zijn typeering terdege 
rekening moest hebben gehouden. 

* * * * SIR HENRY IRVING. * * * * 
(1838- 19°5). 

(Onze landgenoot, J. T. Greyn, te Londen, die 
niet weinig gedaan heeft tot opbeuring van het 
Engelsehe Tooneel en het door en door kent, 
geeft in de Sunday Times van 15 October, een 
waardeering van den overleden kunstenaar. Hij 
schrijft o.a. het volgende: «Men noemde hem een 
vorst en hij was inderdaad de eerste gentleman 
in zijn beroep. Ook degenen, die hem niet zeer 
waardeerden als acteur - en zoo waren er velen 
- schoten nooit te kort in de erkenning van zijn 
merkwaardige en hooge persoonlijkheid. Hem·
uitsluitend aan hem - is het te danlen, dat in 
Engeland de tooneelspe'ier een meer geachte plaats 
inneemt, dan ergens anders ter wereid. 

Zijn groote vermaardheid als tooneelspeler ver
klaren, is niet gemakkelijk. De meening omtrent 
zijn genie was onder de Engelsehen zeer verdeeld 
en over 't algemeen kwam de vreemdeling er niet 
spoedig toe hem van harte te bewonderen. Eigen
aardigheden in houding en spraak stonden zijn 
onmiddellijk succes in den weg. En door menig
een werd hij meer uit traditie bewonderd, dan uit 
overtuiging. Hij was groot in de uitbeelding van 
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krachtmenschen : Shylock, Lodewijk XI, Becket, 
de koningen in Shakespeare's drama's - in karak
ters, waarin humor of sarcasme dominanten zijn 
- maar sleepte niet mede in minnaarsrollen. Waar 
hij boven de menschen had uit te steken, verhief 
hij zich ook boven zijn medespelers. In passieve 
rollen of in dezulke waar hij als minnaar op het
zeHde plan had te staan met de minnares, haar 
speI had te steunen, gelijk zij 't hem deed - was 
Sir Henry nooit op zijn best. In het dagelijksch 
leven regeerde zijn hart het hoofd; op het too
neel had het intellect den boventoon .. _ » 

Wij achten het niet zonder belang, deze ken
schets hier over te nemen en geven voorts gaarne 
het woord aan twee onzer ,gewaardeerde mede
werkers, wier meening over Irving gel~jk dat van 
den heer Greyn, v.an waarde is , als zijnde gegrond 
op eigen ·aanschouwing_ REDACTIE). 

Bij naarstige doorlezing van al wat er, in de 
buitenlandsche groote pers, over Sir Henry Irving 
geschreven werd, meestal matelooze lof bij matige 
poging tot karakt~ristiek, leek me het oordeel van 
den goeden Duitschen schrijver over tooneelzaken, 
Dr. Max Meyerfeld te Berlijn, wel 't best geslaagd, 
het scherpst, maar ook het eerlijkst. 

En dit oordeel valt zoo curieus volkomen uit 
de Hjn van 't elkaar-napraten over Irvings reus
achtige waardij, iszoo oprecht en, zoo raak, en 
stemt - dit mag bescheidenlijkworden opge
merkt - zoozeer overeen mp.t mijn eigen indruk 
van Irving, dien ik in Coriolanus en Shylock zag, 
dat ik den Toonee.llezers het voorrecht van Dr. 
Meyerfelds oordeel gaarne zou willen gunrien. 

Met Henry Irving heeft de Engelsehe tooneel
speelkunst haren ouden meester en haren be
roemdsten vertegenwoordiger verloren. Ja, men 
mag het zönder overdrijving zeggen :' de bekendste 
toon'eelspeler der wereid heeft het wereldtooneel 
verlaten. Want z~in roem was over drie, misschien 
vier, werelddeelen verbreid. 

In Engeland werd hij vergood, wat de menigte 
echter niet belette hem zoo weinig te ondersteunen, 
dat hij zijn theateronderneming moest opgeven. 

In Ametika was hij tientallen jaren lang een 
graag geziene gast. Zuid-Afrika en (vergis ik mij 
niet) Australie jubelden hem toe en brachten hem 
koninklijke eer. 

En hij was een koning in zijn kunst, of hij moet 
het in zijn besten tijd - long, long ago - geweest 
zijn. Want zijn naam wordt met Macready en 
Garrick in een adern genoemd. Als de laatste 
der waarlijk groote Engelsehe tooneelspelers zal 
hij de historie ingaan en in Westminster Abbey 
is hij begraven. 

Over zijn bewogen leven kan men de encyclo
pedieen raadplegen. 

De natuur had dezen koopmanszoon, die op een 
dag van zijn kantoor wegliep, omdat hem de 
plankenkoorts beet had, schitterend bedacht. Hij 
kreeg van haar een van de _ prachtige karakter
koppen, die men alleen in Engeland en misschien 
nog in Amerika aantreft. Op al zijne portretten 
zijn een paar stralende oogen, onder een majesta
tisch voorhoofd opmerkelijk. Als men de Dante-

afbeeldingen der Praerafaelieten bekijkt, niet den 
norschen kop van ' den vergram'den scholastiker, 
maar het van zachte melancholie beglansde ge
laat van den liefdeszieken, zW'l.rten monnik, dan 
denkt men zich Henry Irving als model. 

Daarbij een slank figuur, tot in zijn ouderdom 
jong en lenig. 

Doch 66k de dertiende fee was aan zijn wieg 
versehenen. De stern, die voor tooneelspelers is, 
wat de handen zijn voor den musicus, was bij hem 
in de keel besloten. Zijn spraakorganen brachten 
het geluid niet in de holte van den mond, maar 
in de diepere regionen van den slokdarm. Als een 
gorgelen kwam het er uit. Een voortdurend kraken 
en kuchen. 

Mij is het tot vandaag onverklaarbaar, hoe een 
mensch met dit orgaan ooit Romeo's liefdesge
fluister heeft kunnen verzinlijken. 

Later heeft hij in rollen als Richard III, Jago, 
en dergelijke duivels, die stern noodig gehad, zij 
moeten gezegd worden met Irvings stern. 

Als 2I-jarige deed hij in Londen zijn debuut; 
met welk gevolg blijkt: zeven jaren moest hij de 
provincie gelukkig maken, eer hij weer in de 
hoofdstad dorst optreden. Op deze nomade-achtige 
zwerftochten, door de grauwe kunstlooze handels
steden van Engeland is hem de groteske eIlende 
van zijn stand niet bespaard gebleven. 

Misschien daarom heeft hij later zooveel kunnen 
en willen doen, voorde sodale verheffing van zijn 
kunstgenooten. 

Hoe hij op een avond door den tooneelschrijver 
Dion Boucicault uithet nietsis voor den dag 
gehaald, dat heeft Irvirig in zijne memoires met 
weemoedvollen humor verteld, 

Eerst van het jaar T 87 I af, toen hij aan het 
Lyceum kwam, dateert zijn, in de theaterhistorie 
ongeevenaarde, roemvolle loopbaan. Meer dan 
dertig jaren was Jrving de stadhouder van Shake
speare in Engeland ; het Lyceum een tempel der 
kunst. Hij had het geluk in Ellen Terry een ge
lijke, door velen hooger dan hij geprezen partnerin 
te vinden. Nu wijdde hij zieh uitsluitend aan de 
vertooning van Shakespeare's stukken (enkele 
paraderollen uitgezonderd) en hij gevoelde zieh 
z66 geheel en al apostel van den Stratfprd('r 
pro feet, dat hij van de moderne dramaptoductie 
absoluut geen ,notitie nam. 

Hij heeft - en dit is zijn groote roem -' een 
renaissance veroorzaakt van den in Engeland ver
waarloosden dichter. Den geest<;lriftvollen acteur 
stond een voortreffelijk regisseur ter zijde, die zieh 
weer den artistieken bijstand van Alma Tadema 
verzekerd had. En zoo werd het Lyceum in de 
jaren om 1880 een wereldberoemd theater. Vele 
insceneeringen van Irving zijn tot vandaag voor
beeldloos gebleven, ofschoon Beerbohm Tree, door 
den luister zijner effecten, de menigte meer te 
verbazen weet. 

Het overdreven decoratieve princiep, dat Shake
spe'are's drama's nabij de feerien bracht, maar ze 
de gunst van het publiek deed verwerven en be
houden, heeft Irving schatten geld gekost. Hij 
moest het Lyceum opgeven, na er een groot deel 
van zijn vermogen bij te hebben ingeboet. Zeker, 
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aan eerbetoon heeft het hem niet ontbroken. Als 
hij optrad, be-applaudiseerden hem parterre en galerij 
even hartelijk, want voor niets heeft de Engelsch
man meer respect dan voor de traditie en Irving 
is lang voor hem een door de traditie geheiligde 
persoonlijkheid geweest. 

Drie Universiteiten in den lande hebben hem 
tot eeredokter benoemd: Dublin, Cambridge, Glas
gow; de koningin vervulde den volkswensch toen 
zij hem tot ridder sloeg. 

I als voor iets onbegrijpelijks. DM was dan de 
gevierdste Europeesche tooneelspeler ... neen, het 
was onmogelijk! 

Dien avond speelde lrving Coriolanus - en hij 
deed dat in een grime, als wilde hij met Shylock 
op de Rialto in Venetie gaan gokken. Een af
stootend grijns-gezicht met een stekeligen zwarten 
baard. Niets van den held. En toen de edele 
Romein den mond opendeed, dacht ik een grok
likkenden Engelschman van een koetsiersbok te 

Sir Henry Irving. t 

Maar het moet toch voor den ouden man, na 
al zijne offers, eeB ontzag'lijk leed zijn geweest, 
toen het Lyceum, de glorieplaats der Engelsche 
tooneelspeelkunst, een Variete worden moest. 

* * * 
Waarschijnlijk was Sir Henry al te oud en ik 

nog niet oud genoeg, toen ik in Mei IgOI, hem voor 
de eerste maal speien zag. Grover kan men niet 
teleurgesteld worden. Het was een catastrophe. 
Een vriend en ik, we zaten er hoofdschuddend bij, 

hooren . Ook de manier waarop de groote Consul 
met breeden stap - den typischen pas van den 
intrigant op het rederijkers tooneel - zich be
woog, was eenvoudig belachelijk. Uit den geboren 
aristocraat, den grooten mensch met den' adelaars
blik, van wien immers gezegd wordt: "Hij zal Zeus 
niet om zijn donders smeeken en hij draagt het 
hart op de lippen", was in Sir Henry's uitbeelding 
een siecht geluimd, gallig, menschenschuw Wezen 
geworden. 

Sir Henry, dachten wij toen, draagt de keten 
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van zijn verleden aan den voet, hij moest nu het 
liefst naar een pension, een welverdiende rust nemen. 

We zagen hem weder in Mei 1903, als Dante, 
in een naar spectakelstuk van Sardou. Hij zag 
er praehtig uit. Maar dat was voor vijf lange 
hedrijven toeh nauwelijks voldoende. 

Ik ben mijn goede genius dankbaar, dat ik niet 
met dezedubbele ontgooeheling van Irving ben 
gseheiden. Zijn Shylock was de laatste rol die 
ik van hem zag, in Mei van dit jaar. 

Onvergetelijk, hoe hij dit monstrum vermensche
lijkte! Hij stond nauwelijks op de planken, en 
daar waren alle eigenaardigheden, die vroeger hem 
onuitstaanbaar maakten, vergeten en vergeven. 
Een waaraehtig groot kunstenaar, een der aller
grootsten, had ons dadelijk in zijn macht en deed 
met ons wat hij wilde. 

Hoe hij den ShyloS;k opvatte, oj hij de geld
zuchtige Hebreer of heJ geknechte creatuur of de 
liefdevolle vader was, dit werd bijzaak. Nog tot 
heden vermag ik, mij over zijn opvatting geen 
rekenschap te geven. Men doorleefde iets heel 
graots, iets dat niet te analyseeren is: daar 
stond een mensch voor, ons, die ons zijn eigen 
wel en wee Iiet meeleven. Die ans met ijzeren 
vuist vasthieId en ons deed beyen en schreien. 
Die niet meer Shylock ' speeIde, maar een ge
trapte aardworm was, tot een tragische hoogte 
opgeklommen. Het was een ethische herle
ving, als bij Duse's Margaretha Gauthier,. En 
als ik honderd jaar oud· word; zaI ik nooit ver
geten hoe Irving, in het vi erde bedrijf, de rechts
zaaI verlaat: een menschenkind, dat \'oor zijn 
overtuiging aan het kruis genageld wordt. 

Om dezen Shylock zij het aandenken van Henry 
Irving gezegend. Ik ben te laat gekomen om zijn 
grootheid in haren gansehen omvang mede te 
leven, maar ik heb toch een uiting van zijn genie 
mogen zien en ik weet, door dien Shylock: het 
Engelsehe volk h~eft, een Heros der kunst ver-
loren. D. 

* * * 
De Cymbeline-voorstellingen in het Lyceum

theater te Londen, waren in gang. Henry Irving 
zien in een stuk van Shakespeare ! Die buitenkans 
moeht ik mij niet laten ontgaan. 

Ik begaf mij s'avonds naar het Lyceum. Met 
een vloed menschen;gölfde ik' naar binnen. Aan 
het fraaie, wijde plaats-bureau vroeg ik een biljet. 

= Uitverkocht! Geen enkele plaats meer. 
Geen een! 

= Jammer, ontzettend jammer, zei-ik. Zoo heel 
gaarne zou ik Henry Irving zien, 

- N eemt u dan een plaats voor de voIgende 
week .... 
~ Morgen verlaat ik Londen. Wat een teleur

stelling! Hem! Henry Irving niet zien speien .... 
Waarschijnlijk zette ik een ge zieht op, om een 

Barribal of een rots te vertecJeren. Althans, een 
hoffelijk heer in "evening-dress" in het plaats
bureau zei: Een enkele plaats is nog beschikbaar 
in de "dressing-circle". 

Lachend - als de bekende, Hollandsehe boer, 
monsterde ik mijn reistoilet. 

- Als u uw hoed wilt afzetten, kunt u er gaan 
zitten. 

Hartelijk lachend, bewerend, dat ik, mijnerzijds, 
niet "the slightest objection" had, offerde ik grif 
aeht shillings, wandeide naar de "cloak-room" 
gaf mijn hoed in-bewaring, kocht pragramma en 
Cymbeline-brochure, trok een paar witte hand
schoenen aan, en liet mij naar mijn plaats ge
leiden, Een pracht-plaats! Tweede rei, bakon, 
recht over het tooneel. 

Aan mijn linker en rechter-zijde gerokte heeren. 
Correcte Engelsehen. Niet de minste aandacht 
schonken zij aan de vreemdelinge in donkere 
kleedir:g, die tusschen hen plaats nam in een 
omgevmg van exquise toiletten, zacht-schemerend 
in teere tinten, van gedecolleteerde dames, flon
kerend in tooi van preciosa. Geen zweem van 
verbazing, geen spoor van nieuwsgierigheid rim-
pelde de effen strakheid van de gezichten mijner 
buurlieden. 

V66r mij, links, rechts, achterwaarts, overal 
bloote halzen en schouders; vrouwenkopjes kleu
rend in bloemen-parure, schitterend van ,.jewelry" 
wiegeIend in zachte aigretten-deining. Vrouwen 

, met fijne trekken, maar onbezielde poppen-geziehten 
en drieste boezem-ontblooting. Ik lorgneerde de 
dames in de "private 'bpxes j

, • Welk een brut aal 
vertoon van naaktheid. Vreemdsoortige opvatting 
dezer dochteren vq.n het pudique Albion, vrou
weh die de gewoonste en onschuldigste dingen 
"shocking" vinden! 

Schouwburg en bezoekers waren een kijkje 
waard. 

Op-eens schoot het mij te-binnen, dat het h6ag 
tijd werd Cymbeline te lezen; ik vreesde, door 
onvoldoende articulatie, binnen-'s monds prevelen, 
en opslikken der lettergrepen, waarmee Engelsehen 
h~t gehoor pijnigen, veel van den tekst te zullen 
mIssen. 

Van lezen kwam niets. Mijn tijd had ik 
verbruikt met rondkijken. De gordijn rees. In de 
p~~ze zal ik mijn schade wel inhalen, troostte ik 
mIJ ..•. 

Welk een heerlijke, onverwachte, ongedachte 
verrassing! De artiesten waren zeer goed te ver
staan. Duidelijk, langzaam, geäccentueerd was 
hun spreken; e\ke lettergreep kwam tot haar recht. 
De acteurs en actrices brabbelden niet, zij slikten 
de woorden niet op. Klaar als een beek was hun 
zeggen. Ik waande mij in het Theatre Franc;ais. 
Nergens hoort men zulk onberispelijk Fransch, en 
zulk heerlijk verstaanbaar spreken, als daar. 

In het Lyceum kwam ik tot de ontdekking, dat 
Engelseh, rijk van klank en schoon is, mits de 
taal \'aardig, waardig, breed, helder, open, precies, 
gecadenceerd, en in vereischt tempo würde ge
sproken, zoo als dit geschiedde door de artiesten, 
van wie Henry Irving destijds de leider was. 

Daar klonk zl/n stern! Daar stond hij, Henry 
[rving, als Jachimo, omstuwd door edellieden ; in 
cynisch, honend. tartend, beleedigend, uitdagend 
gesprek met Leonatus Posthumus, verbannen echt
genoot van de ongelukkige, Britsche koningsdochter 
Imogen. 

Irving behandelt het publiek met onderscheiding. 
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Door aangeboren voornaamheid, dringt hij zich 
niet op, aan de toeschouwers. Te veel artiest is hij , 
en artistiek leider om on harmonische poppen-kast
gewaarwordingen te willen wekken . Zonder drukte, 
niet in een wervel van zelfgenoegzaamheid, dwarrelt 
hij voor uw oogen. Hij treedt niet buiten het 
kader, hij verstoort niet de illusie; men d\:nkt niet 
aan tooneelspel. Hij brengt realiteit, 66k door 
het sobere, het gemis van beijanderigheid, dat het 
optreden van eerste sujetten dikwijls ontsiert. Het 
is een genot, de sierlijke bewegingen te zien 
van Irving's slanke, lenige figuur. Niet lang behoeft 
men te luisteren naar de d66rdringende klaarheid 
van zijn dictie, om te beseffen, aan wien men dank 
verschuldigd is voor het gave, duidelijke spreken 
der Lyceum-artisten. 

Ellen Terry, met wien Henry Irving zoo gaarne 
speelde, was een verrukkelijke Imogen. Om 
nimmer te vergeten, aangrijpend, schoon van 
lijnen en kleuren, was de scene, toen Imogen 
in witte kleedij, loshangend blond haar, en bloote 
armen lag uitgestrekt op zacht-blauwen divan 
in ha<:lr slaapvertrek, haar gelaat door maan
licht besehenen. Onvergelijkelijk van gratie was 
Ellen Terry. Vermoeid van 't lezen, valt zij in 
slaap; streelt en streelt telkens weer het kleinood 
aan haar arm, symbool van trouw, ten afscheid 
haar geschonken, door haar . echtgenoot Leonatus 
Posthumus. Een sprookje van liefelijkheid was 
haar minlijk gelaat toen zij met wonder-teer gebaar 
een kus drukte op den armband. Langzaam, 100m 
van slaap gIijdt dan de arm omlaag; half
wakend, halfdroomend glimlacht Imogen's mond, 
prevelen haar lippen een g ebcds-fluistering, een 
verzuchting tot de goden, haar te beschermen in 
den slaap. Een sfeer van reinheid om haar. Bij 
het rustbed, de noodlottige kist, inhoudend zoo
als Imogen meent, en toevertrouwd aan haar per
soonlijke bewaking, de door Jachimo verzamelde 
geschenken, om zijnen keizer in Rome aan-te
bieden. Imogen slaapt. 

Schril, spookachtig het behoedzaam opengaan 
van de kist, waaruit Jachimo te voorschijn komt. 

Prachtig is Irvings speI wanneer hij vol bewon
dering staart op de slapende Tmogen. Haar schoon
heid is hem een bedwelming, haar weerloosheid 
een foltering. Snel, angstig, nerveus, trilIen Irving's 
woorden. Zijn houding, de uitdrukking van zijn 
gelaat, het geluid van zijn door ontzetting heesche 
stern, zijn ontroerend. Een enkel on willig of on
gewild gebaar van Jachimo, in deze ontzettend 
moeilijke scene, een hoe-gering-ook onzeker-zijn, 
een even niet-maat-houden in dit supra-romantisch 
tafreel, en de toeschouwer zou er uit zijn. Dit 
voorkwam Henry Irving door zijn meesterlijke 
actie, die de hachelijke situatie beheerscht. 

Ik verliet na afloop der vootstelling, die eerst 
om kwart over twaalven eindigde, het theater met 
ee n hart vol dankbaarheid jegens Henry 'Irving en 
Ellen Terry; en een v.aor mij gloed-nieuwe be
vinding, dat de Engelsehe ta al verrassend schoon 
klinkt, wanneer zij goed wordt gesproken. 

Helaas ! terwijl ik deze regelen schrijf, wordt 
het stoffelijk overschot van den genialen Henry 
Irving in Londen bijgezet in "the Poets Corner" 

in W estminster Abbey . Ook zfln naam zal gebeiteld 
staan in de nabijheid der zerken, waaronder Chaucer, 
Milton , Tennyson, Dieke ns rusten. 

" In 't harnas" is hij gevallen. Onmiddellijk na 
afloop van een voorstelling te Rradford, op den 
13d pn Oetober j.l. stierf hij na terugkeer in zijn 
hotel. 

De Bissehop-speler werd hij wel eens genoemd, 
wegens de uitnemende creatie die hij gaf van 
Kardinaal W oisey, en, van den Aartsbissehop 
Thomas a Beeket. Becket, zijll allcrlaatste roL 

De dood overviel ook hem geheel onverwacht, 
midden in zijn werk en plannen, even als zijn 
Gallischen kunstbroeder Moliere. Het reizen en 
speien in de prowncie, Was uiterst vermoeiend 
voor beiden. Irving was niet jong meer. Hij werd 
den 8sten Februari 1838 geboren. De laatste dagen 
voelde hij zieh reeds minder goed, een beet je dof 
en vermoeid, maar de energieke man gaf zieh 
niet gewonnen. Hij bleef de ziel van zijn gezel
schap. welwillend en goed voor allen. 

Moliere voelde zieh aan den avond van zijn 
overlijden z66 onwel, dat hij, die toen ook met 
zijn gezelsehap de provincie bespeelde, de voor
stelling zeker zou hebben afgezegd, indien zijn 
artiesten, "ses enfants" niet vast op hun "gages" 
gerekend hadden, die hij hun na iedere voorstelling 
uitbetaalde. Moliere sleepte zieh uitgeput over het 
tooneel, en gaf een onberispe1ijke uitbeelding van ... 

." Le malade imagz"naire". Een paar uur later was 
hij niet meer. 

"Sir Henry" genoot even als Ernst von Possart, 
de onderscheiding in den adelstand te worden op
genomen. Sinds 1856 was lrving aan het tooneeL 
Meer dan 700 rollen heeft hij voorhet voetlicht 
gebracht, en, daaronder teIden die van Mathias 
den Poolsehen Jood, Shylock, Hamlet, Benedick, 
Kardinaal Wolsey, Vicar of Wakefield, Charles I, 
Aartsbisschop Becket, Napoleon en Robespierre 
als besliste triomfen. 

Toen hij bij den aanvang van zijn dramatische 
loopbaan den Poolsehen lood creeerde, waren 
pub liek en critiek verrukt over zijn speI. D.e 
kritiek opperde de vraag: "Zal Irving ooitiets 
beters doen , en, zou hij nog iets anders kunnen?" 

Henry Jrving heeft die vraag niet onbeantwoord 
gelaten. 

Zijn laatste creatie was in Dfllry Lane (30 April , 
1903) toen hij in Sardou's " Dante" den Floren
tijnschen dichter vertolkte. 

Irving's Dante-interpretatie was een zegepraal. 
Nimmer sehcen het publiek hem z66 te hebben 
toegejuicht. 

Het pub liek had hem lief. Oe menigte be
wondert veel, maar heeft weinig lief . 

. Henry Irving behoorde tot de uitverkorenen, die 
de hartelijke genegenheid der toeschouwers ge
wonnen had, en die mocht behouden. 

A. S. K. 
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INGEZONDEN. 
(buiten verantwoordelijkheid der redactie.) 

* • WAARDIGE JOURNALISTlEK * .. 
De heer Rijkens, hoofdredacte.ur der Goesehe 

heeft zieh ten opziehte van ~at lk hem heb ten 
laste gelegd, in geen enkel opzieht gereehtvaardigd. 
Wat de heer R. beweert over het «koopen » van 
succes, het omkoopen van Bouwmeester, wil ik 
hem wel even zeggen dat de auteurS van het stuk, 
waarmede binnen een maand f 20.000 werd ge
maakt, het verschuldigde tantieme 5 .% der bruto
reeette, in contanten hebben genoten. 

Zoo koopt men kans op sueees! 
Uw dankzeggend voor de plaatsruimte 

Hoogachtend 
Uw dr. 

A. W. G. VAN RIEMSDUK, 
een der schrijvers van 

"Se non e vero .. " 

........ * VERBETERING * * '" * * 
De redactie moet zieh, wegens een paar 

leelijke fouten, die in het artikel van den heer 
]. Huf van Buren, ongecorrigeerd zijn gebleven, 
ten zeerste bij hem verontschuldigen. 

Niet zoff - gelijk gedrukt is - moeten kennis
geven, dat er zijn, die krachtens hun aanleg ver
dienen zouden op de tooneelschool te worden 
toegelaten, ter opleiding voor het tooneeI, doch 
die zieh niet aanmelden wegens finaneieele be
zwaren - maar zf/l Wat ze zeker zullen doen, 
indien maar, zooals de heer Huf van Buren dit 
wenscht, hun het verblijf op de school aanlokkelijk 
genoeg wordt gemaakt, namelijk zonder eenig 
financieel bezwaar voor de ouders. Dit zal alleen 
mogelijk zijn, als de Tooneelschool zelve over de 
noodige middelen beschikt - als zij gesubsidieerd 
wordt door de overheid, gelijk dit vroeger al ge
schiedde. 

En in de aan Von dei ontleende dichtregels leze 
men voor sckijven : schepen. 
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A. SERNE & ZOON 
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BEGRIPSVERWARRING * * * * * * 
In de Telegraaf is, verleden Zündag een artikel: 

i'fooneelbeschouwingen) versr-hencn, geteekcIld 
J. S., waarvall wij wcl hd vt.:rmücdcu tlurven Llit
spreken, dat zij de voorletters zijn van mevr. 
Josephine Spüür. Dit vermücden vindt zijn gründ 
üük in den inhoud van het stuk,' dat een en al 
klacht is tegen den hedendaagschen toestanq üp 
tooneelgebied. ,Het volgende citaat. ,gedt de 
grondgedachte van het artikel weer: 

«Er zijn --- schrijf~ J. S. -. tooneelkunstenaars 
genüeg in ons land met talent, en er is werk 
in overvloed; ,waar aan ontbreekt is «leiding». 
De tüüneelspeelkunst is in handen van koop
li eden die er een geldzaakje van maken, en 
zoodra als geld bij de kunst of de kerk hoofd
zaak worden, dan moeten ze ten ondergaan. 
Er is spottend bver geschreven dat ik de kunste
naars aanraadde, dat ze in de eerste plaats 
moesten zien, waar ze müoi werk konden geven, 
inplaats van een hoog salaris als het vüor
naamste te beschouwen omdat hun kunstenaars
ziel dan meer vüldaan zou worden en zij zieh 
dan gelukkiger zouden gevoelen, dan wanneer 
ze 's avonds uit den schouwburg komende, in 
een cafe dranken gingen drinken, die sIecht 
vüor hun zenuwgestel, sIecht voor hun hersenen, 
sIecht voor hun keel zijn. Daarmee wil ik niet 
beweren, dat ze in een armoedige omgeving 
moeten leven, neen, integendeel, elk van de 
voorwerpen, die een kunstenaar omringen, moet 
schüün zijn, het schüüne wekt edele gevüelens 
üp, düch laat het gepaard gaan met eenvüud 
en fUst, Als men nu bij een acteur üf actrice 
kümt, dan denk je, in den guldens- of dertig 
cents-bazar aangeland te zijn üf in een burger
lijk üf üpgesmukt huis! Gelukkig maken enkelen 
een uitzondering, maar dat vindt je dan bij de 
meer beschaafde en üntwikkelde jüngeren, wüals , 
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Verkade en enkele anderen. Hurgerlijk is de 
kunst gewürden, - burgerlijk de kunstenaars. 
Geen adel die ,van ,<binnen> uit müet komen, 
stempelr hun werk. Droüg, dof, dor, lamlendig 
komt elk stuk te vüorschijn waar phantasie, 
adel, waarheid, eenvoud en kracht müest zijn. 
Eerst wanneer all e kunstetJaars het als een 
plicht, een zedelijke plicht gaan vüelen 
üm mee te werken het leven van den tüüneel
kunstenaar en zijn kunst te helpen verhelfen, 
zoodat hij üf zij de plaatszal innemen die een 
kunstenaar tüekomt, dan en eerst dan zal het 
tooneel de opvoedplaats kunnen würden die 
met den geesteiijken leeraar meewerkt, om de 
ontwikkeling van de mensenen en het heelal 
sneller te doen vooruitgaan!» 

En voorts: 

Onze eerste letterkundigen müeten de repeti
ti es af en tüe bijwünen - in overleg met 
schilders en beeldhüuwers, het costuum geküzen, 

en de kunstenaars op het gebied van' de 
mnziek müeten aangeven welke stukken tusschen 
de bedrijven gespeeld knnnen worden, die in 
overeenstemming zijn met het werk dat uitge
vüerd würdt, en ook vüür muziek zürgen vüor 
de reien, als die in een drama vüorkomen. Dat 
aan het hüofd van een dergelijke instelling een 
mensch moet staan die in de eerste plaats 
fijngevüelig kunstenaar is, het behüeft juist geen 
tüüneelspeler te zijn, die de menschen waarmee 
hij moet werken met liefde en eerbied behan
delt, zoüdat er een verhelfende invloed van 
dien persüün uitgaat, spreekt als van zelf. Hij 
müet een v r i end Vüor all e n kunnen zijn, 
den zwakken vertrüuwen weten te schenken in 
eigen kracht, den ijver van de sterken weten 
warm te hüuden. Oük moet hij meewerken üm 
den band van de kunstenaars ünderling meer 
aangenaam te maken, - want züülang er 
vijandschap, ünverschilligheid üf jalüezie üp den 
vüorgründ staat, zullen de kunstenaars noüit 
iets schüons kunnen verkrijgen er zal geen 
harmünie zijn, en daardüür de kracht ge mist 
würden aan het publiek iets te geven I» 

Niemand zal üntkennen, dat der schrijfster een 
hüog ideaal voorzweeft - maar een 'ideaal, waar 
naar te streven, daarom zOü weinig vrucht zal 
dragen, omdat het in zijn vIucht zich te ver ver-
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. wijdert van de werkelijkheid, waarmee men in de 
practijk van het leven rekening heeft te houden, 
indien men iets tot stand wil brengen. Vooral 
dit verliest de sehrijfster uit het oog, dat deugd, 
zedelijkheid, reinheid, met behooren tot de onmis
bare hoedanigheden eens kunstenaars; dat het 
genie juist menigmaal ontkiemf in, zieh ontwikkelt 
opbloeit uit een leven van strijd met de felle 
hartstochten, die het van alle kanten bespringen. 
Met acteurs, die braaf en rein leven en niet zelf 
zijn afgedaald in de geheimzinnige diepten van 
het mensch-zijn, met al zijn tegenstrijdigs , zijn 
goede en kwade geesten; met acteurs en actrices, 
die het leven niet werkelijk meeleven , er den 
alsem niet van hebben geproefd, maar er alleen 
den honig uit puren, zal de kundigste «leiden 
niet veel tot stand brengen. Ik beweer niet, dat 
het noodig is, dat een kunstenaar brasse en zweIge, 
dat hij een ongeregeld bestaan voere, dat hij 
allerlei doet. waarover een eerzaam burgerman 
of burgerjuffrouw ach en wee roept - maar dit, 
dat het met zijn al dan niet kunstenaar-zijn niet 
in onafwijsbaar verband staat, of hij dit al of 
niet doet. 

Het is voor ieder mensch verkeerd, dat hij «in 
een cafe dranken ga at drinken , die sIecht voor 
zijn hersenen, voor zijn zenuwgestel, voor zijn 
keel zijn, -- maar wie een wereid denkt te 
zullen opbouwen- zelfs maar de kleine wereid 
van het tooneel - met menschen, die voorbeelden 
zijn van ingetogenheid en waardigheid en adel, 
in al wat zijn denken en doen - zal er nooit 
twee steenen van op elkaar krijgen. «Als men 
nu bij een acteur of actrice komh- lezen wij 
in het eerst gegeven citaat . ... «denk je, in den 
guldens- of dertigcents-bazar aangeland te. zijn of 
in een burgerlijk of opgesmukt huis! Gelukkig 
maken enkelen een uitzondering, maar dat vindt 
je dan bij de meer beschaafde en ontwikkelde 
jongeren, zooals Verkade en enkele anderen.:& 

Gevaarlijk dit namen noemen! Want zelfs als 
de heer Verkade reeds het bewijs zou hebben 
geleverd van te zijn een acteur van beteekenis, 
dan nog zou daarvan de verklaring niet zijn te 
zoeken in de uit zijn smaakvol interieur af te leiden 
beschaving en ontwikkeling - maar uit het feit 
dat hij talent, dat hij genie heeft. De beste 
tooneelspelers. die wij gehad hebben, verkeerden 
in een omgeving, die door J. S. zeker niet door 
een fijnen smaak gestempeld zou achten. 

«Iedereen zal toegeven, dat het leven van den 
tooneelkunstenaar, niet is wat het wezen kon»
roept J. S. teu slotte uit. cNu heeft men liever 
geen menschen van het tooneel in zijn huis, zooals 
men dikwijls hoort of kan merken - laten wij 
zorgen, dat iedereen het een eer zal gaan vinden, 
wanneer wij kunstenaars in zijn huis mag ont
vangen.» 

Zeker, antwoord ik, op het leven van menig 
tooneelkunstenaar zal wel iets zijn af te dingen, 
gelijk dit het geval is op het leven van menigeen, 
in welken kring der maatschappij ook. En ook 
is . het waar, dat menig huis voor de menschen aan 
het . tooneel gesloten is - maar heeft dan voor 't 
overige iedereen zijn entree overal? Ik geloof 

niet , dat de kring van vrienden en bekenden van 
den acteur of van de actrice, beperkter is, dan 
die van ieder an der. Dat zij niet bij den.,adelc 
toegang hebben, schuitt slechts voor eenzeer gering 
deel in het acteur-zijn - en staat eer in verband met 
den kring, waaruit de .acteur stamt. Voor menig 
tooneelspeler, die uit cl'l-geren stand:t voortkomt, zou 
't nuttig zijn als hij verkeeren mocht met menschen 
van distinctie - om goede vormen te leeren, zich.in 
(, gezelschap» te leeren bewegen - en onze tooneel
voorstellingen voor zoover zij salonstukken te zien 
geven, zouden er misschien baat bij vinden. Maar dat 
in 't algemeen het peil van onze tooneelspeelkunst 
er door verhoogd zou 'worden - geloof ik niet. 
Ten allen tijde heeft men goede en minder goede, 
geniale en talentvolle tooneelspelers gehad -
onafhankelijk van hunnen meer of minder reinen 
levenswandel en van de positie in het maatschappe
lijke, die hun werd toegekend. 

* * * 
Waar 't aan ontbreekt is cleiding, - oordeelt 

de schrijfster. «Aan 't hoofd van een dergelijke 
instelling (de door de J. S . bedoelde ideale schouw
burgonderneming) moet een mensch staan, die in 
de eerste plaats fijngevoelig kunstenaar is, het 
behoeft juist geen tooneelspeler te zijn" enz. -
zie boven. Ook hier stelt de schrijfster bij haar 
kenschets van wat, volgens haar ideaal, de leider 
van een schouwburg moet zijn, allerlei eischen, 
die wel den bezitt~r . tot sieraad zoudenzijn -
maar"' zij ·vergeef daarbij, of legt althill1s niet vo1-
dQenden nadruk op wat hij in de allereerste plaats 
behoort te wezen: een regisseur van groote be
kwaamheid en daaraan o~tspruitend gezag; iemand, 
die door zijn meerderheid als vakman of als kunst
kenner heerscht over allen! Origetwijfeld behoort hij 
een man te zijn van hoog karakter - en wel omdat 
hij anders zijn gezag niet zou kunnen handhaven. 
Als kunstenaar - niet als uitvoerend, maar als 
regisseur-kunstenaar - moet hij z66 hoog staan, dat 
hij zich zelf genoeg is en den raad om: ('onze eerste 
letterkundigen de repetities af en toe te laten 
bijwonen ,) - met overtuiging kan afwijzen. Een 
leider, die bij de instudeering der stukken de hulp 
zou moeten inroepen van onze eerste letterkundigen 
- zou daarmee reeds bewijzen zeH onbekwaam 
te zijn voor zijn taak - al wil dit niet zeggen , 
dat er geen gevallen kunnen voorkomen, dat hij 
een letterkundige raadpleegt. Letterkundigen zijn 
bij tooneelrepetities meer tot overlast, dan tot 
nut -- om de eenvoudige reden, dat letterkundigen 
van de practische ctooneelkunsb doorgaans geen 
verstand hebben. En de hoogstaande regisseur 
wel, mitsgader van de theoretische. 

Intusschen, dit zijn wij ten volle met J. S. eens, 
een hoogstaand tooneel is sleehts denkbaar onder 
het beheer van een hoogstaand leider. Hij is 
nommer I , want hij moet het tooneel hoogstaand 
maken. Zulke mannen waren Goethe te Weimar, 
Schreyvogel, Dingelstedt, Laube te Weenen, Ed. 
Devrient · te Karlsruhe. 

Maar zooals het met het geniale ook op dit 
gebied gaat - het is uitzondering. 



IrE T T 0 0 N E E L. 
=================================~===================================43 

Aangezien bekend is, dat J. S. door lezingen 
propaganda maakt voor· de stichting van een 
tooneelgezelschap, waarbij alleen plaats is voor 
diegenen, die haar opvattingen deelen van wat de 
tooneelspeelkunst, en vooral van wat hij of zij 
welke die kunst beoefenen, moreel moeten zijn, 
- zou ik haar willen vragen: hebt gij een hoog
staand leider bij de hand, om aan 't hoofd te 
plaatsen van uw ideaal-gezelschap ? Zoo niet - laat 
dan af van uw pogen en sticht geen verwarring 
in de zinnen van hen en haar, die zieh onder 
uw gehoor bevinden. Want al wist gij een ge
zelschap bij elkaar te brengen van mannen en 
vrouwen, die zieh willen stellen in dienst van uw 
ideaal van rein- en zedelijk leven - als zij niet 
bovendien mannen en vrouwen zijn met talent, 
brengt gij er toch niets mee tot stand en indien 
ze van het hout zijn, waaruit men bruikbare 
tooneelisten snijdt, begin dan toch uw onderneming 
niet, alvorens gij U hebt verzekerd van den hoog
staanden leider, die uW gezelschap met den adel 
- niet zijner deugd, hoewel daar natuurlijk niets 
tegen is - maar met dien zijner kunst te stem
pelen weet. 

ALBERT VOGEL - OEDIPUS :;: :;. :;. * 
Gij vraagt mij, amice-redacteur, iets te schrijven 

voor «het Tooneeh naar aa'nleiding van het optre
den van den heer Alb. Vogel met «Oedipus», voor 
de Amsterdarrische afdeeling van het Verbond, op 
28 October. Laat ik U dan maar dadelijk zeggen 
~ m et .· eil de · waardeering) die ik overigcns gevoel . 
voor dezen · beoefenaar der dramatische kunst · 
dat ik bij die gelegenheid den indr~k heb gekregeil, 
dat de heer Vogel zich bevindt op den verkeerden 
weg. 

Ik woonde thans twee uitvoeringen van den 
heer Vogel bij ; den eersten keer droeg hij voor 
«Starkadd». Toen in den vorigen winter: 
optredende voor het Nutsdepartement te Amster
dam - stond hij op het podium in de gekleede 
jas, met de hand op de leuning van een stoel; 
thans met Oedipus, was hij in costuum.: Grieksch 
gewaad met donkeren baard en pruik. Ik ver
meid dit niet, omdat ik dat verschil in het uitei'lijk 
op zichzelf van zoo groot belang vind, doch 
omdat het kenmerkend is voor het gehe eie optreden 
van den heer Vogel, voor de door hem ingeslagen 
richting, voor zijn systeem, waarvan ik hier juist 
iets wil zeggen. . 

In het algemeen gevoel ik diep respect voor den 
van groote volharding getuigenden, inspannenden 
en vermoeienden arbeid van hen, die een geheel 
treurspel memoreeren, het, soms nog te gelijk 
met een paar andere, woordelijk in het hoofd 
houden, en het, eenige uren lang alleen-sprekende, 
voordragen. Maar toch mijn eerbied voor een 
dergelijke praestatie betreft in de allereerste en 
voornaamste plaats de krachtsuiting. Ik kan mij 
voorstellen, dat een dramatisch kunstenaar -
tooneelist of dedamator -- door het voorbeeld 
vaTl anderen geprikkeld, neiging gevoeld een 
derg~lijken t~ur de force te verrichten, maar toch 
hoop ik van harte, dat op den duur het aantal 

dergenen, die aan de verleiding weerst-aüd kUnnen 
bieden , niet moge verminderen. Want,aangenömen, 
dat er treurspe1en zijn, die door hun . auteurs niet 
als voor opvoering bestemd zijn bedoeld, de be
stemming van een in tooneelvorrn geschreven 
werk is en blijft toch - behoudens deze weinige 
uitzonderingen dan te worden opgevoerd, te 
worden ~ gespeeld.» 

Dit gevoelt ook de heer Vogel, en in zeer 
sterke mate; het spreekt uit geheel zijn werk, 
zooals bij geen ander onzer lezers, voordragers 
en declamators. Het duidelijkst bleek mij dit bij 
,Oedipus ». 

De heer Vogel beschikt over een schoon, klank
rijk en omvangrijk geluid, dat hern in staat stelt 
in zijn voordracht een buitenge\vone afwisseling 
van tOOI1 te brenge n. Deie eigenschap trof mij 
reeds zeer bij « Starkadd. ~ In zijn te recht reeds 
veel geprezell pogen om de verschillendepersona
gien door verschil in het· timbre vanzijll geluidte 
onderscheiden , ging hij rn. i. reeds toen evenwel 
al wat te ver. Bij zijn uitvoering van den «Oedipus> 
ging de heer Vogel echter nog v€el verder ; toen 
gaf hij aan ieder der dramatis personae een 
eigen stern. Hij trachtte ieder uit te beelden. 
en dat niet alleen door de stern, doch door de 
geheeie actie. Zoo waren de gebaren , waarmede 
hij de woorden van lokaste begeleidde, die eener 
vrouw. Ik zeg dit om aan te toonen , dat de 
heer Vogel zieh in de opvatting van zijn taak 
volkom en gelijk bleef. 

Iet~ anders is 01 de heer Vogel bereikt heeft, 
wat hij zieh voorstelde tc : hereiken, Dit ou geloGf 
ik niet , ik voor mij heb zelfs, Je overtuig'ing , dat, 
als hetgeen hij wil bereiken is: uitbeelden, hij 
streeft naar het onbereikbare. Wel vertrouw ik, 
dat het hem op den duur zal gelukken in deze 
richting nog meer te geven, dan hij reeds geeft, 
maar dat beschouw ik slechts als een quaestie van 
wat' meer techniek. 

Doch zelfs wie tot den uitersten grens der 
techniek zal zijn genaderd, zal het nog niet verder 
brengen dan tot virtuositeit. Enwie in deze den 
uitersten' grens wil bereiken. mag, dunkt mij, 
geen hulpmiddel versmaden. Waarom zou hij 
niet om de iIlUsie te verhoogen, evenals van stern 
en . gebaar, van uiterlijk. van kleed verwisse1en? 

De consequentie zou dan moeten leiden tot de 
vereeniging van den geperfectioneerden ventrilo
que en den quick-change-artist in een persoon . 
Dus het summum van virtuositeit. Onnoodig te 
zeggen , dat men op die wijze hoe langer hoe 
verder verwijderd zou raken van het te vertolken 
kunstwerk. Immers de aandacht van den vertolker 
zou worden in beslag genomen door het uiterlijke; 
aan het uiterlijke zou het innerIijke worden opge
offerd . 

Nu vrees ik weliswaar niet, dat het inderdaad 
tot· dit uiterste zal komen; ik wijs er dan ook 
alleen maar op om daardoor te beter te doen 
uitkomen, dat men ook reeds het spoor bijster is, 
wanneer men voorbij ziet het nadeel, dat oDtstaat , 
wanneer een vertolker een groot deeI van zijn 
aandacht aan het kunstwerk moet onttrekken 
teneinde dat te kUlll1en aanwenden om technische 



44 HET TGONEEL. 

moeilijkheden te overwinnen, moeilijkheden die 
het gevolg zijn van de verplichting om telkens 
en telkens van individualiteit te veranderen, en 
dat te moeten kenbaar maken door verwisseling 
van stern en gebaar. De voordracht-kunstenaar, 
die zieh deze taak heeft opgelegd, moet zijn 
verschilIende creaties voortdurend onderbreken. 
Hij moet er noodwendig telkens uit geraken. Hij 
zal zijn lijn niet kunnen volgen; hij zal geve'n 
geen geheel doch geledingen. 

Aan het telkens wederkeerend vooruitzicht op 
een naderenden' overgang schrijf ik het dan ook 
toe, dat de heer Vogel zooals in Oedipus her
haaldelijk kon worden opgemerkt - aan het einde 
van een claus, inplaats van dimax te geven, de 
stern liet dalen. 

Ik schreef hierboven reeds, dat enkele dramatische 
auteurs hun werk mogen hebben voorbeschikt 
uitsluitend om te worden gelezen, ik wil dit thans 
uitbreiden tot: om te worden voorgelezen of voor
gedragen. Maar niemand zal wel ooit een 
dramatisch werk hebben geschreven of schrijven 
met de bedoeling, dat de verschilIende rollen door 
een mensch zullen worden gespeeld. (Hierbij 
blijven natuurlijk buiten beschouwing gelegenheids
stukjes a la Frigoli-Bernardi). 

Het gemis aan tegenspel is een bezwaar, dat 
de meest volmaakte eenling-speler niet zal ver
mogen te overwinnen. En om nu tot den heer 
Vogel terug te keeren, eigenlijk betreur ik het 
geenszins doch vindt ik het integendeel een ge
lukkig verschijnsel, dat deze beoefenaar der drama
tische kunst zieh niet weet te houden binnen de 
perken, aan den alleen-sprekenden voordrager 
gesteid, door dat zijn drang om te acteeren, uit te 
beelden, hein te machtig iso Daardoor wordt het 
vooruitzicht geopend, dat wij hem met zijn natuur
lijke gaven, zijn klankrijke stern en zijn kloek 
figuur eens te zien zullen krijgen met tegenspelers, en 
onder leiding van een ervaren regisseur, met wiens 
wenken hij in de voor hem nieuwe omgeving zeker 
zijn voordeel zal wet~n te doen. 

Eerst dan zullen wij de talenten van den heer 
Vogel op hun volle waarde kunnen schatten. 

JAC. RINSE. 

NOG EENS: TOONEELSCHOOL * * * 
Geachte Redacteur! 

Grüote hemel, wat een verwarring! De vriende
lijke verbetering in N°. 5 van de drukfout in mijn 
stuk in N°. 4 is er glad beneven. zoodat we nu 
in 't geval komen van een generaal die in een 
veldslag op zijn eigen troepen laat schieten! Er 
moet in mijn stuk in N°. 4 gelezen worden: 
«De nu nog dolende gast kan spoedig onze deur 
binnentreden, maar... wij moeten kennisgeven 
dat we er zijn en de deur openhouden». 

Ik ben te kort geweest en daardoor wat vaag 
en misschien wat onbegrijpelijk. Ik wil daarom 
mijn bedoeling uitbreiden en verduidelijken. De nu 
nog dolende gast, dat is de betere, de gewenschte 
toestand, de heilbrenger, zooals ik dien in 't 
algemeen aangeduid heb. En als wij kennis moden 
geven dat we er zffn, dan is dit aan de autori-

teite-n, en in 't bizonder aan allen die het Tooneel 
en de Tooneelsthool helpen kunnen. Met andere 
woorden: wij moeten niet stil zitten; wij' moeten 
onze belangen voordragen, propaganda maken .... 
en de deur openhouden, zooals vroeger - om 
het nog duidelijker te zeggen - de wafelmeisjes 
deden in het belang van hun kraam. 

In mijn artikel in NU. 4 schreef ik over de 
groote sommen die in de laatste jaren aan werken 
van bouwkunst besteed worden. In het jaarboekje 
«die Haghe» van 1905 lees ik thans dat de ver
bouwing van de Groote Zaal in Den Haag door 
den rijksbouwmeester Roze, nu ruim 40jaar 
geleden, gekost heeft r 120,610.51. Maar Roze 
had van dit 13de-eeuwsch kunstwerk een wan
gedroeht gemaakt. In wootd en schrift werd hij 
bestreden, en die strijd is z66 goed gevoerd ge
worden dat van 1899. tot heden op de Staats
begrooting eeri som van t' 523.000 uitgetrokken is 
geworden om at te breken wat 40 jaar geleden 
opgebouwd was en het gebouw in zijn vorigen 
toestand te herstellen. 

Ligt in zulk een verschijnsel, in het vloeien 
van zulk een bron van goud, geen aanleiding om 
voor een belang nog veel algemeener en nationaler 
dan het bezit van die hoogst zelden gebruikt 
wordende zaal in den Haag is, ... een belang als 
het Vaderlandsch Tooneel, dat in alle oorden van 
het ·land zijn stern doet hooren, ook op steun te 
gaan rekenen? .. 

Maar wij moeten kennis geven dat wij er zijn 
en de deur openhouden! 

J HUF vAN BUREN. 

>/: * * VOORDRACHTA VOND * * * 
Het Bestuur der afdeeling Amsterdam van het 

Ned. Tooneelverbond heeft, in overleg met den 
Heer L. M. Smith, de leden der afdeeling uitge
noodigd tot bijwoning van een «Voordracht-avond~ 
van genoemden Heer Smith, op Woensdag 15 
November a.s., des avonds te 8 ure in den Hol
landsehen Schouwburg. De Heer Smith zal voor
dragen: 1. Middernacht, Dramatische Studie in 
een bedrijf door A. Reijding. 11. Mannen als .... 
Satire op een Kiezersvergadering door A. Reijding. 
IU. Een uur mama, Kluchtige Schets in een 
hedrijf door L. M. Smith. 

De opbrengst van dezen Voordracht-avond zal 
door den Heer L. M. Smith worden aangeboden 
aan het onder het Patronaat van het Tooneelver
bond staande «Pensioen-Fonds» voor Tooneel
speIers. 

De leden hebben persoonlffk toegang op ver
toon van hun Diploma en kunnen op Vrijdag 10 
'en Zaterdag I I November a.s. tussehen 10-3 
uur, plaatsen bespreken aan het Bureau van den 
Hollandschen Schouwburg (Plantage Middenlaan) 
op vertoon van Diploma, a 25 cents per plaats. 

Zonder besproken plaats en Diploma wordt 
geen toegang verleend. 

Voor Heeren en Dames, geintrodl1eeerden, ge.en 
leden zijnde, wordt op alle plaatsen/ 1.-'- betaald, 
mits op Vrijdag en Zaterdag als voormeld 
besproken. 
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Maandag: 

9-10 

10-1I 

II-12·30 

1.2·30 -- 1.30 
1.3°-3·3° 

2-3·3° 

3·3°-4·3° 

Dlnsdag: 

9-10 

10-12,3° 
1-2 

2-3 

3-4 

Woensdag~ 

9-10 

10 - 12 
12·3°-1·3° 

12·3°-1.3° 
1.30-3 

Donderdag: 

9- 10 

10-·12·3° 
1·30- 3 

3-4.30 

Vri)dag: 

10-1.2 
12.3°-1.3° 

1.3°-2·3° 
2·30-4 

Zaterdag: 

9- 10 

10 -. 12.30 
12·3°-1.3° 

ROOSTER DER 'L E SU REN, 

I 

TE GEVEN AAN DE 

TOONEELSCHO.OL, 
gedurende den Cursus 1905-1906. 

Klasse I, 8. 

Fransche taal en letterkunde, de 
Heer FRANTZEN. 

Klasse I, b. 
I 

I 
Klassen 11, 111. 

Dramatische letterkunde en Geschie
denis tooneel, de Heer WILSON. 

Uitspraak en stemvorming (9·3°-11) . Mej. DUSAULT. 

Uitspraak en stemvorming, Mej. 
DUSAULT. 

Dram letterkunde en Geschiedenis i -
tooneel (1 [- I 2 1, de Heer WILSON. I 

Mimische en Plastische oefeningen en Schermen, alleen de mam,elij~e leerlingen, de Heer DE BO~;R. 

I100gduitsche taal en lellerkunde, 
de Heer FRANTZEN. 

Fransche ta al en letterkunde, . 

-1-
Voordracht en Spei, alie leerlingen gezamenlijk, 
Dramatische letterkunde en Geschie- 1 -

denis tooneel, de Heer WILSON. 

Teekenen, in twee groepen van ieder cen uur, de Heer v. D. WAL PERNE. 

-1-
Voordracht en Spei, alle leer/ingen gezamenlijk, 

- 1 Dramatische letterkunde en Geschie-
denis tooneel, de Heer WILSO:--l. 

Costuumkunde en Teekenen 
Heer v. D. WAL PERNIL 

oe 

oe Heer FRANTZES. 

Dramatische letterkunde en Geschie
denis looneel, de Heer WILSO~. 

de Heer JAN C. nE VOs. 

Voordracht en Spei (1.30--3) Mevr. 
HOLTROP 

Dramatische letterkunde en Geschie
denis tooneel, de Heer WILSO:--l. 

Dramatische letterkunde en Geschie-
denis tooneel, de Heer WILSON. 

de Heer JAN C. DE Vos. 

Mimische en Plastische Oefeningen en Schermen, alleen de vrouwelzj"ke lee rlingen, 
Costuumnaaien, voor de vruuwelijke leerlinge1l, . 

de Heer In: BoER. 

Mej. STEMMERIK. 

-1-
Voordracht en Spei, alle leerlin.l{en l[ezamenlzj"k, 
Dramatische letterkunde en Geschic- Uitspraak, Stemvorming, Zang. 

denis tooneel, de Heer WILSON. 
Uitspraak en stemvorming, Mej. Hoogduitsche taal en letterkunde, 

DUSAULT. 

Voordracht en Spei, alle lurliJ/gen gezamenLijk, . 
- \ Dramatische letterkunde en Geschie

denis tooneel, de Heer WILSON. 
- Engelsehe taal en letterkunde . . 

Houding en Danskunst, alle leerlingen gezamenliik, . 

Dramatische letterkllnde en Geschic
denis tooneel, de Heer WILSON. 

Mevr. HOLTRoP. 
Mej. DUSAlJI.T. 

de Meer FRASTZF.N. 

Mevr. HOLTROI'. 

de Heer VOGIN. 
de Heer LEEFSO~. 

- 1 Dram~tische letterkunde en Geschie- I --
. dems tooneel, de Heer WlI.SON. I 

de Heer JAN C. DE Vos. 
de Heer DE BO~:R. 

Voordracht en Spei, alle leerlingen gezamenlijk, 
Mimische en Plastische Oefeningen cn Schermen, allun de manndijke lurlin"en, 

N.B. . Drie malen per jaar, telkens gedurcnde twee weken, worden practische Grimeerlessen gegeven door 
den Heer HENRI VAN DER BEUGEL. 

De Diruteur, 

S. J. BOUBERG WILSON' 
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IN HET GRAND THEATRE '" * * t KNIPSELS EN SNIPPERS. * '" .;: * * 

Was de nieuwe onderneming in het eerst niet 
gelukkig in de samenstelling van haar reportoire, 
in verband met de eigenaardige gaven der leden 
van haar gezelschap, in Max Nordau's "Recht op 
Liefde» blijkt het in dit opzicht een zeer goede 
keuze te hebben ,gedaan. Allerlei omstandigheden 
verhinderden ans zeH een voorstelling van dit 
drama bij te wanen - maar de eenstemmigheid 
van eenige der voornaamste dagbladen in hun lof 
over stuk en vertooning heide. wordt door ons 
met genoegen geconstateerd. 

De Nieu';'Ve Rott. Courant moest naar aanleiding 
der opvoermg te Rotterdam, al werd betreurd, 
dat het leersteIlige in het stuk te veel in op den vo<)r
grond treedt, toch erkennen, dat het: «boeit en 
pakt, dat het een belangwekkend werk is,» aan 
de vertooning waarvan hij lof wordt toegezwaaid. 

Het Alg. Handelsblad schreef, na de vertooning 
te Amsterdam, o. m.: 

«Max Nordau, heeft in Das Recht zu lieben 
willen waarschuwen tegen twee gevaren, uit
wassen, vergroeiingen van op zieh zelf geen 
sIechte of betreurenswaardige verschijnselen 
van de jongste tijden: de emancipatie der vrouw 
en het verhoogen van het levenspeil 'door haar 
het mooie te leeren zien om en in het leven. 

Hij heeft een strafpredicatie gehouden tegen 
de zoogenaamde vrijmaking van de vrouw, ook 
de gehuwde, zelfs de mot,der, een verkeerd 
begrepen opvatting die leiden kan 'tot het 
allerzonderlingste denkbeeld, dat de vrouw, 
niettegenstaande haar huishouden, 'alleen rechten 
heeft, de rechten van haar hart .... tegen den 
verderfelijken invloed, dien would-be artistieke 
wezens, menschen die den mond vol hebben 
van geestelijke verheffing, van het « Hoogere 
in het Leven,» kunnen oefenen op eenvoudige 
zielen, wier hoofd en hart door dit valsch
mooie op hol wordt gebracht. 

Hij heeft dit gedaan door vier menschen, 
met zeer uitloopende karakters, scherp te tee
kenen, ze veel en duidelijk te laten spreken, 
zeer diep-gaand en principieel. En nu doet 
het goed ~e zien, dat niettegenstaande al dat 
geredeneer en de weinige handeling, het stuk 
toch niet sleept of trekt, er geen oogenblik 
van verveling komt. 

Een bezoek aan het Grand-Theatre is aan
bevelenswaard, omdat een goed stuk goed ge
speeld wordt.» 

En de heer Rössing in het Nieuws v. d. Dag 
verklaart: 

«Het stuk is ernstig, deugdelijk en zedelijk 
en de vertooning verdienstelijk, ja wel iets meer 
dan verdienstelijk. 

Even goed als Mevr. Erfmann als de vrouw, 
is de heer Erfmann in het karakter van den 
minnaar geweest en ook de heer Louis de 
Vries heeft goed gespeeld, onnoodige aan
stelle~ij .en geschreeuw vermeden en gestreefd 
naar Illmg, waar speI.» 

I 
I sarah Bernhardt thuis, 
i 
I lij ontvangt - te Parijs zijnde - dagelijks 
I tot 3 uur: waarna zij uitgaat tot 5 uur, per rijtuig 
! een toert]e maakt - nooit door het Bois de Bou
! logne - bezoeken aflegt enz. lij gaat nimmer 

te voet uit, verschijnt nooit op premieres, noch dineert 
buitenshuis. Zij is keurig op haar spijzen - vooral 
op haar dranken. Gebruikt nooit rooden wijn, om 
haar maag; uitsluitend champagne. Afwisselend 
menu: veel visch, weinig vleesch, veelgroenten 
en ooft. Heeft nooit een uur achtereen in een 
rol zitten studeeren. Lastige memorie, in zoover 
ze wel sn~l leert, maar ook snel vergeet, doch 
weer sn el terug leert. Stelt zelf met groote liefde 
haar kostuums samen. Buiten het theater - thuis -
kleedt zij zieh in blouses en liefst in 't wit. Bui
tenshuis zijn haar geliefkoosde kleuren: goudgeel 
en ?ofgroen. Alleen op het tooneel brillanten. 
~hUls een ceintuur, geschenk van Napoleon III. 
dIe het van Abd-el-Kader had: goudleer met zil
veren siersels. Fabriekt zelf haar parfum, voor
nam~lijk iris en een oostersch essence, dat zij 
geheIm houdt. Voor sport doet zij alleen aan 
paardrijder: en de jacht. leer kouwelijk - van 
daar voorhefde voor bont. Aanbidtkleine kinderen . ' 
a~n WIe zij v~el.tijd geeft. Alle londagen ontvangt 
Zl] er een vljfhen op bezoek. Liefste bloemen: 
rozen en violieren. Geen smaak voor muziek dan 
die de natuur te hooren geeft: ruischen der wo~den, 
der zee. ~eeft reeds 20 jaar lang dezelfde ge
trouwe bedIenden. Gelijk Rejanebedient ze zieh 
v::n mmlatuur zakdoekjes, die ze overal laat 
shngeren. Op haar reis naar Amerika had ze er 
een 40 dozijn me~genomen, Verzot op dieren : 
honden en hefst wIlde beesten: leeuwen en tijger
katten. 

lij woont Boulevard Pereire 56. Het dagelijksch 
leven concentreert zieh op de rez-de-cha.ussee, 
waar een serre in salon herscha.pen, van de anti
chambre is gescheiden door een draperie. Sarah 
houdt er .va~ zieh af te zonderen,naar een op de 
1 ste verdlepmg gelegen boudoir-bibliotheekje
als de te vele bezoekers het haar ben eden te be
nauwd maken. 

Staat om 7'/2 op. Niet gewoon meer te sou
peeren, j?-agt - zegt ze - de honger haar 
h~t bed Ult. Houdt haar correspondentie dagelijks 
blJ, doet de loopende zaken af, ontvangt naaistets, 
regisseur!; enz. Dejeunert om I liur. 

* * * 
Cachets (Speelhonari',i per avond). 

Te Parijs wordt het hoogste cachet betaald aan 
den tenor Van Dyck, namelijk 3000 frcs, wat 
volstrekt niet over?reven is, als men er rekening 
mee houdt,. dat smds hij de Tristan-partij zingt, 
de recettes m de opera met 5000 frcs per avond 
zijn gestegen. Alvarez, lste tenor aan de groote 
opera, heeft een ,engagement van 10000 frcs per 
maand en twee maanden verlof. Behalve zijn 
100000 frcs 's jaars vast te Parijs, maakt hij nog 
ongeveer een gelijk bedrag met gastvoorstellingen 
elders. 



HET TOONEEL. 47 

Hooger zijn echter de honoraria, welke te Londen 
in den Season worden betaald in Covent-Garden, 
alwaar de reeettes dan ook tot 30000 fres per 
avond kunnen stijgen. M. Planeon ontvangt
als Mephisto in Faust optredende - 2500 fres, 
Maurice Renaud - Fliegende Holländer - 2000 
frcs, Mme Eames Story - Rosine, Barbier, de 
Seville - 3°00 frcs, Mlle Nordica - Valentine, 
Hugenoten - 4000 frcs, Mlle Marcelle Sembrich 
- Favorite - 4000 frcs, Eduard de Reszke 4000 
frcs - Mme Melba - Lucie de Lammermoor -
8000 frcs, Jean de Reszke - Wagner-repertoire 
- 1 1000 frcs. 

* '* * 
Het recht om te siffleeren. 

Het tribunal te Parijs heeft bij arrest van ) 7 
Juli 1904 dit recht weder eens bevestigd, door de 
vrijspraak van drie personen, die op een eoncert 
bij Colonne door fluiten hun misnoegen hadden 
te kennen gegeven over een uitvoering van' een 
concert van Beethoven. "Tegenover het recht om 
te applaudiseeren - verklaarde de rechtbank -
staat het recht om te siffieeren - mits dit niet 
geschiedt onder de uitvoering, wat tot rustversto
ring leidt en het genoegen der luisterenden bederft. 
En daa.r geconstateerd werd, dat de drie gedaagden 
van hun recht gebruikt hadden gemaakt, uitsluitend 
tusschen de deelen van het concert, besloot de 
rechtbank ze vrij te doen uitgaan. 

* * * 
Het Handelstribunaal heeft in 1904 M. Franck, 

directeur van het Gymnase veroordeeld tot de uit
betaling van 10000 frcs schadevergoeding aan den 
dichter Jean Aicard. Tusschen beiden bestond 
een overeenkomst, bepalende dat het stuk van 
Aicard - Benjamine - in den Ioop van 1903/4 
zou worden vertoond, met Mme Simonne Le Bargy 
in de titelrol. Onder de repetlties gaf Mme Le 
Bargy echter de rol terug en weigerde te speIen. 
Vandaar het proces, waarbij de directeur voor de 
schade verantwoordelijk is gesteId. 

* * * 
De 3e Karner van het handelstribunaal te Lyon 

heeft een eisch tot schadevergoeding, ingesteld door 
den directeur van het theater aldaar, afgewezen. 
De eisch grondde zieh hierop, dat door een com
binatie .van personen, bij vlugschrift, het publiek 
gewaarschuwd was het theater te mijden, zoolang 
daarin worden vertoond twee onzedelijk genoemde 
stukken van Oscar Metenier: La Casserole en La 
bonne it tout faire. "Si la justice" - aldus het 
vonnis - "doit sa protection aux industriels at
teint dans leurs reputation ouleurs interets par 
des attaques inconsiderees, une industrie comme 
celle du theatre, faisant appe! au public, releve 
de la critique probe et desinteressee." 

* * * 

De directeur van de opera te Nice had in 1898 
de ontvangst erkend van twee manuscripten van 
blijspelen van Dr. Carama. De stukken zijn nooit 
gespeeld en toen de schrijver ze terug verlangde 
bleken zij spoorloos verdwenen. De rechtbank 
wees een door den beroofden auteur ingestelden 
eisch af en besliste, dat door de theaterdirectie 
manuscripten niet behoeven te worden teruggeven 
en dat de directie niet kan worden verantwoordelijk 
gesteid voor hun zoekraken. 

* * * 
De socz'efe des auteurs drama#ques et compo

siteurs de musique. had in 1904 tot bestuurderen: 
Georges Ohnet, voorz. - Alex. Capus - vice
voorz. - Jean Richepin, Camille ~aint-Saens -
penningmeester - Paul Millet - archivaris -
Louis Varney - secr. - Pierre Wolff, Romain 
Coolus. Het \droit d'auteur voor de schouwburgen 
enz. is bepaald - van de bruto-recette: Opera 8, 
Comedie Francaise 15, Opera-comique, Odeon, 
Gymnase, Vaudeville, Palais Royal, Varietes, Re
naissance, Bouffes de Paris, Fo!. Dramat, Nou
veautes, Antoine 12, Porte Saint Martin, Theatre 
Sarah Bernhardt, Amblgu, Gaite, Chatelet, Dejazet, 
Cluny, Chateau d'Ean, Tbeatre d'application, Fo!. 
Bergeres 10, Moliere 8 pct. . 

De Association des artistes dramatiques met 
C. Coquelin tot president, had in het laatste ver
eenigingsjaar een ontvangst van 665.029 frcs, 
waaronder 300.000 frcs uit het legaat-Candeilh. 
De gewone ontvangsten bedroegen 277.863. De 
stichting van de Maison des Comediens vorderde 
615.343.50 frcs. Er zijn 3534 societaires. Het af
geloopen jaar zijn 53 nieuwe pensioenen gecreeerd 
en 16 op de volglijst gebracht der vrouwen, die 
55 jaar hebben bereikt. Voor de mannen is 60 
jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Coquelin 
heeft 200.000 frcs beschreven ten bate van het 
Maison des comediens, dat door hem te Pont-aux 
Dames dit jaar is ingewijd. Daarin heeft ieder 
recht op een plaats, die over ongeveer 30 jaar 
een bedrag van 400 frcs heeft gestort. On der de 
dames, die er alreeds een toevlucht hebben ge
vonden, is de in haar tijd beroemde Zulma Bouffar. 

* * * 
Te Parijs wonen - volgens de adressen in 

Le fout tMatre over 1904-5 - 335 auteurs 
dramatiques, critiques et courrieristes, 200 com
ponisten en chefs d'orchestre en 540 artistes ly
riques et dramatiques. 

* * * 
Een in zijn soort belangwekkend proces is dezer 

dagen voor de arrondissements-rechtbank te Mann
heim afgespeeld. 

Mevrouw Nissen is, - bij processen moet men 
wel eens indiscreet zijn - 43 jaar oud. Buiten
dien is ze tooneelspeelster, laastelijk verbonden 
aan een voorstad-theater te Mannheim, het «Kolos
seum.» Mevrouw Nissen moest onlangs optreden 
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in het stllk «Des K önigs Befehl. , en wel als page. 
Derhalve moest ze zieh in het publiek vertoonen 
in travesti, dus in wat de Duitschers een «Bein
kleid » noemen. Dit nu weigeroe mevrouw Nissen, 
aangezien ze van oordeel was, dat zoo iets op 
drie-en-veertig jarigen leeftijd niet tc pas kwam 
( c Recht hat se», riep iemand uit het publiek ). 
Daarop werd mevrouw Nissen door den directeur 
van het Kolosseum ontslagen. En · daarop weder 
volgde een vordering .om schadevergoeding. Ver
schillende deskundigen werden door den rechter 
gehoord. Oe gevoelens waren verdeeld. Oe eene 
deskundige beweerde dat een cHosenrolle' voor 
een drie-en-veertig-jarige dame niet .te pas kwam ; 
een ander was van een tegenovergcsteldgevoelen . 
Toen verklaarde de hoftooneelspeler Tietsch, dat 
een dergc\ijke 1'01 voor een daiue op dergelijken 
leeftijd niet slechts beleedigend was voor het ge
voel der dame zelve, maar ook voor den smaak 
van het publiek. 

Oe vertegenwoordiger van den direoteur be
weerde,dat mevrouw N. de F0l niet had geweigerd 
om het travesti, maar alleen omdat ze die te onee
duidend vond . Hij haalde verschilIende voorbeelde,n 
aan van dames op zekeren If'eftijd, ·die travesti
rollen speelden. 

En de directie meende daarom, dat mevrou,w 
Nissenvolkomen ongeIijk had, toen zij de bewuste 
« Hosenrolle » weigerde. 

De rechtbank stelde den directeur in het gelijk ! 

* * * 
Oe eerevoorstelling - ter gclegenheid van het 

25 jarig jubileum van den heer Clous - zal plaats 
hebben 2 I Nov. te Amsterdam cn 24 Nov. te 
's-Hage. Oe jubilaris treedt op in de Demi
monde . 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: 

Kraepelien & Holm's 
Salmiak -Pastill es, 
Mentha -Pastilles, 

of Bloemen-Pastilles. 
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IVENS & 
Hoflev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
Rokin 164 b/d Munt. 

FOTO 'rOES'rb'iT·T ·E:N' 
13E:N'OODJ:GD::E:EDE:N'. : 

Amsterdam, Nijmegen, Oroningen, Den Haag. I:. 

- Brochure "F'otografeeren kan iedereen" op aan,raag . 
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Tarief van Advertentien in HET TOONEEL. 

Bij abonn.ement te plaatsen binnen 9 maanden: 
Per 100 regels a 9 cts. 

" 
250 

" " 
8 

" 
" 

500 
" " 

7 
" 

" 
1000 

" " 
6 

" 
" 

1500 
" " 

5 
" 

po." .... jtU ... TDRUKK ....... ·v/'" ,..._P •• Mojill ......... 9.0 .. Jiitr- pOT. 
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Buiteng~wone Algemeene Verga
dering van Het Nederlandsch 
Tooneelverbond, op 9 December 
1905· 

Op aandringen van een groep leden 
van Het Nederlandsch Tooneelverbond 
heeft het Hoofdbestuur besloten de aan
staande· buitengewone algemeene verga
dering NIET te doen plaats hebben te 
's Gravenhage; maar deze te houden te 
AMSTERDAM des voormiddags II uur 
in de boven-achterzaal "Krasnapolski" 
en wel op 9 Dec. 1905, gelijk reeds was 
bepaald. 

De Algemeene Secretaris 
FRlTS LAPlDoTH. 

HOOFDBESTUURSVERGADERING 

H. H. Hoofdbestuurders wordt hierbij 
kennis gegeven dat de vergaderiQ.g van 
het hoofdbestuur, voorafgaande aan de 
Algemeene, zal plaats hebben in boven
genoemd lokaal op boven..,vermelden 
datu m des voormiddags half elf. 

De Algemeene Secretaris 

F RIrS LAPlDoTH. 

ALBERT VOGEL - OEDIPUS * 1/1 1/1 * 

Waarde Ileer Redacteur! 

Verleen mij een weinig ruimte; ik wilde gaarne 
een paar woorden toevoegen aan wat de Hr. Jac. 
Rinse in het vorig nummer geschreven heeft over 
het optreden van Albert Vogel als OedipUB. 

Ik wensch dat niet te doen omdat ik het met 
den Hr. Rinse geheel oneens ben. 0, neen. Een 
jaar of wat geleden heb ik, over Royaards spre
kend, in rnijll Tooneel-herinneringen duidelijk gP.
noeg uiteengezet hoe ik denk over par-force
toeren van virtuosen. Maar bij zijn schermen 
daartegen heeft de Hr. Rinse al zijn licht laten 
vallen op de nadeelen van het genre, zoodat de 
prae~tatie van Vogel gehee1 in het donker bleef. Want 
al worden aan het eind van het artikel de ca'llen 
van Vogel geprezen, wie er belang in stelt komt 
van de voordracht zelf maar weinig te weten._ 

Laat ik dan beginnen met te zeggen dat ik 
Albert Vogel te voren nooit had gehoord, dat 
rnijn verwachting niet hoog gespannen was, en 
dat de niet heel mooie grime van den voordrager 
en de vieze decoratie alles· behalve meehielpen 
om mij opgewekter te stemmen. Daarbij kwam 
dat ik toevallig het stuk woordelijk van buiten ken 
en dus, gesteid dat dat noodig was geweestj van 
mijn plaats af voor souffleur had kunnen dienen. 
Alleen de wijze van zeggen boe~emde mij dUB 

. belang in, want van heusch adeeren kon geen 
sprake zijn. . 

Nu, in het begin was het maar zoo·~oo. Het 
leek mij werkelijk dat de voordracht leed onder 
het bezwaar van. voor allen te gelijk te willen 
speien. Maar gaandeweg werd het mij duidelijk 
dat Vogel al zijn best de~d om desnoods ten koste 
van de bijpersonen den hoofdpersoon te geven wat 
hem toekwam. Ik laat nu voor het oogenblik 
daar of dat juist van hem gezien is; want al vind 
z'k lnu bijvoorbeeld dat Tiresias· in het eenige 
tooneel dat hij heeft, juist bO'llen Oedipus moet 
staan, de opvatting van Vogel ie een andere,en 
ik ga hier niet met hem debatteeren maar alleen 
verteIlen welken indruk hij op mij heeft gemaakt. 
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Gaandeweg werd het beter, zei ik; ja het ",erd 
zeHs zooveel beter, dat bij den uitroep van Oedipus: 

"Zoo kornt dan alles , a lles uit' 
,,0 zon, rnuge ik voor ' t laatst L1W stralen zien! 
"Ik die het licht zag van wie ' t niet mocht zijn ! 
"Die 't bloed vergoot van wien hel niet mocht zijn , 
"Die omgang had met wie het niet mocht zijn !" 

dus bij het culminatie-punt van de tragedie, ik, 
die waarlijk niet maklijk tevreden te stellen ben, 
door Vogels voordracht, stern, kracht en gevoel 
letterlijk werd geelectriseerd. Dat oogenblik was 
buitengewoon mooi . 

Of er dan geen aanmerkingen te maken waren? 
o ja, zelfs van veel gewicht. Ik heb die Vogel 
in persoon meegedeeld, dat is wel zoo practisch 
dan ze hier neer te schrijven. Het is mij er 
alleen om te doen de lezers van »Het Tooneel" 
te waarschuwen. dat ze eventueel de gelegenheid 
om Vogel als Oedipus te hooren niet moeten ver
zuimen; alleen zou ik dan aanraden zoo mogelijk 
wel vooraf de trage die te lezen. 

o ja. nog iets: ik wil even indiscreet zijn. 
Acht dagen geleden ontmoette ik , na hem in 
langen tijd niet te hebben gesproken, Prof. K. 
Kuiper, wel bekend als een aestlietis('h ontwik
keld man. Om zoo te zeggen was het eerste 
wat hij mij vroeg, of ik soms ook de voordracht 
had gehoord, en toen volgde af heel spoedig van 
hem de meedeeling dat hij bepaald had genoten 
en vooral bewonderde het goed volhouden van 
de karakters van Oedipus en Iocaste. 

Dus, waarde Redacteur, ik sta niet alleen In 

mijn oordeel. 
Dankend voor de plaatsing, 

M. B. MENDES DA COSTA. 

Anzsterdanz, 2/ November 1905. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK * (C * * 
Wij hebben dezen keer gewag te maken van 

twee premieres. Hei oude tu inhuz:r, door Heur. 
M. I. Bok uit het Deensch van Gustav Wied, 
verdienstelijk in onze taal overgebracht, een too~ 
neelspel in 4 bedr. of 5 bfr., bij de Kon. Ver. 
Het Nederlandsch Tooneel - en Bandell, too
nee\spel in 5 bedrijven door G. Meinhardt, bij de 
Ned. Tooneelvereeniging. 

Het oude tui71hut:r zou uitmuntend kunnen dienst 
doen als onderwerp ter behandeling op een col
lege in de tooneelschrijfkunst. Niet omdat het 
voor een model kan doorgaan - al zijn er mooie 
partij en in - maar juist omdat het voor ieder zoo 
gemakkelijk aan te wijzen zwakheden bevat. Ook 
voor de studenten pleegt men niet te demonstreeren 
op gezonde menschen, maar op patienten, c'ie aan 
de een of andere kwaal Jijden. De auteur van het 
Deensche tooneelspel begint zijn stuk met een 
breed opgezette karakteristiek van twee drinke
broers: Selkan , den tuinman op het landgoed en 
Andries, den boschwachter. Hij besteedt daaraan 
de eerste twee tafereelen, waarin geen andere 
personen optreden dan deze twee mannen, be
houdens een paar vrouwen - een dienstmaagd 

en een oude werkvrouw - die met een praatje 
het stuk openen. Selkan is aan den drank ge

i raakt - dit vernemen wij ten slotte uit zijn 
mond - om zijn leed te vergeten. In het tweede 

! tafereel vertelt hij in een bui van dronkemansge
moedelijkheid, dat de eigenares van het landgoed -
thans reeds gedurende 16 jaar weduwe - nadat 
zij pas in het huwelijk was getreden met den 
afgeleefden jagermeester - met hem, den tuin
man, verboden omgang heeft gehad en dat Annette, 
die doorgaat voor een dochter van den jager
meester - zfin kind iso De bekentenis wordt 
hem ontlokt, als hij zittende voor het tuinhuis, 
met Andries de flesch geducht heeft aangesproken . 
Naardat tuinhuis wordt hij namelijk getrokken, 
omdat dat door de gelieven tot plaats hunner 
nachtelijke samenkomsten was verkozen. De her
innering drijft er hem telkens heen. Twee tafe
reelen - het eerste speelt in Selkans woning, 
waar het drinkgelag wordt ingezet, maar uit wel
ker woning de likkebroers, met nieuwe flesschen 
gewapend naar het tuinhuis verhuizen - twee 
tafereelen lang worden wij getuigen gemaakt van 
de praatjes dezer sikkerende kameraden, zoodat 
het Illoeilijk anders kan: of de · indruk vestigt 
zieh, dat de auteur ons in zijn stuk den noodlot
tige~ invloed denkt te teekenen van den drank 
op den mensch, dat althans aan den "drankdui
vel" in het tooneelspel, een gewichtige rol door 
hem is voorbestemd. 

Hoewel misschien wat te gerekt, moet worden 
erkend, dat de tafereelen met de twee pooiers, 
met talent geschreven zijn. Van Andries heeft 
de schrijver een aardige figuur weten te maken, 
die door den heer L. H. Chrispijn met humor 
werd weergegeven , schilderachtig van uiterlijk. 
De ander - Selkan - die in het stuk de tra
gische rol heeft - is wat zwaar op de hand en 
misschien kon de heer Laroche wel wat meer 
schakeering in zijn spei brengen. 

Uit het vervolg blijkt, dat het drankmotief maar 
een bescheiden rol in hel' stuk vervult en 
alleen te dienen heeft om het gemakkelijker 
aannemelijk te maken, dat Selkan zieh - zonder 
veel tegenstreven - onderwerpt aan den eisch 
van Marianne om het landgoed voor altijd te ver
laten. Na vele jaren afwezigheid, iszij met 
Annette, inmiddels verloofd met een rijk jonkman 
van goeden huize, op hare bezittingen terugge
keerd - maar zij is voor niets ter wereid z66 
bang, als dat het geheim van Annette's geboorte 
bekend zou worden. En aangezien Selkan's na
bijheid daarvoor een steeds dreigend gevaar is
moet hij weg. Ziehier nu de tweede vraag, die 
in den geest der toeschouwers wordt opgeroepen. 
Eerst was het: wat heeft de schrijver v66r met 
zijn drankmotief, wat zal er uit groeien? In het 
derde tafereel verdwijnt dat eerste motief en 
dringt zieh naar VOren de vraag: hoe de oplossing 
zal wezen van het conflict, ontstaan uit den eisch 
aan den vader gesteld; zijn dochter, die hij zegt 
zielslief te hebben, maar aan wie hij zieh nooit 
bekeild maakte, voor altoos te verlaten. En 't behoeft 
nauwlijks nader te worden toegelicht, hoe het in 
de samenstelling van een drama een fout is te 
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achten, als uit den breeden opzet iets anders ont
kiemt, of beter: als in den breeden opzet iets 
anders geplant wordt, als met de natuurlijke 
groeikracht van den bodem in overeenstemming 
iso Uit het aanvankelijk zoo breed uitspinnen van 
het drankmotief, moet men ook verwachten, dat 
het met Selkan a1 ver heen iso Hij verklaart 
trouwens aan den eisch om te vertrekken te wil
len voldoen, omdat hij - als dronkaard - zich 
onwaardig gevoelt zijn rechten als vader op An
nette te doen gelden. Maar indien hij inderdaad 
zulk een dronkelap ware, zoodat hij allen stl!ur 
over zich zelven voor goed verloren had - dan 
zou niet ieder hem dermate in zijn werk kun
nen roemen en inplaats van om zijn uitmuntend 
beheer als tuinman te worden geprezen, zou 
aan den verwaarloosden staat van het landgoed, 
door Mariarwe een dankbaar motief kunnen zijn 
ontleend, den man - die slechts in een korte 
periode van zelfvergeten, haar lIfinnaar is geweest
den dienst op te zeggen. Hier is dus tegenspraak 
tusschen wat de feiten onloochenbaar ons doen 
ervaren en wat de auteur ons zoekt te doen ge
looven. Zeker, als Selkan, een kerel ware geweest 
met zelfbewustj1eid, kloek en krachtig - de weduwe 
zou niet zoo gemakkelijk speI met hem hebben 
gehad. Om hem den eisch van heen te gaan te 
doen bewilligen, daarvoor had de auteur dus 
noodig hem ons voor te stellen als door drank
zucht zedelijk verzwakt. M. a. w. nu die auteur 
eenmaal het zooveel aangrijpender conflict wilde 
uitden weg gaan, dat hieruit Z9U zijn geboren, 
als tegenover Marianne, de moeder, een vader ware 
komen te staan, die den strijd had durven aan
vaarden - moest hi} het, ten aanzien van de 
voorstelling van Selkan's persoonlijkheid, over een 
anderen hoeg gooien en maakte hij van hem een 
door drank gedegenereerde - wat echter met 
's mans houding in andere opziclüen weer niet in 
harmonie iso Niet in harmonie ook met de noblesse 
en zelfbeheersching, waarvan hij in de hoofdscene 
van het stuk - de ontmoeting met Annette 
een zoo treffend bewijs geeft. 

Maar deze scene zeH, de wijze, waarop de 
auteur haar tot stand brengt, is ook weer niet · 
z66 voorbereid, dat de toesehouwer haar als van
zelfsprekend aanvaardt. Niet tevreden, dat Selkan 
zieh aan haar eisch van te verdwijnen onderwerpt, 
vergt Marianne bovendien van hem, dat hij een 
avond op het kasteel bij haar en Annette en haar 
aanstaande op visite komt, om afscheid te nemen, 
ten einde voor de buitenwereld den schijn te wek
ken, dat hij vrijwillig heengaat en geen voet te 
geven aan de toch reeds hier en daar post gevat 
hebbende vermoedens, dat er tussehen hem eil 
Marianne iets bestaan heeft; vermoedens, waartoe 
Selkan zelf heeft aanleiding gegeven, door zin
spelingen op zijn vadersehap, in dronkenschap 
geuit! Oe fout hier .is, dat te duidelijk blijkt, 
dat het niet zoozeer Marianne is, die de samen
komst tot stand brengt - maar de sehrt/MY, om 
den wille van het effect. om tot zijn pakkendste 
scene te komen. Het opzet verraadt zich - und 
lIlfl1Z wird L'erslimmt. Het bedrijf zeH van Selkan's 
bezoek op het kasteei, beantwoordt voor 't overige 

aan het doel. Oe ontmoeting tusschen Selkan 
en zijn dochter - die van niets afweet - bleek 
wel instaat het publiek te ontroeren - dank zij 
ook het goede spei van Laroche en mevr. Richard
Braakensiek. En zoo mag men de verschilIende 
scenes in het stuk - behoudens eenige gerekt
heid, waaraan sommige leiden - getuigen, dat 
zij met talent geschreven zij n - zoodat men kan 
zeggen dat het werk in zijn deelen veel verdien
stelijks heeft, maar als conceptie, als geheel ge
nomen, zwak iso V ooral het slot: de zelfmoord 
van Selkan, mist zoo goed als alle effect - zoo
dat de eindindruk, dien de uitvoering rnaakt, zeer 
weinig diep gaat. Oat voor 't overige de vertoo
ning hier en da ar boeide en over 't algemeen de 
menschen bezig hield, is te danken aan het uit
nemend spel- met name ook van Mevr. Mann
Bouwmeester als Marianne - en de zeer stem
mende wijze, waarop het stuk door den heer 
Chrispijn is gemonteerd. 

* * * 
Het tweede-hiervoren vermelde stuk- Banden , 

is oorspronkelijk. G . Meinhardt is een schuilnaam. 
Hij lijkt mij een nog jong man te zijn , jong 
vooral van levensopvatting. Men kan er vanzeggen , 
dat het in beschaafden toon gehouden, maar tevens, 
dat het te zeer atelierwerk is, te veel bedacht, te 
veel gefantaseerd. Maar is de fantasie - zal men 
vragen - dan niet een voor den kunstenaar on
misbaar element, zonder hetwelk hij ten eeuwige 
dage zou gedoemd blijven dood werk te leveren? 
Ongetwijfeld. Maar de fantasie is toch wel bezien 
niet meer dan de bodem, waarin de levensbegrippen 
zich hebben te ontwikkelen, en te groeien en 
bloeien. Bij de meeste menschen valt het zaad 
des levens op eenmeer of min dorren, steen
achtigen bodem; de zaden sterven er in, brengen 
het hoogstens tot een klein uitspruitsel, dat spoedig 
wegdort. In den kunstenaar daarentegen wordt die 
bodem als vruchtbaar ondersteld - het zaad vat er 
gemakkelijk wortel in en brengt het tot bloem en 
vrucht, die tot rijpheid gekomen, geplukt, den om
standers in garve of rijkbeladen schalen worden 
aangeboden, om er zieh mee te verblijden en aan 
te goed te doen. Oe impuls tot dichten, moet van 
buiten kornen; de fantasie neemt hem op en 
koestert en verwerkt hem, voedt hem met eigen 
sappen. 

Oe zwakheid van Banden schuilt hierin, dat 
zoo het' al niet van a. tot z bedenksel is, toch in 
elk geval uit een impuls geboren is, die niet be
hoorlijk vrucht had gezet, alvorens de auteur zieh 
tot schrijven zette. Het is een onnatuurlijk stuk, 
ook v'an makelij - want meermalen laten per
sonen, die den schrijver om der wille van den 
voortgang der handeling sta-in-den-weg zijn, zich 
de karner uitsturen met een gewilligheid, die niet 
in den aard dier personen ligt - of worden zij 
genoopt gesprekken aan te hooren , met een lijd
zaamheid, die zij van nature niet bezitten. Z60 
Arnold Hilvoort. die na 8 jaren ongelukkig ge
trouwd te zijn geweest met Louise -- en daarbij 
op de grofste wijze in ons bijzijn getoond heeft, 
dat hij niet het geringste medegevoel heeft voor 
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ZIJn lijdende vrouw - aan het slot der Iste acte 
een lange uiteenzetting van haar aanhoort, welke 
dan ook blijkbaar meer tot inlichting van ons -
de toeschouwers - is geschreven, dan van den 
persoon, tot wien ze gericht iso Maar op de 
onbeholpenheden in het maaksel wenschen wij 
niet te veel nadruk te leggen. Ook niet op 
het onverklaarbaar blijven van dit feit, dat een 
jongen en meisje in de jeugd op elkaar ver
liefd zijn geweest en die liefde getrouw zijn 
gebleven,maar er elkaar nooit iets ' van hebben 
laten blijken, zoodat de jonkman naar Indie is 
getrokken en het meisje in Holland zich aan een 
ander heeft verbonden. Met het gevolg, dat zij 
- ongelukkig getrouwd - te laat gaat smachten 
naar den vriend der jeugd. Immers, deze fouten 
kunnen op rekening worden gest eid eener ge
brekkige techniek of zouden door een anderen 
opzet van het stuk verholpen kunnen zijn ge
worden. Niet te verhelpen echter is dit, dat de 
hoofdpersoon, om wie het stuk geschreven is, zoo 
weinig belangwekkend i5 gebleven. Orie be.drijven 
lang zien wij haar in bijna 'denzelfden gemoeds
toestand, als de geknakte vrouw, die zich aftobt 
in het smachten naar een illusoir geluk, in staat 
alleen tot negatieve dingen, omdat zij in zich alle 
levensfrischheid mist, die tot daden stuwt. Als 
een aangekleed idee waart zij rond, het tegen
overgestelde van een wezen van vleesch en bloed, 
dat pas sie heeft en passie kan inboezemen. In 
Frits Eerloo, die uit Indie terug, tot haar gedreven 
wordt, gelijk zij tot hem, meent zij ten slotte haar 
ideaal belichaamd te zien . - Hij is een man om 
de wereld mee uit te loopen. Zoodra verneemt 
zij echter niet, dat hij in Indie niet als een asceet 
heelt geleefd - maar zonder zich voor 't overige 
iets te kunnen verwijten - bij een inlandsche 
vrouw een kind heeft - of het ideaal ploft voor 
haar van zijn voetstuk en liever zoekt zij den dood, 
dan met en do'Or hem een nieuw leven te beginnen. 
Gelukkig voor Frits, zouden wij zeggen. Want 
dat vrouwen, als Louise, die zich louter met 
idealen voeden, niet van het hout zijn, waaruit 
men In het gezinsleven bruikbare vrouwen snijdt -
behoeft nauwelijks te worden aangetoond. Het 
mooist wat men van haar zeggen kan, is dat zij 
te goed zijn voor deze wereid en stellig ook voor 
de wereld van het tooneel. 

Oe . vertooning bij de Ned. Tooneelvereeniging, 
was zoo goed als men het wenschen kan. Maar 
mevr. v. d. Horst moet dunkt mij zeer verlangen 
weer eens een rol te speien, waarin levenslust en 
levensfrischheid, den boventoon hebben. 

C. Ph, J. ·CLOUS * * * * * * * * * 
In de afgeloopen week herdacht . de heer Clous 

met een feestvoorstelling in den Stadsschouwburg, 
waarbij geen plaats onbezet bleef, zijn 2s-jarige 
loopbaan als tooneelspeler. 

Oe heer Clous werd met den aallvang van het sei
zoen (I Sept.) 1879/80 verbonden aan «Het N e
derlandsch TooneeL> . Hoe hij van dat gezelschap 
bleef deel uitmaken twee-en-twintig jaren lang, 
het is bekend, ook hoe hij vervolgens ontslag nam 

om zieh uit de tooneelwereld terug te trekken. 
Zij, die toen voorzagen dat Clous het op den du ur 
niet buiten de planken zou kunnen stellen, dat de 
drang naar het tooneel ·bij hem nog even sterk zou 
blijken te zijn als in de dagen, toen hij zich, tegen 
den wil zijner betrekkingen in, met een verzoek om 
een engagement wendde tot den Raad van Beheer
zij kregen gelijk, en reeds spoedig. Immer nauwe
lijks een jaar na zijn ontslag bij «Het Nederlandsch, 
zag men Clous wederom voor het voetlicht, dit
maal bij het «Lyrisch Tooneel ». Zijn op deze 
periode gevolgde tournee door Indie ligt nog versch 
in het geheugen i het in de tropen door Clous in 

C. Ph. J. Clous. 

samenwerking met mejuffr. Belder en den heer 
Meunier, behaalde sueces, gaf reeds anderen aan
leiding het gegeven voorbeeld te volgen. 

In Maart jl. keerde Clous bij «Het Nederlandsch » 
terug na een ruim driejarige afwezigheid, die 
gelijkt op een tijdperk van ballingschap, want 
Clous behoort nu eenmaal bij «Het Nederlandsch 
Tooneeh. Zijn eerste optreden als acteur dateert 
uit de eerste periode na de oprichting van dat 
gezelschap, uit den t!jd, toen de oogen waren 
opengegaan voor de noodzakelijkheid van het 
kweeken van een meer beschaafden toon op ons 
tooneel. Het streven in die richting had behalve 
door de oprichting van de Vereeniging «Het Ne
derlandseh Tooneeh reeds uiting gevonden in de 
stichting der Tooneelschool, als een poging om 
hen, die zich aan de tooneelspeelkunst gingen 
wijden, meer nog dan technischen voor bereiding, 
de noodigebeschaving op hun loopbaan mede te 
geven. Tegelijk met de eerste door de Tooneel
school afgeleverde leerlingen: Schulze, Anna Sablai
rolles en Tonia Poolman, is Clous aan het töoneel 
gekomen. Hij betrad evenwel de planken zonder 
eenige voorbereidende opleiding. 

Hij behoorde tot de categorie van beschaafde 
jongelieden, die zieh te dien tijde aan de tQoneel
speelkunst gingen wijden, na elders de noodige 
algemeene ontwikkeling te hebben opgedaan. Van 
hen is nog over - de namen dergenen, . die in
middels weer van richting zijn veranderd, doen 
hier niet ter zake - behalve Clous, lan C. de 
Vos, die reeds een paar jaar vroeger door «Het 
Nederlandsch Tooneel» was geengageerd. V66r 
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den aanvang van hun tooneelloopbaan had Clous 
pharmacie te Utrecht, de Vos letteren te Leiden 
gestudeerd. 

De trek naar het tooneel dezer jongelieden, en 
de voorbereidende opleiding, het waren twee ver
schijnselen, die wezen op den nieuwen koers, die 
ons tooneel ging inslaan. 

Clous is geheel gevormd op de planken. Met 
kleine rollen begonnen klo m hij spoedig op tot 
emplooi van den jeune-premier. De heer Stumpff, 
destijds gerallt van c Het Nederlandsch Tooneel, 
deed de jongelui iederen avond optreden. desnoods 
om «te figureeren of te zingen in de... koren .• 
Clous is er den heer Stumpff dankbaar voor -
al is hij misschien eerst later tot het besef daar
van gekomen. Gaandeweg is Clous, hoewel niet 
voortgekom~n uit tooneelkringen, in menig opzieht 
geworden een echt tooneelmensch. Uit de hier
boven aangehaalde voorspelling van hen, die 
meenden, dat hij het niet zonder de planken zou 
kunnen stellen, mocht dat reeds worden afgeleid. 
Alle'rminst ongevoelig voor succes, is hij dankbaar 
voor iedere mooie rol, die hem niet ontgaat, en 
heeft hij er een danzet hij zieh met al zijn ijver 
aan het werk. Evenals een acteurvan-vader-op-zoon 
kan Clous niet buiten de emoties van het yak, 
niet uitgesloten de tournooien en kleinere steek
spel!,!n, die in de tooneelwereld, onzichtbaar \roor 
het pub liek en toch soms bij opendoek, door de 
confraters en consores worden uitgevoerd. Toch 
heeft Clous niets van den saltimbanque, hij is 
cmijnheen gebleven. cMijnheer» in het dagelijksch 
leven zoo goed als op de planken. Die eigen
schap heeft hem zijn plaats aangewezen op ons 
tooneel, waar het voor velen, on der wie zeer be
gaafden, vaak een niet te vervullen taak is ge
bleken een «heer» voor te stellen. Clous' plaats 
is v60r alles in het salon-stuk. Eerst jeune premier, 
daarna, als opvolger van Morin, raison ne ur, later 
misschien ook pere-noble. Zijn beste tijd WqS 

daarom die van het Dumas fils-, Augier- en Sardou
repertoire. Maar ook in de comedie van anderen 
landaard, waarin Clous vaak eerste rollen vervulde, 
is hij op zijn plaats. 

De beteekenis , van Clous als acte,ur ligt onge
twijfeld in het praatstuk, al geIdt voor hem niet, 
wat men soms van andere speIers van <, moden}> 
werk zegt, dat men hen niet in costuum moet 
zien. Dit geldt niet voor Clous, omdat van hem 
kan " worden getuigd, en hierin schuilt een niet 
geringe lof: ,Clous bedrrft nooit iets). Het geheim 
hiervan ligt in zijn correctheid, en in zijn trouwe 
plichtsbetrachting. Even punctueel als Clous is op 
zijn financien, en stipt op zijn huishoudelijke aan
gelegenheden ....,... even zorgvuldig is hij op zijn uit
gebreide tooneelgarderobe, even precies op zijn 
wapenen en sieraden, even nauwgezet in het be
studeeren van zijn rollen. Zelfs in de dagen, toen 
blijkens de, toenmaals ook in ~ Het Tooneel » 

gepubliceerde, verslagen van «het N ederlandsch 
Tooneei» kon worden gecontroleerd hoe weinig 
a von den Clous "vrij. was, zal nooit iemand er 
hem op hebben betrapt, dat hij een rol niet -
zooals de term luidt - kende als zijn naam. 

Op die nauwgezetheid, op dien ijver werd door 

den heer De Leur, regisseur van de Kou. Vereeni
ging cHet Nederlandsch Tooneel» in het bijzonder 
gewezen, toen hij aan het einde der voorstelling 
van cDe Demi-Monde» van Alex Dumas fils, waarin 
de jubilaris en mevr. Mann-Bouwmeester zeer 
werden toegejuieht, hartelijke woorden tot den 
heer Clous riehtte om hem, namens den Raad 
van Beheer, en namens de confreres geluk te 
wenschen . 

Ook van andere zijde ontbrak het den heer 
Clous op zijn feestavond niet aan blijken van 
waardeering van zijn talent. P. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK. * * .. 
We kunnen 't kalmpjes aandoeo, ditmaal. 
Directeur Van Eysden had in Le Bercial (<<Haar 

teurugkeen heeft de heer Van Tol't niet gelukkig 
betiteld) een stuk, dat meer dande drie of vier 
gebruikelijke Rotterdamsche vertooIiingen maken 
mocht, er nog eens een oud stuk weer gegeven 
en zoo· zijn we het einde van November genad~rd 
zonder veel te bekronieken nieuwigheid. 

De goeiige mummie van den bleek-gelooiden 
Anzengruber, die we op 't moment met allures 
van le\'en op de planken van de Aert van Nes
straat zien rondbuitden - «De pastoor van Kirch
feld», volksstuk in 5 tafreelen - kan moeielij k 
beter gevonden worden, dan een verzetje voor 't 
publiek dat 66k wel eens braaf gesticht wil worden. 

Een verzetje voor de hoofdvertooners is het in
middels niet. De vertolker van den titelrol heeft 
den correspondent van het HandeJsblad zelfslaten 
verklare~, dat hij niet wenscht beschou~d te worden 
als de gepraedestineerde pastoorspeler van het 
gezelschap, vooral niet waar de rol - zoo als in 
dit geval - volstrekt zijn sympathie qiet had. 

Zonder bedenking, lijken me dergeIijke beoor
deelingen in het openbaar door tooneelspelers van 
hun stukken en rollen niet. De critici der dag
bladen, nietwaar, zijn al voldoende in de contra
mine, de leden der gezelschappen zelf moeten liever 
niet komen mee-afkeuren. 

Toch is de wrevel van den heer Tartaud jegens 
dit wel bekamferd stuk van paganistische tendenz 
eenigermate verklaarbaar.' Het moet voor een 
tooneelspeler, die juist inde laatste tijd~n heeft 
mogen doen blijken, van een zeer sterk en zieh 
sfeeds meer harmonisch afrondend talent, waarvan 
h~t aller-beste te verwachten is, niet aangenaam 
wezen de paradepop te moeten automaten in een 
ding, dat al voor een kleine veertig jaren ver
ouderd was. 

Moest in dit blad niet vaar alles de ernst van 
de kunst, die on~ Verbond te 'bevorderen 'heeft, 
worden gediend, deze pastoor van Kirchfeld zou 
een prachtsujet wezen voor een charge op dat 
weibereid brouwsel van onnatuur en tendenz, waar
aan zelfs jonge dramatische koks nog wel eens 
hun krachten beproeven. " 

De ernst dan kan gehandhaafd, Dm erkentelijk
heid te betuigen met het feit dat het echtpaar 
Tartaud, beiden in even hooge mate ons geloof 
in .een toekomst van de tooneelspeelkunst hebben 
versterkt. Waar rondom telkens menschen, van 
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wie verwachtingen gaan mochten, terugzeuren in 
onbeduidendheid en gemeenplaatselijke droge ver
dienstelijkheid, gaan deze twee staag vooruit en 
lijkt het hoogste in hun kunst weihaast voor hen 
bereikbaar. 

Tot excelleeren was voor huIi Rotterdamsche 
collega's vooralsnog geen gelegenheid. De heer 
De Jong, wiens talent ook bij ans warme waar
deering vindt, bewijst eigenlijk telkenmale dat het 
hem opgedragen jeune-premierschap voor zijn 
middelen van stern en gebaar niet deugt en dat 
het daarom in 't belang van dezen jongen acteur 
zou wezen, indien hij zijn aanleg van karakterrol
speier meer kon ' ontwikkelen. Het zou jammer 
wezen, als deze waarlijk meer dan gewone aanleg, 
waarbijsympathieke ijver en goeden wil, te zeer 
werd geforceerd. 

Misschien mogen we, in de lijn van deze alge
meene beoordeeling een vraag doen? 

Waarom wordt ons het genot mevrouw Kerck
hoven-Jonckers te zien, zoo uiterst weinig gegund? 
In het vorig seizoen een, misschien twee malen 
hebben we deze bijzondere vrouw in een rol van 
beduidenis bewonderd. In dit seizoen nog niet 
eenmaal. We plegen ons in de huiselijke aan
gelegenheden van het hestuur van 't Rotterdamsch 
tooneelgezelschap rritt te moeien. Maar eenig recht 
op een voortreffelijke kunstenaresse als mevrouw 
Van Kerckhoven is, mag. wie voor het publiek 
spreekt, wel doen gelden. Dies zij hier bezwaar 
gemaakt tegen dit aldoor op den achtergrond 
houden van een der beste en meest temperament-
volle leden van het gezelschap. D. 

SPEEL- EN SCHRIJFKUNST. * >I< * * 
Wanneer men er een vermoeid, zelfmoordende 

stemmingvoor over heeft, is het intressant om in een 
week zooveel Parijsche theaters als mogelijk afte
loopen, matinees zoowel als avondvoorstellingen
omdat men dan in korten tijd een goed overzicht 
verkrijgt van het huidige Fransche tooneel - het 
spel- en de schrijfkunst. 

Sarah Bernardt en Rejane zijn elders aan 't 
triumfeerenof zaken maken, maar Bartet, le Bargy, 
Granier, . Brandes, Lavaliere, Hading, Rady, zie
daar eenige damessterren die op 't oogenblik aan 
den hemel van 't laatste mode-geschrijf schitteren. 
Werkelijk, de groote actrices, die doen het hem 
op 't oogenblik. 

De nieuwe stukken - meer en meer worrlen 
ze om de heIdinnen heen geschre,·e n en talrijk 
zijn de pieces waarvan haast geen een "oeuvre" 
genoemd mag worden. 

De Comedie Fran<;aise heeft met "Ie Duel" nog 
't beste gekozen . 

De interessante opzet van den strijd tusschen 
vrijdenker en priester wordt wel is waar in 't 
derde bedrijf zoetelijk gesmoord in een ,.tout le 
monde heureux et content" -- maar 't stuk geeft 
tenminste personen die wat zijn. wat willen. 

Maar neem nu eens de triomfkarretj es van 
MadameSimone le Bargy in 't theatre Gymnase. 
van Rerthe Bady uit 't Vaudeville , .. Ia Rafale" en 
"la marche Nuptiale" - Twee stukken, in den 

grond verschilIend beiden vaardig in elkaar 
gezet - bei den , de een meer dan de ander 
modewerk. 

~Ou sont restes les p'oetes?" riep Sarcey eens -
en zijn schi m zucht het gewis nog. 

De mode regeert het Fransche tooneel en als 
fijn, onberispelijk glaswerk, schittert het vernuft 
der dramatisten die heden "en vogue" zijn. 

Bataille's: " Marche Nuptiale" met een groote 
grondgedachte: een jonge vrouw die geloofde de 
groote Iiefde van haar leven te volgen, een an der 
meer lief krijgt en voelend dat opnieuw zich tegen 
wet en oordeel gevend, een val zou zijn , doodend 
haar ideaal van hoogheid en reinheid - daarom 
zelf liever stervend - dat is wel een gegeven 
voor eell groot werk. Maar Bataille's heldins 
eerste liefde voor het modeste muziekmeestertje 
lijkt een meisjesvlaag - en is niets dan op
gedrongen charme en mondainisme, die haar, kim:l. 
van goeden huize, in gebrek, bekoren. niet be
machtigen . 

't Blijft bij de oppervlakte, de beide mannen 
beteekenen weinig. 

In "la Rafale" nog erger. Daar lijdt een char
mante jonge vrouw drie scenevolle acten lang 
Dm f 650.000 voor een niet beteekenend dobbelend 
heerschap te bemachtigen. Alles trotseert ze, alles 
wil ze dragen. Maar waarvoor? Uit liefde? Haar 
amant leeft van wedden - zij haat het, maar 
niets duidt er op dat hij ooit een oogenblik ge
durende hun liaison anders gewild heeft. Wat is 
dus die liefde? Hartstocht. Een drama van harts
tocht is heel mooi - maar Bernstein dient de harts
tocht verslapt op, onder den grooten rustigen naam 
van .,Iiefde". Decadent. En in de Renaissance "Rer
trade" met Gruetry en Marthe Brandes. Ook al 
weer mode, dus ook een zelfmoord aan 't einde. 
Een hertog met schulden, heel charmant en onbe
duidend, veel praten over eer, een madonna dochter 
met de traditioneele hoedanigheden, een vrij zwak 
conflict tusschenvader en dochter, wie van beiden 
door een mesalliance de boel zal redden dochter 
wil niet , vader wil niet maar wat erger is , als 
vader wiI, wil dochter niet dat hij zelf zoo doen 
zal - geen uitweg - boem: een kogel: Dieu me 
comprendra! als laatste woord. Het publiek 
begrijpt lang niet alles, maar gepakt door het over
heerlijke speI, klapt het en juicht iederen avond, 
en 't stuk heet: groot succes! Bij Antoine een 
zelfmoord aan 't einde van Vo's l'a/llour! 't Is de 
mode. Een tijdje geleden was de rage: 't na
jaarszonnetje - l'age d'aimer - maman Coli
bri - la Massiere alle gaven menschen , aan 
wie het recht op liefde, op grond van Ieeftijd be
twist werd. 

Nu is zelfmoord mode -- en (Charpentiers 
Louise zit de menschen in 't bloed) waar 't mogelijk 
is , tirades over "Ie grand Paris". 

Alle stukkenfonkelen van fijne woordkunst, 
knetteren van geestigen dialoog, houden bezig met 
bewonderenswaardige afwisseling van goedspeel
bare sd:nes. Maar de meesten zijn bloemen van 
een winter. 

Een succes van tweehoJ.1derd voorstellingen heeft 
tegenwoordig niets te maken met waarachtige kunst. 
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Het duidt op goede techniek, geestig voldoen aan 
mode - 't wijst er bovenal op hoe merkwaardig 
goed er op 't oogenblik in Parijs gespeeld wordt. 
Het spei draagt de stukken. Men hoeft maar een 
enkelen avond bijvoorbeeld Paillerons meesterlijke 
"le Monde OU l'on s'ennuie" te zien en men 
merkt hoe bleek 't moderne werk is - hoe valsch 
tragisch - en, waar 't ook vroolijke blijspelen 
geldt, als: "Le bonheur, Mesdames" van de Crois
set of "Coeur de Moineau" van Artus - hoe 
charmant speelbaar, maar hoe gekunsteld! 

Geen enkele avond is verloren - zelfs niet bij 
Jane Hading, die als tegenwicht 't verouderde 
» Maitre des forges" steeds HOg speelt. 

Op 't tooneel bont elegant beweeg, geniaal spei, 
mooi Fransch - maar geen poeHen, geen zangers, 
geen zieners - enkel schrijvers. 

En degenen, die toch in zieh hebben zichzelf te 
zijn, als Bataille, offeren aan d.e mode en 't finan
eieeie succes - schrijven om succes te hebben, 
of maken een stuk pasklaar op 't talent van een 
der groote actrices. Nu Rejane zelf gaat rege eren 
in 't Nouveau theater zal dat nog wel erger worden. 

De artisten speien er stukken - omdat ze wat 
moeten doen op de planken - maar geen stuk
ken gaan er, die over 't talent der vertolkers reiken. 

Maar wie weet - spoedig een premiere van 
Rostand - dus alle kans is nog niet verkeken; 

Part/s, 8 Nov. '05. D. VAN ELTEN. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * * * * * 
De heer F. Bouwmeester heeft het volgende 

doen weten: 
»Door den heer H. Brondgeest is mij een aan

bieding gedaan om te Batavia en eidcrs in Ned.
Indie gastvoorstellingen te geven bij zijn tooneel
gezelschap gedurende eenige maanden. Dit aan
bod is door mij aangenomen·. Mijn eerste optreden 
zal zijn in «Krelis Louwen» van Pieter Langendijk.» 

* * * 
Volgens Fransche becijferingen teIlen de Euro-

peesche landen, in de rij geplaatst, het hier vol
gend aantal schouwburgen: Frankrijk 394, Italie 
389, Duitschland 264, Engeland 205. Spanje 190, 
Oostenrijk 188, Rusland 99, Belgie 59, Zweden 
en Noorwegen (men had ze moeten scheiden) 46, 
Nederland 42, Zwitserland 35, Portugal 16, Dene
marken 13, Turkije 9, Griekenland 8, Roemenie 
7 en Servie 6. 

* * * 
De impresario Maximiliaan Burg heeft Ernst 

Possart overgehaald een rondreis te maken door 
ons land, Belgie, Scandinavie, Oostenrijk en den 
Balkan Hij krijgt 50.000 mark voor deze tournee. 
Of hij zal tooneelspelen of alleen voordrachten 
houden. vinden wij niet vermeid. 

* * * De magistraat van Charlottenburg heeft voor 
het nieuwe »Schiller Theater" aldaar, dilt I Jan. 
1907 geopend zal worden, een verhooging van de 
bepaalde bouwkosten (IAoo,OOO mark) met 76,000 
mark toegestaan, opdat de schouwburg z66 kau 

ingericht worden, dat hij ook in de toekomst aan 
de strengste eisehen kan beantwoorden. Die ma
gistraat blijkt zeer kunstlievend te zIJn, 

* * * 
De Berlijnsche correspondent van de Telegraaf 

schrijft: 
Onze Willem Royaards, die, zooals bekend, 

voor eene reeks van jaren aan het Duitsche theater 
werd verbonden, treedt hier op onder den naam 
van Wilhelm Wilhelmi en had reeds verscheidene 
malen de gelegenheid, zoowel in «Kätchen von 
Heilbron:. de rol van den keizer te vervullen -
behalve op den openingsavond -. als nu in de 
«Kaufmann von Venedigc, waar hij den Doge 
heett uit. te beelden. 

Het uiterlijk type van dezen Doge is prachtig 
en werd precies gecopieerd naar oude platen van 
Tiziaan; evenzoo het costuum van zware brocaat
stof. Opmerkenswaard was. behalve de goede uit
beelding, zijn prachtig, welluidend stemorgaan, 
en zijn zuiver Duitsch. Moge hij weldra in een 
grootere rol meer op den voorgrond treden. 

* * * 
De heer L. M. Smith, die 15 November j.I. in 

den Hollandschen Schouwburg - ten hate yan 
het Pensioenfonds, door het Toonee!bond gesticht -
een soiree gaf, had - naar ons wordt medege
dee!d - veel succes van de door hem voorgedragen 
stukken. Jammer, dat zoo betrekkelijk weinig leden 
van het Tooneelverbond, door den avond bij te 
wonen, van hunne belangstelling blijk hebben 
gegeven. 

* * * 
Uit een opste! over Justus van Maurik door 

A. N. J. Fabius: 
»Men vergete niet. dat Justus van Maurik aan

ving te schrijven in een tijd, dat alles nog deftig 
en stijf was en men den goedronden Hollandsehen 
lach bij een Hollandsch auteur niet meer kende. 
Het tooneel zat in de verstijving van het Rede
rijkersdom. Het is de groote verdienste van Justus 
van Maurik, dat hij, zeH verzeild onder de Rede
rijkers. van hun deftigheid en stijfheid de brui 
gaf, in het volle leven sprong, en in stede van de 
gewone tooneelpoppen, levende menschen op het 
tooneeJ bracht, voor zoo ver zij tot het volk be
hoorden.c 

* * * 
De Londensche correspondent van de "N. Ct." 

schrijft: Naar ik verneem treedt Henri de Vries 
a. s. Maandag weer op, en wel in het Shaftesbury
theater. Daar ging als lever de rideau Sutro's 
"The correct Thing'\ dat evenwel niet trok. Nu 
zal men 't met de"Brand in de Jonge Jan" be
proeven, niet, als vroeger getiteld "A Case of 
Arson", doch "The Factory Fire". 

CORRESPONDENTIE. * * * * * * * 
Het artikel: Begrtpsverwarrz"ng in het vorig nr. 

is van den redacteur. Deze mededeeling i5 noodig 
omdat iemand anders, als de schrijver schijnt te 
worden gedoodverfd. 
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MEVR. MINA DILIS-BEERSMANS * * .. \ 
I 

Het scheelde maar he el weinig of mijn bezoek I 
in de ge zellige woning van de familie Dilis, waar- i 
heen ik me begeven had voor een interview met 
meVt(lUW Mina Dilis-Beersmans, had tot eenig 
resultaat. . .. dat ik een aangenaam uurtje door
bracht, sprekende met onze gevierde kunstenares 
en haar echtgenoot over koetjes en kalfjes, over 
honderd dingen, waarvan 'l."ele slechts in een ver
wijderd verband staan met het tooneel en waarvan 
het relaas moeilijk passen zou in het kader van 
een tooneelblad. 

leder behoorlijk gesprek begint met een praatje 
over het weer, zoo ook het onze. En het weer 
had er dan ook wel voor gezorgd de prioriteit te 
verzekeren aan zijn kletterende tegenwoordigheid. 
Was het de regen misschien, welke mevrouw Qilis 
terughield om mij te volgen langs de kronkelpaden 
van het interview, dat zieh gewoonlijk evenzeer 
interesseert voor lachende bloembedden als drei
gende doornstruiken? Ik durf het niet zeggen, 
maar wel weet ik dat het me moeite gekost heeft 
mlJn beminrielijke gastvrouw te brengen waar ik 
haar hebben wilde: in haar verleden als kunste
nares, aanvangende met den tijd, dat zich voor 
't eerst de roeping voor het tooneel openbaarde. 

Er speelde een geheimzinnig lachje om de lippen 
van mevrouw Dilis, toen ik het woord "roeping" 
uitsprak. En dat was voor mij geen verloren 
illusie, welke afbreuk zou kunnen doen aan mijn 
bewondering van haar benijdenswaardig talent: 
want ik begreep de bedoeling van die lachende 
paraphrase op dat eeuwig misbruikte woord roept·ng. 
Ik ken ze, die frazeologie, welke ieder persoon 
van gewicht maakt tot hetaantrekkings-punt van 
onweerstaanbare neiging en heiligen aandrang, de 
gewone gemeenplaatsen van bio~aphieen en 

een tooneel geschetst wordt aan de krijgsschool 
van Brienne, waarvan de jeugdige Bonaparte de 
held was. Men speelde belegering met snceuw
baUen, bij welke gelegenheid Bonaparte zoo ge
gelukkig was een zijner makkers een bloedenden 
neus te gooien; een feit waaruit de spitsvoudige 
schrijver de conclucie trok, dat toen reeds de 
latere held van Marengo en Austerlitz zich open
baarde. Had het geval zieh anders toegedragen 
en ware Bonaparte de getroffene geweest, waar
schijnlijk zou dezelfcl'" hiograaf ctaarin een vonr
teeken gezien hebben van den terugtocht over de 
Beresina en de nederlaag bij Leipzig. Conven
tioneele leugens, uitgevonden om de wet van 
oorzaak en gevolg te negeeren, om het causaal 
verband tusschen karakters en gebeurtenissen te 
verbloemen ! 

Roeping voor het toonee\ heeft mejuffrouw Mina 
Beersmans nooit gehad; de liefde ervoor zou zich 
eerst openbaren en steeds versterken bij mevrouw 
Dilis-Beersmans. t Dat de triumfen harer on ver
getelijke moeder, Catharina Beersmans, op deze 
lotsbestemming veel invloed hebben uitgeoefend, 
dat ook haar huwelijk met een uitstekend artist 
daarin eenig deel heeft gehad, is buiten twijfel ... 
maar roeptng.~.1 Ik wilde spreken over aange
boren temperament als moederlijk erfdeel, maar 
die veelbeteekende glimlach van mevrouw Dilis 
sneed den pas af aan mijn psychologische ont
boezeming. 

"Zcker, vervolgde zij, ik gevoelde een onwe~r
staanbare neiging.... om van dat eeuwigdurende 
gamma's-spelen af te komen, want ik begreep 
al heel gauw dat het yak waarvoor ik aanvankelijk 
werd opgeleid - muziek-onderwijzeres - aller
minst mijn roeping was. Ik wilde iets anders 
worden, wat kon me niet schelen, desnoods costuum-: 
naaister, als er maar geen piano bij behoorde ... 
en' zoo ben ik aan 't tooneel gegaan." 

-:- Op aandrang van uw mama? 
. - Integendeel, mama heeft er mij zoolang moge-: 
lijk van terugge'houden. Maar toen ze eindelijk 
jnzag dat ik toch een keuze moest doen, stemde 
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zij er 
gaan. 

in toe dat ik naar de tooneelsehool zou 
Ik ging dus naar Amsterdam. 

Mevrouw Dilis moest zeker begrepen hebben 
dat ik door deze wending van het gesprek plot
seling op mijn stokpaartje getild werd: de vak
opleiding van den tooneel-artist. Zij traehtte mij 
althans van dit netelige punt af te leiden door 
een versehe kop mokka, maar de aanval was reeds 
begonnen. 

- Mevrouw, wat is uw meening omtrent de 
waarde der tooneelschool? 

- Gebruikt u suiker en melk? 
- Graag, mevrouw, maar wat denkt u van de 

tooneelschool? 

Foto van A. VRRBltJ!CK, Antwerpen. 

Mevr. MINA DIi.IS-BEERSMANS. 

Was het de vrees voor een onvruchtbare dis
eussie met een beslist voorstander van deze op
leidingsschool, welke de oorzaak was van een 
bijna onhoorbaren zucht? 't Is mogelijk, maar 
met journalistieke onbescheidenheid hield ik voet 
bij stuk en drong aan op een antwoord. 

- Welnu, mijnheer, als u mijn opinie met 
alle geweld wil kennen, ze is deze: Er is niemand 
die mij kan leeren comedie-spelen, wanneer ik er 
geen aanleg voor heb, dus ook niet de tooneel
school. Maar dat ze veel nut sticht, is zonder 
twijfel. De leerlingen der tooneelschool worden 
onderricht in verschilIende vakken, welke hun op 
hun kunstenaars-Ioopbaan van groot nut zijn: 

literatuur, gesehiedenis, aesthetica, costuum-kunde 
enz.; kortorn, zij ontvangen aan die instelling 
een algemeen-artistieke ontwikkeling, welke hun 
een belangrijke schrede v66rgeeft op hun mede
artisten, die alleen praetisehe opleiding hebbeo 
genoten aan het tooneel zelf, dat ik nog steeds 
als de beste tooneelsehool beschouw.:t 

Hier zou het kritieke oogenblik voor een dis
eussie aanbreken; maar juist verseheen de heer 
Jan Dilis, met wien ik reeds bij een vroegere 
ge!egenheid deze kwestie had uitgevoehten, en 
ons gesprek kreeg weer een andere wending, -
natuurlijk wederom door het weer. 

Het verdere onderhoud, waarbij de herinneringen 
van den heer Dilis die zijner vrouw aanvulden, 
gaf mij de volgende. feiten uit de artistieke loop
baan onzer gevierde diva. 

In 1880, op 25 October. debuteerde mevrouw 
Dilis - toen nog juffrouw Beersmans - in Bat
de Marskramer bij het gezelschap van van Doe 
selaer, waar zij een jaar bleef. Daarna werd ze 
twee aehtereenvolgende jaren geengageerd door 
de directie van Zuijlen, Le Gras en Haspels te 
Rotterdam. Toen kreeg ze weer een engagement 
te Antwerpen, en nog wel een dubbel:' van Doe
selaer engageerde haar als jeugdige minnares en 
Jan Dilis als verloofde, - een dubbelzinnige ver
houding welke gelukkig nooit aanleiding heeft 
gegeven tot een duel tusschen beide genoemde 
pretendenten. 

Eerst na haar huwelijk, en vooral na het ver
trek van mejuffrouw Philomena Jonkers, waardoor 
mevr. Dilis in een belangrijker emplooi viel, be
gonnen haar natuurlijke talenten zieh geleidelijk 
te ontwikkelen, en kunnen wij haar thans rekenen 
onder de beste artisten van Noord- en Zuid
Nederland. 

Toen ik, verleden jaar, de opvoering besprak 
van Voerman Henschet, ter benefice van den 
heer Van Keer, maakte ik naar aanleiding van 
die benefiet-vertooningen de volgende opmerking: 
«Er zijn veel argumenten aan te voeren welke 
v66r de afschaffing der benefiet-avonden pleiten, 
zeer weinige die het behoud verdedigen. Maar 
onder die argumenten is er een dat, als over
weging van artistieke beteekenis, zeer veeI ge
wicht in de schaal legt. Een artist die de kunst 
beoefent, niet alleen om den broode maar ook 
om de kunst zelve, vindt in die zoogenaamde 
eereavonden gelegenheid om aan het publiek te 
toonen de mate van zijn wüten en zijn kunnen. 
En ook al is dit laatste niet altijd evenredig aan 
het eerste. toch verdient zijn pogen lof en waar
deering, het doet ons verzoenen met een steIse! 
dat, hoe immoreel ook op zieh zeH, toch zijn 
aantrekkelijke zijde heeft in de artistieke waarde 
dier benefiet-vertooningen, uitgaande van eigen 
initiatief; uitvloeisels van een hoogere kunstop
vatting.:t 

De artistieke loopbaan van mevrouw Dilis be
vestigt volkomen de waarheid van genoemde op· 
merking, Jan Dilis is,door de keuze zijner 
benefiiet-vertooningen, waarin hij zijn vrouw een 
belangrijke rol toebedcelde, de onm1ddellijke oor-



zaak geweest dat het talent zijner vrouw meer 
en meer de aandacht begon te trekken van de 
directie en het pub liek . .. Van die eerste bene
fiet-voorsteUing (Ben Leil) dagteekent het eerste 
succes van mevrouw Dilis, het begin eener lange 
reeks schitterende triumfen: Preciosa, Ophelia, 
lVIedea, Emilia (Othello), Nora, Mevr. Alving 
(Spoken). De creatie van deze en nog vele andere 
dramatische figuren was elk op zich zelf een be
langrijk evenement in haar artistieke loopbaan. 
Het zal blijken, bij haar aanstaande jubileum-ver
tooning op 23 November, hoe het publiek hare 
talenten waardeert. Het zal een waardige be
kroning zijn voor een afgesloten kring van vijf
en-twintig jaren dienst als priesteresse in den 
heiligen tempel der kunst, - tevens de aanvang 
eener nieuwe ... periode, waarin wij nog menige 
schoone creatie kunnen verwachten. Want het 
talent dezer artiste is steeds klimmend in har
monische ontwikkeling, zich gevend in steeds 
heerlijker uitingen van artistiek vermogen. Ik 
noem het een heuchelijke gebeurtenis dat deze 
jubileum-vertooning ongeveer samenvalt met het 
eerste belangrijke succes van mevromv Dilis' 
jongere zuster, mevrouw Panline Hesselinck-Beers
mans te Gent, die gedurende de twee jaren dat 
zij aan onzen N ederlandschen schouwburg ver
bonden was, nauwelijks opgemerkt is geworden 
en nu een schitterenden triumf heeft behaald in 
Opstanding, waarin zij dezelfde rol vervtilde als 
haar zu ster. Het zal niet de geringste verdienste 
zijn van on zen vriend Arthur Hendrikx, in den 
aanvang zijner loopbaan als tooneel-directeur, dit 
sluimerend talent te hebben opgewekt uit de dom
melende onverschilligheid, waarin een kortzichtige 
directie haar zoo lang liet voortvegeteeren . .. En 
ik heb de innige overtuiging dat het succes van 
haar veel-belovende jongere zu ster voor mevrouw 
Dilis niet de geringste vreugde zal zijn bij de 
feestviering welke men haar bereidt: zij zal nu 
niet meer alleen zijn in de vervulling der zware 
taak, welke de nagedachtenis harer onvergetelijke 
moeder haar oplegde, den roem van een heerlijk 
artistiek verleden ~e doen voortleven in eigen 
kunst. NANTAS. 

(Uit het te Ant7iJerpen verschtjlzend ttjdschrift: 
Lucifer.) 

* * * Over de feestviering zelve ontleenen wij aan 
Lucifer, het volgend kort relaas: 

Een stampvolle zaal, veel bloemen en kostbare 
geschenken, hartelijke toespraken: van den hoofd
regisseur, den directeur, van de heeren Arthur 
Cornette, namens den Zuid Nederlandschen Too
neelbond en Ernest Van Havermaete als tolk van 
de Gentsche kunstbroeders en- zusters: van den 
heer de Somme, van een vertegenwoordiger der 
Liberale Werklieden-Maatschappij Helpt U Zelve, 
van eenige gedelegeerden der gewone bezoekers 
van den schouw,burg, waarbij zelfs de 4e rang 
zich had laten vertegenwoordigen. Om kort te gaan, 
een recht feestelijke avond, die mevr. Dilis opnieuw 
de overtuiging moet gegeven hebben, dat het Ant
werpsch publiek haar op de handen draagt en haar 
groote verdiensten naar waarde weet te schatten. 

MEVR. VAN KERCKHOVEN JONKERS. 

De opmerking over het weinig-optreden van 
deze voortreffelijke kunstenaresse, gemaakt in de 
vorige Rotterdamsche Kroniek, werd overgenomen 
door de N. R. C. Ue heer. Van Eysden heeft 
gemeend, in dat blad van antwoord te moeten 
dienen. Aldus : 

"Dat wij, tot 'Ons leedwezen, in het repertoire 
nog geen stuk hebben kunnen ontdekken waarin 
een bijzondere rol voorkomt voor mevr. Van 
Kerckhoven. 

Sinds ruim '.n maand verzochten wij HEd. ons 
een stuk aan te wijzen of te bezorgen, met hoofd
rol voor haar, maar tot heden zonder resultaat. 
Het is mogelijk dat de verslaggever van "Het 
Tooneel" beter. op de hoogte is dan wij en wij 
zouden ZEd. daarom willen verzoeken ons te 
willen voorlichten en de stukken te noemen, waarin 
voor mevr. Van Kerckhoven een bijzondere rol 
voorkomt of waarin zij ZOll kunnen uitmunten, 
natuurlijk een rol in haar genre, dramatisch, ge
schikt voor haar persoonlijkheid en voor ons 
repertoire, wij zullen ZEd. daarvoor erkentelijk zijn." 

De redactie van de N. R. C. plaatst on der het 
epistel van den heer Van Eysden een noot, die 
ik, zonder meer, zou kunnen overnemen, omdat 
zij de beweringen van den directeur van het 
Rotterdamsch Tooneelgezelschap voldoende weer
legt.-

Zij herinnert, terecht, als aan enkele voorbeelden, 
"aan de stukken van het moderne Italiaansche 
repertoire, waarin mevr. Van Kerckhoven-Jonkers 
onder een vorige directie onvergetelijk speI van 
buitengewone, innige zielekracht heeft gegeven. 
Zulke stukken zijn er toch nog wel meer! 

Het is immers al te onwaarschijnlijk, dat voor 
een zoo veelomvattendtalent als dat van Philomene 
Jonkers - zij, die ook door dartelheid wist te 
bekoren, b.v. in Murger's Boheme-wereld, die zelfs 
van een Kaffersvrouwtje iets ongewoonste maken 
wist - geen rollen zouden te vindenzijn! 

De vraag, door de directie haar gesteid, ver
wondert ons, ook, omdat wij niet wisten, dat het 
kiezen van stukken aan. de artiesten pleegt te 
worden overgelaten." 

Aldus de N. R. C. 
Nu de directie van het Rotterd. Tooneeigezel

schap op onze klacht ingaat - mogen we er, 
vriendelijk, den aandrang in zien van een ontrust 
geweten? - wenschen we die klacht nog even 
te preciseeren. 

In dit seizoen nog niet eenmaal hebben we 
mevr. Van Kerckhoven op de planken gezien. In 
het vorig seizoen had zij alleen in· "Kleine 
Menschen" gelegenheid iets - en maar he el 
WeinIg - van hare kostelijke gaven te toonen. 
De kleinere rollen in "Oorlogsmannen" en "De 
Maagd van Orleans" mogen niet meetellen. In 't 
seizoen 1903-1904 kon zij althans in "Blanchette" 
en in "Barbara Holzer" de hartstochtvolle gevoeis
kunst geven, die eens van Beersmans was en nu 
van haar alleen. Levensdal, Alpentoerist en Trek
vogels teilen niet mee. Een winter vroeger speelde 
zij Marie Antoinette en Nacht en Morgen. In den 
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winter van 1901-1902. "Boven Onze kracht", 
" Anna Mie", "Meer Zon" (een kleine maar mooie 
rol) en toen na 4 maanden wachten, tweemaal 
Martelares. 

Mogen we den heer Van Eysden nog eens voor
leggen wat de N. R. c.. van 27 Mei 1902, naar 
aanleiding van Martelares opmerkte: 

"Stond er een kunstenaar, een man met artistiek 
oordeel aan het hoofd der tooneelisten, mevr. 
Van Kerckhoven-Jonkers, die nu eenmaal is de 
voornaamste vrouwelijke kracht van dit gezelschap, 
zou niet tvl"ee winters achtereen ongeveer niets 
hebben gedaan. Er züu .gezochl zijn naar rollen 
voor haar, zoowel om haar, als om die rollen, 
d . w. z. Züowel omdat men begrijpen zou haar 
groot talent niet ongebruikt te mogen laten, als 
omdat dit talent rollen van beteekenis aan kan -
van artistieke beteekenis. 

Nu hebben we de vrouw, die bijna zelve een 
martelares (die zonderlinge hedendaagsche tooneel
toestanden) genoemd kan worden, als Marlelares, 
in dien draak bewonderd - waar zij leven, gevoel 
in lei, breede, innige dramatische kracht." 

En aldoor houdt de heer Van Eysden een der
gelijke buitengewone vrouw werkeloos buiten den 
~chouwburg Een leider, als de N. R. C. gaarne 
aan het hoofd zag, had zich kunnen in-denken 
in het zieleleed van een kunstenaresse, die een 
temperament en dramatische pas sie is, en door 
haren directeur, zoo nu en dan, voor een klein 
rollet je - niet voor haar geschikt, maar waarvan 
zij toch altoos iets hijzonders weet te maken -
wordt geroepen en overigens op haar Rotterdam
sehe bovenhuis de kostelijkste jaren van haar leven 
verkniezen moet. 

En zelfs een goed zakenman zou een vrouw 
van deze waardij , die de comedieavonden belang
rijk maakt en die het publiek zoo gaarne ziet, 
voor wie het publiek naar den schouwburg gaat, 
alleen daarom veel laten optreden, exploiteeren 
desnoods. 

De heer Van Eysden kan het een niet en 
weigert het an der. 

Da:q.rtegen sta ons protest. En we zullen, ondanks 
het brief je in de N. R . c., dat trouwens niet een 
argument bevat, de partij van deze achterafgezette, 
gr66te kunstenaresse blijve n kiezen. 

Geen geschikte stukken! Mogen we den heer 
Van Eysden herinneren aan dat laatste seizoen 
onder Jan C. de Vos, het seizoen met "De Roode 
Toga"! toen er toch wel stukken voor mevr. Van 
K erckhoven waren. De klacht van geen stukken 
hooren we herhaaldelijk en als er een Heine
ensemble speelt, zien we met verrassing en blijd
schap een heele rijkdom van onontgonnen jong 
Duitsch repertoire. Zijn er geen moderne Italianen, 
is er niet van Shaw "Mrs Warren's profession"? 
En desnoods dan in de oudere , de Beersmans
stukken als de Zoon van Corelli, Fernande, of 
66k De Roode Toga. 

Maar wij wenschen niet de uitnoodiging van 
den directeur van het Rotterdamsch Tooneel
gezelschap te aanvaarden. Wij wenschen niet van 
den schilder, wiens werk wij afkeuren, uit kracht 
van ervaring, smaak en aandoening, palet en 

penseel in de handen gestopt te krijgen. Wij werpen 
ans niet op als tooneeldirecteur of als schilder. 
De leden van het gezelschap kiezen geen stukken , 
ook niet het publiek. Dat is het werk van den man 
die het gezelschap leidt. 

En zelfs al Züuden we geneigd wezen aan de 
uitnoodiging te voldoen, dan moet wel de restrictie, 
dat het aan te bevelen stuk voor /tct repertoire 
geschikt behoort te zijn, ons weerhouden. In den 
stijl van de poovere drieenheid: Miss Hobs -
Sans Gene -- Oud-Heidelberg, weten we inder
daad niets. 

De directeur van het Rotterdamsch Tooneel
gezelschap, er nog eens aan herinnerd, dat hij een 
actrice van den allereersten rangonder zijne mede
werkers telt, zal, indien hij serieus zoekt. wel 
vinden. De N. R. c., die wij voor haren steun 
erkentelijk zijn, schreef terecht: Indien de 
opmerking in Het Tooneel ten gevolge hebben 
mocht, dat mevr. Van Kerckhoven nu, samen met 
haar directeur, een of meer mooie rollen opzocht, 
dan Züuden de velen, wier aandrang in een stamp
volle feestzaal haar indertijd bewogen heeft, Rotter
dam niet te verlaten , ongetwijfeld allen ver-
heugd zijn. H. D. 

INGEZONDEN. 
(buiten verantwoordelij kheid d er redactie.) 

* * '" BEGRIPSVERWARRING? * * * 
( H et Tooneeh van 11 Nov. '05 is mij gestuurd. 

in welk een verslag van den redacteur voorkomt, 
die het noodig oordeelde tegenover mijn stuk, 
in de «Telegrt:t opgcnomen, zijn bezwaren kenbaar 
te maken . 

Dat velen het met mij oneens zullen zijn, is 
te begrijpen. Wie is ooit met een Ideaal van 
het een of ander voor den dag gekomen en heeft 
daar dadelijk overal instemming voor gevonden ? - 
het bereiken van Idealen gaat nooit plotseling, 
daar is heel wat tijd voor noodig! - maar dat 
er naast de menschen die roepen: onmogelijk! 
onuitvoerbaar! begripsverwarring! wat een ver
metelheid! - er 66k zijn , die even hard zoeken 
naar verandering en verbetering. omdat, in deze, 
het kunstenaarsleven , zooals het zieh nu voordoet, 
niet alleen geen voldoening, maar teleurstelling 
en vernedering brengt! - va lt niet te loochenen ! 

- Geen mensch, die nog niet door de stormen 
van het leven zoozeer is verbitterd, dat hij wan
hoopt, edat de kiele, wel belaen, uit den verbolgen 
Oceaan in een hehouden haven» kan landen, -
zal dralen. om voor zoover zijn krachten het toelaten, 
alle pogingen in het werk te stellen, om het 
levensschip naar die «behouden haven» te sturen! 
- Alle middelen die ons tot . dat ,.doeh kunnen 
brengen, moeten gebruikt worden uit liefde voor 
onze naasten, en be staat er een grooter en ver
rijkerider invloed, dan het aanschouwelijk voor
stellen van het «Ieven zelb op het tooneel? -
Drama'5, zoo aangrijpend mogelijk, worden er soms 
dagelijks om ons heen afgespeeld, zonder dat ;ve 
er een begrip van hebben, - dan zijn we ziende 
blind, en hoorende doof voor de eilende en smart, 
die de zielen om ons heen doen krimpen door 
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het hevige lijden; doch zien we datzelfde ziele
lijden op het Tooneel weergegeven, met de ge
volgen en het einde \ran een fout, door ons zelf 
of door de menschen die wij liefhebben, begaan, 
dan kunnen de schillen van onze oogen afgenomen 
worden; wij hooren de jammerkreten ineens om 
ons heen en dit kan een kracht in ons wakker 
maken, om minder aan eigen leed en meer aan 
het donkere leven van anderen te gaan denken. -
De (kunst» is in staat, - naar mate zij tot ons 
spreekt, in een schilderij, beeldhouwwerk, muziek 

·of dichtstuk, of, als men wil, dramatische kunst -
·ons in een mooiere wereid te brengen dan waarin 
wij .Ieven, - al wat er edel en groots in den 
mensch leeft, kan door «kunsh wakker worden 
gemaakt. Zal dan de kunstenaar er niet in de 
eerste plaats naar moeten streven om zeH, zoo
veel als zijn krachten en talenten het toelaten, in 
die mooiere wereid te leven, opdat hij instaat 
zal zijn dat leven over te geven aau. het publiek, 
dat hongert naar voedsel voor zijn ziel? 

Evenmin als het lamplicht goed kan schijnen 
·door een vuil glas, - evenmin kan er zuivere en 
hooge kunst komen uit een lichaam dat vernield 
wordt door alcohol of een leugenachtig en on
zedelijk leven. De Goddelijke geest, die zieh open
.baart in de Kunst, is van te verheven aard, dan 
dat deze zich zou kunnen vereenigen met iets dat 
onrein of in disharmonie daarmee iso ~ Niet 
dat ik verlang dat kunstenaars en vooral tooneel
kunstenaars, plotseling "Heiligen" werden; ook ver
lang ik geen brave Hallemannetjes ot een viezige 
juffrouw Laps, die je een rilling over je lijf doen i 

gaan als je denkt dat ze bestaan, maar ik geloof 
dat het leven van een kunstenaar anders kan wor
den als hij al zijn liefde en kracht wil geven aan 
zijn Kunst, als die in zijn hart een eerste plaats 
.inneemt in een Idealen vorm, zoo hoog als hij in 
staat is, die op te voeren, - en zijn lichaam, met 
al zijn verlokkingen en verlangens, ondergeschikt 
gemaakt wordt aan zijn Ideaal. - Als de kun
stenaars van heden zoo hun taak hadden opgevat, 
ze zouden niet verstrooid zijn hier en daar, en over
geleverd aan den eersten den besten geld-spekulant 
of ondegelijk mensch die zieh met het "Tooneel" 
bezig houdt om zijn leegen tijd zoek te brengen 
of een oreooltje om zijn (haar) eigen hoofd te 
doen schijnen, opdat de eerzucht bevredigd worde 
door vleierij te ontvangen van even onbeteekenende 
menschen als ze zelf nog zijn. - Een groot d~el 
der maatschappij is nog rot en leugenachtig, - na
.genoeg overal intrigeeren en kruipen, om baasje 
te speIen of ,voor een tijd te schitteren in uiter
lijkheden, - Men vindt dat overal inde samen
leving terug: in het huwelijk, in de regeering, in 
bijna elke vereeniging! De Godsdienst, in ver
band met de Kunst, kan het zieke lichaam van 
de maatschappij weer gezond maken. - Zeker 
zijn er kunstenaars geweest, die, niettegenstaande 
vele afdwalingen in hun leven, hooge kunst 
mochten geven; - maar wie kan zeggen hoe 
hoog ze geklommen zouden zijn, indien zij steeds 
vooruit waren gegaan en niet telkens terug
gevallen waren en bovenal, wat hadden zij een 
:steun voor andere menschen kunnen zijn als men 

had mogen zeggen: deze menschen hebben niet 
alleen van het Tooneel af een schoon en ·edel 
leven verkondigd, maar welk een "gouden harten" 
toonden zij, die ons publiek willen leiden, in hun 
dagelijksch leven te zijn! Een mensch die edel 
denkt en voelt, zal in zijn gebaren, in zijn houding, 
die adel onbewust weergeven, en dan zal zoo'n 
mensch niet alleen overal op zijn plaats zijn, in 
een paleis, salon of zolderkamer, maar iedereen 
zal hem zoeken en graag in zijri omgeving zien, 
omdat er iets van zoo'n mensch uitgaat wat 
nooit aangeleerd, noch door een nauw sluitend 
corset of hoogen boord, vergoed kan worden. -

Dat er niet plotseling een «Ideale:. toestand 
kan zijn, begrijpt ieder weldenkend mensch even
goed, als dat een mensch alleen niets kan uit
richten, maar door gezamenlijk te gaan werken 
om betere toestanden te krijgen, zal er een leven 
komen, meer een kunstenaar waardig. - Niet een 
mensch mag het goed en aangenaam hebben, een 
groot salaris, p.n vriendelijk en met achting be
handeid worden, maar allen, allen die streven 
om ckun"h aan de menschen te geven, allen die 
aan eell gezelschap verbonden zijn, want met 
elkaar vormen zij een lichaam. - en als er een 
ontevredpn of ongelukkig is, omdat de behande
ling sIecht of vernederend is, dan lijdt het ge
heele lichaam daaronder en zal een kunstwerk 
niet tot zijn recht kunnen komen! - Wij moeten 
leeren oe vreugde van een ander tot onze vreugde 
te makpn, evenals het leed· van een an der ons 
leed moet worden: - Strijd moet niet vermeden 
worden, want die is noodig; de moeilijkheden en 
de verleidingen zijn noodig, zij werken als de 
halters bij een gymnast; doch voortdurend sterker 
komen wij uit den strijd te voorschijn als we 
telkens een nieuwen aanvaller hebben kunnen weer
staan, als het goede het kwade overVl'on. -

- Als slot nu nog even dit, - de heer B. 
heeft kleine gedeelten uit mijn artikeltje genomen 
en juist de minst voornaamste, daardoor wordt 
mijn gedachtengang gebroken en kan tot verkeerde 
gevolgtrekkingen aanleiding geven. - Wie het 
stuk van den heer B. leest, zou denken, d'.t ik 
talent niet als een eerste vereischte zou beschouwen, 
en alleen een zedelijk leven; neen, in de eerste 
plaats talent en daarnevens streven naar een edel 
leven, want zonder adel van binnen kan men nooit 
een waar koning, een diepgaand zieleleven be
grijpen of uitbeelden. Men zal een schurk, een 
ruwe, zelfzuchtige figuur in waarheid kunnen ver
tolken; doch geen «Hamlet,» geen «Mozes) in 
het Pascha, van VondeI, geen cOedipus), geen 
Coriolanus begrijpen en doen leven voor den toe
schouwer, omdat zulk een wezen niet in zijn eigen 
ziel kan leven. - Heeft de ondervinding den 
heer B. geleerd dat er «geen twee steenen op 
elkaar zullen kunnen komen» als van den kunste
naar geeischt wordt dat hij niet alleen in zijn 
kunst, maar ook in zijn leven een voorbeeld is 
voor anderen, dan zeg ik, dat het een treurige 
ondervinding is! - Ik geloof dat er nooit een hecht 
gebouw opgetrokken zal kunnen worden als het 
fundament rot is; - dat fundament, hier, wordt ge
vormd doorde karakters van de tooneelspelers(sters). 
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Bij talent dus cdeugqen.» juist voor een kunste
naar zoo hoog mogelijk - en zeker moet bij den 
Leider, naast talent , groote deugden zijn eigendom 
zijn, anders mist hij den steun, die anderen, 
minder sterk en geniaal dan hij, bij hem zoeken 
en hopen te vinden! - en dan kan er nooit be
reikt worden, wat noodig i5 vonr een knnstinstel
ling. - Zonder deugden mislukking, verstrooiing
wegkwijnen . - Dus, mijnheer B. wel talent zoo 
groot mogelijk, maar daarnaast een edel mensch, 
66k zoo vnheven mogclijk! -

JOSEPHINE SPOOR. 

Ik houd geen c lezingen» noch heb dat ooit 
gedaan! - Ik 'schrijf wel eens een stukje ovcr 
«het tooneel" en , praat er over, meer niet! 

Ook dit nog even. Ik schreef: onze eerste 
letterkundigen moeten de repetities ajen toe bij
wanen, - dusniet , geregeld; en de heer B. 
schrijft, - «al wil dit niet zeggen dat er geen 
gevallen kunnen voorkomen dat hij letterkundige 
raadpleegt,» - dat komt dus zoowat op 't zelfde 
neer! - In ieder geval, de praktijk moet toonen 
wat 7Vel en niet kan, - bij een hoogstaand mensch 
altijd, niet bij een ijdel of lastig individu! -

Rotterdam, 4 December 190 5. 

Geachte Heer Hoofdredacteur. 

In de Rotterdamsche Kroniek van het nummer 
van 25 November 1905 van "Het Tooneel"; wordt 
het stuk " de Pastoor van Kirchfeld" besproken 
en noemt uw verslaggever dit stuk o. m. " .. .. een 
ding dat al voor een kleine veertig jaren ver
ouderd was" . 

Ik wensch den Kroniekschrijver even attent te 
maken op de correspondentie uit Berlijn in het 
Handelsblad van 14 Mei 1905. naar aanleiding 
van 'n opvoering van dit stuk inhet .,Deutsche 
theater", hieruit zou men toch kunnen opmaken, 
dat het stuk voor Duitschland (in het HoUandsch 
werd het n'og nooit opgevoerd) toch nog niet zoo 
verouderd is als ZEd. wil doen voorkomen. 

Het is mijne bedoeling alleen op bovenaange
haalde uitdrukking te wijzen, het overigc van het 
verslag laat ik buiten hespreking. 

Het Handclsblad schrijft .. , 

Maar tegenwoordig kan men zeggen dat deze 
Oostenrijksche dichter niet alleen in Oostenrijk 

en ,Zuid-Duitschland, doch ook in Noord-Duitsch
la~d zijn publiek heeft gevonden en dat hij met 
zijn laridgenoot Gri1lparzer de meest populaire 
Duitsche volksdichter van den nieuweren tijd 
geworden is - dit niettegenstaandc van ultra
montaansc.he zijde met nadruk tegen dezen "ge
fährlichen Dichter", gelijk de Berlijnsche "Ger
mania" hem eens noemde, gewaarschuwd werd. 

Ook te dezer stede is Anzengrllber in de laatste 
jaren herhaaldelijk gespeeld, maar een Anzen. 
gruber-cyc1us hebben we hier, als ik me niet 
vergis, toch nog niet beleefd. En zoo toog men 
dan gisteravond vol vcrwachting in grooten getale 
naar de Schumann-Strasse, niettegenstaande het 
~ooie zomerweer en de verhooging der reeds 
In normale omstandigheden hooge prijzen - in 
BerIijn vindt nu eenmaal goede schouwburgkunst 
altijd liefhebbers genoeg. 

De cyclus, of, gelijk Lautenburg het zelf eenigs
zins pathetisch uitdrukt, de "Maispiele Anzen
gruberscher Dichtungen" werd geopend met een 
der eerste werkenvan den me ester, geschreven 
in een tijd toen deze nog honger leed als klerk 
op het Weenensche hoofdcommissariaat van 
politie - met den ,.Pfarrer von Kirchfeld" , 

Hierna volgt de inhoud van het stuk . .. 

Zoo hebben de "Maispiele" zeer gelukkig in
gezet. En wanneer de "MeiIieidbauer", de 
"Kreuzelschreiber" en de "G'wissenswurm", die 
ons nog wachten, even goed worden gegeven 
als 'de .,Pfarrer von Kirchfeld", dan kan het 
publiek tevreden zijn en Sigmund Lautenburg 
ongetwijfeld ook. 

Wat de vraag betreft, in hetzelfde vers lag ge
daan, over het te weinig optreden van mevr. Van 
Kerckhoven-Jonkers meen ik voldoende geant
woord te hebben iu de Nieuwe Rotterd. Courant 
Iste Blad B van 29 November jl., alleen moet ik 
uwen Kroniekschrijver er op attent maken, dat 
mevr. Van Ketckhoven in het vorige seizoen niet 
een of tweemaal in een beduidende rol is opge
treden, maar van de veertien nieuwe stukken (in 
de negen maanden) , die gemonteerd zijn, was 
HEd. in zeven verdeeld o. a. in de Maagd van 
Orleans, Oorlogsmannen. Kleine menschen. Philips 
Forsberg, Vlinderliefde, Onze jeugd, enz. 

U dankende voor de opname 

Hoogachtend, 
Uw Dw. 

P. D. VAN EIJSDEN. 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruik..e men: 

Kracpelien & Holm' s 
Salmiak -PastilIes, 
Mentha -Pastill es, 

of Bloemen-Pastilles. 
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OFFICIEEL. * * * '" * * * * * "' '" 
Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneel

verbond is thans aldus samengesteid : 
Marcellus Emants, Voorzitter; Mr. A. Fentener 

V:ln. Vli ssingen, Vice- VODnitter en Pemzillt[meester ; 
dr. C. J. Vinkesteyn ; mr. P . W. de Koning ; mr. J. 
van S ehevichave n ; L. Jaeobson ; J . Milders; J. H . 
Mignon en Frits Lapidoth, Secretarts. 

Buitengewone algemeene vergadering 
van het N ederlandsch Tooneel
verbond te Amsterdam, op 9 De
cember 19°5, des voormiddags 
I I uur in Krasnapolski. 

(De presentielijst was geteekend door de hh . : Emants, 
Jacobso ll, De Koning, Vinkesteyn, Mignon, Milden;, 
Lapidoth, Vriesendorp, Rinse,Dekking, Robertson, 

• Meyhuyzen, Deelman , Sänger, Van Wageningen, Snouek 
Hurgronje, Jurriaans, Van Lier, Wilson, Vogin, Simons.) 
Dc voorzitter. de heer Marcellus Emants, opent de 
vergadering, die als eene voortzetting is te beschouwen 
van de 27 l\lei jl in American gehoudene, in zoover dat 
daar de verdere behandeling der reorganisaiie·voor
stellen is uitgesteld, uit reveren~ie voor twee leden van 
het hoofdbestuur, di e toen niet tegenwoordig konden 
zijn. Intusschen heb ben wij thans -- zeide de heer 
Emants - de afwezigheid te betreuren van weer 
twee andere leden van het hoofdbestuur, den he.er 
Van Schevichaven, die wegens drukke werkzaam
,heden zieh heeft moeten verontsehuldigen en den 
heer Fentener Van VIissingen, die wegens tl'eurige 
familieomstandigheden verhinderd iso De afwezigheid 
dezer beide heeren met leedwezen constateerende , 
wijst de voorzitter op de goede zijde van het in Mei 
genomen besluit tot verdaging, omdat de reorganisatie
commissie rekening houdende met de gemaakte opmer
kingen en geopperde bezwaren, met het Hoofdbestuur 
en de Commissie van Toezicht op de Tooneelschool, 
omtrent nader aangebrachte wijzigingen in de gedane 

voorstellen, tot overnenstemming is kunnen geraken, 
zoodat de reorganisatievoorstellen thans een vorm 
hebben verkregen , die deo instemming heeft van het 
Hoofdbestuur en de C. V. T. De voorstellen worden 
daarna aan de orde gesteId, waarvan het eerst de in
trekkirig bedoelt door de reorganisatiecommissie van 
haar voorstel tot wijziging van art. 15 (thans 16). Dit 
voorstel luidde als volgt : 

toe te voegen aan art. 15 (thans 16) als tweede lid : 
«Tenmiilste een der leeraren in speI en voordracht mag 
niet zijn verbondenaan een tooneelgezelschap. Voorts 

,is het den Directeur, alsmede aan dezen leeraar niet 
geoorl oofd eenige bet.rekking te beklceden temij met 
toestemming "an de Commissie van Beheer en Toe· 
zicht» ; 

Voorts wordt voorgesteld: 
toe te voegen aan art. 13 (thans 14) - afgezien 

van de vOOJ'gestelde wijzigingen aan te brengen in al. 
2 van dat artikel,.welke blijven gehandhaafd, als laatste 
alinea : 

«Het is den Directeur niet geoorloofd eenige be
trekking te bekleeden buiten de school, tenzij met 
toestemming van het Hoofdbestuur, gehoord de Com
missie van Beheer en Toezicht.» 

Aangenomen zonder discussi~. 
In behandeling komt daarna het voorstel tot toe

voeging aan art. 15 (thans 16) als 3e en 4e alinea : 
«Met het onderwijs in vakgroep 2 zullen zoo mogelijk 

worden belast minstens een leeraar en een leerares, 
van wie er een niet aan eenig tooneelgezelschap 
is verbonden en in het algemeen geen betrekking 
buiten de 3chool mag bekleeden, tenzij met toestemming 
van de Commissie van Beheer en Toezicht.~ 

De heer Simons, het woord erlangende, vraagt of 
het in de bedoeling is eenvoudig vasttestellen om in 
de toekomst, als er een vaeature komt, de reorganisatie 
in te voeren of bij aanneming van het voorstel, 
dit ook terstond- ten koste van het tegenwoordig 
aan de school verbonden personeel - in toepassing 
te brengen. 

De Voorzitt{'r. De bedoeling is wel de reorganisatie 
zoo spoedig mogelijk tot werkelijkheid te doen komen, 
tenminste voorzoover de fiuancien dit toelaten. En 
straks zal blijken, dat deze eene spoedige tiitvoering 

'niet gedoogen. 
De heer Vinkesfeyn. De zaak schijnt deze te zijn, 

dat de heer Si mons verlangt te weten of de twee than s 
werkzame leeraren zullen worden ontslagen en er een 
nieuwe oproeping zal geschieClen. 

De heer Simons. J uist. Want als de voor~estelde 
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wijziging kans heeft spoedig in toepassing te worden 
gebracht, zou ik wensehen te motiveeren, waarom ik 
dlt een zeer ongelukkig besluit zou vinden. 

DeVoorzitter. De commissie bedoelt inderdaad de 
vOOl'gestelde wijziging te zien ingevoerd en geeft haar 
niet louter als een wenseh. 

De heer Simons. Ik her inner mij al heel wat proevcn 
van reorganisatie der Tooneelschool, waarbij ook meer
malen de wenschelijkheid der aanstelling van vaste 
vakleerar,en op den voorgrond trad en waarvan dan 
een tegelijk hoofd der school zou zijn. Mijn bezwaar 
daar tegen is altoos geweest, dat men door iemand 
aantestellen voor spei en voordracht, onder voorwaarde, 
dat hij niet tegelijk tooneelspeler mag zijn - zich te 
zeer bindt aan een persoon, waarvan men moeilijk 
weer kan afkomen, als hij blijkt - na 5 of 10 jaar -
in een dan misschien verouderde richting te zijn vast
gegroeid. Juist bij de hier bedoelde vakleeraren is dit 
gevaar allerminst denkbeeldig, omdat de tijdgeest zoo 
grooten invloed heeft op de kunstopvattmgen. Wie 
heeft a1 niet verschillende methoden van voordracht 
Qeleefd? Eerst was het de verstandelijke, daarna de 
meer sensitieve methode enz. Wat zal nu het gevolg 
zijn, als wij de school vastleggen aan een tooneelspeler
vakleeraar,die wij eerst aan zijn beroep onttrekken 
maar later tot inzicht komen, dat zijn methode niet meer 
van onzen tijd is ? Vrij wat gemakkelijker zal men hem 
kunnen vervangen, als zijn be trekking aan de school 
meer een bijbaantje iso Voor het schijnbaar zoo groote 
bezwaar, dat een leeraar, die tegelijk aan het tooneel 
verbonden is, zoo weinig meester is van zijn tijd en 
dus zijn taak ongeregeld waarneemt, voel ik niet veel. 
Al schat ik het technisch onderwijs aan de school niet 
gering - hoofdzaak behoort te blijven de algemeene 
ontwikkeling der leerlingen tot menschen, die de lit
teratuur voelen, leeren wat in hel leven te koop is, 
zoodat ze niet vreemd komen te staan tegenover de 
levensverschijnselen en later niet ondergaan in hun 
eng tooneelkringetje. H et technisch onderwijs moet 
aan de school niet domineeren en het zal heusch niet 
schaden, als de vakleeraar, bij afwezigheid vervangen 
moet worden door hem die de leerlingen inwijdt in 
zaken van algemeen belang. De voorwaarde, dat 
iemand zijn engagement aan het tooneel moet op
geven, zal de kring van personen, waaruit te kiezen 
valt, ten zeerste beperken en zeer mogelijk de meest 
geschikten uitsluiten. 

De heer Rinse. Al moge in den laatsten tijd wat 
meer regel te constateeren zijn, bij het geven der 
lessen door hen, die door hunne beroepsplichten vaak 
elders gebonden zijn - toch doet de behoefte aan 
een vaste leerkracht, waarover ten allen tijde is te 
beschikken, zich dringend gevoelen. Herhaalde malen 
komt het nu '- in weerwil der boven L econstateerde 
verbetering voor - dat meer dan een leel:aar verhinderd 
is, zoodat de directeur met den meesten ijver de 
ontbrekende leeraren niet kan vervangen. Oit den 
rooster der lessen blijkt trouwens, hoe men zieh, bij 
gebreke aan een vasten leeraar, met een gebrekkig 
leerplan moet behelpen. 

Een enkelen keer kan dat geen kwaad - maar het 
moet geen regel zijn. Bij de groote financieele be
zwaren voor velen, die de tooneelschool bezoeken, om 
den cursus geheel afteloopen, is het plicht, tengevolge 
van gebrek aan leerkrachten, niet over 3 jaar te ver
deelen, wat ook in z jaar zou kunnen worden gegeven. 
Ook de nergens voorkomende lange vacantie van 3 
maanden spruit uit dien misstand voort. Het bezwaar, 
dat men van een vasten leeraar niet zou kunnen af
komen, heeft geen gewicht. Ook aan het tooneel is 
het gewoonte de contracten aftesluiten voor sJechts 1 

jaar. En dat de uitsluitend aan de schooJ verbonden 

toonee1speler nit de kunstbeweging zou raken, is niet 
aan te nemen. Juist voor hen geldt dit, die aan het 
tooneel zijn en waarvan de meesten nooit den schouw
burg bezoeken - als ze niet zelf te speien hebben. 

De Voorzitter. Hoewel de bezwaren van den heer 
Simons niet van gewicht ontbloot zijn - schijnen zij 
toch niet overwegend. Reeds thans zijn wij vastgebonden 
aan een leeraar, namelijk aan den directeur, van wie 
wij juist verwachten, dat hij de algemeene ontwikkeling 
zal aanbrengen, die de heer Simons op den voorgrond 
stelt. De toestand, dien hij bestrijdt, hebben wij dus 
a1. Vast of minder vast' aangesteld - het blijft altoos 
moeilijk van leeraren aftekomen. Zeker, wij moeten 
ons voegen naar den veranderenden smaak, met den 
tijd meegaan. Maar dat kan niet gelden als een be
zwaar tegen het artikel, doch tegen den toestand, 
waarin wij thans verkeeren. Wat het tooneelspelen 
der leerlingen onder elkaar betreft - dit aan het 
adres van den heei'Rinse - het schijnt mij juist zeer. 
vorm end - nuttiger dan dat een aantal niet in eeIi 
stuk verdeelde leerlingen, toezien. Aan een der beste 
tooneelschplen te Berlijn is dat speIen onder elkaar, 
een rieel der onderwijsmethode., Het benoemen voor 
I jaar - waarop de heer Rinse zinspeelt - is bij de 
school geen traditie. Met den heer De Vos is dit 
ge schied, alleen omdat wij in een overgangstijd (in 
verband met de reorganisatie-plannen) verkeerden. 

De heer Vittkesteylt. De reactie van den heer 
Simons tegen de voorgestelde wijziging, verbaast mij. 
Zij betreft niets niellws, maar is de codificatie van een 
motie, reeds in de algemeene vergadering in den Haag 
met algemeene stemmen aangenomen: de aanstelling 
van .een directeur-acteur, maar van welke wijziging
ook volgens beslissing in die vergadering - de ver
wezenlijking is uittestellen totdater een directeurs
vacature mocht komen. 

De heer SimollS. Ik wist van de aanneming dier 
allerongelukkigste motie - maar het kan mij niet be
letten te blijven pogen de, schijnt het, vastgeroeste 
misvatting uittedrijven, die heil ziet in de aanstelling 
van een acteur tot hoofd der schoo!. De heer Rinse 
heeft van een tooneelschool als instituut, een abso
luut verwerpelijke voorstelling gegeven. Hij houdt 
vast aan een stipt voigen van de lessenrooster en staat 
de intense cultiveringsmethode voor, waarbij de Ieer
Iingen met kundigheden worden volgepropt. Als er 
soms eenige lessen moeten vervallen, is dat eer een 
zegen, omdat het den leerlingen kan verplichten zelf 
aan het werk te gaan. En als men dit met de nieuwe 
organisatie wil voorkomen, blijkt ze nag verderfeIijker. 
De door de heer Rinse gepropageerde beginselen gaan 
in tegen alle nieuwe opvattingen op onderwijsgebied 
en in elk geval voedt men z66 geen kunstenaars op. 
De algemeene leiding worde gelaten aan een directeur, 
die een algemeen ontwikkeld man moet zijn, met naast 
zieh technici, speciale vakmenschen. Een acteur van 
30-40 jaar, dIe in zijn yak zieh aan een bepaalden 
stijl heeft aangepast, zal toch vrij wat sterker vastzitten 
aan zijn kunstopvatting, dan de directeur, die vrijelijk 
volgt de algemeene levensbeweging. Dat wij dus thans 
reeds vastzitten aan een directeur, kan niet als tegen
werping dienen. Dat - gelijk is beweerd- de 2 

leeraren voor speI en voordracht, die wij toch behouden. 
al wordt een er van uitsluitend aan de school ver
bonden, tegen elkaar zullen opwegen, elkaar zullen 
corrigeeren, geloof ik niet. Jnist op den leeftijd van 
de leerlingen, die aan de school komen, is het zwak 
voOr navolging het sterkst. De leeraar, die het meest 
praedomineert, zal den me esten invloed hebben. 

De voorzitter. Af te komen van een leeraar blijft 
onder bijna alle omstandigheden moeilijk en niet het 
minst als men geen ander motief heeft, dan «uw stijl 
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bevalt mij niet meer». De voordeelen, die het gevolg 
zullen zijn van de aanstelling van een vasten leeraar 
- alleen reeds omdat hij er altoos is -" zijn zoo groot 
tegenover de nadeelen, dat men het betere voorhet 
mindere heeft te kiezen. 

De heer Deelman deelt niet de geopperde bezwaren 
tegen het voorstel alszoodanig, maar wenscht te weten 
of de aanneming invloed zal hebben op de positie 
van mevr. Holtrop. 

De heer Henri Dekkin/{. Moge - gelijk de heer 
Rinse mededeelde - de toestand den laatsten tijd 
eenigszins beter zijn geworden, een feit is, dat wegen's 
het, volgens den rooster, meermalen niet ter beschikking 
zijnd personeeI, . de laatste jaren 1/7 van de lessen niet 
gegeven zijn. Zooiets werkt demoraliseerend. Ook 
in een kunstinstituut moet orde zijn. 

De heer Vinkesteijn. Ik geef den heer Deelman In 

overweging de behande1ing der door hem gesteIde 
vraag tot art. r 1 uitte stelIen. 

De heer Simons. De zaak schijnt te zijn, dat de 
school niet bevredigt en men daarom heil zoekt in 
verandering. Maar de school kan niet bevredigen, 
omdat het tooneel zelf niet bevredigt. Die weinige 
bevrediging welke het tooneel in 't algemeen schenkt, 
heeft er mij ook toe genoopt te bedanken voor een 
mij gedaan verzoek eventueel in de Commissie van 
Toezicht zitting te nemen. En hoe meer het ZOH 

gelukkpn de school te maken tot een artistiek instituut, 
ter opleiding van artiesten, des te breeder zou men 
de klove doen worden, die de school scheidt van het 
werkelijk tooneel, en te wreeder de leerlingen, eenmaal 
acteur geworden, desillusionneeren. Men late dus de 
school gelijk zij is; zij geeft precies wat zij in een 
land als 't onze in de gegeven omstandigheden geven 
kan en moet. 

De heer Rillst. Ik vind het uitstekend, dat de leer
lingen te Berlijn zich oefenen in zelf-doen en ik wil 
ookgeen imperatieve kracht geven aan den lessenrooster. 
Maar een dag op het leerplan als de Vrijdag met zijn 
damen en nog eens dansen, is schromelijke overdrijving 
naar den anderen kant. En wat het meel: of minder 
gemakkelijk afkomen betreft van de leeraren - ik heb 
alleen bedoeld te zeggen, dat zij niet voor het leven 
worden aangesteld en dat er dus altoos aflwmen aan 
is - zij 't niet steeds gemakkelijk. 

De heer De Koning. Ik moet protest aanteekenen 
tegen de slotwoorden van den heer Simons. Integen
deel: wij moeten het peil der van de school korn ende 
leerlingen zoo hoog mogelijk zoeken op te voeren -
al zal hun de werkelijkheid geen desillusies besparen. 
De heer Simons miskent de wisselwerking, die ~llsschen 
tooneelschool, tooneel, publiek bestaat. Zij oefenen 
invloed op elkander! 

De heer Simons. Mijn woorden schijnen misverstaan. 
Ik heb niet gezegd, dat van de school geen artiesten 
mogen komen - maar dat men niet moet probe eren 
er artiesten te kweeken, omdat men dan denkbeelden, 
visioenen in hen wekken gaat, die met de werkelijkheid 
in botsing komen. 

Ten slatte wordt het voorstel aangenomen zonder 
hoofdelijke stemming. 

Aan de orde komt het voorstel om toe te voegen 
aan art. 17 (thans vijf) als 2e alinea: 

«Zoolang aan het bepaalde in art. 15 al. 3 niet is 
voldaan, geschiedt de benoeming van leeraren in vak
groep a telkens voor drie jaren; een nieuwe benoeming 
in strijd met den daar gesteIden regel zal niet mogen 
plaats vinden, alvorens de Commissie door oproeping 
is gebleken, dat het geval, bedoeld in art. 15 al. 4 
aanwezig is». 

De heer Vinkesteijll. Ik stel, om alle dllbbelzinnig
heid t~ yoorkomen, als amendement voor te lezen: 

================================= 
«geschiedt de benoeming van I leeraar m vakgroep a 
telkens voor 3 jaren». 

De 7JOOrzitter. De bedoeling is geweest om zoolang 
wij den gewenschen vasten leeraar nIet hebben ge
vonden, den hem vervangenden, telkens voor 3 jaar 
aan te stellen. 

De heer Simons. En als men nu krijgt een leeraar, 
die in elk opzicht voldoet, maar zijn betrekking aan 
het tooneel niet wil opgeven - en men vindt ook 
iemand aan dezen inferieur, doch die wel voldoet aan 
het artikel der reorganisatie - zal men dan den 
inferieuren nemen en den beteren wegsturen of laten 
loopen? 

De voorzitter. De Commissie van Toezicht is bij 
de reorganisatie vollevrijheid van keuze gelaten en 
in het geval door den heer Simons gesteId, zal zij 
zeker den beteren behouden, al voldoet hij niet aan 
het artikel. 
. De heer Dekking. Het staat er trouwens bij: 

«Afwijking van dezen regel is slechts geoorloofd, 
indien bij eenige benoeming onder hen, die overigens 
in aanmerking komen, niemand is aan te wijzen, die 
aan de gesteIde eischen voldoet"». 

De heer Simons. Jawel -- maar dat: "die aan de 
eischen voldoet", is z66 rekbaar! Intusschen, als de 
Commissie volledige vrijheid heeft, ben ik gerustgesteld. 

De heer DeelmalZ zet nu nader zijn bezwaar tegen 
de redactie van het art. uiteen. 

De heer Vinkesteyn. Ik begrijp de bedoeling van 
den heer Deelman niet. Besloten is, dat er 2 vaste 
leeraren zullen zijn. Er is er nu een, de tweede moet 
dus nog worden benoemd. Er is geen quaestie van, 
dat dit van invloed kau zijn op haar, die reeds vast 
benoemd iso Mogelijke twijfel wordt bovendien door 
mijn amendement weggenomen. . 

Dc heer Dulman. Ik wilde dit maar deugdelijk 
geconstateerd zien en verklaar mij nu voldaan. 

Gelijk het door den heer Vinkesteyn geamendeerd 
is, wordt het artikel gearresteerd. 

Aangenomen worden daarna successievelijk de volgen
de door de reoganisatie·commissie vOOl'gestelde niellwe 
artikelen en wijzigingen in de bestaande artikelen : 

op te nemen tusschen de bestaande artt. 27 en ,28: 
«Art. 27. De leerlingen volgen het onderwijs in alle 
vakken behoorende tot de verschilIende groepyn, 
waaruit het leerplan is samengesteId. 

De leerlingen zijn verplicht tot het geregeld bijwol1en 
der lessen: zij mogen die slechts verzuimen om geldige 
redenen, ter beoordeeling van den dilecteuJ'»; 

te doen vervallen het bestaande art. 28en in de 
plaats daarvan te stellen: «Art. 28. Van het volgen 
van het onderwijs in een of meer der vakgroepen, 
sub b, ,i{ en jz, kan vrijstelling worden verleend aan 
die leerlingen, die blijk hebben gegeven dat onderwijs 
niet te behoeven»; 

te vervangen in art. 29 «uiterlijk, stemmiddelen, 
aanleg voor het tooneel en kennis van het N eder
landsch», en 

«Om als leerling A te worden toegelaten, wordt 
bovendien vereischt: kennis van het Fransch, de AI
gemeene en VaderIandsche Geschiedenis en de Aard
rijkskunde». 

door: «a. uiterlijk en stemmiddelen; 
b. kennis van het N ederlandsch en Fransch ; 
e. aanleg voor het toonee1»; 

te doen vervallen art. 30; 
te doen vervallen art. 3 I, en dit artikel te vervangen 

door: «Art. 30. Ret onderzoek, sub· a en b bedoeld, 
wordt eenmaal 's jaars v66r den aanvang van den 
cursUs op intijds aangekondigde uren en plaats gehouden. 

«De candidaten, van wie bij het onderzoek sub a 
niet i5 gebleken, dat zij ongeschikt zijn om zich aan de 
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tooneelspeelkunst te wijden, en die bovendien hebben 
voldaan bij het examen in verband met de sub b ge
stelde eisehen, worden voorloopig tot de lessen toe
gelaten. 

Omtrent de definitieve toelating wordt na verloop van 
omstreeks drie maanden beslist in verband met den 
uitslag van het sub c bedoeld ondcrzoek. Dit on der
zoek zal jaarlijks, onmiddellijk voor de Kerstvacantie 
worden ingesteld,; 

te doen vervallen het bestaande art. 32; 
te doen vervallen het eerste en het laatste lid van 

art. 32 (thans art. 34) en in het tweede lid van dat 
artikel te vervangen de woorden: «kan tussehentijds 
een admissie· examen afgenomen worden» door: «kunnen 
tusschentijds leerlingen worden toegelaten met inacht
neming van het bepaalde in het tweede en derde lid 
van art. 30»; 

in te voegen tussehen de artt. thans genummerd 
34 en 35: «Art. 33 · Aan jongelieden, die bij het in 
art, 79 sub a vermelde onderzoek hebben voldaan en 
omtrent wie is gebleken, dat zij buitengewonen aanleg 
voor het tooneel bezitten, kan, indien hun algemeene 
ontwikkeling dat wenschelijk doet zijn, voor rekening 
der school lager onderwijs in een of meer vakken 
worden verstrekt» ; 

te vervangen in art. 35 (thans art. 36) de woorden 
«alleleerlingen per jaar» door: «het eerste jaar j 7°.-, 
VOOI' het tweede jaar .150.- en vervolgens /30 .
per jaar», voorts aan dit artikel als voorlaatste lid toe 
te voegen: 

«Voor leerlingen, . die niet definitief worden toege
laten, is geen sehoolgeld verschuldigd; in dat geval 
zal het reeds betaaide worden gerestitueerd.» 

te vervangen in art. 38 (thans 39) de woorden: 
«Bij de overgangs·examens bepalen directeur en 
leeraren» door: ·«Naar gelang der overgangs·examens 
wordt bepaald., en aan datart. toe te voegen als 
tweede lid: «Omtren! den uitslag der overgangs
examens wordt beslist op dezelfde wijze, als ten aan
zien der toelatingsexamens is bepaald»; 

toe te voegen aan art. 39 (thans art. 40) laatste lid: 
«die bij het examen zijn tegenwoordig geweest»; 

te doen vervallen in art. 41 (thans art. 42): «Deze 
getuigsehriften zijn verschillend voor de leerlingen A 
en voor de leerlingen B»; 

te vervangen in art. 42 «Jal1uari» door: «December». 
De volgende opmerkingen worden naar aanleiding 

van sommige dezer artikelen ofvoorgestelde wijzigingen 
nog gemaakt: 

De heer Rinse wenseht het recht te doen voor
behouden tot onmiddellijke toelating van een leerling 
naar een hoogere klasse, als blijkt, dat hij daarvoor 
de capaciteit heeft en deze aanvulling aan alt. 30 
toetevoegen. Voorts acht hij noodig in art. 33 een 
termijn va n observatie vasttestellen van 14 dagen. 
De heer VinkesteY1l ontraadt de opneming van een en 
ander in het reglement, maar aan directeur en leeraren 
in overeenstemming met de C.v. T. de door den heer 
Rinse bedoelde vrijheden over te laten. De heer Rinse 
dringt niet verder aan. De wenschelijkheid, door den 
heer Simons geopperd, om in art. 33 liever aanvutlend 
dan lager onderwijs te lezen, ten einde aan de nit
voering meer vrijheid te laten - wordt door den heer 
Vinkesteyn bestreden. Immers, als een jongen -
voor 't overige geschikt - nog heelemaal geen Fransch 
kent en hem dit dus moet worden aangebracht, gaat 
het bezwaarlijk van aanvullend onderwijs te spreken. 
Men vergete bovendien niet, dat de leeraren M. O. 
ook bevoegdheid hebben tot het geven van L. 0 Op 
een opmerking van den heer De Jong, lid der C. v. T., 
of bij artikel 33 wel gedacht is aan de financieele 
bezwaien, uit de toepassing knnnende voortspruiten, 

wordt verwezen naar het niet imperatieve van de be
paling. Er staat kim. Ult een concept-begrooting, die 
straks tel' tafel komt, zal bovendien blijken, dat daarin 
met de bepaJing is rekening gehouden. Op een vraag 
omtrent de beteekenis van art. 3 j door den heer D e 
Jong , wordt door den heer VinkesteY1l geantwoord, dat 
als de eerst niet definitief aangenomenen, daarna niet 
worden toegelaten, het schoolgeld \'oor den observatie
termijn terug betaald wordt, waarbij de Voorzitter nog 
als zijn meening le kennen . geeft, dat alleen Dm 3 
ma,anden kosteloos te profiteeren van het , onderwijs 
aan de Tooneelschool, wel niemand zieh zal aan
melden, waarop de heer De Jong repliceert, dat het 
misbruik reeds bestaat. De heer Vinkeste)'n blijft toch 
van meening, dat als eerst over 3 maanden over het 
hier bedoelde gedeelte van het admissie·examen wordt 
uitspraak gedaan - er voor dien ook geen schoolgeld 
kan gevorderd worden, als een afwijzing volgt. 

Alvorens de heer Vinkesteyn de beloofde mede
deelingen doet omtrent de financien, noodigt de hee r 
De Koning de heeren afgevaardigde en leden, namens 
de directie van het Grand Theater uit, tot een bezoek 
aan de voorstelling heden avond. De heer Vinkesteyn 
doet opmerken, dat de door hem opgestelde begroo
ting, zelfs bij nakoming van al de nieuwe bepalingen, 
toch eerst over 3 jaar ten volle in werking zal treden, 
omdat h '=t de bedoeling is de nieuwe regeling klasse 
yoor klasse in te voeren. 

A. Inkomsten. 

I. Bijdrage H. M. 
2. Giften, enz 
3. Rente. 
4. Schoolgelden 
5. Bijdrage Alg. kas . 

Uitgaven. 

I. Directeur. 
en vrije woning. 

I Ie Leeraar in speI. 
2. a. / 2e » » 

b. Uitspr. en stemv. 
c. Costuumk. enz. 
d. Dansen enz. 

. e. Fransch en Hoogd 
3. Mev!'. Rennef 
4. Belasting (verm. met pers.) 
5. Vuur, water, licht . 
6. Schoonmaken (z'ervalt). 
7 Erfpacht . 
8 . Reiskosten 
9. Bureaukosten 

10. Schoolbehoeften 
11. Onderhoud gebouw 
12. » ameublement. 
13. Gymn . lokaal 
14. Pianohuur en stemmen. 
15 . Examens en Comm. av. 
16. Costuumhuur 
17. Onvoorz 
18. Opl. leerlingen. 

f 5000 .
'» 100.-

5°·-
85°·

» 448o.I S 

f 3500.-

25°0.-
» 600.-
» 360.-

435·-
375 ·

» 810.-

» 25°·-
» Iq.-

300.-

» 337 .10 
» 5°· -
» IO.-

» 80.-
» 15°·-
» 75·-
» 34·°5 
» 47·-
» 100.-

» IOO.-

» IOO.-

» 15°·-

f 1°480.15 

Hieronder zijn niet gerekend Assurantie a! j 20.

per jaar. 
De bijdrage der Alg. Kas komt dus op ±.f 4500.

per jaar. 
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Voor Memorie volge hier de Aigemeene Begrooting 
van het Verbond van 19°5/6: 

Ontvangsten. 
Art. r. Contributie der Afdeelingen en der 

Aigemeene Leden. . f 42 0 0-

)) 2. Rente . 70.-
» 3. Bijdrage uit het batig saldo 19°31 

) 904, groot f 1412. I (j5 tot dekking 
van het nadeelig saldo. 378.10 

Uitgaven. 
Art. I. Bijdrage aan de Tooneelschool. 

» 2. Tijdschrift 
» 3. Bijdrage aan de kleine Afdeelingen 

4. Drukwerk. 
5. Reiskosten 

» 6. Bureaukosten 
» 7. Onkosten der Aig. Vergadering. 
» 8. Bijdrage aan het Pensioenfonds. 
» 9. Onvoorziene Uitgaven . 

f 4648 .10 

f 3308 .10 

» 9°°··-
» 100.-

» 20. -

» 100.-

» 30 .-
». 10 .-

150 .-

30 -

-74648~-o 

Uit 'een en ander blijkt dat f 45°°.- moeten ge· 
von den worden, thans zijn de verzekerde inkomsten 
f 4200, waarbij een rente van ± f 50.- mag gerekend 
worden. Er zouden dus reeds f 250.- op den ge· 
wonen dienst te kort komen. W ordt het tijdschrift 
afgeschaft, dan zal art . 4 der uitgaven (Drukwerk) 
zeker op f 100.- moeten gebracht worden . Hierbij 
komen dan nog art. 5, 6 en 7 a f 140.- De aller
noodzakelijkste onkosten v/h Hoofdbest. bedragen dus 
± f 250. Met het te kort hierboven, ,"ordt dus het 
nadeelig saldo f 500.- Acht men schrapping van de 
.art. 2, 3 en 8 niet gewenscht, .danwordt dit bedrag 
vermeerderd met f II 50, dus het te kort bedraagt dan 
± f 1700 (onvoorziene uitgaven :!: f 50). 

Spreker is dus van oordeel, dat onder de tegen
woordige omstandigheden van eene verwezenlijking 
van het reorganisatieplan, in zijn vollen omvang, niets 
kan komen. Er blijven, volgens hem, nu slechts twee 
wegen over: gebruik makende van de gunstige stroo
ming voor het vakonderwijs, aan de regeering sUDsidie 
aanvragen voor de vaksch.ool van het Tooneelverbond 
en het nieuwe reglement eerst in toepassing brengen, 
als op zulk een verzoek gunstig is beschikt, of de re
organisatie invoeren, behoudens de bepaling aangaande 
den vasten leeraar ad f 2500 -. 

De heer Lion Van Lier vindt dat de zaak er treurig 
bijstaat en het komt hem voor, dat alles moet in 't 
werk worden gesteid om de ontbrekende gelden te 
krijgen, opdat de reOI:ganisatie, die hij, als vakman 
dringend noodig acht, de Tooneelschool technisch bruik
baarder menschen doe opleveren, dan thans het 
geval iso De Voorzitter is ook van meening, dat nu tot 
de reorganisatie besloten is, het besluit ook zoo spoedig I 

mogelijk moet worden uitgevoerd en erkent, dat het 
- bovendien nog slinkend aantal leden ~ die het 
Verbond steunen, veel te klein is in verhouding der be· 
volking van ons land. Het hoofdbestuur kan intussehen 
voor het oogenblik niets anders doen dan voarstellen 
subsidie aan te vragen. Er is een tijd geweest, dat 
het Verbond van drie zijden gesubsidieerd werd! De 
heer Simolls vraagt of in het Tijdschrift niet een bron 
van inkomsten zit. Niet door het afteschaffen, maar 
door van de leden een kleine bijdrage voor dat tijd· 
schrift te vragen. Het zou dan allicht meer gewaar
deerd worden dan nu men het gratis ontvangt. Men 
zou althans kunnen beproeven welk onthaal een 
eventueele vordering van bijv. f I . - 's jaars voor het 
tijdschrift, bij de leden zou vinden. Beantwoordt de 

proef niet aan de verwachting, dan kan men altoos 
verder zien. 

Op de vraag van den heer Vriesendorp, welk bedrag 
men zich voorstelt als subsidie, antwoordt de heer 
Vinkesteyn: liefst zoo groot mogelijk, maar met! 2000, 
zou men geholpen zijn . Wat de mogelijkheid betreft 
van uitbreiding van het ledental, vertrouwt spr. dat 
de afdeelingen reeds thans alles doen om daartoe te 
geraken. 

De heer Van Wagmingen waarschuwt tegen een 
verhooging van contributie, voor het Tijdschrift en 
evenzeer tegen afschaffing. Vooral de kleine afdeelingen 
stellen prijs op het tijdschrift - maar daar dit het 
eenige is, dat zij van hun lidmaatschap ge nieten - in 
tegenstelling met de leden der groote afdeelingen -
verwacht hij geen succes van de heffing eener extra
bijdrage daarvoor, waarop de heer Simolls repliceert, 
dat de grootste· afdeelingen door haar ledental zeer 
overwegend zijn in het Verbond, dat hij geen extra· 
bijdrage wen seht te zien opgelegd en men met de 
kleine afdeelingen allicht een schikking in deze zou 
kunnen treffen. De machtiging aan het hoofdbestuur 
om werkzaam te zijn tot het verkrijgen van subsidie 
wordt bij acclamatie ver lee nd en ten slotte de reorga
nisatie ClZ bloc, waarvoor ' geen hoofdelijke stemming 
word gevraagd, goedgekeurd. De Voor:zit~er dank! ~ 
namens het Verbünd .- de reorgamsatJe-cOmmJSSle 
voor haar moeitevollen arbeid en spreekt de hoop uit, 
dat daarmee een voor het Verbünd en de School ge
lukkig resultaat is bereikt - wat eerst de ervaring 
zal kunnen leeren. 

De vergadering wordt gesloten. 

Gezien 
de Algemeene Secretaris 

FRITS LAPIDOTH. · 

A. PEREIRA. '" * '" * '" '" * '" '" '" 
Het is een hee! mooi feest, dat de raad van 

beheer van de Kon. Vereeniging: Het Neder
landsch Tooneel, zijn trouwen beambte Donderdag 
met een eere-voorstelling heeft bereid eIl het publiek 
is niet achtergebleven, ook van zijn kant den 

A. Pereira . 

waardigen man te huldigen. Hoe hartelijk trouwens 
was reeds de toon, waarin de circulaire gesteid 
was, die door een commissie is rondgezonden ter 
opwekking van het publiek om het zijne bij te 
dragen tot een den jubilaris te vereeren geschenk. 

ZiJ'n er" - vraagt de commissie - "vee! schouw-
" 11' burgbezoekers, die zieh een juiste voorste lOg 
ervan maken, hoe een tooneelbeeld, dat zij bij het 
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ophalen der gordijn voor zieh zien, tot stand is 
gebracht? 

Het trekt gemeenlijk zoo heelemaal niet de aan
dacht als alles wat op het tooneel niet vastge
timmerd is of vastgeplakt, strookt met de omgeving~ 
Immers als het er niet mede strookte, als het er 
tegen vloekte, dan pas zou men er op gaan letten. 

En nu lijkt het zoo gemaklijk te zorgen dat 
Napoleon I niet drinkt uiteen theekopje-stijl-18so, 
of dat Hamlet niet speelt met een waaier-d-la
Pompadour. Maar wie een klein beet je kijk heeft 
op dergelijke dingen, weet dat het bezorgen van 
deugdelijke requisiten een kunst op zichzelf iso 

De man intussehen die dat doet, werkt altijd 
achter de schermen, hij komt nooit te voorschijn ; 
maar dat neemt niet weg dat zijn taak moeilijk 
is en vermoeiend; want htj;' moet zorgen dat alles 
present is of gereed om op reis te worden mee
genomen, en dat wil heel wat zeggen, daar Het 
N ederlandsch Toonul zoo vaak buiten de stad 
optreedt. 

Die zware taak vyftig jaren achtereen te hebben 
mogen vervullen, eerst bij andere gezelschappen, 
en later, nn ruim 28 jaar, bij Het Nederlandsch 
TOO1Uel is een groot voorrecht, dat A. Pereira 
ten deel is gevallen, en dat hij den 21 December 
hoopt te herdenken. Maar het vieren van een 
5o:/arig ,ubz'leum, hoe benijdenswaard ook, sluit 
tevens in dat de jubilaris nu niet juist meer in de 
kracht van het leven is, en al doet A. Pereira 
nog met opgewektheid zijn werk, de tijd heeft 
ook voor hem niet stil gestaan cn zijn oogen 
willen niet best meer mee. 

Daarom zou het dubbel aardig zijn voor hem, 
den bescheiden man, en tevens volkomen verdiend 
als hij niet alleen van dien jubileum-avond de 
herinnering overhield aan een volle zaal, maar 
dan tevens het bewijs ondervond dat de tooneel
bezoekers ook hem weten te waardeeren die in 
het verborgen meewerken tot het geven van een 
goed geheeI." De circulaire was onderteekend 
door de h.h.: Taco H. de Beer, C. F. van der Horst, 
Dr. M. B. Mendes da Costa, A. Reijding, Mr. J. van 
Schevichaven, L. Simons, Hendrik Wertheim, 
Mr. H. A. van Nierop. 

De uitkomst van dit beroep op het publiek moet 
zeer gelukkig zijn geweest en ook van vele andere 
zijden, in de eerste plaats van die der leden van 
het tooneelgezelschap, waaraan hij verbonden. is, 
heeft de heer Pereira op den avond van 20 

dezer, mogen ondervinden, hoezeer hij zieh mag 
verheugen in aller sympathie en hoe hoog hij in 
zijn ambt staat aangeschreven. 

STIEFZUSTERS. (Ned. TooneeIvereeniging.) 

De zeden, de heersehende begrippen- omtrent 
moraal en recht verzetten . er zieh niet tegen, staan 
zonder voorbehoud toe, dat na het overlijden van 
een der echtgenooten door den an der een volgend 
huwelijk wordt aangegaan. 

"Met de dooden zult gij niet huizen." En de 
wet, bepalende dat het huwelijk door den dood 
wordt ontbonden, vormt daarvan de weerspiegeling. 

Dat er nochtans tegen de in deze geldende 

===-=-=--

regelen bedenkingen zijn aan te voeren, dat is 
het wat Gaston Devpre in een hoogst belang
wekkend tooneelstuk, getiteld "Demi-Soeurs", 
krachtig heeft doen uitkomen. Of Devore dit nu 
in de eerste plaats heeftbeoogd, is iets dat op 
grond van den door hem voor zijn stuk gekozen 
titel kan worden betwist; immers, zal men kunnen 
aanvoeren, Devore zou, als dit zoo ware, zijn stuk 
in plaats van "Stiefzusters" hebben genoemd bijv. 
"de Hertrouwde". Doch in ieder geval, de voor
opgestelde bedoeling moge al dan niet bij den 
schrijver aa~wezig zijn geweest, wat uit zijn stuk 
het sterkst spreekt is het valsehe van de positie 
van een hertrouwde. 

Al het overige in Devore's stuk is ondergeschikt 
aan dit denkbeeld, wordt hulpmiddel, door den 
schrijver gebezigd tot het stellen van zijn ge val : 
dat van een vrouw, die voor de tweede maal 
weduwe is, na beide keeren, wat men pleegt te 
noemen, "gelukkig", getrouwd te zijn geweest, 
immers de vrouw zelf spreekt· van haar twee 
"liefden" . 

Dit geval is door den schrijver op vernuftige 
wijze zeer scherp gesteid. De beide overleden 
echtgenooten der vrouw hebben elkander persoon
lijk gekend en gehaat, zij waren medeminnaars, 
tegelijk dingende naar haar hand; een duel tus
sehen hen kon door haar nog juist worden voor
komen. Bovendien vorm den de beide ma.nnen in 
ieder opzicht contrasten. De e(:'n, Recourt, schilder, 
was een gevoelsmensch. De ander Darcy was een 
krachtige persoonlijkheid, brusque en onbuigzaam; 
hij ging, nadat aan zijn medeminnaar de voorkeur 
was geschonken, naar verre landen om zijn geluk 
te beproeven. 

De schilder, die lijdende was, stierf," na een 
huwelijk van slechts zeer korten duur, arm; eerst 
lang na zijn dood werd zijn naam beroemd, en 
bedongen degenen, die voor weinig geld eigenaars 
van zijn schilderijen waren geworden, daarvoor 
hooge prijzen. 

Den ander was het inmiddels gelukt fortuin te 
maken. Deze omstandigheid droeg er toe bij, dat 
de weduwe Recourt, toen Darcy zieh andermaal 
aanmeldde als pretendent, hem ditmaal niet weigerde 
en reeds spoedig na den dood van haar eersten 
man met hem in het huwelijk trad, 

Als het stuk begint is ook Darcy reeds over
leden, na een eveneens "gelukkige echtvereeniging". 

Na zijn dood leeft de vrouwvoort tusschen de 
herinneringen aan haar beide overleden echtge
nooten, herinneringen waarvan haar beide thans 
volwassen. dochters, uit ieder huwelijk een, de 
draagsters zijn. leder dezer twee, gelijkt naar het 
uiterlijk en het innerlijk haren vader. 

Bij den aanvang van het stuk is de herinnering 
aan den eersten echtgenoot juist zeer verlevendigd 
door het buitengewone su~es, dat een tentoon
stelling van zijn nagelaten werken heeft. Zijn 
weduwe verwijt zieh thans, dat zij hem zoo spoedig 
heeft kunnen vergeten, dat zij zijn doehtertje ver 
van zieh af naar een kloostersehool heeft gestuurd en 
zelf gelukkig heeft kunnen leven met haar tweeden 
man. Want ook heeft zij geluk gekend, toen zij met 
dezen en haar tweede docht er tezamen leefde, zooals 
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ons uit een gesprek van laatsrgenoemde met haar 
moeder blijkt. Oe plotselinge algemeene belang
stelling in huis voor Recourt hindert de dochter 
Darcy. Als nu juist in deze dagen beide zusters 
door een tante te weten komen, hoe de verhouding 
tusschen hare vaders is g.eweest, komt het tot een 
uitbarsting - een conflict tusschen de dochters 
harer vaders. "Les Revenants!" 

Oe dochter Darcy wijst op de klove die de stief
zusters scheidt: "Onze vaders waren vijanden en 
hebben bijna gevochten ... wij hebben dezelfde moeder 
en zijn toch geen zusters." Zij is geheel gebroken 
als zij er onopgemerkt getuige van is hoe haar 
moeder tot haar stiefzuster zegt, dat zij met Darcy 
"slechts een oppervlakkige relatie niet die diepe 
gevoelsrelatie" heeft gehad, en (de door de ten
toonstelling gewekte herinneringen doen haar 
invloed gelden) dat de eerste plaats in haar hart 
wordt ingenomen door Recourt. 

Na de botsing gaan de stiefzusters en de moeder 
ieder haars weegs. 

Oe dochter Recourt, van wie wij wisten, dat 
zij neiging gevoelde in een klooster te gaan, om
dat de wereid haar niet aantrekt, en het leven 
haar overweldigt en vermoeit, doch die onder den 
invloed van een door haar vader voor haar ge
schreven boek, besloot zich niet in het klooster 
terug te trekken, doch te trouwen, weigert thans 
de haar door Darcy nagelaten bruidschat en 'wordt 
non. Zij de dochter van den vader, die trouw be
schouwde als het hoogste, vreest in het huwelijk 
niet standvastig te zullen zijn en van neiging te 
zullen veranderen. 

Oe moeder slaakt dan de verzuchting: "Het is 
mijn tweede liefde, die haar de liefde doet haten !" 

Zelfs na de opvoering van "Demi-Soeurs" door 
de Nederl. Tooneelvereeniging, in den Holland
schen Schouwburg, heb 'ik den indruk gekregen, 
dat het confliet tusschen de stiefzusters als zoo
danig niet uitmaakt het essentieele van dit stuk, 
en blijf ik bij mij hierbovcn uitgesproken meening. 
Ik zeg zelfs na die opvoering, omdat de Tctoneel
vereeniging, ondanks het vele goede, dat zij heeft 
te zien gegeven, het stuk m.i. toch niet volkomen 
tot zijn recht heeft gebracht. 

Wanneer de rol van de moeder gespeeld wordt 
door een actrice, die voor deze moeilijke taak 
volkomen is berekend, zal het geheeie stuk een 
anderen indruk maken. Dan zullen wij ook niet 
gevoelen een zekere antipathie tegen deze vrouw, 
doch zullen wij veeleer deernis met haar hebben 
om de im passe, waarin zij is geraakt. Van mej. 
Belder kan men thans alleen zeggen, dat zij er 
zich dapper doorheen heeft geslagen. In het nadeel 
van het geheel was ook, dat de dames, die de 
moeder en de dochters hebben voor te stellen in 
werkelijkheid te weinig in leeftijd verschillen. 
Mevr. Maria Post (Blanche Recourt) en mevr. 
Ternooy Apel-Haspels (Gilberte Dar.cy) hadden 
in deze gedaan wat zij konden en mochten doen. 
Er is toch bij leeftijdsnabootsing een grens naar 
beneden, die niet straffeloos wordt overschreden, 
en beide geooemde dames hadden zich daarvoor 
wijselijk wel gewacht. Daarom was het jammer, 
dat mej. Belder, die het evenwicht had kunnen 

, 
herstellen door zich ouder te maken, dit had na
gelaten. Hiervoor is dunkt mij geen andere reden 
te vinden dan de gewone, dat dames daartoe 
noode besluiten. Mevr. Marie Post heeft het meest 
kleur gelegd in haar zeggen, zij stak daardoor 
boven haar medespeelsters uit. Toch zagen wij 
in het algemeen in de dochters te weinig de 
contrasteerende karakters harer vaders, al ver
namen wij, dat zij die hadden geerfd. 

Wanneer de tante in het stuk ware geweest 
alleen om het verhaaltje te doen van de beide 
aanbidders: "Er was eens een meisje zoo mooi ... 
als je mam'l" dan ware de wijze, waarop mevr. de 
Boer-van Rijk dat weet te doen, een gang, 
naar den schouwburg waard - maar de beteekenis 
van die rol is nog een andere, zij heeft een verdere 
strekking. Die tante is de vrouwelijke raisonneur, 
is de belichaamde philosophie der heerschende 
zeden, volgens welke het huwelijk wordt ont
bon den door den dood, en men niet zal leven 
met de dooden! Of mevr. de Boer daaraan heeft 
gedacht? 

Maar on danks dat alles, de vertooning door de 
vier dames biedt toch nog zoo veel goeds, met 
name in het samenspei en door de ingehouden 
en beschaafden toon - waarbij zich aansluiten 
een verzorgde regie en een keurige monteering -
dat men niet mag verzuimen een voorstelling van 
de Tooneelvereeniging bij te wonen om kennis 
te maken met dit hoogst interessante tooneelspel, 
voor welks kleine gebreken men gaarne de oogen 
sluit. 

]. R. 

KN IPSELS EN SNIPPERS * * * * * 
Een senator van Lubeck, Possehl genaamd, 

kocht voor 465,000 mark het terrein vOor een 
nieuwen stadsschouwburg, dat de stad zelve te 
duur vond! Een nieuwen schouwburg zal de stad 
nu op dit terrein doen bouwen. 

* * * 
Oe Duitsche keizerheeft onzen vroegeren land

genoot J. T. Grein, stichter en president van het 
Deutsche Theater te Londen benoemd tot ridder 
der Kroonorde en tevens eene subsidie vanwege 
de Duitsche regeering aan genoemde kunstinstel
ling verleend. 

Onze Iaodgenoot maakt zich - schrijft de 
Londensche correspondent van de Telegraaf T 
even verdienstelijk voor het Engelsbhe tooneel. 
Zijn dramatische critieken, die iedere, week van 
premieres in de <Sunday Times» verschijnen, bee 
hooren tot het beste wat hier op dat gebied ge
schreven wordt. En menige aeteur en aetrice 
heeft aan hem belangrijke vingerwijzigingen te 
danken. 

* * * 
Sir Henry Irving had den avond v66r zijn dood 

Thomas Becket te Bradford gespeeld. - De laatste 
woorden welke hij als Becket heeft te zeggen, zijn : 
«Heer in uw handen beveel ik, mijn geest.) 

* * * 
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Henri de Vries is - schrijft het Hbd. - in 
het huwelijk getreden met een kunstzuster, de 
lieftallige Engelsche aetrice Miss Dorothy Drake. 

Deze was gedurende het grootste gedeelte harer 
artistieke carriere verbünden . aan het gezelsehap 
van sir Charles Wyndham in wiens eigen theater 
zij zich een goeden naam in de kunstwereld ver
wierf, onder andere in de hoofdrollen in «Glitte
ring Gloria » en het Iersche karakterspel "Peggy 
Machee.» Ook speelde zij met sir Charles Wynd
ham in ~My Lady of Rosedale» in het New 
Theatre, met mrs. Langtry in «The Degenerates» 
in het Haymarket, in het Garrick Theatre als 
Lady Stornaway en verder onder directie van 
Beerbohm Tree en George Alexander. 

De kennismaking van de tegenwoordige mr. 
and rors. Henri de Vries dateert uit den tijd der 
opvoeringen van "Jasper Bright. Bij Special 
Appointment,» de Engelsehe bewerking van 
"Herren Söhne» in het Avenue Theatre, waarin 
De Vries zoo als men zieh herinneren zal. als de 
gemedailleerde spekslager en miss Drake als zijn 
aardig niehtje optrad. 

Eerstdaags vertrekt Henri de Vries met zijn 
jonge HOU", naar Amerika waar zij in het midden 
van Januari in het Madison Square Theatre te 
New-York zullen optreden. Het groote stuk dat 
alsdan opgevoerd zal worden is nog niet definitief 
gekozen maar De Vries zal natuurlijk ook zijn 
«Case of Arson» opnieuw ten tooneele brengen. 

Tot de vele stukken welke hij in Engelsehe 
vertaling in Amerika hoopt op te voeren behoort 
ook het oude, typisch-Hollandsehe - of liever 
Zeeuwsehe werk «Anne-Mie » van Rosier 
Faassen. 

* * * 
Tooneel in Indit!. 

Vit Koetaradja dd. 12 November III de Java
Bode: 

"Gisterenavond is Louis Bouwmeester met zijn 
gezelsehap voor het eerst opgetreden in de socie
teit de Atjeh-club al hier met De koopman van 
Venetie. De zaal was eivol, het sueces groot en 
het publiek in verrukking. Telkens moest het 
scherm worden gehaald, het regende bloem
stukken. 

"A. s. Maandag zal hier worden opgevoerd De 
famielje van Hoorn, Woensdag Groote Stadslucht, 

Vrijdag Koning Oedipus en Zondag Narciss. 
Daarna vertrekt het gezelsehap naar Medan." 

Brondgeest heeft twee dagen vroeger te Batavia 
gedebuteerd met een klucht van Brisson, waarin 
mevrouw De la Mar-Kleij "geheel Batavia voor 
zieh ingenomen" heeft. 

* * * 
Vit Pretoria schrijft een Oud-Nederlander aan 

de N. R. C. het volgende: 
ZOll, nu er onder de toonedisten een trekgeest 

schijnt te heerschen, door bemiddeling van uw 
zoo veelgelezen blad niet het denkbeeld kunnen 
geopperd worden om een (Hollandseh) tooneel
gezelsehap naar Zuid-Afrika te doen uitkomen? 
Vijf of zes jaren gele'den besprak ik met wijlen 
Willem van Zuylen een dergelijk plan, meer voor 
voordraehten; dit vond toen hier rec'ds goede ont
vangst. Ik denk. dat de tijden nog wel geschikt 
zijn om een goed gezelschap hier een goede ont
vangst te bezorgen, zoodat men zoowel financieel 
als commereieel succes zou hebben. . Mij dunkt 
dat als een goed gezelschap in eorrespondentie 
trad met B. & F. Wheeler, de magnaten van het 
geheeIe schouwburgwezen in Z.-Afrika, die zeker 
wel een kantoor in Londen zullen hebben een 
dergelijk plan spoedig tot rijpheid zou kdnnen 
komen. Ik ben overtuigd, dat stukken als Kloris 
en Roosje, Gijsbreeht . van Amstel, Goudvischje, 
Eerloos, stukken van Heyermans, enz. enz. zelfs 
een Engelseh publiek zouden trekken. 

Nu Bouwmeester Indie ga at probeeren, Brond
geest's Ensemble zelfs voor een tweede maal de 
reis aanvaardt, mag het oog gevestigd op dit 
land met een beter klimaat en andere reiskosten. 
In plaatsen als Kaapstad, Malmesbury, Paarl, 
Stellenboseh, Beaufort West, Victoria West, 
Naauwpoort, Middelburg (K. K.), Graaff Reinet, 
Cradoek, Colesberg, Springfohtein, Bloemfontein, 
Ladybrand, Kroonstäd, Johannesburg, Pretoria, 
Middelburg (Transvaal), Potchefstroom en nog 
vele andere zouden een of meer voorstellingen 
gegeven kunnen worden. 

Overal is het Hollandsche element nog ruim
sehoots vertegenwoordigd. En ikweet dat de 
Engelsehen graag naar schpuwburgen gaan, al 
verstaan zij de taal niet. Mocht er iets van komen, 
dan is de beste tijd de wintermaanden hier: Maart, 
April, Mei, Juni en Juli, wanneer in Holland voor 
het tooneel de komkommertijd is aangebroken. 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: 

Kracpclicn & Holm' 8 
Salmiak-Pastilles, 
Mentha -PastilIes, 

of Bloemen-Pastilles. 

Hoflev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
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AMSTERDAMSCHE KRONlEK * * .jo * * * 
Het tooneel te Amsterdam heeft sedert het 

verschijnen van het vorige nummer van ditO blad 
weinig belangrijks opgeleverd. 

Behalve een revue (in het Grand·Theafre), die 
een deel van haar actualiteit reeds had verloren 
geruimen tijd voor haar eerste vertooning, en die 
overigens blijft beneden het doorsnee-gehalte van 
dergelijke gedramatiseerde min of meer los se aan
eenrijgingen van satirieke-politieke-" Witzblatt"
moppen, bracht slechts een van de Amsterdamsche 
tooneelgezelschappen een nieuw stuk op het 
repertoire, te weten "de Nederlandsche Tooneel
vereeniging," die ons op den eersten Kerstdag de 
premiere bood van een, via het Duitsch vertaald, 
Russisch stuk. Het heet hier "Het Uitverkoren 
Volk" (in het duitsch "Die Juden"), en de naam 
van den schrijver· is Tschirrkof. 

Vermoedelijk str~efde de directie van de Too
neelvereeniging naar. volle zalen gedurende de 
feestdagen - een volkomen begrijpelijk en geoor
loofd streven! - en dan dient erkend, dat zij in 
haar keuze niet ongelukkig is geweest. 

De vaste klanten, die gewoon zijn op Kerstdag 
in den "Hollandschen Schouwburg" iets nieuws 
van hun ga ding te vinden, betoonden zich over 
"Het Uitverkoren Volk," met den ondertitel: "Rus
sisch SpeI", uitstekend voldaan. 

Daarbij komt de omstandigheid, dat het stuk 
hoewel nu juist niet van den allerlaatsten tijd -
het speelt in de dagen van den jodenmoord in 
Kischeneff - door de jongste gebeurtenissen in. 
Rusland een zekere actualiteit heeft gekregen. 

Verklaren deze bijkomstighedeJl voor een deel 
het succes op de Kerstdagen, met reden mag 
worden betwijfeId of het stuk op eenigen anderen 
dag van het jaar een zoo warme ontvangst zou 

hebben gevonden. Want, ondanks de belangstel
ling in alles wat de Russische onlusten raakt, het 
stuk - vier vrij losse tafereelen waar'van twee 
eindigen met plunder-scenes - boeit maar weinig, 
als gevolg van een nagenoeg volkomen gemis aan 
dramatische handeling. 

En dat gemis kan niet worden vergoed door al 
het gepraat over de verhoudingen tusschen Chris
tenen en Joden, Joden en Joden, Zionisten en 
Socialisten, waarmede de vier akten gevuld wor
den, daartoe boezemt het ons te weinig belang in. 
Wij staan er te ver buiten, wij zijn ontgroeid aan 
toestanden, die zouden met zieh brengen een 
verdeeling onzer staatsburgers in niet-joodsche 
Nederlanders en Joodsche vaderlandloozen. 

In Rusland, in Oostenrijk en in sommige deelen 
van Duitschland mogen dergelijke beschouwingen 
de gemoederen nog warm maken, bij ons vinden 
wij het om het nog als onderwerp van debat te 
kunnen: accepteeren te gewoon, dat Christenen 
en Joden, zieh niet vermengend, zieh niet meer 
aansluitend dan van weerszijde wordt gewild en 
elkanders ras-eigenaardigheden over en weer aan
vaardende, op voet van volkomen gelijkheid, naast 
eikander in vrede en vriendschap Ieven. 

Als ik aan een der in het stuk optredende artisten 
den eerepalm moest uitreiken, dan zou ik dien 
schenken, zander maar een oogenblik te aarzelen, 
aan den heer Alex Post,.in de rol van Nachmann, 
den geestdriftigen ras-jaod uit-een-stuk. 

Bij het "Nederlandsch Tooneel" zijn wij in de 
Gysbreght-week. 

ledere Iste Januari brengt ans den Gysbregb,t en 
den Nieuwjaarswensch. De jaarswisseling en de Gy&
breght zijn vaor ons. Amsterdammers ten nauwste 
aan elkander v$!rbonden. Wij zauden ans tooneel
leven kunnen aftellen in Gysbreghten, zooals de 
Grieken< de tijdverdeeling regelde naar de Olym
pische speIen. 

ledere Gysbreght brengt ons tooneel nieuwe 
toeschouwers: de eerste schouwburggang van den 
Amsterdammer op zijn veertiende jaar behoort tot 
duel te hebben eene vertooning van Vandels 
«Gysbreght van Aemstel» gevolgd door «de Bruz"-
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loft van Klons en Roo~e». Deze twee blijven in ouze 
herinnering bij elkaar behooren, onafscheidelijk, 
zooals een feestmaal en het dessert. 

En later blijven wij rekenen bij Gysbreght
voorstellingen. ledere wederopvoering vult 'onze 
tooneelervaring aan. Bij iederen Gysbreght vinden 
wij nieuwe namen op het affiche. Bij iederen Gys
breght ook zien wij er promotie maken aan gene zijde 
van het voetlicht, zien wij ze langzaam voort~ 
schrijden op het doornige pad, dat met rozen 
is bestrooid. Wij zien aan de zegsters van de 
Reyen van Maegden en Edelinghen opgedragen 
de rol van Klaeris van Velzen, vervolgens de 
Rey van Burghzaten en de Rafael. En eindelijk, 
wanneer haar tooneelzon tot in het zenith is gerezen, 
als Badeloch Vrouwe van Aemstel. 

En zoo gaat het met Arent, den Bode, Gysbreght... 
eerst voor een keer, op den tweeden of derden 
avond, langzamerhand meer - eindelijk voor goed. 
Wij zien de ouderen verdwijnen, geleidelijk, van 
jaar op jaar, den een na den ander, in dezelfde 
mate als de jongeren verschijnen en voortschrijden ... 

Wie oude programma's bewaard heeft, kan 
geheeie reeksen maken - uit het verleden. 

En de drie naast elkander afgedrukte rolver
deelingen, van de laatste week, zij wijzen den weg 
in de toekomst. 

Van Schoonhoven als Gysbreght staat nog pal. 
Wel komt ook zijn opvolger reeds achter hem 
aan, maar deze moet, ondanks alle verdiensten, die 
hij reeds heeft - en zelfs ondanks de aanwezigheid 
van enkele kwaliteiten, die zijn voorganger ont
beert - nog in de rol groeien. Wij zijn nu een
maal aan Schoonhoven's Gysbreght gewend -
ook aan de physieke eigenschappen : zijn reuzen-
gestalte en zijn zwaar geluid. . 

Wat in de latere j aren, bij iedere wisseling, 
toeneemt is de eenheid van stijl, ontegenzeggelijk 
een groot voordeel - daargelaten nu of men de 
meening is toegedaan, dat met den tegenwoordigen 
stijl in dezen de steen der wijzen al ofniet is ge
vonden. 

Nog enkelen van de oude garde en een paar 
van de later aangekomenen vallen buiten het kader. 

Maar zoo als gezegd meer en meer vormt het 
gesprokene een geheet. En ook het uiterlijke 
ondergaat gaandeweg verbetering - al schijnt 
de regie, vermoedelijk ter wille van de traditie, 
met sommige gebruikelijkheden, die beter ver
anderd werden, niet te willen breken. 

Op een paar kleinigheden verband houdende 
met de verlichting, welke misschien aan het waak
zaam oog zijn ontsnapt en waarom het nuttig kan 
zijn er hier de aandacht op te vestigen, wil ik 
even wijzen: men belichte Rafael niet van de 
zijde, waar de vredespalm naast het hoofd opgaat, 
anders valt over het gelaat een bewegende, scherpe 
sla~chaduw; en dan plaatse men den verdekt 
opgestelden leider van den zang in het klooster 
niet z60, dat het reusachtige schaduwbeeld van zijn 
dirigeerenden arm op het achterdoek valt (het ver
wekte Dinsdag eenige vroolijkheid in de zaal; 't 
was op het kantje af van een algemeen gelach, dat 
sle<::hts door een gevoel van pieteit werd onderdrukt). 

De nieuwjaarwensch is ook dit jaar gedicht door 
den heer A. Reijding. Een aardige inval van 
hem was het. door Pieternel te doen parodieeren 
het dan sen van miss Duncan. De "inval" werd 
nog overtroffen door de allergeestigste uitvoering 
door mevr. ehr. Poolman. J. R. 

MARIA MAGDALENA. * * * * * * * 
De Ned. Tooneelvereeniging heeft onlangs een 

werk opgevoerd van Friedrich Hebbel : Maria 
Magdalena, burgerlijk treurspel in 3 bedrijven. 

Hebbel is een dichter uit de eerste helft dezer 
eeuw, die - hoewel door enkelen naar waarde 
geschat - zelfs niet die populariteit heeft mogen 
bereiken, welke de uitgaaf zijner werken tot een 
voordeelige affaire maakte voor de uitgevers, zoodat 
hij met zijn pen zieh nauwelijks een behoorlijk 
bestaan heeft kunnen verwerven. 

Vooral van zijn tooneelstukken mocht hij weinig 
genoegen beleven. Jn onzen tijd poogt men in 
Duitschland den theaterdichter, bij het nageslacht, 
beter r{'cht te doen wedervaren en vindt dit 
streven steun in het oordeel door letterkundigen 
en kunsthistorici over Hebbel geveld. 

Een belangstellende in en blijkbaar vertrouwde 
met de duitsche litteratuurgeschiedenis, zond ons 
een reeks oordeelvellingen van bekendeDuitsche 
schrijvers, met name over Maria Magdalena, die 
wij hier laten volgen: 

H ez'nrich Bulthaupt. Dramaturgie des ~chau
spiels. '4 Aufl. Oldenburg u. Leipzig '92. Schulze. 
Pag. 127, regel 21. 

« •••• en wat hij (Hebbel) schiep, was een echt, 
pakkend drama, na «Kabale und Liebe> het beste 
burgerlijke treurspel der Duitschers .... :. 

Richard Marie Werner, .Hebbel- Ez'n Lebens
bild. Berlin Hofmann I905. Pag. 212, regel 14· 

« •••• AIs Hebbel gedurende den arbeid den 
titel telkens veranderde: qKlara), «een burgerlijk 
treurspel» en «Maria Magdalena» , dan ligt daarin 
een diepere beteekenis. Drie trappen zijn te 
onderscheiden, namelijk het afzonderlijke geval, 
zijn typische vorm en zijn symbolische beteekenis; 
op den persoonlijken, maatschappelijken en eeuwi
gen inhoud, op stof, vorm en .idee wordt door de 
drie titels afwisselend de nadruk gelegd; zij be
hooren echter onafscheidelijk bijeen. Rijk, indi
vidueel leven, als type en als symbool opgevat, 
verscheiden bij allen eenvoud, door geen formule 
volledig weer te geven, dat biedt dit drama; het 
zou verkeerd zijn, als de kritiek slechts op het 
eene of andere lette. Juist dir verleent aan het 
werk zijne historische plaats.... juist dlt maakt 
het tot een keerpunt in de ontwikkeling van het 
drama .... 

Max Martersteig. Das 
neunzehnten Jahrhundert. 
Härtel 1904. 

deutsche Theater htl 
Leipzig, Breitkopf & 

Na Maria Magdalena met Schillers «Kabale 
und Liebe:. vergeleken en er op gewezen te hebben, 
hoe in dit werk al het licht op de lijdende helden, 
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al de schaduw op de tirannieke tegenpartij valt, 
terwijl in Hebbels stuk elke figuur in 't licht van 
een volstrekte, uit karakter en milieu voortkomende 
noodzakelij~heid staat, en daarom gelijkelijk in 
des dichters sympathie en ons moreel meegevoel 
deelt, gaat hij voort - Pag. 39 I, regel 6 -
c Dit duidt de door Hebbel voor het drama vol
brachte veroveting aan, de nieuwe wijze, het sociale 
probleem als philosoof en kunstenaar te begrijpen : 
de historisch geworden noodzakelijkheid ook als 
een psychologische - bij groepen zoowel als indi
viduen -- op te vatten.» 

Dr. S x'cg-xsmund Frz·edmann. Das deutsche 
Drama des neunzehnten Jahrhunderts in seinen 
Hauptvertretern I Bnd. Leipzig 1900. Pag. 139, 
regel 3 v. o . 

. . . . Zoo is het een drama van vaste structuur, 
van bewonderenswaardige harmonie, ook in den 
stijl, geworden. Alles snelt, zonder afwijkingen, 
naar het einde. Elk tafreel, elk gesprek heeft 
een doel en de verschillende deelen der handeling 
zijn daardoor zoo kunstig ineengeschakeld, dat ze 
eikaar voorbereiden. Weinig theaterstukken werden 
als dit zoo uit een stuk geconcipeerd en uitge
voerd. . .. «Maria Magdalena» is een modern 
drama, waarin niet alleen de lokale kleur, maar 
ook de lokale stemming met buitengewone waar
heid is weergegeven. 

Hermann Krumm. Frz'cdridz H ebbels Leben 
nud Werke in zijn uitgave van Fr. H ebbels Sammt
liehe Werke I Bnd. Leipzig Hesse. S . XXXV. 

" ..... Zij (Maria Magdalena) staat als onover
troffen voorbeeld van een echt realistisch' drama 
aan de spits van een beteekenisvolle, zieh tot in 
den h edendaagschen tijd voortplantende en nog 
volstrekt niet afgesloten phase van onze literatuur." 
Verder noemt deze criticus het werk een aan
grijpend treurspel, de karakterschildering en de 
taal evenals de bouw van het drama meesterlijk 
en bewonderenswaardig. 

Ook Emil Kuh, Witkowski, R. Böhrig, A. Eloes
ser, Adolf Stern, BarteIs en anderen laten zieh in 
zeer gunstigen zin over het. werk uit. 

Het stuk heeft, in de opvoering door de Ned. 
Tooneelvereeniging, niet lang repertoire ge
houden. Bij al het goede, dat men er van zeggen 
kan, geloof ik toch, dat Hebbel als tooneelschrijver 
niet de hoedanigheden bezit, die een gemengd 
publie k kunnen boeien: een gemengd publiek, dat 
niet vraagt naar historische, naar letterkundige 
waarde, noch gei'nteresseerd wordt door het ver
band dat is te leggen tusschen het karakter van 
het kunstwerk en dat des tijds in 't algemeen of 
van dat des makers, gelijk dit wederom bepaald 
of althans in een zekere richting ontwikkeld 
wordt door diens levensomstandigheden. Het 
schouwburgpubliek houdt zieh aan het stuk, gelijk 
dit hem in de vertooning voor oogen komt. De 
karakters moeten hunne verklaring vinden in 
zich·zelven. Als ik bijv. lees, "dat de ondergang 
der personen in Maria Magdalena niet het gevolg 

is van een of ander willekeurig gesteid conflict, 
maar het gevolg van de kleinzielige burgermoraal, 
logisch voortvloeiend uit de verhouding der men
schen onderling en den gedachtenstroom van den 
tijd, waarin zij leven" - dan geeft dit wel het 
juiste standpunt aan, van waaruit ik het stuk 
beh66r te beoordeelen en zal d,o letterlievende 
lezer met die toelichting zijn y60rdeel doen -
maar het schouwburgpubliek heeft daar niets aan. 
Dat vraagt, een vader voor zich ziende als meester 
Anton, de schrijnwerker, die door een eng-eerIijke 
en in conventies verstarde levensbeschouwing be
paald optreden, he el zijn gezin ten ondergang 
brengt: hoe komt de kerel z66 en het wil door 
het stuk zeH geraken tot het antwoord op die vraag. 
Anders begrijpt het meester Anton niet en met 
wat men niet begrijpt, gaat men op het tooneel 
niet mee. 

* * * 
Het is na de aanhalingen hiervoor, ontIeend aan 

litterarische beschouwingen over Hebbel, niet zon
der gewicht eens na te slaan wat een met de 
practijk van het theater zoo door en door ver
trouwd man als H einrich Laube van Hebbel 
verteit. In zijn geschiedenis van i.het Weener 
Burgtheater, schrijft hij o.m.: dn 1854 begonnen 
wij met een stuk van Hebbel. Het was een daad 
van zelfverloochening en billijkheid, dat ik daartoe 
overging. Ik heb Hebbel nooit voor een tooneel
dichter gehouden. Maar te Weenen kreeg ik -
als directeur van den nationalen schouwburg -
gedurig het verwijt te hooren, dat ik wel mij in 
allerlei proefnemingen begaf met stukken van 
Shakespeare - maar den levenden dichter van 
Judith en Maria Magdalena links liet liggen. 

Het verwijt scheen verdiend. Maar ik had er 
nu eenmaal geen vertrouwen in, dat Hebbel op 
het tooneel iets doen kon. Misschien vergiste 
ik mij en ook een theaterdirecteur - ja hij vooral
heeft er tegen te waken, dat hij niet vastgeroest 
raakt in vooroordeel. Ik kende Hebbel al sinds 
den aanvang der dertiger jaren, had zelfs de 
eerste opvoering van zijn Maria Magdelena bij
gewoond. Het was te Loipzig. De avond is mij 
bijgebleven en heeft mijn meening over Hebbel, 
als tooneeldichter - gevestigd. Ik houd Maria 
Magdalena voor zijn beste dramatisch werk. 
Dat . bleek mij ook bij de opvoering - maar ik 
herinner mij niet, dat ooit bij de vöorstelling van 
een tooneelstnk, een zoo vernietigende treurigheid 
zieh van mij meester heeft gemaakt. Toen het 
scherm na het laatste bedrijf gevallen was, zaten 
de menschen als in wezenlooze vertwijfeling ter 
neder. Wij slopen huiswaarts als na een terecht
stelling. 

Jonge propagandisten die wij waren voor al 
wat nieuw is - drongen wij bij de on" bevriende 
tooneeldirectie aan op een spoedige herhaling. Het 
Leipziger tooneelpubJiek bestond toentertijd uit 
de elite eier stad, het was gewoon met aandacht 
in de komedie te luisteren en het wist het karak
tervolle in de kunst te waardeeren. Maar voor 
de tweede voorstelling van Maria Magdalena kwam 
er om zoo te zeggen geen kip, z66 afschrikwekkend 
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had de premiere gewerkt. Het stuk, dat ik 
door het Burgtheater in studie liet nemen, was 
Genoveva. Maria Magdalena was er al gespeeld 
- maar het "gruwelstuk", gelijk men 't noemde, 
had zoo weinig genade gevonden, dat ik het 
moeite vergeefs achtte een heropvoering te be
proeven. Ik koos dan Genoveva. Maar reeds bij 
de eerste repetitie op het tooneel, werd het mij 
klaar, dat de stukken van dezen dich~er; krachtens 
hun aard en afkomst, voor het tooneel niet deugen ; 
dat het Hebbel te eenemale faalt aan plastische 
fantasie; dat hij bij het concipieeren en het neer
schrijven van zijn stukken, de handeling niet in 
zijn verbeelding zich heeft zien voltrekken. Toch 
is het onafwijsbare eiseh, dat de tooneeldichter 
geestelijk ziet, hetgeen hij ans wii laten zien -
anders zijn wat hij voortbrengt geen schouwspelen. 
Hebbels stukken zijn gedachtenspinsels. Zij zijn 
geschreven door een begaafd dichtenden denker -
niet echter door een dichter, die menschen kan 
uitbeelden, door een plastiker, gelijk de tooneel
schrijfkunst verlangt ... " 

Dit oordeel is eenzijdig en Hebbels stukken zijn 
nadien in Duitschland wel degelijk op het repertoire 
gebracht en gebleven. In Duitschland, waar hij 
tot de nationale diehters behoort en waar dus ter 
verklaring van het succes dat zijn werken op 
het tooneel hebberi, allerlei oorzaken in rekening 
moeten worden gebracht, die over de grenzen van 
het vaderland haar invloed verliezen. 

Intussehen, de daad van de Ned. Tooneel
vereeniging, die Hebbels stuk heeft vertoond, is 
een artistieke en heeft recht op groote waardeering. 

WEIGEIÜNG V AN EEN CRITICUS. * * 
De "Sumatra Post" deelt mede, van den admi

nistrateur van "Het Haarlemsch Tooneel" het 
volgende schrijven ontvangen te hebben : 

Door dezen heb ik de eer u mede te deelen, 
dat van af morgen, Woensdag 29 Nov., u 
de toegang tot onze voorstellingen zal worden 
geweigerd. 

Wij achten het niet noodig, de reden u 
nader tel ontvouwen. 

Wij v~rmeenen in deze correct te halldelen, 
door u dit schriftelijk mede te deelen . 

Het blad teekent daarbij o.m. het volgende aan : 
" De administrateur van Het Haarlemsch Tooneel 

acht het niet noodig 6ns de reden zijner onhebbe
lijke mededeeling "nader te ontvouwen". 

"Hij heeft gelijk: het xs niet noodig. Als een 
tooneelgezelschap aan een redactie den toegang 
tot haar voorstellingen lompweg poogt te weigeren, 
is de reden duidelijk: het wil de critiek dier 
redactie ontgaan. 

"Indien de administrateur van Het Haarlemsch 
Tooneel beter op de hoogte ware, zou hij weten 
dat het zelfs nog wel heel "fraglich" is of hij een 
eens verstrekte perskaart kan annuleeren, maar 
dat hij in elk geval het recht mist ons den toegang 
te ontzeggen. Zulk een onnoozelheid is verbijste
rend bij een tooneeladministrateur. Immers, het 
geldt hier geen soiree's ,.en petit comite", maar 

publieke uitvoeringen, waar ieder betalende het 
recht heeft binnen te komen. Ten einde echter 
te voorkomen dat wij bij ons binnentreden der 
zaal zouden worden lastig gevallen, hebben wij 
terstond na de ontvangst van het schrijven het 
hoofd van plaatselijk bestuur met het dreigement 
in kennis gesteid. De adsistent-resident was het 
volkomen met ons eens en wij· waardeeren de 
voortvarendheid waarniee hij in persoon den ad
ministrateur van Het Haarlemsch Tooneel is gaan 
beduiden dat er eventueel politiemaahegelen ge
nomen zouden worden indien men den redactie
leden van de "Sumatra Post" den toegang wilde 
weigeren" . 

Latere nummers van de "Sumatra Post" be
vatten weer recensies van de opvoeringen van 
"Het Haarlemsch Tooneel", waaruit blijkt, dat de 
administratie van dat Tooneel heeft toegegeven. 

Wat op Sumatra gebeurt, komt ook hier voor. 
En het zou wel van belang zijn, als een onzer 
rechtsgeleerde lezers zijn meening wilde zeggen 
over de quaestie. Ik geloof namelijk niet, dat -
althans ten onzent - het recht van toegang zoo 
vast staat, als de Sumatra Post gerooft; het recht 
van toegang zelfs op een betaald entree. Want, dat 
een schouwburgbestuur op een zoogenaamd pers
diploma den toegang kan weigeren aan den bona
fide-houder, d. i. den door de courant gezonden 
verslaggever, schijnt boven twijfel te zijn, te oor
deelen naar de ervaring in deze, dat nog nooit 
een dagbladdirectie in rechten zieh heeft verze t 
tegen het optreden van een theaterdirectie in 
deze, die den toegang op het door haar zelve aan 
de dagbladdirectie gezonden diploma weigerde. 

In Frankrijk staat het echter wH vast, dat door de 
schouwburgdirectie de toegang niet kan worden 
geweigerd aan den houder van een geldig toegangs
biljet. Joseph Astruc in L e droz"t prive du theatre 
(Paris 1807) zegt er het volgende van: Het een
voudige feit van den koop van een toegangsbewijs 
is voldoende om een' verbintenis te scheppen tus
sehen den toeschouwer en de schouwburg-admini
stratie. Het aanbod is gedaan door middel van 
het aankondigingsbiljet; de toeschouwer is op dat 
aanbod ingegaan en daaruit is een contract ge
boren, dat al de eigen schappen bezit van een 
verkoopcontract; aanwezig zijn een prijsbepaling, 
een voorwerp dat verkocht is en het uit dien 
verkoop ontstane accoord tusschen partijen. Daar 
het effect van elk contract is, dat het verplichtingen 
doet geboren worden en rechten, verkeert de ver
koop van het toegangsbiljet in gelijk geval: de 
toeschouwer is verplicht de prijs voor het biljet 
te betalen, maar treedt daarvoor dan ook in de 
rechten, die wederom de verplichtingen uitmaken 
van de schouwburgdirectie: 

1 0 recht op de plaats welke pet biljet vermeldt; 
1 0 recht op de aangekondigde voorstelling; 
3 0 recht om te applaudisseeren of te sifHeeren; 
4 0 recht om zich niet te onderwerpen aan eisehen 

van toilet, indien deze niet vooruit en tegelijk met 
den verkoop van het biljet, zijn gesteld, op zulk 
een wijze, dat de kooper geacht kan worden ze 
te kennen. 
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En daar de biljetten niet op naam staan, kan 
de kooper zijn bewijs aan anderen overdragen." 

Over wat wij onder diploma's verstaan, gelijk 
ze aan de dagbladpers worden uitgereikt - voor
zoo ver deze er van gediend is; de N. R. C. bijv. 
neemt voor zijn verslaggever geen vrijplaatsen 
aan - is in het Fransche werk bovengenoemd niets 
te vinden. Wel bevat het een hoofdstuk over de 
bz"llets de faveur (vrijbiljetten), waarvan geschreven 
wordt, dat zij, als zij den datum dragen van de 
voorstelling, waarvoor zij zijn uitgereikt, den 
directeur in de verplichting stellen, den houder 
van het biljet de aangegeven voorstelling te doen 
bijwonen. Hoe dit verder wezen moge: het uit
reiken van een diploma aan een dagbladdirectie 
schept geen contractueele betrekking;- aangezien 
er van den ontvanger geen verplichting wordt 
geeischt - tenzij . de stilzwijgende, dat hij in zijn 
courant de voorstellingen bespreekt. Maar dat 
door de tooneeldirecties zehren aan het diploma 
niet een contractueel karakter wordt toegekend, 
volgt reeds hieruit, dat zij - geheel naar eigen 
goedvinden - het aan den bezitter van een diploma 
toegekend voorrecht, van gratis de voorstelling 
te mogen bijwonen, kan intrekken. Dit blijkt uit 
de waarschuwing, die wij in de annonces soms 
vinden: Diploma's niet geldig. Wel wordt daarbij 
dan doorgaans een uitzondering gemaakt voor de 
pers-diploma's, maar dat de tooneeldirectie ook 
het pers-diploma kan buiten werking stellen, 
staat vast. 

Dat de pers-diploma's *) niet worden gegeven, 
louter als gunstbewijs, zal voor 't overige wel aan 
ieder duidelijk zijn. De schou'wburgdirectie namelijk, 
heeft er belang bij, dat de door haar gegeven voor
stellingen in de courant worden besproken. Zulk 
een bespreking vestigt de aandacht van het publiek 
op de voorstelling en ik heb wel eens hooren 
beweren, dat een schouwburgdirectie niets erger 
vindt, dan dat men de door haar gegeven voor
stellingen doodzwijgt. Dit gaat echter maar zoo 
ver, . als het voeten heeft. Juist in de laatste 
tijden is het voorgekomen, dat pers-diploma's zijn 
ingetrokken. Daarvoor moeten dan wel over
wegende motieven bij de directies hebben ge
golden. En inderdaad komen zij er niet spoedig 
toe. Men heeft zich wel eens verwonderd, dat 
zulk een . boycot door de tooneeldirectie van een 
courant op een door de redactie bepaald aange
wezen verslaggever, nimmer een contra-manifestatie 
heeft uitgelokt der collega's, dat zij niet beant
woordt werd door een staking der andere vers lag
gevers. Maar zoo lang er geen door alle dagbladen 
erkend pers-syndicaat, geen vakvereeniging be
staat, is zulk een actie toch inderdaad niet te 
verwachten. Jmmers. vooraf zou moeten worden 
vastgesteld, of de uitgestooten verslaggever niet 
zelf aanleiding heeft gegeven tot wat hem is over
komen, of de handeling van de theaterdirectie 

1) EI' worden ook diploma 's llitgereikt aan audere categol'ieen 
van personen: bewoners van hllizen, die hun g"cvel beschikbaar 
stellen voor het aanbrengen van aankondigingsborden, houdel's 
van siga ren-magazijncn, die de aankondigingsbiljetten in hunne 
winkels ophangen, leveranciers van requisieten, meubelen, die 
voonverpen uit hun voorraad in leen geven enz, 

ten zijne opzichte, niet rechtvaardiging vindt in 
de wijze, waarop hij zijn taak vervult. 

Ik geloof - en een ervaring van vele jaren -
geeft mij daartoe gr0nd - ik geloof, dat de 
dagbladcritiek ten on zent vrijwel onafhankelijk 
wordt gevoerd en dat er van omkooperij nooit 
sprake iso Noch de theaterdirecties trachten langs 
slinksche wegen, door unfaire middelen, de critiek 
te haren gunste te bei'nvloeden, noch de critici 
lokken van de zijde der directies aanbiedingen uit, 
die aanvaard, hen Züuden binden tot tegen
praestaties. Niet alleen de tooneelcritici ten on zent 
acht ik op dit pu nt z66 deugdzaam - in 't alge
meen kan de N ederlandsche pers - wat haar 
integriteit betreft vrij uitgaan. Alleen de 
reclame's voor deze of gene onderneming, winkel, 
voor dit of dat product, die sommige bladen 
zich veroorloven in hunne kolommen op te 
nemen, als toegift op een betaaide advertentie, 
dragen een niet geheel zuiver karakter. Maar 
wat in deze misdaan mag worden, zinkt in het 
niet, tegenover wat in sommige buitenlandsche 
bladen gewoonte iso De tooneelcritiek in Neder
land - om ons daarbij te bepalen - heeft 
een zeer groote mate van vrijheid.' Niemand 
zal beweren, dat zij gewoon is een blad voor 
den mond te nemen. De theaterdirecties voelen 
zich niet heel gauw op haar teenen getrapt -
t66nen dit althans niet. Maar er is voor alles een 
grens. Zij willen niet worden beleedigd; zij willen 
over wat zij praesteeren, niet worden onder handen 
genomen op al te minachtenden toon. Of een 
gegeven critiek meer of min sporen draagt van 
oppervlakkigheid, van onwelendheid - ook daar
van heb ik niet ervaren, dat zoowel de tooneel
speiers als de tooneeldirecties, het niet in lijde 

zaamheid plegen te dragen . Alleen petterigheid, 
brutaliteit, grofheid dulden zij niet. Daartegep 
komt hun niet serviele Hollandsche aard in op
stand. Men wil als fatsoenlijk mensch worden 
behandeld - niet als een dief of moordenaar, 
als een boef of straatslet. Ik heb zelden of nooit 
een tooneelverslaggever den toegang tot het theater 
zien weigeren, om den inhoud van zijn critiek

. wel altoos om den vorm, waarin hij zijn meening 
uitsprak. Het is voorgekomen, dat als motief 
voor den boycot door de theaterdirectie gegeven 
werd: het door den verslaggever voortdurend 
afgelegd bewijs van onkunde, maar ik geloof, 
dat zelfs die onkunde zou zijn getolereerd, als 
zij niet gepaard ware gegaan van een duldelooze 
aanmatiging. 

Journalisten zoowel als ieder ander in zijn yak 
en journalisten misschien in meerdere mate omdat 
het werk bij hen zo6 heet van de naald gaat, 
zondigen in vele. Ik weet niet hoeveel malen ik 
in mijne critieken - als ik ze gedrukt voor mij 
kreeg - een te scherpe uitdrukking, een bij 
nadere overweging slechts zwak te motiveeren op
merking, heb betreur&. Maar wat ik vooral met 
vallen en opstaan geleerd heb is dit: dat zelfs de 
vluchtige dagbladlezers, uit een verslag, al heel 
gauw de mate van .geestdrift weet op te diepen, 
die den criticus bij het stellen van zijn bericht of 
beschouwing bezielde, ook al bezigt hij, stuk en 



HET TOONEEL. 

vertooning, of een van beide afkeurende, geen 
onvertogen woord. En hiermee heeft immers de 
critiek haar doel bereikt: den lezers een indruk 
tp geven van de waarde en het karakter van het 
vertoonde op den criticus gemaakt, opdat zij 
diensvolgens zullen kunnen bepalen of zij traag, 
haastig of in het geheel niet zelf naar den schouw
burg zullen loopen? Ik zou den jongeren critici -
want het zijn vooral dezen, die den raad be
hoeven - willen voorhouden: tracht, als gij hebt 
af te keuren, steeds minder te zeggen dan gij 
verantwoorden kunt. 

Om ten siotte nog even op ons apropos terug 
te komen: dat de theaterdirectie in Nederland 
volkomen recht heeft een door haar verstrekt pers
diploma in te trekken, schijnt mij aan geen twijfel 
onderhevig en ik ben in verband met het in onze 
Wet sterk geaccentueerd beginsel, dat een Hol
lander baas is in zijn eigen huis, geneigd te ge
looven, dat hij, naar eigen goedvinden, ook ieder 
ander uit zijn schouwburg kan weren ~ mits, 
natuurlijk, het entree-geld terugbetalende. 

BRACHVOGELS NARCISS. * * * 'I< '" 

Paul Lindau vertelt in zijn in de F. P. ver
schijnende "Erinnerungen", het gebeurde met 
Brachvogels Narciss, het bekende drama, waarvan 
de titelpersoon een meesterrol is van Louis Bouw
meester. Lindau ving zijn loopbaan aan als 
journalist en wel in W olffs telegraafbureau te 
Berlijn en vond er de herinnering aan Brachvogel, 
die er vroeger ook werkzaam was geweest, bij 
sommigen nog zeer levendig. In het bureau W olff 
is Narciss voor het grootste deel, in de snipper
uren, ontstaan. Van hieruit heeft Brachvogel de 
mooi geschreven copie in een keurig omslag ge
naaid, den generaal-intendant van de Kon. schouw
burg Botho von Hülsen, toegezonden. Kleine 
oorzaken kunnen groote gevolgen hebben : het 
naief mo oie omslag van het manuscript heeft er 
niet onwaarschijnlijk toe bijgedragen, dat Narciss 
inderdaad te Berlijn is opgevoerd en gelijk men 
weet, met een enorm succes, dat tot in alle 
Germaansche landen heeft doorgewerkt. 

Het gebeurde als volgt: Ludwig Dessoir, de 
vermaarde tooneelspeler, had op een goeden dag 
bij v. Hülsen belet gevraagd en was omstreeks 
het middaguur op het bureau bescheiden. Dessoir 
kon echter bij zijn komst niet dadelijk worden 
ontvangen en moest in de voorkamer wachten, 
waar juist hofraad Teichmann en eenige secreta
rissen bezig waren een berg manuscripten, die 
voor de lectoren geen genade hadden gevonden, 
aan hunne respectieve schrijvers terug te zenden : 
"met erkentelijkheid voor het in de intendantuur 
gestelde vertrouwen en met leedwezen, dat het 
werk, in weerwil van zijn voortreffelijke hoedanig
heden, voor een opvoering juist in den Kon . 
schouwburg minder geschikt geacht werd." 

Dessoir keek met medelijdenden glimlach naar 
den stapel · stukken en de naar een en dezelfde 
formule ingerichte begeleidingsbrieven - stukken 
waaraan zooveel arbeid kleefde en die zooveel 
vernietigde verwachting vertegenwoordigden. Hij 

zag toe hoe de helpers van Teichmann, on ver
schillig en machinaal, bij elk stuk de obligate 
circulaire legden , om het geheel straks in pak papier 
te wikkelen en te adresseeren. Onwillekeurig nam 
hij een hoopje in dehand als wilde hij het wegen. 
Het bundeltje schiftende viel zijn oog op het manu
script, met den mooien omslag. Het was een 
omslag van verguld papier met bloemkorfjes in 
de hoeken en een miniatuurtuintje in het midden. 
Het kinderlijke denkbeeld van den auteur om zijn 
geliefd geesteskind zoo prachtig uitgedost de wereid 
in te sturen, ontroerde hem. Een half jaar had 
het in het bureau gelegen - een kleine eeuwig
heid voor den dichter, diedag aan dag naar een 
antwoord had uitgezien en nu weldra zijn ... vonnis 
zou vernemen. 

Hij sloeg het manuscript open en vond op het 
eerste blad in sierlijke krulletters den titel: Narciss 
en den hem geheel onbekenden naam des schrijvers : 
A. E. Brachvogel. Hij las de lijst der handelende 
personen, trotsche, historische namen: de Pom
padour, Holbach, Melchior v. Grimm, Diderot eil 
andere encyclopedisten... ook niet-historische: 
Narciss Rameau. 

" Dat begiut lang niet mis!" zeide hij, na een 
paar bladzijden te hebben gelezen. 

"Zoo?" - antwoordde T eichmann, zonder Z1JIl 

wreeden arbeid te onderbreken. 
Dessoir las verder en zei geen woord meer. Zoo 

verliep een half uur, toen een bediende den ijverigen 
lezer berichtte, dat Herr v. Hülsen door een drin
gende conferentie werd opgehouden en den heer 
Dessoir liet verzoeken bf nog een half uur geduld 
te , oefenen Of morgen terug te komen. "Des te 
beter!" z~ide de kunstenaar, die blijkbaar door 
het stuk geboeid werd en toen hij de verwondering 
des dienaars bemerkte, zieh corrigeerende, hernam : 
"Goed, goed! Dank u. Ik zal wachten." 

Toen de conferentie bij v. Hülsen geeindigd 
was en Dessoir kon worden toegelaten, had hij 
drie bedrijven van het treurspel gelezen. De lektuur 
had zulk een machtigen indruk op hem gemaakt, 
dat hij het allerheilige binnen getreden, zijn eigen
lijke boodschap sn el afdeed om zoo gauw mogelijk 
te komen tot datgene, wat hem thans veel meer 
belang inboezemde. 

" Herr General-intendant, ik moet u iets zeggen .. . 
Ik heb daar toevallig onder de massa manuscripten, 
die Dr Teichmann als onhruikbaar moet terug
zenden, een stuk gevonden ... een stuk! ... ja, 
als niet alles mij bedriegt , een stuk van groote 
waarde. lets heel bijzonders. Ik heb van de 5 
bedrijven er weliswaar pas 3 genoten, maar het 
is kolossaal ! Wil U mij toestaan het stuk naar 
huis mee te nemen om het uit te lezen ... en te 
herlezen . .. en mag ik daarna U mijn oordeel 
mondeling of schriftelijk meedeelen? 

"Prijs den dag niet voor den avond, beste 
Dessoir! Neem echter het stuk mee en als gij 
blijft gelooven, dat het inderdaad wat is, breng 
het mij dan morgen terug. Dan kunnen wij verder 
zien. Anders geeft hij het wel aan den heer Teich
mann om het verder te behandelen:" Teichmann 
heeft er verder geen last meer mee gehad. Ook 
Hülsen las het stuk en al kou hij de geestdrift 
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van Dessoir, die in den N arciss een rol zag, die 
als voor hem geknipt was, niet volkomen deelen, 
geloofde hij toch ook, dat het treurspel een sterk 
tooneelsucces beloofde. Hij casseerde het dood
vonnis zijner lectoren en nam het stuk ter op
voering aan. Hoe juist Dessoir geoordeeld heeft, 
leert de ervaring. Het stuk is nu 50 jaar oud en 
houdt nog steeds repertoire, zij 't ook dat' het 
voor de titelrol de bezetting verlangt door een 
geniaal aangelegd tooneelkunstenaar. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * * * * * 
't Bekende Vlaamsche weekblad "Het Volksbe

lang" maakt gewag van wat onze Rotterdamsche 
kroniekschrijver van Het Tooneel onlangs heeft 
geschreven over Philomene van Kerckhoven
Jonkers: zijn klacht, dat haar geene rollen ge
worden; en van wat de heer. Van Eijsden op die 
woorden geantwoord heeft. 

En het besluit: 
"Een en ander hebben wij uit de aangehaalde 

Hollandsehe bladen overgenomen omdat wij weten 
hoeveel vrienden en bewonderaars van haar veel
omvattend talent Philomene Jonkers in ons land 
heeft achtergelaten. 

"En, hoewel we den . financieelen kant van de 
zaak niet over 't hoofd zien, vragen we het in 
vollen ernst: Zal niemand der Zuidnederlandsche 
tooneelbestuurders er aan denken, mevrouw Van 
Kerckhoven weer naar Vlaamsch Belgie te krijgen ? 
Hij zou er zijnen schouwburg eu de kunst meteel1 
een onschatbaren dienst door bewijzen ." 

* * * 
TooneelschooJ. 

Met ingang vau I Januari j.1. is aan dr. ]. J. 
A. A. Frantzen op zijn verzoek eervol ontslag ge
geven als leeraar in de Fransche en Hoogduitsche 
taal en letterkunde. In zijne plaats zijn benoemd: 
voor Franseh mej. J. Poppelhouwer en voor 
Duitsch de heer A. Steinbock. 

* * * 
Het dagblad "Giorno" te Napels deelt mede, 

dat eerstdaags te wachten is een groot drama 
geschreven door Koningin Margherita, waaraan 
zij ruim twee jaren heeft gearbeid. - Het stuk 
zal worden opgevoerd door een der eerste - tot 
heden niet genoemde - Italiaansche tooneelge
zelschappen, doch bijna zeker zal het onder een 
sehuilnaam het licht zien. 

* * * 
"Dora" van Victorien Sardou, dat den 22 Januari 

1877 in het Theatre du Vaudeville het eerst voor 
het voetlicht kwam, is door den schrijver omge
werkt tot een comedie in vier bedrijven, welke 
Woensdag 6 December in het Theatre de la Re
naissance opgevoerd is onder den titel "L'Espionne". 

Het stuk had - volgens de Fransche bladen -
een groot sueees. De omwerking bepaalt zich tot 
een verkorting van 5 tot 4 bedrijven, aangezien 
de auteur al wat in het oorspronkelijke verband 

hield met wat er in 1877 de couleur Ioeale 
aan heeft geschrapt. De kern van het stuk -
het eigenlijke drama - bleek echter sterk genoeg 
te zijn om, ontdaan vall het omhulsel, dat aan 
het drama een kwart . eeuw geleden iets actueels 
verzekerde, het publiek te pakken. 

* * * 
Madame de Cressac (de schrijfster van "Pas

serelle") en Marco Praga zijn bezig aan een too
neelstuk, dat den naam van "La parola data" 
zal heeten en een mooie rol moet hebben voor 
een eerste-rangs kunstenares. De schrijvers willen 
het EleonoraDuse aanbieden en vleien zieh met 
de hoop dat deze de hoofdrol zal speien. - Daarna 
zal het opgevoerd worden in het fransch te Parijs 
in het Theatre Antoine en in Engeland en in de 
Vereenigde Staten van Amerika in het engelsch. 

* * * 
"Dick Hope" een nieuw tooneelstuk van E. 

Hendrie is in het St, James Theatre te Londen 
met groot succes opgevoerd. 

De heidin is Margaret Lyel, een dame die in 
haar eerste jeugd verloofd was met Richard Hope, 
maar weigerde hem te huwen, omdat hij te veel 
aan den drank was verslaafd. - Hope is daarna 
naar Indie gegaan, teruggekeerd met lauweren 
en een titel, maar, helaas, van zijn sIechte ge
woonte niet genezen. - Hij houdt opnieuw aan 
bij Margaret, en deze belooft dezijne te wor:den, 
wanneer hij een geheel jaar lang geen druppel 
sterken drank of bier drinkt, - Hope geeft zijn 
woord zieh te beteren en Margaret waard te wor
den. - Nauwelijks heeft Margaret Dick's belofte 
aangenomen of John Hevening, de vicaris van de 
parochie, die Magaret lief heeft, vraagt haar 
hand. - Margaret slaat het aanzoek af en blijft 
wachten. - Het proef:aar l~pt teneinde en op 
den dag, voorafgaande aan dien waarop Hope 
als overwinnaar zijne belooning zal komen vragen 
hoort deze' van het offer dat Margaret gebracht 
heeft, en dat werkelijk een off er voor haar is.
Hope geeft zijn aanstaande het woord terug, om
dat hij haar te lief heeft, om haar ongeluk te 
willen. 

CORRESPONDENTIE. 

Wij ontvingen een paar aanvullingen 
en verbeteringen van het verslag omtrent 
het verhandeIde op de buitengewone al
gern. vergadering van het N ed. Too
nee1verbond 9 Dec . . j.t. Wij wekken 
onze leden die de vergadering bijwoon
den op, aanrnerkingen, die zij mochten 
hebben, niet achter te houden - ten 
einde ons in staat te stellen, een vol
ledige verbetering te laten volgen. 

Redacti e. 
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HEYERMANS' TOONEELAANTEEKE-
NINGEN * * * * * 4: 

1. 
De heer Herrn. Heyermans Jr. heeft in De XXe 

Eeuw zijn aanteekeningen voortgezet en als middel 
om ans tooneel uit zijn verval op te heffen en 
de klove te overbruggen, die het in zijn tegen
woordigen aehterstand seheidt van het publiek van 
geletterden en besehaafden, van het intelleet kort
om, de aanstelling aan onze schouwburgen aan
bevolen van dramaturgen. Dit op het voetspoor 
vande theaters in Duitsehland. 

Het artikel is belangwekkend, allaten de daarin 
voorkomende opmerkingen en raadgevingen ruimte 
voor tegenspraak of tegenbesehouwing. Juist 
daarom. Ons tooneel is in onze aan kunst en 
lette ren gewijde tijdschriften te zelden onderwerp 
van ernstige beschouwing, dan dat de versehijning 
van een artikel als dit van onzen meest gespeelden 
. en meest gevierden tooneelsehrijver - ook buiten 
ons"beperkt taalgebied - niet een welkomst
betuiging zou verdienen. En als het discussie 
uitlokt, des te beter, omdat dan blijkt, dat het 
tooneel hier toeh niet op zoo onvruehtbaren bodem 
rust, dat het zaad van welmeenende besehouwing 
er zeUs geen wortel in zou kunnen sehieten. 

In elk geval ligt het op onzen weg - als redactie 
van het ten on zent eenige tijdschrift aan"tooneel" 
gewijd - aan bedoeld artikel, meer d~n vluchtige 
aandaeht te schenken. __ 

De heer Heyermans dan stelt als karakteristiek 
van onze hedendaagsehe tooneelonderneming voor
op, dat "de theater-kas er dictator iso Alleen zij. 
Aan het hoofd dertooneelondernemingen in Holland, 
hebben zieh sinds lengten van tijden zoogenaamd 
crvaren lieclen bevonden, wier innigste, begrijpe-

ABONNEMENTSPRIJS va OR NIET-LEDEN VAN HET VERBaND 

f 2.50 PER JAARGANG VAN 19 NUMMERS. FRANCO PER POST. 

VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERB BUlTENLAND r 2.90. 

lijkste zorg daarin bestond, om door de door hen 
geengageerden te betalen. Bij de pogzng om winst 
te behalen, bleef het Want het bedrijf stotterde 
voortdurende in zulk eene speeulatieve wissel
valligheid, dat iedere winst-neming tot reserve 
voor den dag van morgen, die over afgronden 
kon gaan, moet dienen. Er is bijna geen tak van 
kunst aan te wijzen, waar het dadelijk-nijpend 
verband tot de bestaansvoorwaarden zieh zoo zeer 
openbaart, als bij 't dobberend geworstel· van 'n 
theater-ondernemer." 

Niemand zal de iuistheid dezer kenschets kunnen 
ontkeunen. Zij heeft waarde, omdai ziJ vasts~elt, 
dat het lage peil, als waarop volgens schrijver ons 
tooneel zieh bevindt, niet zijn verklaring vindt in 
een de eisehen der kunst verloöchenend wznst
bejag der theaterondernemers. Dit neemt niet weg, 
dat de schrijver een peilverhooging der schouw
burgvertooningen - in verhouding tot het berdk
bare - mogelijk acht. En zij 't dan ook, dat de 
aan het hoofd onzer tooneelgezeIschappen geen 
ondernemers zieh bevinden, die door een op winst
bejag tuk zijnde exploitatie, bet tooneellaag houden 

nochtans blijken zij de eigen schappen , de 
talenten, de ontwikkeling te missen, onmisbaar om 
het te verheffeu tot een, aan het in de massa, 
sinds vijfentwintig jaar kraehtig ontwakend kunst
verlangen tegemoetkomend, instituut. "Zonder 
onderseheid bevinden zieh aan het stuur onzer 
theaterondernemingen menschen, naastde ont
waakte litteratuur. Bekwaamheid, absolute vak
kennis, letter kundige studie, in een woord de 
doorkneedheid voor een zoo innerlijk-moeilijke 
zaak als de boetseering eener verbeeldingswereld, 
zijn bijzaak. En let nu eens op: hoeveel er te 
weten en vooral te doorvoclen valt van de eigen 
oude en nieuwe letterkunde, hoe veel zin voor 
kleur, geluid, teere en zware tinten, architectonisch 
begrip en gebaar er noodig, hoe indrukwekkend 
de rei der klassieke en buitenlandsehe dichters is, 
hoe veel smaak eu toewijding zieh noodzakelen 
voor het geweldig-geeompliceerd interieur, met z'n 
technische eisehen, dat we in het theater aan
schouwen - en ge zult iets van pijnl~ike schrijning 
ondergaal1, wanneer ge in uw werkkarner de 
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kwaliteiten van de uitverkorenen, die tM.ns te 
beweren hebben, ontleedt. Ik wensch met deze 
beschouwing niemand te kwetsen, maar alleen 
generaliseerend bereikt men niets. De treurige 
waarheid, dat we geen vertrouwens-directie kunnen 
aanwijzen, dat er niet een in Holland staat, in 
wien we gelooven, niet een onvoorwaardelijk
onderlegd man, wagen we niet op zachtzinnige 
wijze uittespreken. Laten we de bekende gegevens 
van de gezelschappen, waar nooit frisch bloed 
binnenstroomt, om belanghebbende speiers of 
speelsters niet in hun (haar) rollen te benadeelen, 
ter zijde - verwaarloozen we in 't algemeen 't 
gewroet en gepeuter, dat menig "ensemble" onder
mijnt - negeeren we in een woord 't gros der 
kleinere gegevens, dan rest het principaal bezwaar: 
het gemis van den dramaturg." 

Dit is, dunkt ons, de verdienste van de be
schouwing des heeren Heyermans, dat zij tot een 
conclusie komt: de dramaturg ontbreekt! De 
schrijver vestigt dan onzen blik op Duitschland, 
waar iedere theater-directie van beteekenis te 
Berlijn, Hannover, München, Dresden, etc. "zich 
de luxe veroorlooft van 'n goed-betaald mede
werker, die bepaalde uren van den dag in luie 
lezing doorbrengt, 'n soort verantwoordelijk minister, 
zonder wiens paragraaf niets opgevoerd wordt. 

"En hoe gaat het hier? De een of andere directeur 
bij de gratie der duiten of machts-positie, maar 
die al meer dan genoeg te doen heeft door ad
ministratieve zorgen, correspondentie met de 
provincie enz. treedt als' kemder, schifter der aan
geboden of niet aangeboden stukken op.· Omdat 
hij geen kennis, tijd of lust heeft, om zich door 
de litteraire rijstebrei van vandaag en gister heen 
te werken, vergenoegt hij zich voor het geval dat 
hij ~jverig is, met het bijhouden der in het buiten
land verschijnende vakbladen, die van het succes 
of den val van 'n nieuw stuk verhaien .. Of wel, 
hij laat 'n product afkomen, dat door den een of 
anderen vriend ergens gezien iso De beste directeur 
van ons land, heeft in wezen met den jachthond 
gemeen, die verre .. struiken hoort beritslen. Elk 
frisch buitenlandsch gerucht - hoe onfrisch van 
oorzaak - trekt de aandacht, baart Zondagsjagers. 
'n Theaterkas in Berlijn of Parijs, waarvan de 
gespektheid over de grenzen 'n nimbus krijgt, 
geeft hier vochtiger oogen dan de geestelijke ge
boorte van iets goeds. .. Duitschland schijnt zich 
in harmonie met den smaak en de verlangens van 
het daar hoogst-staand publiek te bevinden. Zij, 
die er hun leven trachten te ver-schoonen, door 
wat de tijd in kunst kan, houden met de tooneel
matige vertooningen door de kunstzinnige voogdf/
schap der dramaturgen, voeling ... 

"Het blijft mijne innige overtuiging, dat we met 
ons tooneelwezen verbaggeren, diepst-gescheiden 
van 't beter publiek, tot elke onderneming van 
beteekenis, zich den broodnoodigen dramaturg 
verschaft. Er zijn voldoende namen van geletterden 
of auteurs te noemen, die 60k door hun relaties met 
andere kunstenaars, een schijnbaar-onmogelijken 
ommekeer in de verhouding van theater met 
Holland' s intellect zouden veroorzaken." Voorloopig 
besluiten wij hiermede onze citaten uit het artikel 

van den heer Heyermans om ons daarop eenige 
aanteekeningen te veroorloven. Op den voorgrond 
sta, dat wij het in 't algemeen eens zijn, dat 
het opnemen in het theater-verband van ge
letterden of auteurs, in 't algemeen van menschen 
van beschaafden kunstsmaak, kennis en gevoel 
voor litteratuur, de betrekking van het tooneel 
tot het intellectueel deel van het publiek zou 
kunnen versterken. Maar het heeft ons teleur
gesteId, dat de heer Heyermans omtrent dit punt 
- de aanstelling van dramaturgen - niet uit 
algemeenheden is kunnen treden. Want hier geldt 
vooral, wat hij eenige bladzijden vooraf verzekerde : 
"alleen generaliseerend, bereikt men niets." Het 
keuren van dramatischen arbeid, met hei oog op 
zijne geschiktheid tot vertooning, vereischt zeer 
bijzondere talenten - die aan het bezit van alge
meen litterair jnzicht, van algemeen artistieken 
smaak, geenszins per se verbonden zijn. J n deo 
verste verte niet. Zij zijn onmisbaar, goed - maar 
zeer wel bestaanbaar, worden in de allermeeste 
gevallen aangetroffen, juist gescheiden van wat 
een dramaturg in zijn hoedanigheid van raadgever 
bij de samenstelling van het repertoire voor een 
directie tot een wezenlijke hulp kan maken. 
Ik wil daarlaten, dat alle dramaturgen, die aan 
Duitsche theaters verbonden zijn, niet hebben 
kunnen verhinderen, dat Oscar Blumenthai met 
zijn Bonte Os, dat in 't algemeen de litterair minst 
beteekenende stukken, het repertoire, ook van de 
eerste-rangstheaters van dat land beheerschen en dat 
men zich dus ten aanzien van den invloed van drama
turgen op de verheffing van het tooneel tot een voor 
het beste deel van het publiek onmisbaar kunstinsti
tuut, niet aan te groote illusies moet overgeven. Maar 
in elk geval zou de heer Heyermans ons toch een 
heelen stap nader tot den vrede hebben gebracht, 
als hij wat meer beslister ware geweest in de aan
wijzing der namen van geletterden of auteurs, in 
wie hij gelooft, dat de talenten, zij 't dan sluimeren, 
die hen voor het ambt van dramaturg aan onze 
ondernemingen, van nut zouden maken. Ons dunkt 
waar inderdaad roeping is - en roeping is hier zoo 
niet al -, dan toch veelbeheerschend - zal zij zich 
verraden en zij zou zich hebben verraden, indien 
zij aanwezig ware! M. a. W. ons tooneel zou 
dramaturgen bezitten, als men ze kon aanwijzen, 
gelijk ook directeuren naar het hart van den heer 
Heyermans en naar het onze, en.... regis
seurs van beteekenis, van zulk een beteekenis en 
ge zag, dat zij door hun invloed, ook door hunne 
karaktereigenschappen, het tooneel, waaraan zij 
zijn verbonden, inderdaad zouden weten te stem
pelen tot een "Nationalangelegenheit, den Gebil
desten wichtig" - gelijk Immermann als ideaal 
voor den geest stond. 

Aan het Hollandsch tooneel zouden in den 
dramaturg c':l.pacIteIten zijn te verlangen zoo 
buitengewoon, als de heer Heyermans blijkens 
den werkkring, dien hij hun aan Duitsche theaters 
toedicht, bezwaarlijk zal vermogen aantewijzen. 
Want het "bepaalde uren van den dag in luie 
lezing doorbrengen, als 'n soort van verant
woordelijk. minister, zonder wiens paragraaf niets 
opgevoerd wordt" - schijnt mij toe, voor Hol-
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land, wel het minste te zijn, dat van een 
dramaturg ware te verlangen. Reden waarom ik 
geloof, dat waar de positie van dramaturg aan 
een Hollandseh theater veel moeilijker zou zijn, 
dan aan een Duitseh, werkelijk gesehikte personen 
voor het ambt in ons land niet bij de vleet zijn 
te vinden. 

W AAROM WIJ ZOO MOEILIJK GOEDE 
REGISSEURS KUNNEN 

HEBBEN. 
Oe titel bedoelt volstrekt geen hatelijkheid jegens 

onze tegenwoordig in functie zijnde regisseurs. Ik 
geloof zelfs, dat oe meest gerenommeerde regis
seur uit Duitsehland hun werk niet zou kunnen 
verbeteren. Ze zouden - er de onmogelijkheid 
van inziende feestelijk bedanken om het 
zelfs maar te beproeven. Met een z66 wisselend 
repertoire en een aldoor ambulant-zijn van het 
tooneelgezelsehap, is een regisseur, die ook maar 
benaderen wilde de ideale eisehen, aan de uitoefening 
van het ambt te stellen, onbestaanbaar en diegenen, 
welke door hun aanleg er toe zouden zijn aan
gewezen , in hun yak den hoogsten sport te be
reiken, moeten bij ons onderweg blijven steken, 
omdat de uitoefening van het bedrijf, hunne gaven 
niet tot volle ontwikkeling kan laten komen. Want 
moge hem zelf nog de noodige rust zijn gegund 
om zieh voor zijn taak - de inseeneering "an 
een nieuw werk, het doordringen in de beteekenis 
van het stuk en in e lk karakter afzonderIijk, met 
het oog op een juiste rolverdeeling - voor te 
bereiden , zoodat het drama vleesch is geworden 
voor zijn geest en hij de acteurs en actriees kunne 
leiden in de riehting eener juiste verpersoonlijking 
der door hen voortestellen figuren - dan moet 
hij althans wat dit laatste betreft er zieh met den 
fransehen slag af maken - omdat hem de repe
tities te krap worden toegemeten en de speIende 
personen , die om den anderen dag tussehen de 
wielen zitten, van Ensehede naar Breda, van 
Alkmaar naar Ärnhem, den tijd niet hebben hunne 
rollenstudie ernstig genoeg optevatten en de uit
tebeelden karakters in zieh te doen groeien en 
tot levensrijpheid te doen komen. 

Wij hebben 't zelf meermalen gevraagd: hoe 
het komt, dat ons tooneel in zulk een mate mis
deeld is van regisc:eurs met autoriteit en waarom 
men aan de opleiding van regisseurs zieh niet laat 
gelegen leggen, door personen van aanleg en 
roeping naar het buitenland te sturen om zieh daar 
te doen vormen aan voorname theaters. 

Maar wat zou het baten, zoo lang hun later in 
het eigen land, niet een werkkring kan worden 
verzekerd, waarin zij eer kunnen bewijzen met 
hunne bete re opleiding? 

Wat onder de tegenwoordige omstandigheden 
onze regisseurs praesteeren, verdient over het ge
heel genomen, huldiging. Al wat voor het tegell
woordige in de macht hunner beslissing staat, 
valt vaak te roemen: de uiterlijke kant der kunst: 
de regeling van de beweging op het tooneel, de 
stoffeering der vertrekken. Maar tot het bereiken 

van een moOl In elkaar sluitend, geserreerd sa
menspel, van een in toon houden van ieders speI 
met dat der anderen, daartoe missen zij middelen 
en tijdsgelegenheid. En alleen, waar men - gelijk 
bij de Ned. Tooneelvereeniging - met een betrek
kelijk klein gezelschap heeft te doen, waarin een
heid van willen steun yindt in eenheid van belang, 
wordt ook in deze naar het betere met suce~s 
gestreefd. 

TE HOOG VLIEGENDE IDEALEN. * • 
Onlangs is te Weimar bij Hermann Böhlairs 

Naehf., een gesehrift versehenen: "Das Weimarsehe 
Hoftheater als Nationalbühne für die deutsche 
Jugend, eine Denkschrift von Ad. Barte\s." De 
lezer, de Hollandsche lezer, zal gelijk altoos, wan
neer hij Duitsehe beschouwingen onder de oogeu 
krijgt over theatertoestanden aldaar, getroffen 
worden door den toon van onvoldaanheid, die uit 
die besehouwingen klinkt. Al dadelijk, op bijna 
de eerste bladzijde van bovengenoemd geschrift 
wordt verklaard: " ons tooneel van tegenwoordig, 
kan men in het algemeen zeggen, is een affaire 
als elke andere: de kas bepaalt het speelplan ("de 
theaterkas is dictator" - zooals de heer Heyer
mans Jr. zeggen zou) en da ar onze tijd v66r alles 
het sensationeele eiseht, speIen ook de geld in
brengende sensatie-stukken op dat plan de eerste, 
viooI. In de eerste helft der negentiende eeuw, 
waren de , leidende theaters alle hofsehouwburgen, 
d~or partieulieren gedreven sehouwburgonder
n~mingen waren er bijna niet, waartegeh9ver l>tqnd 
eenveel belangrijker getal reizende troepen. Deze 
laatste zijn echter zeer verminderd, sinds in de 
tweede helft der eeuw. naast de hofsehouwburgen, 
particuliere ondernemingen zieh hebben gevestigd -
onder welke eategorie men ook de meeste stad
theaters kan rangsehikken . Een verheffing der 
tooneelkunst, zoo als men van de vrije mededinging 
in het eerst verwachtte, is van den wedijver tus
sehen hof- en partieulier tooneel, niet de vrueht 
geweest. Over 't geheel kan men zeggen, is het 
lood om oud ijzer - of men een hoftheater nader 
beschouwt of een particulieren schouwburg: leiding, 
troep, stukken - alles is zoowat eender. De 
waarheid is dan ook, dat de vrijheid van mede
dinging eer verlagend dan verhoogend heeft ge
werkt. Oe particuliere theaters, die voor alles te 
zorgen hadden, dat de rekening sloot, riehtten 
hun repertoire natuurlijk in de eerste plaats z66 
in, dat de zaak financieel marcheerde - met het 
gevolg, dat het hoftheater om niet voor stoelen 
en banke·n te moeten speien, ook zijn repertoire 
moest brengen op het niveau van de massa, die 
naar de komedie gaat om zich te laten diverteeren 
en dus licht te verteren kost verlangt. . 

Oe sehrijver zet den tegenwoordigen staat van 
het Duitsehe tooneel nader uiteen en komt in een 
slothoofdstuk: "Het Weimarsehe hoftheater als 
nationaal tooneel voor de duitsehe jeugd" - tot 
zijn eigenlijke bedoeling. Hij rieht daarvoor het 
oog op Weimar, omdat al moge in de Iaatste 
jaren de uiterlijk brillanter opera-kunst hetover
wicht hebben gekregen .. op het tooneel, te Weimar 
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toch de tradities van Goethe en Schiller niet 
gansch iijn vervaagd. Weimar vertegenwoordigt 
nog altoos iets in de litteratuurgeschiedenis, de 
naam alleen wekt reeds eerbied ~ Weimar schijnt 
den schrijver de aangewezen plaats, waar hetgeen 
hem voor den geest zweeft, het best verwezenlijkt 
kan worden. Dit nader uiteenzettende, stelt hij 
als uitgangspunt, dat wie de jeugd heeft, ook de 
toekomst beheerscht. "Wie de jeugd op den 
rechten weg leidt, verzekert de toekomst zijns 
volks. Doet gij, vaders van opkomende knapen, 
wel alles, wat gij vermoogt, om hun bestaan van 
datgene te doordringen, dat er de ziel in moet 
brengen? Ik wil het woord "ideaal" - omdat 
het voor de meesten niet veel meer beteekent, 
dan een waan, waar alleen gekken de hanJ naar 
uitstrekken - liefst niet bezigen. Maar dit zijn 
wij toch wel eens, dat een mensch bij brood alleen 
niet leven kan ... " en de schrijver zoekt zijn 
lezers dan te üvertuigen, welk een invloed er kan 
uitgaan van het tooneel, tot vorming van het 
nationaal gevoel, tot versterking van de aan
hankelijkheid aan het vaderland, tot ontwikkeling 
van hetgeloof en vertrouwen in de eigen kracht, 
als deel van de kracht der natie zelve, gelijk zij 
verduizendvoud en nog eens verduizendvoud wordt, 
door eenheid van geloof in en liefde en eerbied 
voor de gewrochten der nationale dichters! Daarna 
teekent hij het beeld van den al te vreugde
loozen (?) schooltijd onzer zODen, het aanhoudend 
blokken, dat meer en meer eisch wordt om in 
den strijd der mededinging zieh de overwinning 

,te verzeker.en,. ,eu hij ziet in, een jaarlijksche 
"Festspielfahrt" een der middelen om in de Duitse-he 
jeugd den geest levendig te houden of er in te 
wekken zin voor kunst, poezie. 

"Zonder aan wonderen te gelooven, weet ik"
schrijft de heer Bartels - "wat groote indrukken 
in jonge zielen voor diepe sporen plegen achter 
te laten. De bedoeling, is niet de jongens te ont
haIen op gewoon tooneelvermaak, maar om hen te 
vergasten op een samenhangende reeks opvoeringen 
van nationale beteekenis. De reis zelve naar 
Weimar, dat zulk een bijzondere plaats inneemt 
in de Duitsche cultuurgeschiedenis, zal reeds op 
de vorming van, beteekenenden invloed iijn. En 
verbeeld u nu dat daarheen jaarlijks in de vacantie 
de duitsche jeugd der hoogere klassen onzer 
scholen opgaat, ter bijwoning van met buiten
gewone zorg ingerichte opvoeringen van de klas
sieken, waaronder die groote trilogieen: Schillers 
Wallenstein, Grillparzers "Goldenes Vlies" en 
Hebbels "Nibelungen" eene eereplaats zijn toe
gedacht :....- mag men daarvan zich niet een invloed 
beloven op de jonge gemoederen, van verreikende 
beteekenis? De schrijver geeft eenige proeven 
van samenstelling der reeksen stukken, die teIken 
jare, achtereenvolgens tot opvoering Züuden zijn 
te brengen; stukken van Goethe, Schiller, Lessing, 
Kleist, ook van Shakespeare, Calderon, zelfs 
Moliere - en verstrekt ten slotte een berekening van 
de kosten. ledere week 6 voorstellingen, geeft 
36 te zamen. De ruimte in het nieuwe hoftheater 
op 1200 plaatsen stellende, denkt hij op rooo 
daarvan voor de Duitsche jeugd beslag te leggen --

zoodat 6000 knapen van de "Festspiele" zouden 
kunnen profiteeren. De kosten per voorstelling 
zijn hem op r600 M. voorgerekend. Er moet dus 
op een ontvangst van rond 60000 M. gerekend 
kunnen worden. De schoolkaarten zouden derhalve 
voor elken cyclus van 6 voorstellingen, op ro M. 
per persoon zijn te stellen. Voorts wordt een 
plan opgezet ter voorziening in logies enz. der 
rooo jongens, in tenten en barakken, althans met 
zoo weinig mogelijk kosten, zoodat het verblijf, 
alles en alles, te Weimar op niet meer zou te staan 
komen dan 2 _M. per dag, waarbij dan nog komen 
de reiskosten. Met een enthousiasten oproep tot 
het Duitsche volk om zijn plan te steunen, opdat 
ook onbemiddelde jongens niet behoeven te worden 
uitgesloten en er een in elk geval noodig geoor
deeld waarborgfonds te zamen wordt gebracht, 
besluit de schrijver zijn brochure, die een scherpe 
critiek heeft uitgelokt in de Vossische Zeitung 
van 13 Januari jl. Daaruit blijkt, dat de heer 
Barteis in de laatstgehouden jaarvergadering der 
Goethe-Gesellschaft (Goethe-Tag) te Weimar, zijn 
plan met veel vuur heeft 'aanbevolen in den 
steun der Gesellschaft - maar er niet veel sym
pathie voor heeft gevonden. De schrijver in de 
Vossische bestrijdt het met groote overtuiging. 
Hij laat da ar de hygienische en andere bezwaren, 
als de behuizing in barakken eener uit alle wind
streken te Weimar samenkornende jongensmassa, 
verbonden. Maar hoe moet de ervaren schoolman, 
de paedagoog oordeelen? Kan deze in ernst ge
looven, dat serien van lOOO knapen, elkaar zes 
maal, opvolgende eu voor het eerstontmoetende 
in een kleine stad als Weimar, werkelijk in de 
rechte stemming zullen zijn te houden, die de 
opneming in geest en gemoed, van klassieke kunst
werken vordert, dat zij de rust, de ingetogenheid 
zullen toonen, zonder welke een zieh vereenzelvigen 
met de gedachtenwereid, waarin Schillers Wallen
stein, Hebbels Nibelungen, Grillparzers Goldenes 
Vlies, hen moeten verplaatsten? Maar gesteid de 
mogelijkheid, dat de jongens hunne in jongens
streken en jongensliefhebberijen zich afspiegelende 
jongensidealen, voor een week aan den kapstok 
hangen en zich bekeeren voor de idealen, waaruit 
onze klassieke dichtwerken zijn opgebloeid en in 
vrome aandacht zes avonden achtereen neerzitten 
enz. enz., zal daardoor dan een winst verworven 
zijn, die het streven van Barteis waardig maakt 
te worden gesteund ? 

Neen. 'Het is in strijd met alle gezonde be
grippen, lOOO jongens tot een Weimar-congres 
samen te roepen, om ze daar een week lang volgens 
een vast programma, met kunst vol te stoppen~· 
Hen overdag rond te leiden in de musea en langs 
de gedenkwaardigheden in het Thtirings Atheen, 
het Goethe-huis, Liszt-museum enz. en ze dan 
's avonds tot aandacht te nopen voor de voorstelling 
van een klassiek drama. En in hen daarbij het 
gevoel te wekken, dat zij het publiek par ex-cel
lence zijn, te welks eere die voorstellingen zijn 
ingericht! Men kan zich gereedelijk voorstellen, 
wat daarvan h~t gevolg moet zijn. Het gestel der 
werkelijk ontvankelijken en gevoeligen, zal spoedig 
overspannen worden, zij zullen door de elkaar 
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verdringende' sterke indrukken, zieh eengeestelijke 
indigestie op den hals haIen, die de aldus door
gebrachte vacantie voor hen tot een kwaad, in 
plaats van tot zege zal maken. De ijdelen - en 
hoe licht worden kinderen pedant - zullen nog 
vroeger, dan onder normale omstandigheden, over 
het· theater leeren kakelen, over de' opvatting van 
meneer X en mejuffrouw Y den staf ga an breken 
en zieh aanstellen als wijze heertjes, wier jongens
geest als met gloeiende ijzers in de krul gezet 
iso De schrijver is er niet voor, alle theaterbezoe~ 
aan knapen per se te verbieden - maar van 
meening, dat men er voorzichtig mee zijn en het 
niet te vroeg tot een integreerend deel van hun 
jonge leven maken moet. 

Wij zijn het zeer met hem eens. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK * * * * 

Twee oorspronkelijke stukken kwamen onze aan
dacht vragen. Beide zijn zij het werk van jeugdige 
vrouwelijke auteurs: "Het vVeerzien" door Top 
Na e ff, door de schrijfster gequalificeerd als "een 
dramatisch tooneel", en ,,1<u.nstHevende Damt!s", 
blijspel in 4 bedrijven door Co rn e li e N oord wal. 

"Het TIVeerzz'en" is een goed geschreven schets, 
nagenoeg alleen bestaande in een samenspraak 
tusschen twee dienstboden, een oude keukenmeid 
en een jongen huisknecht, wier meester, een op 
een dorp alleen wonend heer, juist is overleden. 

Het gesprek wordt gevoerd met gedempte 
stemmen, in de vestibule van het huis, in het 
duister der gesloten luiken, bij het licht van een 
kaars. De dienstboden verwachten den dokter, 
den notaris en - misschien ook de eenige dochter 
van den overledene, om wie in de laatste dagen 
herhaaldelijk is getelegrafeerd, doch die nog niet 
is gekomen. Negen jaar geleden is zij vertrokken 
- en later gehuwd == met een man, die om haar 
zijn gezin heeft verlaten en van zijn vrouw is ge
scheiden. Als de dochter eindelijk komt, opge
houden door vertraagde reisgelegenheid, is het te 
laat. Haar vader is dood en zij ziet hem dus niet 
weer. 
. Wij komen door den dialoog tusschen de 
dienstboden verder omtrent vader en dochter te 
weten, dat de dochter na den dood van haar 
moeder, die zij reeds op zeer jeugdige leeftijd 
verloor, een "eenzelvige jeugd" heeft gehad, dat 
zij soms was "een kat" en op andere tijden ,.aan
halig en vleemig" en dat de vader na haar vertrek 
in afzondering levend, hoewel zonder vergiffenis 
te schenken, steeds haar terugkomst heeft verbeid. 
Met weinig lijnen is de situatie geteekend, met 
name voor zoover den vader betreft. Wij voelen 
mee met hem, in zijn eenzaamheid, welke slechts 
eens per week werd onderbroken door het bezoek 
van een vriendinnetje, Marietje van den dokter, 
die W oensdagmiddags met hem kwam schaken, 
en wier komst door hem steeds met verlangen 
werd te gemoet gezien, als zag hij in haar zijn 
verloren kind. 

Maar wat m. i. het knapst en - hoewel mis-

schien ongewild -- het belangrijkst is gebleven 
in het werk van Top Naeff, is de teekening van 
de karakters der beide dienstboden. Deze vormen 
contrasten. 

De oude meid, die vijfentwintig jaar in dezen 
dienst heeft doorgebracht, was getuige van het 
lijden van haar heer, negen jaren lang; haar is 
het gedrag van de freule, die er-van-door ging 
met den man van een ander, steeds een gruwel 
geweest en gebleven. Voor het oogenblik worden 
haar gedachten echter voor alles bezig gehouden 
door dingen van meer practischen aard, de mate
rieele gevolgen van het sterfgeval: de vormelijke 
eisehen, die een deftig sterfhuis en een dito be
grafenis stellen, en voorts den vermoedelijken 
inhoud van het testament, en meer in het bijzonder 
de vraag, of en hoe meneer haar heeIt bedacht. 

De knecht geeft blijk van een fijner besnaard 
gemoed. Hij voelt het tragische van een doode, 
die niemand achterlaat om hem te beweenen, van 
bloemen en kaartjes, gericht aan een sterfhuis
een huzs. Hij schijnt er niet over te denken of 
de dood van zijn meester, dien hij weliswaar 
slechts enkele jaren diende, hem een extra-tje 
zal brengen, en het doet hem blijkbaar goed, 
dat hij aan de dochter althans dezen troost kan 
geven, dat haar vader ook met haar niet onver
zoend is heengegaan. 

De oude meid daarentegen blijft denken aan 
de straf. \Vanneer zij door den kier van de deur 
de dochter bij het lijk van den vader ziet staan, 
en zij ontwaart dat de oogen van den doode zijn 
opengegaan, zegt zij "Hij kijkt haar aan met 
groote oogen, dat is haar straf". 

Voor de dochter voelen wij het minst. Wij 
weten van haar en van de drijfveeren, die haar 
deden handelen zooals zij- deed, uit den dialoog 
der dienstboden te weinig. En wat wij vernemen uit 
haar eigen mond, verwijtende woorden aan het 
adres van haar vader, die door haar onverzoenlijk 
en hard wordt genoemd, omdat hij haar stelde 
voor de keuze tusschen hem en haar man, maakt 
haar voor 'on5 niet sympathiek. 

Zoo komt het, dat het weerzien - of beter 
het gemankeerde weerzien - dat, afgaande op 
den door de schrijfster gekozen titel, het motief 
van haar. werk zou moeten zijn, ons weinig of 
geen belang inboezemt. 

Misschien echter is de schrijfster alleen maar niet 
gelukkig geweest in het vinden van een passenden 
titel, en dan mogen wij haar niet te hard vallen, 
dat haar werk beneden zekere, door den titel 
gewekte, verwachtingen is gebleven. 

Maar misschien ook heeft zij meer gewild dan 
zij heeft bereikt. En dat in die richting werd 
gezocht, bleek mij uit wat ik opving in de koffie
karner. Ik hoorde daar de opmerking maken, dat 
"Het \Veerzien" deed denken aan "een ding van 
Maeterlinck(blijkbaar werd bedoeld "l'Intruse") maar 
zonder het symbolieke en mystieke". Nu lijkt mij 
dit vrij wel absolute onzin, reeds daarom, dat 
"l'Intruse" van Maeterlinck zonder het symbolieke 
en mystieke is als een goud-tientje zonder goud, 
of een beeldengalerij zonder beelden, d. i. een 
leege ruimte, waaraan past een bordje: "Te Huur". 
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Ik denk dan ook voor het naast, dat deze koffie
kamer-vergelij ker zieh tot zij n vergelijking heeft 
laten verlokken eenvoudig door wat "kunst in 
donker": de gesloten blinden , de eenzaam brandende 
kaars en de gedempte stemmen in "Het weerzien". 

Nu gaat het niet aan de sehrijfster ter verant
woording te roepen naar aanleiding van een op
merking gemaakt door een passant, dat spi"eekt van 
zelf. Maar laat ons nu voor een oogenblik eens aan
nemen; dat hij, die de opmerking maakte, gelijk had, 
voor zoover hem, om de boven aangegeven reden, 
dat dan mogelijk zou zijn geweest, d .i., dat de 
sehrijfster voor · den g eest had gezweefd iets als 
"l'Intruse". Welnu, als dit zoo ware, dan zouden 
haar pogingen ten eenemale zijn mislukt. 

De vergelijker zelf heeft eigenlijk het antwoord 
reeds gegeven door zijn : "zonder het symbolieke 
en mystieke". Immers "Het weerzien" doet niet 
als ,,l'Intruse" huiveren door het geheimzinnige, 
het ontastbare, het onbestemde en onbekende. 
In .,Het weerzien" waart dc Dood niet rond 
geheimzinnig, maar daarin is er hecl gewoon 
iemand dood, een meneer, die een dochter had, 
die er-van-door-ging met den man van een ander 
enz. - alles concreet; daarin is sleehts sprake van 
grafkransen, kaartjes , telegrammen en legaten, 
allemaal tastbare, reeele dingen. 

Maar ik herhaal het: niet ik dicht de schrijfster 
van "Het weerzien" toe de bedoeling iets in den 
trant van "I'Intruse" te hebben willen geven. 

Ik erken cvenwel gaarne, dat zij er volkomen 
in is geslaagd te leveren een goede schets, in 
dialoog-vorm, waarin in enkele tinten is aan
gegeven de boven omsehreven situatie, en althans 
twee van de drie ten tooneele versehijnende per- . 
sonen zuiver omlijnd zijn geteekend. 

Op den dialoog zeH heb ik slechts deze aan
merking, dat de heer~knecht zieh soms bedient 
van woorden en vergelijkingen, die passen in den 
mond van mevr. Top Naeff zeH, doch die in den 
zijnen te literair klinken. 

Dit laatste maakt het voor den acteur, die den 
knecht speelt, hier en daar moeilijk om in den 
passenden toon te blijven. 

Dit bleek bij de opvoering door de "Neder
landsehe Tooneelvereeniging", welk gezelschap 
onlangs voor het eerst "Het weerzien" ten too
neele bracht. 

De rollen van de meid en den knecht - voor
zeker niet het moeilijkste werk, dat de betreffende 
artisten in hun carriere te doen hebben gekregen 
-- zijn bij mevr. De Bo~r- Van Ri.ik en den heer 
Musch in uitstekende handen. 

Aan de derde rol, die van de dochter, heeft 
mevr. Van der florst een ondankbare taak. 

Regie en dccor zijn, zooals wij bij de "Tooneel
vereeniging" gewoon zijn, wel verzorgd. 

Het andere oorspronkelijke stuk, waarvan wij 
hebben te gewagen , " Kunstlt'evende Dames" , zal, 
dunkt mij, ook als welgelukt werk moeten worden 
erkend, mits men het in het juiste licht beschouwe 
en daaraan niet aanlegge een maatstaf, waarmede 
het niet behoort te worden gemeten. 

Laat ik dan maar dadelijk zeggen, dat .,Kunst-

lievende Dames" is een blijspel, dat verder staat 
van de comedie de moeurs dan van den Posse, 
ja dat het zeer dicht nadert tot laatstgenoemd 
genre, dat jaren lang aan velen groot vcrmaak 
heeft geschonken - en thans van tijd tot tijd nog 
schenkt. 

De voornaamste - zeker niet geringe - ver
dienste, van het stuk van mejuffr. Noordwal is, 
dat het is amusant. En die eigenschap heeft het te 
danken in de eerste plaats aan den gelukkigen clou, 
dien de schrijfster voor haar stuk heeft gevonden: 
de mallootigheid van aan Kuuunst doende dames, 
of liever de mallootigheid van dame!', van wier 
mallootigheid het aan kunst doen een der symp
tomen iso 

Hoewel er in het stuk een heele bocl meer is 
- het is overvol - is het geschiedenisje spoedig 
verteld. Mr. Robbert Smeets, advocaat in Indie, 
heeft eenige romans geschreven - moderne, van 
het soort waaraan dames smullen - en geldt mits
dien als een gevierd letterkundige. In Indie is 4ijn 
vrouw van hem weggeloopen, omdat hij zieh in 
ieder opzicht onmogelijk aanstelde. Naar Europa 
teruggekeerd om zijn vrouw te zoeken , vindt hij 
haar aanstonds terug in den Haag, onder haar 
eigen naam, als een getrapte gezelsehapsjuffrouw, 
in een milieu van dames, die den schrijver Smeets 
vergoden en zieh met meneer Smeets allergckst 
aanstellen. Het eind is: verzoening van het echt
paar Smeets. 

Vrouwen hebben steeds een open oog voor 
elkaars zwakheden. En Mejuffrouw Noordwal 
heeft haar zusteren zoo in haar zwakke zijde weten 
te treffen, dat het de toeschouwsters zijn , die het 
uitbundigst pleizier hebben . Reeds tweemaal werd 
" Kunstlievende dames" door het "Rotterdamsch 
Tooneelgezelschap", directie Van Eysden, in den 
Paleis-schouwburg, voor een stampvolle zaal met 
grooten bijval, vooral van den kant der dames, 
vertoond. 

Waar wordt gelachen, ziet men niet scherp 
meer, cn heeft men geen oogen voor gebreken 
en technische onhandigheden, denkt men niet na, 
over waasrchijnlijkheid en psychologie. Aan lite
raire nieuwlichterij gaat mej. Cornelie Noordwal 
·zich inmiddels niet te buiten; zij neemt er liever 
een loopje mee - wat vaak wel zoo amusant iso 

Het stuk werd door de Rotterdammers met 
opgewektheid vertoond. Wij zien dit gezelschap 
hier dezen winter, helaas, weinig. En van het
geen wij zelden zien merken wij nu eenmaal des 
te beter de eigenaardigheden op. 

Zoo trok het thans bijzonder mijn aandacht, 
dat bij dit gezelschap de traditie voort leeft in den 
stijl. Wij, Amsterdammers, merken dit :te eer 
op, omdat bij onze gezelschappen de neiging be
staat om alles, wat naar vt'eux Jeu zweemt, als 
uit den booze over boord te werpen 

Sterker sprekend versehil bij wat wij gewoon 
zijn te zien dan bij de Rotterdammers, waren wij 
in de gelegenheid op te merken bij de voorstelling 
van het Engelsehe gezelschap, dat hier dezer dagen 
voorstellingen gaf van "T !te TYalls 0/ 7ert'cho" , 
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van AHred Sutro, een salonstuk vangoede kwali
teit, zonder krachtige tooneeleffecten. 

Wat ons in de eerste plaats traf was met hoe
veel gemak de vertooners zieh als dames en heeren 
bewogen op het tooneel, een gemak van bewegen 
vaak uitkomende juist door het achterwege laten 
van onnoodige bewegingen. Ook in hun wijze van 
zeggen bleven deze Engelsehen natuurlijk voor 
alles Engelsehen, ingehouden, afgemeten sober, 
evenals in hun bewegingen. Maar als het er op 
aan komt, dan weten zij ook kracht te geven, 
z60 dat wat zij doen op pooten staat. 

De dames waren, slank, smaakvol gekleed en 
gracieus in haar bewegingen ondanks haar - aan 
Engelsehen eigen - demarche. Zij wisten te zitten 
e~. te gaan zitten dikwijls op voor ons verrassende 
wlJzen, en op door ons niet verwachte plaatsen, 
bijv. op de randen der meubels. 

Behalve de bekoring van goed, beschaafd 
ensemble-speI had deze voorstelling voor ons de 
attractie van het vreemde, het in menig opzicht 
ongewone. 

Het wederaptreden alhier - na ongeveer tien 
jaar - van EIe 0 n or e Du seals Marguerite 
Gauthier, baarde aan velen teleurstelling. En tot 
die velen behoorden er zoowel die Duse vroeger 
zagen, als die hun verwachtingen alleen op grond 
van de van haar uitgaanden roep hoog hadden 
gespannen. 

Al dadelijk kreeg men den indruk, dat Elenore 
Duse, hoewel belangrijk jonger dan Sarah Bern
hardt en op een leeftijd, waarop andere actrices 
de Dame aux Camelias nog vele jaren met succes 
blijven speIen, de illusie van een jonge vrouwals 
Marguerite Gauthier niet meer zou kunnen geven. 
En ondanks alle trucs, lichte en luchte gewaden, 
afgewend gelaat, tulen sluiers, en het werken met 
lichteffecten, heeft zij op enkele oogenblikken van 
uitzondering na, met name in de eerste drie be
drijven, geen emotie weten te wekken. 

Ik herinner mij als uitzonderingen slechts twee 
momenten. Het eene is het oogenblik, dat Armand 
Duval haar met het geld de beleedigingen in het 
aangezicht zal slingeren. Toen deed Duse iets, 
dat ik nog nimmer voor dezen van een Marguerite 
Gauthier zag, zij maakte een pakkende scene door, 
trachtende Armand te overstemmen, voortdurend 
wanhopig, luide te roepen "Armando!" Haar op
vatting was toen een zuiver realistische. 

De tweede scene, een pendant van de zooeven 
genoemde, was die, waarin Marguerite aan haar 
blijdschap uiting geeft, als Armand is teruggekomen. 
Overigens is Duse's opvatting juist weinig realis
tisch. Zoo misten wij bij haar geheel de ver
schijnselen van haar ziekte, die gew~onlijk worden 
aangegegeven, doch thans blijkbaar bekend werden 
verondersteld. Trouwens den indruk van bekend 
veronderstellen maakte de geheeIe vertooning; 
men liep over alles heen, veel ging onopgemerkt 
voorbij en veel was bij de hier gevolgde zeer 
besnoeide tooneelbewerking reeds weggevallen. 
Aan het souper heerschte geen vroolijkheid; de 
scene aan de speeltafel trak nauwlijks de aandacht 
evenals het schrijven van den brief aan Armand; 

het bezoek van het bruidspaartje aan de stervende 
Margueritt; was gehe el geschrapt enz. Men behoeft 
zich niet eens te herinneren den Armand van 
Da ma la ·......,..denlateren echtgenoot van Sarah 
Bernhardt, die een twintigtal jaren geleden hier 
als haar partner optrad - om den Armand van 
het gezelschap van Duse onbeduidehd te \rinden. 
En voor zoover het geheel betreft, kan men de 
"Dame aux Camelias" beter zien vertoonen door 
het "Nederlandsch Tooneel". 

En de creatie: van Duse zeH?' 
Eigenlijk is het mij niet mogen gelukken in 

haar opvatting een doorgaande lijn te ontdekken. 
Slechts dit staat voor mij vast, dat Duse's 

Marguerite niet is de "Dame aux _ Camelias" van 
Dumas. 

Wat Duse in de plaats daarvan geeft heb ik, 
en met mij iedereen, - d. i. ten minste negentig 
procent van het aanwezige publiek - die het rad 
gespraken Italiaansch geheel onvoorbereid niet of 
onvoldoende kan volgen, niet precies kunnen uit
maken. 

En om Duse te begrijpen zonder het gesproken 
woord geheel te verstaan, daartoe zijn wij te weinig, 
slechts enkele momenten, onder de macht van 
haar speI geweest. 

J. R. 

P.S. Ik verneem, dat de impressario aan de 
critiek verontschuldigingen heeft aangeboden naar 
aanleiding van Eleonore Duse's optreden op den 
eer-sten avond als Marguerite Gauthier. Mevr. 
Duse gevoelde zieh dien avond onwel en onder 
dergelijke omstandigheden moet haar spei steeds 
zeer hebben te lijden. R. 

VERBETERINGEN IN 

het Verslag der buitengewone vergaden'ng van hel 
Nederlandsch Tooneelverbond in December 

):1. te Amsterdam. 

pag. 63 koI. II 23en regel v. o. staat: 
"vakgroep 2" lees: ,. vakgroep a". 

pag. 65 koI. I roen regel v. o. staat: 
"art. 1 7 (thans vijf)" lees: (art. 16 thans 1])". 

pag. 66 koI. I roen regel v. b. te schrappen de 
woorden: "te doen vervallen het bestaande 
art. 32.". 

In hetgeen door den heer Rinse werd ge
zegd (pag. 64 le kol. onderaan) is ietsuitgevallen. 
Daar staat: "Een enkelenkeer kan tlat geen 
kwaad - maar het moet geen regel zijn". Dit 
nu slaat op een door hem gedane mededeeling, 
dat de leerlingen, omdat het grootste deel hunner 
den geheelen Vrijdag nagenoeg geen les hf'eft, 
dien dag besteden aan onder elkander een stuk 
in te studeeren. 
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Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: IVENS & CO., 

Kraepelien & Holm's 
Hoflev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
Rokin 164 b/d Munt. 

Salmiak-Pastilles, 
Mentha-Pastilles, 

of Bloemen-Pastilles. 

FOTO TOESTELLEN 
EENOODJ:OrD:B:EDEN. 

Amsterdam. Nijmegen. Oroningen, Den Haag. 
Brochure "Fotografeeren kan iedereen" op aanyraag. 
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Bij den Uitgever G. SCHREUDERS te Amsterdam is verschenen: 

DRIE TOONEELSPELEN: 
Twee Levenskringen. - Van Hoogten en Vlakten. - Zijn Evenbeeld. 

door I. N. A. (J. A. Simons-Mees.) 
Ingenaaid in een bundel f 2.25. - In Keurband f 2.80. 

Elk stuk afzonderlijk ingenaaid een Gulden. 
- ... _----

OE WERELOBIBLIOTHEEK 
per Nummer: ing-enaaid 20 cents; gecart. 30 cents; gebonden 40 cents. 

No.·4. HENDRlK lBSEN: "Steunpilaren der Maatschappij." 
In Februari zullen verschijnen: 

FRIEDRICH HEBBEL : Maria Magdalena, vertaald door L. LANDRY, met 
portret van den Schrijver. 

SHAKESPEARE: Coriolanus, metrisch vertaald door Dr. EDW. B. KüSTER. 
Het laatste ook in Keuruitgaaf, op hüll. papier, gebonden a een gulden. 

Van Dr. EDWARD B. KüSTER zijn tevens ver5chenen: 

SHAKESPEARE . {"Oe K.oopman van Venetie." 
. AntonJus en Cleopatra. 

In de oorspronkelijke editie 35 cent ingenaaid; 60 cent gecart.; in de keur-editie, op 
Holl. papier een gulden gebonden. 

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. 

Abonneert U op de WERELD·BIBLIOTHEEK. 
Vraagt prospectus bij elken boekhandelaar en bij den Uitgever. 

A. J. PALMBOOM 
Nassaukade 316. 

Les en oefening in de spraakleer 
ten dienste der voordracht. 

Vraag conditien. 

Ab~nn~~rt U ~D "HET TOONEEL", 



VIJF EN DERTIGSTE JAARGANG N° • • i. 3 FEBRUAR! .906 

HET TOONEEL 
ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND 
$- $- $- VERSCHIJNT 's ZATERDAGS OM DE VEERTIEN DAGEN .;J. JI. $

REOACTEUR: H. L. BERCKENHOFF .;J. $- .;J. AOMINISTRATIE: FILIAAL 

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ v H ROELOFFZEN-HÜBNER & VAN SANTEN, 

.;J. $ .;J. .;J. . .;J. .;J. .;J. $ ROKIN 29, AMSTERDAM .;J. .;J. $ $ .JI. JI. JI. $ 

DE LEDEN VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND 

ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS, PRANCO PER POST. HET 

LlDMAATSCHAP VAN' HET VERBOND KOST.I 5. - PER JAAR. 

INHOUD: Naar aanleiding van het optreden :van Neder
l and~che tooneelspelers in 't buitenla nd. - Heyermans~tooneel
~ anteekeningen. -. Het Bonw m eester-ensemble. in l'nd ie' -
De veroveraar. - Knipsel , e(\ Sni ~pers . - \ ·erbeteringell. 

Wat yoor de redactie bestemd is, adres a 

seeren aan den redacteur, Johannes Verhulst
straat 25. 

NAAR AANLEIDING VAN. HET op
TREDEN VAN NEDERLANDSCHE 
TOONEELSPELERSIN 'T BUlTENLAND. 

Met rechtmatigen trots nemen de vrienden vall 
het Nederlandsch tooneel , van de Nedt'rlandsche 
taal, van de Nederlandsche zaak in 't algemeen 
een verhep.gend verschij nsel der laatste jaren op 
tooneelgebi~d waar: het optreden van onze tooneel
speiers in 't buitenland, in Belgie, in onze kolonien , 
ja in Frankrijk, Ouitschland, Engeland, zelfs. 

Oit verschijnsel is verheugend, omdat zulk op
treden uitteraard en zoo bij uitstek geschikt is, de 
Nederlandsche taal en. door middel van oorspron
kelijke stukken, de N ederlandsche gedachte bekend 
te maken, te verbreiden, als ' t kan. 

In Bel;;z;;: Met de daar inh eemsche beroeps
en lief hebberijgezelschappen hebben maar weinig 
Noord-Nederlandsche den strijd voor 't Neder
landsch en Vlaamsch tegen het Fransch mee
gestreden. We weten het trouwens, het Zuid
Nederlandsch tooneel staat over 't algemeen niet 
hoog en beneden he t onze. 

Het nationale tooneel kwijnt in Vlaanderen. Wil 
men grooter bewijs, dan dat de beste krachten 
zieh van de Vlaamsche omgeving afscheiden: 
Laroche, .Iu1ia Cuypers, Plzzlo?/U'ne 7ollckers, 
gelijk vroeger Bet:rsmans en een tijdlang Victor 
Driessen.'P En wat berichten de Belgische brieven 
in onze dagbladen omtrent de n aard der stukken, 
die helaas gewild zijn? 

• Verlos ons van de draken , Heer 
Geef ons natuur eil waarheid weer" 

kan zonder overdrijving de chronische verwchting 
luiden. 

Beweerd wordt: het volk wil niet anders dan 
draken. Oe schouwburgbesturen moeten dus. willen 

I ABONNEMENTSPRl]S VOOR NIET-LEDEN VAN HET VERB~~D 
I / 2.50 PER JA -\RGANG VAN I q NUMMERS. PRANCO PER POST. 

, VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND r 2.90. 

ze hun zaken kunnen blijven drijven, wel aan dien 
smaak offeren. Gevolg: de meer beschaafden 
blijven nu zeker weg en gaan naar het Fransche 
tooneel , dat goede opvoeringen van betere stukken 
geeft. Men herinnere zich maar eens de fijn ver
zorgde opvoeringen van het "Theatre d'Anvers" 

j in 't vorig tooneeljaar hier en te Rotterdam. 
1

1 

Maar het is m. i. zeer de 'vraag, t)f met mede-
werking van allen, die voor de Nederlandsche 

I 
zaak voelen (Flaminganten van iedere soort, van 
't Willems- en 'tDavidsfonds, van het Alg. Ned. 

I
, Verbond. vooral en l1atuurlijk ook' Noord-Neder

landers) in den beginne met misschien opofferingen 
! van geldelijken en anderen aard, op den duur daarin 

I 
geen verandering ten goede zou te brengen zijn . 

In lndzi: Daar is het optreden van Neder
I landschc toonedspelers van zeer jonge dagteekening. 

Het begon met dat van den Heer Clous c.s. Toen 
volgde voor 't eerst een geheel gezelschap, dat 
van den Heer ßrondgeest , die nu bezig is met 
o. a. rrits Bouwmeester onder de zijnen zijn tweede 
rondreis te doen door Insulinde. Ja, van twee 
zijden kwarnen mededingers: een gedeelte van 
zijn gezelschap, dat zich afscheidde, en het Haar
lemsch Tooneel met onzen grootsten tooneelspeler 
Lotus BOU1vmeester aan 't hoofd treden er naast hem 
op. Ook de Heer VOj: et heeft reeds lang het plan 
een kunstreis door O .-Indie te maken, maar zal 
hiermee waarschijnlijk wijselijk nog wat wachten, 
met het oog op het nu misschien wel wat drukke 
bezoek van Nederlandsche kunstenaars aldaar. 

Ook da ar in Indie kunnen Nederlandsche op
voeringen veel goed doen, om de belangstelling 
in de Nederlandsche taal en gedachte levendig 
te houden en te versterken, om dell geestelijken 
band, die alle stamgenooten van nature verbinrlt, 
nauwer aan te haIen, zooals de term luidt. 

Liefde voor onze taal, liefde voor onze letter
kunde, die kan. het tooneel zoo bij uitnemendheid 
kW.eeken , als de optredenden daarbijde uitspraak 
van onze mooie taal maar \'erzorgen en als er 
maar veel goede oorspronkelijke stukkell vertoond 
worden, als er in ieder geval maar goede stukken 
in ' goed Nederlandsch worden opgevoerd. . 

En in Belg-ie, en · in Indie , en in ons eigen 
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land zeH kan er zoo nog veel goeds en heilzaams 
door het tooneel verrieht worden. 

In Frank1'1jk.. Bedoeld werd het zo~ toeg.:
juiehte optreden van Louü Bouwmeesterm PanJs 
als Shylock in 1900. . .. I 

Zijn groote succes In d~t verwende P~.nJs ver
heugde natuurlijk allen, dIe op hem en z~Jn kunst, 
die op hun Nederlanderschap trotsch zlJn, maar 
dwaas zouden ze zijn, die zulk een optreden ge
regeld of vaak herhaald zouden .willen zien; dat 
zou immers uitteraard moeten mlslukken. Bouw
meester heHt het waagstuk bestaan; niemand, 
ook hij niet, zal het licht weer beproeven. 

Maar een andere zaak is het optreden van 
N ederlandsche tooneelisten in iJuitschland. 

Aan de "Nederlandsche . Tooneelvereeniging" 
komt de eer toe van het pionierswerk. Zij toch 
is in 1895 met groot artistiek succes opgetreden 
te Berli.in en te Aken. 

In het "Deutsches Theater" gaf dit gezelschap 
onder leiding van L. H Chnspyn de volgende 
stukken: 23, 25 en 26 Juni !,Ann~-Mie" .v~? 
Rosz'er Faassen, 24 en 28 JUnI "Vnend Fnts , . 
27 Juni Hauptmann's "Eenzamen" en 29 en 30 Juni 
tot besluit Bernagz'e' s "Studente-Ieeven", "De 
ledige wieg" en "Man us de Snorder". 

Te Aken gaf men op 7 en 8 Juli "Vriend Frits" 
en "Anne-Mie". 

Het doet goed de Duitsche persoordeelen over 
dit toen nog maar tweejarig gezelschap te lezen. 
De natuurlijkheid en het voortreffelijke samenspei 
werden algemeen en zeer geroemd. Als gasten 
traden de Rotterdammers Wzllem van Zuylen en 
Faassen bij die gelegenheid op. - Niet lang 
daarvoor had het gezelschap van Le Gras, Van 
Zuylen en Haspels in zijn mooisten tijd, toen een 
Bet:rsmans en een Sophz'e de Vrz'es er deel van 
uitmaakten, een reeks voorstellingen te Londen 
gegeven. Ook de Eng. kritiek roemde natuurlijk
heid, samenspei en regie onzer landgenooten. 

Over het optreden van N ederlandsche tooneel
speiers in vroeger eeuwen is het in dit verband 
wel eens aardig in dit blad te spreken. 

Blijkens onderstaande aanhaling uit zijn rede 
Het N ederlandsch buiten N ederland" r) heeft 

Prof. Dr. f. te Winkel dit onderwerp aangeraakt 
en voorai met het oog op de door mij daarin 
gecursiveerde uitspraken, heb ik !fiij d.e aangename 
moeite gegeven, daaromtrent eenIge blzonderheden 
te verzamelen. 

Prof. te W. dan zeide: 
Sedert het midden van de r 7e eeuw treffen 

wir dan ook telkens reizende Nederlandsche 
tooneelgezelschappen aan te Kopenhagen en te 
Stockholm .. Tot in het midden van de r 8e eeuw 
toe reisden deze gezelsehappen ook N. Frankrijk 
en N. Duitschland af en maakten veel opgang. 
Dat men in Duitschland van het tooneel het 
Nederl. gemakkelijk kon verstaan was niet vreemd 
- het dialect van N. Duitschland was nauw·ver
want aan de tongvallen van het Oosten van ons 
land en voor de grensgewesten was onze taal de 

I) Op IO April .1905 gehouden bij de oprichting der Amst. 
Stud.·Afd. van het Alg. Ned. Verb. 

====================== 
officieele taal en de schrijftaal der beschaafden. 
Emden was O'eheel en al een Nederl. stad -
overal in O. bFriesland werd in het Nederl. ge
preekt. hl een groot deel van N. Duz'tschland 
zou ook nu nog een N ederlandsch toonee!gezel
schap kunnen optreden zonder veel gevaar te 
loopen van niet voldoende verstaan te worden 
en bleven daarby' de Jinanciijn een beletsel, dan 
zou het op den weg van het A. N. V. liggen, 
hen te steunen, maar om dat te ktinnen moet het 
Verbond nog machtig aangroeien in ledental." 

De hooggeleerde spr. voegde er nog aan toe, 
dat natuurlijk een man als Louif Bouwmeester 
de aangewezene was, om een dergelijke onder
neming mogelijk te maken. Het buitc:nland moeten 
wij het beste, wat we hebben, aanbleden. 

* * * 
Als we Wtisen Geysbeek r) opslaan op (Hendrik) 

Jordis, vinden we gewag gemaakt van een Neder
duitsch Tooneel te Stockholm, reeds in 1667. Ter 
gelegenheid van de opening van dezen schouwburg 
had Jordis een stuk geschreven. 

Zou dit misschien het gezelschap zijn, dat door 
Corver terloops als het eerste reizende Tooneel
gezelsehap in ons vaderland genoemd wordt in zijn 
,lets voor Oom en Neef" p. 36? Dit stond 
~nder J. B. van Fornenburg, schrijver van een 
klueht "Duifje en Snaphaan", in 1680 gedrukt. 

Trouwens evenals in de r6e en r 7e eeuw 
Engeland half Europa van tooneelgezelschappen 
voorzag, vinden we van ongeveer r650 tot 1750' 
Nederl. troepen schier overal in Noord-Europa . . 

Als tweede reizende troe-p wordt vermeid dIe 
van jacob van Ryndorp, door Corver "een be
roemd tooneelspeler" genoemd in zijn "Tooneel
Aantt." 92. 

Omtrent hem en zijn troep staan ons meer 
gegevens ten dienste. Zeker is .?et, dat hij ve~~ 
buitenslands reisde, ja het schlJnt zelfs, dat hlJ 
nimmer een vaste standplaats heeft gehad. In zijn 
tijd trouwens kan alleen Amsterdam ap een eigen 
en blijvend tooneelgezelsehap bogen. 

Van RY'ndorj> moet tusschen r660 en 1670 en 
waarschijnlijk te Amsterdam geboren zijn. Zijn 
sterfjaar, . evenmin vaslgesteld, moet na 1733 ge
zocht worden. 

Hij was tooneelsehrijver en dichter en als zoo
danig eenigen tijd lid van Nzl r:olenJz'bus 4,duum. 
Wtlsen Geysbeek noemt sommlge zlJner bhJspelen 
"niet ongeestig". Hij stiehtte eeq toone~lge.zel
sehap, waarvan een vrij groote roep mt gmg. 
Tot de bekendste leden van zijn troep behoorden: 
H. Koning, J. Sammers, Cornelis Bor, D. Admz'
raal Van Thil, J. van Hoven, F. Schroder, 
F. eroen en de Fries W. de Geest. Onder zijn 
vrouwelijk personeel muntten uit de dames van 
Tongeren, zijn doehter of nicht Adria,,!-a van 
Ryndorp, de door Corver geroemde. Nzewellon 
en de verdienstelijke Juff. van Thil, Wler moeder 
ook bij van R. verbonden schijnt geweest te zijn, 
evenals haar reeds bavengemelde vader. 

I) Biographisch, Anthologisch el) Critisch Woordenboek der 
Nederlandsche Dichters. 
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Het feit reeds, dat Marlen Corver, "in meer 
dan een opzicht de Nederlandsche Talma", de 
~rach~ige hervormer van ons tooneel, herhaaldelijk 
10 zlJn zeer lezenswaardige "Tooneelaanteeke
ningen" met lof sommige der krachten,. aan 
v. Ryndorp's gezelschap verbonden, 'Vermeldt, 
geeft ons recht, mede in verband met zijn wel
slagen in binnen- als buitenland, een goeden dunk 
van zijn gezelschap te hebben. 

In Holland zeH schijnt Va1'/. Ryndorp vooral, 
maar niet uitsluitend in den Haag en Leiden te 
zijn opgetreden. Buitenslands, en daarop dienen 
we in dit verband in 't bizonder te letten, vinden 
wij zekere berichten, dat hij o.a. te Kopenhagen , 
Hamburg, Brussel en in Frankry'k heeft gespeeld. 

Uit het voorbericht van Van Ryndorp' s "Vreugde
spei" De bly'de geboortedag van Fredrik rle Vierde, 
Konzn~ der Dennen enz. blijkt, dat zijn troep 
met dit stuk te Kopenhagen is opgetreden, ja 
zelfs voor Frederik IV zelf en wel op 1 I Oc
tober 17°3. 
. Verder vond ik vermeId zijn optreden te Hamburg 
10 1710. 

Ook in Brussel heeft Van Rijndorp's troep ge
speeld. Dit wordt uitdrukkelijk bericht in een 
voorwoord van het treurspel Joan Galeasso van 
T. Arentz in 1718 te 's Gravenhage door v. R. 
uitgegeven. 

(Word! ve1"7Jo~~d). D. FULDAUER. 

HEYERMANS' TOONEELAANTEEKE-
NINGEN * * * * * * * 

II. 
Inderdaad, geloof ik , dat de behoefte van onze 

theaterdirecties aan wat de heer Heyermans drama
turgen noemt - maar die eigenlijk niet anders 
als lectoren zijn - niet groot iso Hij geeft wel 
een niet zeer vereerende uiteenzetting van de 
manier, waaroponze Hollandsche tooneeldirecties 
aan de stukken komen, die zij voor hun repertoire 
geschikt gelooven - maar die manier is op de 
keper beschouwd, heusch niet zoo gek. "Omdat 
hij geen kennis, tijd of lust heeft" - schrijft 
de heer H. - "om zich door de rijstebrei van 
vandaag en gister heen te werken, vergenoegt 
de Hollandscne tooneeldirecteur zich voor het 
geval hiji;verig is, met het bijhouden der in 
het buitenland verschijnende vakbladen, die van 
het succes of den val van 'n nieuw stuk ver
haIen. De Jbeste directeur van ons land, heeft 
in wezen met den jachthond gemeen, die verre 
struiken hoort beritselen. Elk frisch buitenlandsch 
gerucht - hoe onfrisch van oorzaak - trekt de 
aandacht, baart Zonrlagsjagers"... Ik vind de 
methode inderdaad niet kwaad en zoo vanzelf
sprekend, in zulk een mate uit de omstandigheden , 
waarin de N ederlandsche theaterdirectie zich be
vindt, vanzelf voortvloeiend, dat ik een andere , 
vruchtdragende, meer practische methode, niet 
denkbaar, niet uitvoerbaar acht. Hoeveel oorspronke
lijke stukken - in manuscript en voor de Bühne 
gedrukt - zouden er wel aan een voornaam 
Duitsch theater jaarlijks inkomen? Het ligt voor 
de hand, dat ·om die massa te "bewaltigen" een 

afzonderlijk man of meer dan een lector vereischt 
iso En dus vinden aan Duitschland aan de theaters 
lectoren zeer zeker een taak. Maar ten onzent? 
Gelukkig beleeft onze tooneelschrijfkunst tegen
woordig een tijdperk van bloei - en ik geloof 
zelfs te mogen zeggen, dat naar rato zijner be
volking, ons land minstens zooveel bruikbare 
komediestukken oplevert als Duitschland - maar 
niettemin is het geheeie aantal toch gering en 
het getal manuscripten, dat bij onze voornaamste 
tooneeldirecties inkomt nog wel te overzien. Nu 
heb ik nooit vernomen, dat onze theaterdirecties 
onzen oorspronkelijken tooneelschrijvers minder 
vriendschappelijk gezind zijn, noch is gebleken, 
dat zij bruikbare stukken buiten aandacht hebben 
gelaten. Een schrijver van een oorspronkelijk 
komediestuk, kan ten onzent vrijwel zeker zijn, 
er plaat<:ing voor te vinden, als het iets beteekent 
en zal ook niet bevreesd behoeven te zijn, dat 
er - zooalsbijv. in Frankrijk - jaren verloopen 
zullen , alvorens hij er iets van verneemt of al
vorens het wordt opgevoerd 1). Zijll het schrijvers, 
die een reputatie hebben, gelijk de heer Heyer
mans, dan - heb ik zelfs ver~omen - zien zij 
hun eisehen voor verkoop van een stuk bij de 
door hen uitverkoren theaterdirecties, contractueel 
bewilligd, nog v66r gezegde directie er een regel 
vanheeft onder de oogen gehad 2). En·dat de nieuwe 
richting in de litteratuur bij de theaterdirecteurs 
in een zwart blaadje zou staan - voor zoover 
ze voor het theater levert, iets waarvan ik weinig 
nog heb bemerkt, want de stukken van den heer 
Heyermans zijn, voorzoover hunne deugden be
treffen, niet nieuw - daarvan heb ik nog nimmer 
eenig bewijs gezien , Of de verklaring ' van 
den heer Heyermans: " dat aan het stuur onzer 
theater-ondernemingen menschen staan, ·naast de 
ontwaakte literatuur" -- als een verwijt moet 
worden opgevat, d'l.n wel ee nvoudig een opmer
king is - durf ik niet zeggen. In het eerste 
geval schijnt ze mij zander zin, Onze oorspronke
lijke tooneellitteratuur, voorzoover het de productie 
van heden betreft, mag in de handen van onze 
theaterdirecteurs vrijwel veilig worden geacht. 
En de niet-oorspronkelijke? Ja, hoeveel lectoren 
zou een schouwburgondernemer bij ons wel moeten 
aanstellen om zich daar' door heen te werken? 
Want - het kan nu eenmaal onmogelijkanders 
voor :1/4 zal · ons tooneel toch altijd op het ver
taalde moeten teren - gf':lijk onze boekhandel, 
onze leeskabinetten enz, En waar zou het toe 
dienen, dat men aan onze schouwburgen al dat 

r) Dat het in dit opzicht, volgens de Duitschers zelf, in hun 
land met al die dramaturen, lang niet couleur de rose is _ ... 
mag men opmaken uit de stichting onlallgs te Berlijn van 
de "Dramatische Gesellschaft". Zij stelt zieh o.m. ten doel 
drama's van litteraire waarde, die door de schouwburgen buiten 
aandacht worden gelaten , tot op"oering te brengen! 

2) Bo"endien moet --- als wij op dit pu nt goed zijn inge 
licht - in de contracten, welke de heer H. met tooneel
directies sluit - een clausule voorkomen, welke de verplichting 
oplegt, zijn stukken onafgebroken d oor te speien, zoolang de 
recettes niet onder een vastge;teld (Iaag gesteid minimum) 
dalen, door welke bepaling elke uitbreiding van het repertoire 
over een dikwerf lang tijdperk wordt belet en voor een groot 
deel het verkeer met den schouwburg voor een, groot publiek 
afgesloten. 
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buitenlandsche goed - het Fransche en Duitsche, 
voorzoover het, als het in Ms is of als Ms ge
drukt, In hun bereik ligt - waar zou het 
toe dienen, dat zij zelf alles doorworstelden en 
schiften, het bruikbare van bet onbruikbare? In 
een zijner vroegere aanteekeningen (20e Eeuw 
Juni 1904) heeft Heyermans: Duitschland met z'n 
sterk getal dramatische auteurs verwezen naar de 
sfeer van het schijn-drama. " Omdat in Duitschland 
de algemeene staat der letteren zoo weinig kern
houdend blijft" - oordeelt de heer H. - "kan 
de situatie van het drama in dat land niet anders 
dan wormstekig zijn". Ik laat de bewering voor 
hetgeen zij is - maar in elk geval zal de heer H. 
toch wel de laatste zijn , het voor lectoren aan 
anze schouwburgen een vruchtbaar werk te achten, 

niet ongelezen worden aanvaard - maar voor
zoover daarmee, gelijk aan de Kon. Ver. Het 
N ederlandsch Tooneel , niet speciaal iemand is 
belast (daar nog wel iemand, Jie l 'ft de ont
waakte literatuur staat) , doet dit - als ik wel 
heb - het op stukken best-kijk-hebbende lid der 
directie of de regisseur. In elk geval, dat ons 
nation aal tooneel lijdt onder het gemis :van officieel 
aangestelde lectoren, gelooven wij te mogen be
twisten. En wat de heer Heyermans onder drama
turgen verstaat, dezen zouden er eerst ' dan een 
werkkring vinden, als dit tooneel op breeder 
grondslag rustte, als het financieel onafhankelijk 
was en niet van de hand in den tand behoefde 
te leven.Want dramaturg is degeestelijke leider 
van het tooneel, naar wiens inzicht de financieele, 

Het Bouwrneester-ense mble in Indie. 

met hunne critische vingers te gaan rondwoelen 
in zulk een wormstekige massa. Doen ze dus aan 
onze tooneelen niet verstandig, eenvoudig op den 
uitkijk te gaan zitten en te volgen de beweging 
in het buitenland, uit wat vaktijdschriften of liever 
dagbladen er van melden en alleen die stukken 
aan te vragen , of ter plaatse te gaan zien ver
toonen , die de proef aa n de buitenlandsche theaters 

. met gelukkigen uitslag hebben doorstaan en reden 
geven voor de verwachting ook een Hollandseh 
publiek te zullen voldoen? 

Dit is, dunkt mij, de eenige rationeeie methode. 
Het spreekt van zelf, dat aan onze sehouwburgen 
toch nog wel veel stukken gelezen worden want 
ook de successtukken uit het buitenland, kunnen 

de administratieve lei ding zieh hebben te voegen. 
Dramaturgen in den waren zin des woords, waren: 
Goethe, Laube, Dingelstedt, Schreyvogel, Immer
mann, Brahm, Possart, die Of aan, van de 
wisselvalligheden van 'het bedrijf onafhankelijke, 
instellingen waren geplaatst - Of aan het hoofd 
van sehouwburgen stonden in wereldcentra als 
Berlijn , met een enorm vreemdelingenverkeer en 
een van ouder tot ouder schouwburglievend publiek. 
En beide missen wij in ons land. Van het handje
vol vreemdelingen, dat in onze hoofdsteden een 
nacht je overblijft, steekt niet I percen~ zijn neus 
in een Hollandsehen sehouwburg en sehouwburg
lievend is ons eigen publiek van oorsprong of 
bij geboorte niet! 
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Nu moge de heer Heyermans het volgende I 

schrijven: "wanneer bij onze buren meer zoo
genaamde liefde voor de schouwburg-kunst be
staat, daar werkelijk van levendig-schouwburg
bezoek, waaraan niemand zich onthoudt, gesproken 
kan worden, dan is dit niet aan eene bepaalde 
volks-eigenaardigheid te wijten, maar aan het in
grijpend aandeel, dat kunstzinnige en intellectueele 
menschen aan de voorbereiding hadden" -het 
is eenbewering, meer niet. Er zijn te veel redenen 
aan te voeren ter verklaring van het verschil ten 
dezen tusschen Duitschland en Holland, om het 
wezenlijk ollderscheid eenvoudig te mogen w.eg
cijferen. Ik noem ten on zent het van het schouw
tooneel afkeerig Calvinisme, de fransche tradities 
der hoogere standen, het gemis van een het ge
mengd publiek interesseerende klassieke tooneel
litteratuur - en daartegenover in Duitschland 
een meer des avonds buitenshuis levende be
volking, den officieelen steun der overheid. met 
name der regeerende vorstenhuizen in de ver
schillende Duitsche staten, het geporteerd geweest 
zijn der grootste dichters des lands (Goethe, Schiller, 
Lessing) voor het tooneel, aan de practische 
leiding waarvan zij hebben deelgenomen ... 

DE VEROVERAAR. :je :je.:je * * * :je :I« 

Evenals na haar vorige stuk, Ff'1t Il!of'df'r, heeit 
mevr. Simons-Mees ook nu weer behoefte gevoeld 
zieh, naar aanleiding van de opmerkingen der 
kritiek, tot het publiek te wenden, om haar be
doeling te verduidelijken. Zij zond aan het Han
delsblad een stukje ten antwoord op twee in 
vragenden vorm gesteide opmerkingen van den 
tooneelverslaggever van dat blad, enzij liet in de 
programma's van flf' Vermlerr1t7r een verklaring 
leggen, om het publiek te verzoeken haar stuk op 
te vatten alseen spei, waarin zij ge tracht had 
levende menschen te geven, die "hun eigen lots
bestemming uitwerken naar de wetten van hun 
eigen wezen" en die zij niet wil beloonen noch 
bestraffen. 

Nu is het niet te ontkennen, dat velen een 
tooneelspel behandelen als "een dissertatie over 
een kwestie van moraal" , maar een tooneelspel 
moet daartoe dan toch ook eenigszins aanleiding 
geven. Men heeft zich indertijd in Frankrijk 
tegenover Dumas fils' stukken gesteid niet met 
wat mevr. Simons noemt "Hollandsche zwaarwich
tigheid van redeneerlust" , maar dan toch met 
Fransch-geestige strijdvaardigheid en men heeft 
Dumas alle aanleiding gegeven tot het schrijven 
zijner beroemde voorreden; ik geloof daarentegen 
niet dat Sardou, behalve dan voor zijn gevallen 
La Haine en voor Danzel Rochat, dat een !Itrijd
vraag behandelde, veel reden gehad heeft om der
gelijke voorreden te schrijven. 

Maar ik ben "geen moraliste", zegt mevr. Simons 
"en wil daarvoor ook heel en al niet poseeren" . 
Het is volkomen waar, en ik wil mevr. Simons 
ook volstrekt niet met den moralist Dumas ver
gel~iken. Maar indien men over haar stukken 
eerder gaat moraliseeren dan over andere, dan is 

daartoe toch wel eenige aanleiding. Haar personen 
redeneeren - of neen, redeneeren is niet het 
woord, want wat zij zeggen is zoo absoluut niet 
vervelend -- zij spreken dan, heel veel, over zieh 
zeH en ov~r elkaar. Zij spreken over hun eigene 
en elkanders karakters, eigenaardigheden, fouten! 
eigen schappen - en waarlijk, het publiek komt 
er van zeIf toe' mee te praten. i let zegt dan 
niet half zoo juiste dingen als de personen op het 
tooneel, die meestal een bijzonder go eden kijk op 
elkaar hebben ; het praat maar raak, moraliseert, 
- de meeste menschen zijn daartoe geneigd. het 
is volkomen waar - kiest partij ... en het kwaad 
is geschied, geheel tegen den zin van mevr. Simons, 
maar toch wel degelijk mede door haar toedoen. 

Er gebeurt genoeg in De Veroveraar. Als het 
scherm opgaat is een meisje juist geengageerd 
met den eenen, degelijken maar passieloozen en 
prozaYschen broerl; als het voor de laatste maal 
zakt, heeft zij hem afgeschreven en is zij verliefd 
genoeg op den anderen, den gepassioneerden, 
genotzoekendel1' charmeur, om zieh binnenkort aan 
hem te geven; het staat vast dat zij hem trouwen 
zal, mevr. Simons heeft het in het Handelsblad 
trouwens reeds bevestigd. Waarlijk, in het groot 
gezien, actie genoeg zou men zeggen. En toch 
zijn er oogenblikken waaropmen dit niet vindt. 
Men verveelt zich nooit bij dit stuk. Men wordt 
voortdurend beziggehouclen. men is bijna geneigd 
steeds goedkeurend te knikken, omdat die menschen 
zoo juist de dingen zeggen, die men van ze ver
wacht. gegeven hun karakter en hun omstandig
heden, omdat zij werkelijk levende menschen zijn 

.- en toch zeggen zij soms te veel, is het wel 
eenS te lang. Misschien ook zijn deze menschen, 
die de schrijfster, uitmuntende psychologe die ze 
iso zoo goed ziet, zelf te knappe psychologen. Ik 
heb het gedacht gedurende het vierde bedrijf, toen 
Frederik. de lichtzinnige broer, bezig was aan de 
aanstaande van zijn broer Willem duidelijk te 
maken dat zij niet hoorde bij dien braven, zelf
opofferenden maar har~stochtloozen plichtmensch, 
maar wel bij hem. Er was toen, bij hem en bij 
haar een zich-uitspreken, dat niet heelemaal natuur
lijk meer was, een zuiverder zich-rekenschap-geven 
van karakters en karakterinvloeden, dan de men
schen meestal hebben. Zijn gedrag was ver van be
hoorlijk: het is op zijn minst genomen niet gentle
manlike op die manier het meisje van een an der 
en dan nog wel van een broer, tot zieh te trekken. 
Maar dat daargelaten, wat minder de puntjes op 
de i's zetten zou, van hem en ook van haar, toch 
ook juister geweest zijn m. i. 

Maar hiermee is ook het eenige bezwaar tegen 
dit stuk genoemd. De teekening der personen is 
overigens uitmuntend. Willem en Fre zijn beiden 
uitersten, zegt mevr. Simons zelve. Juist, maar 
zij zijn niet over de grens van het bestaanbare. 
Willem is wel he el goed, wel heel degelijk, wel 
heel onbaatzuchtig, maar wij gelooven in hem. 
En Fre is wel de vleeschgeworden charme. maar 
wij nemen van hem zelfs aan, dat al die meisjes, 
die weten van zijn laatste escapade met een ge
trouwde operazaugeres, op zijn afternoon-tea komen. 
Prachtig-overtuigend was het gesprekje met de 
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oudere dame, een vriendin van zijn moeder, die 
hij raadgeeft hoe te handelen in een lastig liefdes
geschiedenisje van haar dochter. 

Alleen, die scene met de dol op hem verliefde 
3s-jarige juffrouw Lütte ! Mevr. Simons heeft ge
schreven, dat zij erover dacht ze te schrappen 
voor het tooneel, maar ze te laten staan in de 
uitgaaf. Oat wil zeggen, dat zij bereid is tot een 
concessie aan het publiek , dat zieh aan het too
neeltje heeft gestooten, maar dq.t zij zelve het noodig 
vindt voor de karakterteekening van Freder~k. 
Maar wa.arom vindt zij dit noodig? Qm Fre zeH 
achteraf te laten zeggen, dat hij walgt van wat 
hij daareven deed, om de grens aan te geven van 
zijn sel/-zndulgence. 

Maar deze redeneering lijkt mij niet geheel 
juist. Fre gaf de hysterische juffer den "broeder
kus" - hij heeft er later spijt van, maar hij deed 
het. Hij vindt dus, dat zelfs hij zich zooiets niet 
kan permitteeren, maar heeft zich intussehen 
tegenover het arme schepsel toch maar veroor
loofd zoo te doen. Om duidelijk te makt'n hoever 
Fre meent te mogen gaan , had het scenetje, 
eenigszins anders geschreven kunnen worden ; 
Fre had bijv. het plan te kennen kunnen geven 
juffr. Lütte er in te laten loopen en hct niet 
heelemaal uitvoeren . 1s het alleen om den uitroep : 
«Oat was gemeen » of zooiets, dat de schrijfster 
die scene plaatste, dan zou ik ze geschrapt wen-

. sehen, ook uit de uitgaaf. Niet omdat Fre in 
dit tooneel niet optreedt als een gentleman. zoo
als G. v. L. in het Handelsblad antwoordde. Jk 
vind hem geen gentleman ; zijn optreden in het 
4de bedrijf heb ik reeds genoemd, maar ook het 
dansen met den tutu voorgebonden, in tegen
woordigheid van dithem geheel onbekende meisje, 
was niet van een gentleman. 

Atie, het jonge meisje met haar degelijke af
komst, omgeving en opyoeding en haar gepassio
neerden aard, is bijzonder gelukkig geteekend; 
zij is de interessantste van allen omdat wij in 
haar ziel iets zien gebeuren : de bewustwording 
van haar eigen aard. Zij is in zoover de hoofd
pe·rsoon dat in haar het conflict ontstaat, dat later 
naar buiten slaat en de andere personen mee
sleept. Maar Fre, de veroveraar, is de handelende 
persoon van het stuk; zonder hem was Atie waar
schijnlijk met Willem getrouwd en ongelukkig 
geworden. Oe schrijfster heeft aan hem dan ook 
de meeste zorg besteed; zijn persoon wordt vooruit 
door anderen besproken en duidelijk gemaakt ; 
om hem is bijna het heele derde bedrijf, de tea 
op zijn kam er, geschreven; in telkens meer 
scenetjes worden wij van zijn onweerstaanbaarheid 
overtuigd. In het vinden van die tooneeltjes was 
de schrijfster zeer gelukkig. Fre pakt de oude 
meid, die van plan was geen woord tegen hem 
te sprekeneven handig in met zijn belangstelling 
in haar zi:ek nicht je, als de oude tantes met zijn 
zoo goedgekozen cadeaux, en de meisjes die bij 
hem komen theedrinken met zijn brutaliteit. 

Oe bijpersonen. de beide oude tantes, een oom, 
die meisjes, zijn allen met zeer vaste hand ge
teekend: zij staan voor ons als levende menschen. 
Oe oude meid is eventjes een conventioneel 

typetje ; daarentegen tintelt de sentimenteele tante 
Co van eigen persoonlijk leven . Het voorlezen 
van den brief van haar jonggestorven verloofde is 
een prachttrekje - dat in de, trouwens heelemaal , 
perfecte vertolking van mevr. Chr. Poolman uit
muntend tot zijn recht kwam. 

De heer Chrispijn heeft Fre gespeeld met een jeug
dig vuur, een brio, die al onze jongere auteurs hem 
zullen benijden. Hij had er den gang in. de op
gewektheid,en werkelijk de charme, die deze 
jonge man moet bezitten. En bij de tweede voor
stelling gaf hij ook in de ernstige scenes de warmte, 
die noodig is, zal Atie zieh door hem, den man 
dien zij niet acht, toch bten .meesleepen. 

Mevr. Richard-Braakensiek was naar mijn 
opvatting wel de bloem. waarmee Fre Atie ver
gelijkt; het raspaardje daartegen zag ik in haar 
niet genoeg. 

En in den heer Verkade miste ik het flinke, 
dat een der eigen schappen moet geweest zijn, 
waarop Atie verliefd werd. Overigens, aan alle 
acteurs en actrices een welgemeend compliment. 
Aan de jonge dames van het derde bedrijf teven s 
voor haar costumes. 

D e Veroveraar is een stuk om te gaan zien. 
Schrijfster en acteurs werken samen om ons 
met het wel en wee van levende menschen op 
te doen meeleven. 

Het stuk is dikwijls amusant, soms geestig, 
vervelen doet het nooit. Wanneer enkele malen 
de woorden die deze menschen zeggen niet alle 
meer belangrijk zijn voor onze kennis van hun 
karakters, dan nog luisteren wij er naar met be
langstelling ömdat wij steeds constateeren,dat 
ze zoo juist gekozen zijn. En daardoor blijven 
die menschen leven . Zoodat wij naar het vervolg 
van n e Veroveraar, Atze's huwebj'k, met groote be-
langstelling uitzien. J. K. JR. 

* * SNIPPERS EN KNIPSELS * * 
Leerlingen der Tooneelschool. 

De Maatschappij voor den Werkenden Stand, 
afdeeling "Volksvoordrachten". gaf Oinsdagavond 
in haar gebouw eene uitvoering. Oe leerlingen 
der tooneelschool hebben "In kleinen Kring" , het 
vier-bedrijvige tooneelspel van W. G. van Nouhuys, 
opgevoerd. 

Wij kunnen het niet anders dan toejuichen, 
dat men voor een luttelen entreeprijs iets aan
biedt, dat tenminste hemelhoog uitsteekt boven 
hetgeen door dilettanten-tooneelvereenigingen 
meestal wordt gepraesteerd . 

1mmers, wij mogen hier van eene in alle op
zichten goed verzorgde voorstelling spreken. leder 
werkte met hart en ziel mede, geen oogenblik 
heeft het ook maar even gehaperd. In het eerste 
bedrijf waren sommige debutanten wat onder den 
indruk van hun optreden . Maar daar zetten zij 
zieh weer spoedig overheen. Oe volgende be
drijven werden keurig en vlot gespeeld. 

Over het algemeen kan men van onze toe
komstige artisten wel wat verwachten. 

(Aldus het dagblad Oe Telegraaf van 3I ]anuari). 

* * * 
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Ten bate van het pensioenfonds der Ver. van 
Ned. Tooneelisten gaf Vrijdag 2 Febr. de Kon. 
Vereeniging Het Nederl. Tooneel een voorstelling 
van Brieux' Vriendinnetje. 

* * * 
In het orthodoxe Denemarken hebben tot nog 

toe kerk en tooneel scherp tegenover elkaar ge
staan. De predikanten moesten er niets van hebben, 
en het tooneel ging zijn eigen weg. Eu het was 
een koninklijken weg dien het er ging. De Denen 
gaan druk naar den schouwburg, vele goede 
.schrijvers werken er voor en de tooneelspeelkunst 
staat er in hoog aanzien. Onder de tooneelspelers 
zijn mannen en vrouwen niet alleen van goeden 
stand, maar ook van groote ontwikkeling. Men 
vindt er doctoren in de filosofie onder. Een 
paar maanden geleden werd in Kopenhagen het 
seizoen geopend met vijf oorspronkelijke Deensche 
stukken, die er voor 't eerst opgevoerd werden. 
Zoo'n plaats bekleedt het .tooneel in het Deensche 
leven. 

In den laatsten tijd waren er nu predikanten, 
die toenadering tot de tooneelwereld zochten. 
Misschien vonden zij wel waarheid in het oude 
adagium, dat kerk en tooneel dezelfde roeping 
hebben, en in elk geval wilden zij trachten eenigen 
invloed op het tooneel te krijgen, er den geeste
lijken dampkring te zuiveren, onzedelijke stukken 
van de planken te weren, enz. Zoo werd er een 
bijeenkomst belegd tusschen eenige predikanten 
en tooneelspelers. Zondag is zij te Kopenhagen 
gehouden. Het verslag dat Politiken er van geeft 
voorspelt niet veel van waarde als uitkomst van 
de vergadering. De onderhandelingen werden in 
de hoffelijkste bewoordingen gevoerd en deze 
predikanten bleken vrijer van opvatting te zijn 
en meer van het tooneel te' weten, dan de speIers 
verwacht hadden. Maar toen het tot het wezen 
van de zaak kwam bleef men in twee kampen 
verdeeld. De leuze de kunst voor de kunst, die 
dr. Mantzius, de voornaamste woordvoerder der 
spelershandhaafde, bleef voor de predikantcn 
onaannemelijk en de speiers konden niet hun 
verplichting inzien, om opvoedend te werken 
overeenkomstig de kerkelijke zedeleer; waarbij 
kwam dat de speiers niet vrij zijn om een rol te 
weigeren, die hun niet aanstaat. 

De vergadering leidde tot geen besluit, maar 
dat zij gehouden is, acht men in Denemarken 
toch van gewicht. 

* * * 
De heer en mevrouw Ternooy-Apel-Haspels 

zijn voornemens van half Mei tot September een 
reis te maken in Zuid-Afrika en een reeks van 
voordracht-avonden te houden en kleine stukjes 
te speien te Pretoria, Johannesburg, Heidelberg 
en een paar andere daarvoor in aanmerking 
komende plaatsen. 

In October zullen de heer en mevrouw Ternooy
Apel ~e~r terug zijn bij de Nederlandsche Tooneel
vereelllgmg. 

* * * De Wurtemburgsche Karner heeft vier millioen 
mark toegestaan voor den bouw van een nieuw 

hoftheater en de stad Stuttgart zal 1 200.000 mark 
geven voor een nieuwen schouwburg. 

* * * 
De groothertog van Weimar heeft het contract 

geteekend, waarbij aan de firma Heilmann en 
Littmann te München de bouw van een nieuwen 
hofschouwburg werd opgedragen. De groothertog 
betaalt van de 2.100.000 mark, die de schouwburg 
kost, er 1.400.000. 

Het theater wordt gebouwd in den stijl van 
Goethe's tijd. 

* * * 
B. en W. van Antwerpen hebben de circulaire 

verzonden betreffende den zesden driejaarlijkschen 
wedstrijd voor tooneelletterkunde. 

De volgende prijzen worden uitgeloofd: voor 
de beste drama's (of treurspelen) fr. 500 en fr. 200 ; 

voor de beste tooneelspelen (comedies) fr. 500 en 
fr. 200; voor de beste blijspelen fr. 300 en fr. 200 ; 

voor de beste zangspeldichten fr. 500 en fr. 200 . 

De mededingende werken mogen niet reeds 
vertoond, gedruld of anderszins bekend gemaakt 
zijn. Zij moeten leesbaar geschreven, voor den 
Isen Juni 1906, vrachtvrij worden besteid op het 
Secretariaat der Stad Antwerpen. 

De jury moet nog benoemd worden. 

* * * 
Nog altijd is Henri de Vries aan het Jonge

jannen, zooals Heyermans-zelf het eens genoemd 
heeft. 

Nu in de Vereenigde Staten. 
En daar heeft hij groot succes, 
"The N ew York Herald" legt, in overeenstemming 

met vele andere bladen, den nadruk op de gaven 
van veelzijdigheid en buigzaamheid, waarvan De 
Vries doet blijken. Verder luidt het oordeel o. a. 
aldus: "In "Brand in de Jonge Jan" (A case of 
arson) heeft deze onovertroffen tooneelspeler zeven 
van de negen rollen op zieh genomen, wier onder
linge verwisseling hij met onnaspeurlijke snelheid 
ondemeemt. In elk dezer geeft hij met zeldzaam 
meesterschap gansch uiteenloopende. personen 
weder." 

* * * 
De heer M. Spree, de bekende mededirecteur 

en acteur van den Volksschouwburg: Stoel en Spree, 
heeft onder veel blijken van sympathie en waar
deering deze week - als Mottige Janus - in 
het door hem voor het tooneel be werkte stuk van 
Justus van Maurik, zijn 1 2 1/2-jarige tooneelloopbaan 
herdacht. 

VERBETERINGEN IN ' 

het Verslag der buitengewone vergadering van het 
Nederlandsch Tooneelverbond in December 

/1. te A msterdam. 

De heer Deelman uit Utrecht, lid der C. v. B. en T. 
schrijft ons: 

Door mij werd voorgesteld, in de toevoeging 
aan art. 15 (thans 16) de woorden "zoo mogelijk" 
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te laten verspringen, zoodat gelezen werd: " Met . Hoofdbestuur over - en vervolgens zonder stem
het onderwijs in vakgroep 2 zullen worden belast i ming aangenomen. 
minstens twee leeraren, zoo mogelijk een leeraar Daar in de vergadering der Comm. van Beheer 
en een leerares, enz. en T. is besloten, dat het verslag der vergadering 

Het was er mij om te doen, zekerhez"d te hebben in " Het Tooneel" de basis zou vormen voor een 
van tWef' leerkrachten . Dit nu werd niet gewaar- nieuw reglement der schoo!. komt het me wensche
borgd door de oorspronkelijke redactie. Mijn lijk voar, dat alsnog deze belangrijke toevoeging 
voorstel werd door de Comm. v. reorg. en het en wijziging in het verslag wordt aangebracht." 

ADVERTENTIEN. 
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Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: IVENS & 
Kracpelicn & Holm'g 

Salmiak-Pasti11 es, 
Mentha-Pastilles, 

of Bloemen-Pasti11es. 

Hofiev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
Rokin 164 b/d Munt. 

FOTO 'J:'OES'J:'ELLEN 
EENOODJ:GD~DEN. 

Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Den Haag. 
Brochure "F'otografeeren kan iedereen" op aanvraag. 
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Bij den Uitgever G. SCHREUDERS tf' Amsterdam is versehenen: 

ORIE TOONEELSPELEN: 
Twee Levenskringen. - Van Hoogten en Vlakten. - Zijn Evenbeeld. 

door I. N. A. (J. A. Simons-Mees.) 
Ingenaaid in een bundel f 2.25. - In Keurband f 2.80. 

Elk stuk afzonderlijk ingenaaid een Gulden. 

OE WERELOBIBLIOTHEEK 
per Nummer: ingenaaid 20 cents; g-ecart. 30 cents; gebonden 40 cents. 

No. 4. HENDRIK mSEN: "Steunpilaren der Maatschappij." 
In Februari zullen verschijnen: 

FRIEORICH HEBBEL : Maria Magdalena, vertaald door L. LANDRY, met 
portret van den Schrijver. 

SHAKESPEARE : Coriolanus, metrisch vertaald door Dr. EDw. B. KüSTER. 
Het laatste ook in Keuruitgaaf, op holL papier, gebonden a een gulden. 

Van Dr. EDWARD B. KüSTER zijn tevens ver~chenen: 

SHAKESPEARE . 1 "Oe Kpopman van Venetie." 
. Antonlus en Cleopatra. 

In de oorspronkelijke editie 35 cent ingenaaiJ; 60 cent gecart.; in de keur-editie, op 
Holl. papier een gulden gebonden. 

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. 

Abonneert U op de WERELD·BIBLIOTHEEK. 
Vraagt prospectus bij elken boekhandelaar en bij den Uitgever. 
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NAAR AANLEIDING VAN HET OP
TREDEN VAN NEDERLANDSCHE 
TOONEELSPELERSIN 'T BUlTENLAND. 

(5101). 
Behalve zijn eigen werk, b.v. het hierboven 

genoemde "Vreugdespel" gaf van R. den drama
tischen arbeid van' anderen uit, dien hij door 
aank?op of ~~derszins in bezit had gekregen. Op 
de btelbladzIJden dezer stukken vinden we als 
kenspreuk Nulla Quz"es (Geen rust) onder het 
vz"gnet, gelijk gebruikelijk was, terwijl onder de 
opdrachten en voorberichten de spreukArtzs Amore 
Laboramus (Uit liefde voor de kunst arbeiden wij) 
aangetroffen wordt. 

In dezen tijd (1718) moet Van Rijndorp den 
befaamden Cornelis Bor reeds aan zijn gezelsehap 
'Verbonden hebben gehad. 5imon Sülil vergelijkt 
dezen bij den beroemden Fransehen acteur Baron. 
Oo~ bij Corver vinden we dienaangaande een 
berIcht. Deze sehrijft n.l. dat hij van Funt, leerling 
e~ nav?lger van Bor, vernomen had, dat Bor op 
zlJn reIzen met het gezelscha.p van Rijndorp op 
Brabantschen, Belgischen ~D Franschen bodem met 
Baron kennis had gemaakt en in persoonlijken 
omgang was geraakt. In 't bizonder had hij van 
hem afgezie~ "de -kunst om de hartstochten op 
het gelaat mt te drukken" sehrijft Mr. A(rent) van 
Halmael Jr. in zijn aardig en zeer lezenswaard 
boekje "Bijdragen tot de Gesch. van het Tooneel 
de Tooneelspeelkunst, en de Tooneelspelers i~ 
N ederland", I) waaruit ik meerdere gegevens heb 
geput. 

Oe uitbeelding van den Agamemnon in Racine's 
lphigeni.a in .. Aulis moet een zijner treffendste 
praestatIes ZIJn geweest. 

I) l'itgegeven in 1840 bij G. T. N. Suringar te Leeuwarden. 

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET VERBOND 

f 2.50 PER ]AARGANG VAN I" NUMMERS. FRANCO PER POST. 

VOOR BELGIE, INDIE EN HET VERDERE BUlTENLAND ( 2.90. 

Met zulke krachten heeft onze Van Rijndorp 
met sueces de vergelijking met menig buitenlandseh 
gezelschap kunnen doorstaan. 

Het zou zeker de moeite loonen een omvang
rijker studie van dit reizend tooneelgezelschap van 
artistieke beteekenis te ondernemen. In Dene
'!larken, Hamburg en Brussel, ja zelfs in Fra1zkryk 
IS het met sueees opgetreden, in de eigen Hol
landsehe taal. Wat het laatste land betreft zal 
zieh het oponthoud wel tot het Noordelijk gedeelte 
beperkt hebben, althans van een vertooning te 
Parif.s bijvoorbeeld vond ik niets vermeId. 

De Bouwmeester-overwinning blijft dus een 
unicum. Trouwens ook Prof. te Winkel (zie bovten) 
spreekt slechts van Noord-Frankrijk. Daar, in den 
z.g. Vlaamschen Westhoek, waar b.v. nog Neder
landsehe liedjes gezongen worden, zou heden ten 
dage een tooneelgezelschap een proef kunnen 
nemen. 

Maar Noord-Duitschland was uitteraard de streek, 
waar onze tooneelisten met de meeste kans op 
slagen konden optreden en daarom ook inderdaad 
het meest opgetreden zijn. Uitteraard, door taal
en geestverwantsehap n.1. Daar kwam nog bij, 
dat het publiek van Noordelijk Duitsehland en 
meer in 't bizonder der bloeiende Hanze-steden 
reeds vroeg door reizende Duitsche komedianten
gezelschappen bekend en vertrouwd was gemaakt 
met het voornaamste, wat onze Republiek op het 
gebied der tooneelschrijfkunst voortbracht. Het is 
bijv. bekend, dat in Leipzig reeds in de laatste 
helft der 17e eeuw, in 1662 en 1673 o. a. zeker,. 
treurspelen van Vondel in 't Duitsch door 
Duitschers opgevoerd in gang hadden gevonden. 

Wij kunnen niet klagen, dat er aan on zen 
Vondel in 't buitenland geen aandaeht is ge
schonken. Zoo versehenen er van den «Gysbreghh 
2 Fransche en 1 Duitsche vertaling, en om maar 
iets te noemen betrekkelijk kort geleden n1. 
1868-1869, dus in een jaar, 3 vertalingen in 't 
Dditsch van «Lucifen. 

De zooeven bedoelde Vondelvertaling van 1662 
is die door Heidenreich n.l. «Rache zu GibeOlH 
etc., naar c:Gebroeders». En zelfs nog vroeger 
heeft Andreas Gryphius in zijn eDie Gibeoniter» 
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een verlaling naar de eerste uitgave (1639) van Van Rffndorp, gelijk wij zagen, heeft in 1703 
dit werk gegeven. (Zie Dr. R. A. Kollew7j'n: te Kopenhagen, in 1710 te Hamburg gespeeld. 
Ueber den Einflusz des holl. Drama's auf Andreas Het optredenin de 3 overige steden moet 
Gryphius.) tusschen die beide jaren vallen, als we Von Hell-

We zouden deze voorbeelden, ook wat andere wald's bewering mogen gelooven, dat dit gezel
Nederl. dramaturgen betreft, met vele andere schap, om zich aan 't Hamburgsche publiek in 
kunnen verrneerderen, hetgeen o.i. beter in een 1710 nl. voor te stellen, er zich op beroemde, 
afzonderlijk opstel geschiedt. reeds te ,.Danzig, Lübek, Kiel, ja selbst in Kopen-

We kunnen voor ons doel hiermede volstaan j hagen" gespeeld te hebben. 
het was alleen te doen om aan te toonen, dat Deze mededeeling wordt door Von Hellwald 

·onze tooneelisten in Duitschland een reeds min pertinent neergeschreven. Hij heeft het bericht 
of meer voorbereid pub liek vonden. waarschijnlijk uitSchütze's "Hamburgische Theater-

Ook toen in 1741 een Hollandsch gezelschap geschichte". Ook mogelijk is het, dat hem de 
in Hamburg voorstellingen kwam geven, vond het gelijkluidende regel in Mauricius' bovenaangehaald 
daar een publiek, dat sinds lang geen onbekende stukje een vergissing heeft laten begaan. Dat 
was met ons tooneel. Zooals wij boven reeds zagen Von Hellwald het 34 jaar voor het zijne, n.l. in 
was in deze stad in 1710 Van Rffndorp opge- 1840 versehenen reeds door mij vermelde werkje 
treden. Ook trof het, dat in het jaar 1740 de van onzen landgenoot Van Halmael gekend en 
Duitsche troep van Joh. Friedr. Schönemann.. van grondig bestudeerd heeft, lijdt geen twijfel. Zijn 
Lüneburg naar Hamburg was gekomen en o. m. "Geschichte" enz. toch is m. i. niet veel meer dan 
uit het Hollandsch vertaalde kluchten had opge- een overzichtelijker, systematischer omwerking en 
voerd. Ja zelfs lang v66r Van Rijndorp. hadden vertaling van het Hollandsche boekje, op vele 
Nederlanders in deze streek gespeeld. Iri 1684 punten evenwel niet onbelangrijk aangevuld. . 
toch was een Hollandsche komediantentroep in Uit dat boekje (p. 104) heb ik bovenstaande 
een zaal van de herberg "Zum König von Däne- versregels overgeschreven. Zijn vergissing zou dan 
mark" te Altona, dicht bij Hamburg opgetreden. hierin bestaan, dat hij Van Rffndorp laat zeggen 
Zij verheugden zich in een grooten toeloop en in 1710, wat eerst in 1741 door een beschermer 
gaven o. a."Don Rodrigo de eid, met groote van Spatsier's troep is gezegd. Daaruit zou dan 
pracht van kleederen, noch nooit alhier gesien." alleen volgen, dat mijn conclusie, dat te Danzz'g, 

Het schijnt zelfs, dat, toen de zooeven genoemde Lübeck en Kz'el tusschen 1703 eh 1710 gespeeld 
Hollandsche troep in het begin van 1741 te Ham- is · door Van Rijndorp, minder zeker staat, niet 
burg optrad, nog een ander Duitsch gezelschap . het feit, dit er aldaar gespeeld iso Het is echter 
dan dat van Schönemann aldaar, eveneens in heel goed mogeiijk, dat de Duitscher, uit andere 
1740, en wel in September reeds met Duitsche en betrouwbare bron· zijn mededeeling verkreeg. 
en Hollandsche spektakelstukken het publiek had Hoe dit zij, zeker is het, dat de tweede (of 
voorbereid. Deze tooneelisten, die in de z.g. eigenlijk derde) Hollandsche troep te Hamburg 
"Fuhlentwiete" speelden, worden vermeId als de uitbundig succes had. 
"hochfürstlich hessenkassel'schen holländischen Als bewijs hiervoor schrijf ik het volgende over 
Komödianten." I) uit Von Hellwald : 

Nu komt dan in 't begin van 174 I voor 't eerst Zu Anfang 1741 aber, berichtet die Harn bur-
weer n30 30 jaren een echt Hollandsch gezelschap gische Theatergeschichte, wurde die Fuhlentwiets
te Hamburg speIen. Volgens hun eigen beweren bude von einer holländischen Komödiantentruppe 
waren de meeste der medespelenden afkomstig bezogen, welche gewaltiges Aufsehen in Hamburg 
van den vanouds te H ambur.~ beroemden troep erregte und zu der sich allabendlich ein Getümmel 
van Van Rij'ndorA en Nosemann. (?) Nu kwamen von Kutschen und Fussgängern drängte j alles. 
ze onder leiding van den grooten komiek Anthon) strömte hinaus, sowol Pöbel wie beau-monde, und 
Spatsier. obgleich der gewöhnliche Logenpreis auf 2 Mark 

Bij '.1. '.1. Maurzcius, Dichtlievende Uitspanningen erhöht war, sah man die Logen doch immer ge-
bl. 259 vindt men o. m. het volgende: drängt voll. Dazu kam, das der damals in Hamburg 

MERKUUR. residirende und in grossem Ansehen stehende 
Hier::&) heeft voorheen holländische Minister Boerhave van Mauriczus, 

Dees' zelfde troep gespeeld, nu dertig jaar geleen. ein Mann von ebenso viel Gemüth wie Geist, 
MO;VWS. die Schauspielertruppe in seinen Schutz nahm und 

Hun' Vaders, zou je Zl!ggen mengen, selber Vorspiele für sie verfertigte." 
Vit jonge Volkje zal daar weinig van gehengen. 3 ]anuari 1741 gaven Spatszer met de zijnen 

MERKUUR. hun openingsvoorstelling. Men begon met een 
Hun' Vaders, 't zy dan zoo Die hebbell de eer' gehad voorspel, opgedragen aan den Senaat van Hamburg 

Te speelen in deez eigen' Stad, en voor deze gelegenheid door Jan Jacob ]l-1auriczus 
Te Dantzik, Lubek, Kiel, ja zelfs te Koppenhagen vervaardigd, waarschijnlijk dezelfde als de zoo 

Men heeft hen toen genoeg verstaan, . . d M" " 
Ja, zo men 't zeggen mag, hun speI gaf groot behaagen. JUlst genoem e" lUIster. 

I) Zoo in het handige boekje "Geschichte des Holländischen 
Theaters" von Ferd . von Hellwald, bij van Hengel en Ecltjes 
te Rotterdam 1874. Vele van mijn gegevens (wer het optreden 
in Dnitschland heb ik dnaruit geput. 

2) Te Hamburg. 

Uit het "Vorwort" van dit "Vorspiel zur Oefnung 
des Holländischen Schau-Platzes in Hamburg, 
zur Ehre Eines Hoch-Edlen und Hoch-Weisen 
Rathes". .. slechts dit aangehaald: 

"Vornehmlich seyn sie (de tooneelspelers) durch 
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die Fuss-stapffen ihrer Vorfahren hierzu ange
müthigt worden, als welche über ein grosse dreissig 
Jahr her, in dieser Stadt und noch höher nach 
Norden zu liegenden Oertern, mit Zujauchzung 
und Nutzen lange (ik cursiveer) gespielet haben. 
Niemand hat zu derselben Zeit. geklagt, dass das 
Holländische schwer zu verstehen wäre. Und so 
man die Gutheit und die Gedult beliebt zu haben, 
um solches nur etwan zwey oder dreimahl zu 
probiren, so wird die Erfahrung lehren, dass diese 
zwey Sprachen so viel nicht unterschieden seyn, 
als man sich vorgestellt." 

Ook in het Voorspel zelf weerlegt Merkuur de 
bewering van Momus, "dat de Tooneelspelers hun 
doel niet zullen bereiken, omdat de toeschouwers 
geen "Nederduitsch" verstaan." 

De feiten stelden Merkuur in 't gelijk. 
Het is toch bekend, dat zij tot in het einde van de 

maand Juni te Hamburg gespeeld hebben, met 
een rijk en afwisselend repertoire. Ze gaven stukken 
van oilze 17e en 1 Se eeuwsche tooneelschrijvers, 
waaronder vooral die van Vondel, b.v. "De drie 
koninglicke Deelen van J oseph", vertalingen uit 
het Fransch, vooral comedies, b.v. "Lubbert 
Lubbertze of de geadelde boer" (Moliere's Le 
bourgeois gentilhomme), verder de toen zoo gewilde 
Engelsche pantomimen en Hollandsehe nastukjes, 
zooals "De gewaande Advocat" en Van Langen
d?/k's "Het wederzijdsch Huwelijks-bedrog". 

In de pauzen tusschen die Engelsche panto
mimen, waarin de bas-comique harlekijn toonen 
kon, wat hij vermocht, hielden twee danseressen, 
dedames de Lillo en Van der Pals, op kunstvolle 
en geschoolde wijze het publiek bezig. 

Ook aan aankleeding van personen en stuk 
was veel zorg besteed. 

Toch schijnt deze troep, hoewel het feit, dat 
hij gedurende een half jaar achtereen gespeeld 
heeft, anders zou doen verwachten, nadien niet 
meer opgetreden te zijn. De leider toch Anthony 
Spatsier kreeg kort na 1 741 een vaste verbintenis 
aan den Amsterdamschen schouwburg. 

Misschien heeft de veel in hen afkeurende 
Duitsche kritiek dezen menschen den moed be
nomen, nogmaals een poging in Hamburg te 
wagen, misschien waren er andere verhinderende 
omstandigheden. Hoe het zij, het was voor onze 
tooneelisten een niet te onderschatten overwinning, 
dat zij het - hetgeen vaststaat - in het theater
lievende Hamburg een half· jaar hebben kunnen 
"bolwerken" . 

Trouwens niet alle eritici braken hen af; de 
Heer van Mauricius b.v., gelijk wij boven zagen, 
had zeer veel met hen op. Ook Schütze (Ham
burgische Theatergeschichte), lang geen onver
deelde bewonderaar van Spatsier's troep, schrijft 
o. a.: 

"Doch waren diese Tooneelspelers nicht ohne 
alles Verdienst; sie hatten einige gute Acteurs 
und schöne Actrizen, gebildet und geübt im 
Theaterspielen und feinen Possen, die dem dama
ligen Geschmack angemessen waren, ohne in das 
zu Pöbelhafte zu fallen." 

Nog andere gunstig luidende oordeelen zouden 
aan te haIen zijn. 

Zelfs staat het vast, dat reeds vroeger dan in 
eene der hier genoemde steden van het buitenland 
Nederlanders te Berlfin zijn opgetreden. En er 
zijn aanwijzingen, dat zij heel in Weenen zijn 
geweest. 

In deze stad werden voor rekening van den 
magistraat reeds in de 16e eeuw en zeker tot in 
1604 herhaaldelijk voorstellingen gegeven voor 
een uitgenoodigd publiek. Deze hadden waar
schijnlijk meer het karakter van onze z.g."specia
liteitenvoorstellingen". Omstreeks de tweede helft 
der 17e eeuw nu kwamen deze weer in zwang; 
er werden kunsten vertoond, overgenomen van 
het N ederlandsch theater, w;;tarom de uitvoerenden 
weldra ,.niederländische Komödianten" of kortweg 
"Niederländer" genoemd werden. Bij een voor
stelling van 't jaar 1661 traden Nederlanders op 
en kort hierna "Niederländische Spielleute, welche 
mit Knaben schöne Sprünge machen". 

Of er in dezen tijd of "überhaupt" in Weenen 
van Nederlandsche Tooneel-voorstellingen sprake 
is geweest, kon ik nog niet nagaan. 

Zooals gezegd, als eerste buitenlandsch optreden 
van onze landgenooten vond ik dat te Berlyn 
vermeId en wel in 1615. Tn dat jaar toch heeft 
de keurvorst Johann Sigmund von Brandenburg 
aan Jonker Hanns von Stockfisch opgedragen, een 
komediantentroep uit Engeland en de Nederlanden 
te doen overkomen. In 't begin der 18e eeuw 
vertoonen zich weer Nederlandsche (Haagsche) 
tooneelisten te Berlijn. Zij gaven, blijkens een 
permissiebrief van 2 Dec. 1702, hun voorstellingen 
op het Raadhuis. Een dergelijke brief van 16 
October 1703 gaf een zekeren Christoph Dammen 
uit Amsterdam, met zijn twee kinderen daartoe 
verlof. Waarschijnlijk was hij echter een koord
danser. 

Met deze bizonderheden omtreüt in 't buitenland 
optredende tooneelgezelschappen moeten wij, ook 
met het oog op het gebrek aan de noodige ruimte 
in dit blad, volstaan. Men begrijpt, dat hiermee 
dit ook in ander dan tooneel-opzicht zeer belang
rijk onderwerp niet is uitgeput. 

Tn Duitsche tooneelbibliotheken en -archieven, 
in 't bizonder der betrokken steden, zalongetwijfeld 
nog he el wat ongebruikt materiaal te vinden zijn. 
Ook in ons land well~cht zijn gegevens voor
handen, die de mijne in juistheid eu uitgebreid
heid overtreffen. Als het verschijnen van deze 
ampele beschouwing aanleiding tot onderzoek en 
prikkel tot schrijven door anderen mocht worden, 
zou ik mijn moeite al ruimschoots beloond achten. 
De bronnen voor de geschiedenis van ons vader
landsch tooneel immers zijn op lange na niet 
uitgeput; mij is zelfs geen werk van dien aard 
bekend, dat op volledigheid en overzichtelijkheid 
aanspraak mag maken. 

Maar nog een ander doel had ik bij het ver
zamelen der fata en data voor en het samen stellen 
van dit opstel, een doeI, dat mij - gezien hoe 
de toestanden waren in 't verleden en zijn in 't 
heden - in een niet te verre toekomst geenszins 
onbereikbaar voorkomt. 

In 't verleden zagen we, hoe herhaaldelijk tus
schen de jaren 1615 (Berlijn) en 1741 (Hamburg) 
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Nederlanders.in de Nederlandsche taal in 't buiten
land, vooral in Ouitschland optraden , vermoedelijk 
zonder eenigen geldelijken of (en) officieelen steun , 
met oorspronkelijke en vertaalde treur- en blij
speIen. 

Ook in de laatste jaren nemen we onder onze 
tooneelspelers een dergelijk streven waar, gelijk 
in het begin van dit artikel is betoogd. En even
als in , 't verleden valt ook nu een belangstelling 
van het buitenland voor onze tooneelschrijfkunst 
hiermee samen. Of beter, evenals toen, is de 
belangstelling voor de laatste voorafgegaan aan 
die\ voor de speelkunst. Menig vaderlandsch 
tooneelwerk is in de laatste jaren in 't Duitsch 
vertaald en ten tooneele gebracht. Men denke 
slechts aan Van Maurik I), Van Nouhuys, Multatuli, 
Emants en aan Heyermans, die zijn stukken in 
schier alle cultuurtalen zag verschijnen en opge
voerd worden. 

Het tweede met dit opstel beoogde en meer 
praktische doel dan is dit: hen, die daartoe door 
hun positie en verleden als aangewezen zijn, op 
te wekken , hun gedachten over deze dingen ernstig 
te laten gaan en naar de juiste middelen om te 
zien ' om dlt schoone doel te bereiken : het optreden 
buitenslands van een eerste klasse Nederlandsch 
tooneelgezelschapmet zooveel mogelijk oorspronke
lijke stukken, met in ieder geval goede tooneel
werken in onberispelijk Nederlandsch. 

In de eerste plaats in die deelen van het buiten
land, waar onze taal gesproken, in de tweede 
plaats waar zij voldoende begrepen wordt. 

Laat men de kracht van het tooneel voor de 
z.g. Groot-N ederlandsche beweging niet onder
schatten , laat men die dan ook op de geschikte 
wijze, tijd en plaats weten aan te wenden en 
niet ongebruikt laten. 

In Belgie, in onze Indien , in Zuid-Afrika 2) kunnen 
we door middel van dergelijke opvoeringen veel 
doen voor taal- en stambelangen en ook tegenover 
het niet-N ederlandsche buitenland den naam van 
ons tooneel in zijn ouden roem herstellen. Het 
peil van ons tooneel toch' staat niet zoo laag als 
sommige pessimistische naturen zich en hun publiek 
willen wijsmaken. 

Aan het Tooneelverbond en in niet mindere 
mate aan het Aigemeen. Nederlandsch Verbond 
vooral worden deze beschouwingen ter ernstige 
overweging aangeboden en verder aan. allen, die 
in deze materie iets doen kunnen en willen en 
er Is hier iets te doen. 

23 Jan. 1906. O. FULDAUER. 

I ) "S oder Z" in I 88 I en "Man Sagt" in 1886 door Ernst 
Keller. Of het tot een opvoering is gekomen, is mij niet 
bekend. 

2) Jltist voor het verzenden van dit artikel brengt de pers 
het verblijdend bericht, dat lI de heer en mevrOltw Ternooy
Apet -Haspels voornemens zijn van ' half Mei tot Sept. een 
kllnstreis in Zuid-A./rika te maken en een reeks van voordracht
avonden te houden en kleine stukjes te speien te Pretoria, 
Johannesburg, Heidelberg enz." 

* :10 ROTTERDAMSCHE 'KRONlEK * * 
20 Januari '06. 

Rustigjes spoedt het seizoen ten einde. 
Oe ondernemende directeur van ons Tooneel-

gezelschap heeft OIlS op Nieuwjaarsavond - de 
vorige kroniek dateert van vroeg in Oecember
vergast, behalve op 't traditioneele Kloris en Roosje 
met een wensch van Faassen , op een Duit!5ch 
blijspel, "Blondinette", waarvan men in oprecht
heid zeggen kan dat het amusant was. Maar 
liefst niet meer. 

Oaarna hebben "Inkwartiering", en andere 
stukken van het rijke repertoire, zeer volle zalen 
vriendel~ik geboeid en er toe bijgedragen de be
langstelling van het publiek in ons nationaal tooneeI 
te verhoogen. 

Een koene reprise van "Flachsman als opvoeder" 
wacht ons nog. En daarna zullen we een oor
spronkelijk stuk krijgen "Paddestoelen" van Willem 
Schürmann ,- een premiere , waarnaar we met 
goede verwachtingen en warme beiangstelling 
mogen uitzien. 

Maar, er is nog iets gebeurd. 
We hebben mevrouw Van Kerckhoven toch 

eens mogen zien in een , haar groot talent onge
veer nabijkomende ' groote rol, een oude van 
Beersmans : Corali in "Oe ZOOH van Corali". 

Het publiek heeft er, voor de te lang op non
activiteit gesteide kunste naresse, een feestavond 
van gemaakt met bloemen en herhaalde toe
juichingen, om haar te begroeten en 66k om te 
doen blijken, hoe graag 't haar ziet, deze krachtig
temperamentrijke en breed-artistieke vrouw. 

Liever, natuurlijk, niet in een stuk als deze vijf
en-twintigjarige comedie van Albert Oelpit, welker 
onwaarschijnlijkheid van opzet en zoo gansch ver
ouderde tendenz zelfs mevrouw Van Kerckhoven 
ons niet aannemelijk kon maken. 

Zelfs zij niet. Maar wat heeft zij toch weer al 
die romantiekerigheid en valsche aandoening, door 
haar diep-doordringend talent bijna geadeld tot 
iets heel bijzonders! Aan Jennette, die prachtrol 
van haar in "Oe Roode Toga", deed deze Corali 
zeUs nu en dan denken. 

Nu . en dan: in de, voor de actrice die Corali 
speien moet, gemaakte "groote scenes", door mooie 
uitbarsting van temperament en ook door superieur 
stil speI. Maar 't kan geen geheel-van-uitbeelding 
wezen. Daar is 't gebeuren te geforceerd onwaar
c;chijnlijk voor. We vinden al dat gedoe om een 
onechten zoon tegenwoordig veel drukte om niets 
en we kunnen niet meer begrijpen hoe de Iui 
zich daarvoor zoo gaan aanstellen. We gelooven 
dus ook niets meer Va'Il de waarschijnlijkheid dier 
hevige moeder-en-zoon-smarten, curieus is dit als 
iets van een bewonderde en sinds schromelijk ver
oud€rde dramatiek. 

Oe keus van den literairen adviseur van het 
Rotterdamsch Tooneelgezelschap was niet gelukkig. 
We hopen, als 't dan toch van reprises komen 
moet, mevrouw Van Kerckhoven spoedig in iets 
van meer beduidenis te bewonderen. Corali is 
een afdoenertje dat niet meetellen mag. 

Van deze vertooning blijft echter iets te noteeren : 
het debuut van den heer L. Vervoorn in een rol 
van beteekenis: de zoon van Corali. Vervoorn is 
oud-Ieerling der Tooneelschool en een jongmensch 
van, bij Brondgeest, al gebleken groot talent. We 
hadden, bij Brondgeest, meermalen gelegenheid 
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hem met veel waardeering te vermelden. Hij is, 
sedert een jaar naar Indie geweest en tot nu bij 
Van Eysden nog weinig op den voorgrond getreden. 

Hier kon hij zich nu weer eens geven, in zijn 
te versterken acteurs-qualiteiten en in zijn af te 
leeren hebbelijkheden. Zijn qualiteiten zijn een 
mooie warme stem, gevoel en intelligentie. Zijn 
hebbelijkheden zijn voor een deel jeugdfeilen, wat 
links en log bewegen, voor een deel echter van 
ernstigen aard. Er is iets ouwemannetjesachtigs. 
in dezen toch jongen tooneelspeler. Voorkomen 
en stem eigenen hem tot het vacant emplooi 
van jeune premier, maar hij zal zich los moeten 
maken van het fatale "karakterrol-spelen," zoo 
a la Bouwmeester, op de Tooneelschool tot nu 
al te veel beoefend. longe, frissche, levendige 
menschen, moet de school ans geven. De keuze 
van in te studeeren stukken behoort daarnaar ge
richt te zijn. Acteurs die, rollen als de vader in 
Blanchette kunnen speIen, zijn er al genoeg. 

Alle jonge mannen, die de school in de laatste 
jaren leverde, zijn oude mannen. Ook Vervoorn 
is er, al te veel, een. En dat is voor hem jammer. 
Wil hij voorkomen datlust en eriergie verslappen 
door het dringen om een plaatsje in al wel bezette 
rijen, hij make zich los van plechtige overlegzame, 
solide bedaardheid en hij geve zich in jeugd, los, 
vrij, levendig, met fouten. Fouten leert hij wel 
af. De ambitie pnzer jonge acteurs naar het 
louisbouwmeesterschap - ook wel is dit schuld 
van de school -' onthoudt ons tooneel wat het 
zoo noodig heeft: jeunes premiers. De heer Ver
voorn kan er' een worden en een zeer goede -
waarmee hem dan een toekomst van beteekenis 
verzekerd iso 

* * * 
13 Februari 1906. 

Padde-stoelen, 't parasitisch gewas, dat zieh op 
andere planten vastzuigt, IMft ten koste van die 
en hun ondergang bewerkt, zo6 heeft de debutant 
van vanavond, Willem Schürmann, zich de arties
tentypen gedacht, die mee de hoofdpersonen in 
zijn drama en de aanstichters van al 't gebeuren 
daarin zijn. Menschen, die elkaar 't levensgeluk ver
woesten, zonder wroeging zelfs leven van slacht
offers vragen om "groot" en "mooi" te kunnen 
zijn in hun "kunst" en zelfs liefst de eIlende, die 
zij heb ben ,veroorzaakt, gebruz"ken voor hun litte
ratuur. 

Ze zoo ziend, heeft '\lillern Schürm~nn ze voor
treffelijk~ beslist voortreffelijk, uitgebeeld. Hij heeft, 
van zijn gezichtspunt dan, een geval bedacht eu
behandeld, dat onder zijn jonge, maar sterke pen, 
een mooi, interessant en ,boeiend drama geworden 
iso Hij debuteerde - dit zij met blijdschap ge
constateerd - op een uitnemende wijze. Moge 
zijn stuk de fout hebben, die haast elk stuk van 
een Nederlandsch debutant pleegt te hebben: dat 
het te lang is, dat de dialogen te vol van omhaal 
en ook te vol van herhalingen zijn - het bezit 
zoovele eminente qualiteiten, het is zo6 goed ge
schreven, met z66veel eerlijkheid, z66 goeden kijk 
op 't tooneel en den eisch van het drama, dat 

we zonder voorbehoud van dezen jongen schrij
ver, wiens vernuft, tot nu meer dan zijn talent, 
we in enkele bundeis schetsen waardeeren mochten, 
een belangrijke winste voor ons tooneel wagen te 
voorspellen. Deze avond was een goede voor onze 
dramatische litteratuur. 

Temeer moge deze lof in oprechtheid spreken, 
omdat het ge val, dat Schürmann behandelde, ons 
verfoeielijk is, omdat de cynische toestanden die 
hij , als uit het leven genomen, voorstelt, ans on
waar, onmogelijk lijken. Maar hij heeft 't geval 
met zulk meesterschap behandeld, dat hetaanvaar
den ervan, ook omdat aan de oprechtheid van den 
schrijver niet mag worden getwijfeld, niet kan 
worden afgewezen. 

Wel blijft dan het bezwaar, dat eerst na twintig 
jaren huwelijk - niet eerder - de schrijver, 
Lodewijk Kasteelen, begrijpen gaat, dat hij voor 
zijn kunst toch eigenlijk aan zijn vrouw Trine 
niets heeft, dat hij nooit iets anders met haar 
heeft kunnen bespreken clan meubelen, gordijnen 
en kleeren voor de kinderen. Wel komt dan eerst 
de paddestoel. Trees, die haar eersten man, 66k 
een artiest, naar later blijkt, in den dood heeft 
gedrongen; die de zelfmoord van de geliefde van 
den schilder Detwold op haar geweten heeft (ook 
dat blijkt later), wel komt zij eerst na twintig 
jare n in zijn leven, maar Kasteelen, die dan toch 
die twintig jaren gelukkig gehuwd is geweest, die 
twee bijna volwassen kinderen heeit, die al heel 
wat schreef, dus ook wel in het leven zal hebben 
rondgezien, die - en dit klemt het sterkst -
geen snobistisch jogje meer is, in een kring van 
kunstdienende paddestoeltjes gewoon, maar die 
den trouwen steun had van een bekwaam criticus 
als zijn huisvriend Verbrugge, hij zal niet met de 
mooie en mooi-pratende weduwe Trees Quaries 
meegaan en zijn vrouw en kinderen zonder geld 
aan hun lot overlaten. 

Het donne dus lijkt ans onmogelijk. 
Maar de uitwerking ervan is zeer knap en vol 

sterk vernuft. Lodewijk, met Trees samenlevend, 
vindt daar niet het geluk, dat hij in haar hooge 
sfeer te vinden dacht. Zijn vrouw Trine - al was 
ze vroeger winkeljuffrouw - en . zijn kinderen, 
gaven hem den prikkel tot werken, dien hij nu 
mist. Hij is zijn rust kwijt. Wat hij maakt, deugt 
niet, wordt hem door redacties en uitgevers terug
gestuurd. Na het eene mooie boek, dat Trees 
hem inspireerde, kan hij niets meer. Want hij is 

, niet gr66t, hij is slechts een mediocer kunstbe
drijver. Dat blijkt. Zijn belangstelling is nog in 
zijn oude thuis. De ziekte van zijn zoon enerveert 
hem, hij correspondeert, buiten Trees' weten, met 
Verbrugge over die ziekte. En wanneer Verbrugge 
hem opzoekt om hem te zeggen, dat hij met Trine 
trouwen wil - nadat zij van Lodewijk zal zijn 
gescheiden - vindt hij dat absurd, wil hij er niet 
van hooren. 

"Heb ik me toch in je vergist", aarzelt' Trees 
dan, als hij haar doet blijken van zijn spot en 
angst om Verbrugge's plan. "Ik had gehoopt dat, 
als Trine scheiden wilde, dat je 't blij zou komen 
zeggen, omdat je dan tot rustkon komen". 

't Tweede bedrijf bij Trees thuis - is uitmun-
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tend. Lodewijks twijfel en vrees, haar pogen tot 
opheffing, het onderhoud met Verbrugge en daarna 
dat met Trees, is vol fijne, mooie trekjes. Het 
zeer theatrale slot: ze zeggen beiden, Trees en 
hij heel weemoedig eenige malen, dat "de zon 
ondergaat", bederft den indruk niet. 

In het derde bedrijf is een gelukkige afleiding 
van 't paddestoelen-gedoe. Het speelt weer bij 
Trine, waar de muzikale dochter en de teeken
vaardige zoon met .,oom" Verbrugge, de intieme 
goede huiselijkheid betrachten. Daar is, wat grof, 
maar toch met humor, de broer van Trine, die 
met zijn maandgeld het gezin onderhoudt, even 
in de handeling gebracht. Hij betaalt het onder
houd, hij heeft dus 't recht te klagen over ver
spilling van geld aan te veel licht, aan mee-maal
tijden door Verbrugge, aan muziek voor de dochter. 
En hij vindt 66k, dat Trine dien Verbrugge, voor 
haar goeden naam, niet meer ontvangen kan, zoo 
elken dag. Dit viel, mH het gesprek tusschen 
Trine en Verbrugge die haar ten huwelijk vraagt, 
wat heel lang. 

Maar er volgt dan een onderhoud tusschen 
Trine en Lodewijk, die komt om haar van 't 
huwelijk met Verbrugge af te houden en er niet 
van spreken durft. Hier is in 't stuk het hoogte
punt: een dialoog, waarin geen woord te veel en 
krachtig van waarheid en logica. Nu heeft ook 
Trine leeren zien, welk een zwakkeling Lodewijk 
is en wanneer hij, verbaasd om de forschheid 
waarmee ze 't zegt, haar terug wil, meent dat zij 
veranderd is en nu voortaan wel een steun voor 
hem zal kunnen worden, 'wijst zij hem de deur. 
Want zij zou hem geen steun, geen trapleer 
kunnen wezen, nu wil zij den man heel en al. 
Verbrugge zal zij z66hebben, Lodewijk n66it. 

Het vierde bedrijf, het zwakst geschrevene. want 
te vol herhalingen is het, te veellouter geredeneer, 
om de toch al zoo zwakke stelling, brengt de ont
knooping. Lodewijk weet, dat hij nooit meer iets 
zal kunnen maken, zijn oogen zijn geopend, hij 
weet nu van Tree's verleden en daardoor hoe zij 
en Detwold en hij als "paddestoelen" zijn, die 
dwaselijk geloofden elkaar iets te kunnen geven. 
Zij moeten van elkaar. Zieh van kant maken wil 
hij eerst, maar Detwold's nog altoos terugdenken 
aan 't meisje. dat zieh om hem zelfmoordde, zegt 
hem dat hij dit Trees niet mag aandoen. En hij 
gaat weg. Trees' dochtertje bij haar latend. 

De oplossing is zwak, aangeredeneerd, en niet 
logisch resultaat. 

Maar, met alle bezwaren, nog eens, het is een 
buitengewoon kranig debuut geweest, waarmee we 
Schürmann en ons zelven mogen gelukwenschen. 

Het publiek toonde zieh zeer erkentelijk en Iiet 
herhaaldelijk, na elk bedrijf, het gordijn rijzen. 

De vertooning voldeed troU\vens aan den aller
hoogsten eiseh. Zoowel Tartaud (Lodewijk) als 
Mevrouw Van Kerekhoven (Trine) als Mevrouw 
Tartaitd (Trees) hebben creaties geleverd van uit
muntende tooneelspeelkunst. Die drie artiesten 
hebben het goede stuk krachtig gesousligneerd en 
ons van de beste tooneelspeelkunst gegeven, die 
we in lange genieten mochten. Alex Faassen had 
in Verbrugge een moeielijke en eigenlijk voor zijn 

emplooi niet gesehikte rol, hij speelde haar even
wel z66, dat de bedoeling van den sehrijver ner
gens zal zijn geschaad. En Henri Morrien was 
een behoorlijk antipathiek-zwakke Detwold. 

De aankleeding was voortreffelijk. 
In totaal een mooie avond. waarmee de directie 

veel voor dit slappe seizoen heeft goedgemaakt. 
H. D. 

* * * KNIPS ELS EN SNIPPERS * * * 
Oe rechten van den directeur. 

Erie Hartleben vertelt in zijn onlangs versehenen 
Dagboek het volgende. Terwijl men bij een tooneel
voorstelling bezig was, het tooneel te veranderen, 
zat een van de medewerkende dametjes in het 
vertoonde studentenstuk, natuurlijk in travesti ge
kleed. achter de sehermen op een tafel, bengelende 
met de beenen, van allerlei moois te droomen. 
In eens voelt zij zieh in haar... Popo... ge
knepen. Verontwaardigd kijkt zij om, gereed hevig 
uittevallen tegen den onverlaat, die zieh zulk een 
vrijheid veroorloofde. Maar de man, die het feit 
bedreef, zet op zijn beurt een boos ge zieht en 
zegt: Nou, nou, maak niet zoo'n drukte. Ik ben 
het -- de dz'redeur! 

En verontwaardigd ging hij verder. 

* * * 
Het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 

uitbreiding der Galerij van Portretten van Ned. 
Tooneelkunstenaren, die in den Stadsschouwburg 
te Amsterdam zijn groot geweest, heeft tot Dames 
en Heeren Begunstigers een circulaire gericht, 
waarin het meedeelt, door samenvoeging van twee 
jaren contributie, in de gelegenheid te zijn in den 
loop van dit jaar het portret van Mevrouw Sophie 
de Vries te kunnen ooen schilderen door den 
heer Gerard van Hove, kunstschilder te 's-Gra
venhage, welk portret het hoopt v66r het einde 
van het seizoen der gemeente .aan te bieden. 

Dan volgt het portret van Majofski. Het bestuur 
doet tevens een beroep op de medewerking der 
donateurs, om meerdere dee!nemers te werven. 
De heer I. L. A. Schut, Raadhuisstraat 20, is 
gaarne bereid bijdragen (minimum fI.- 's jaars) 
voor het goede doel in ontvangst te nemen. 

* * * 
Een Duitsch Tooneel te Amsterdam, 

in combinatie met Antwerpen en Londen. 

Onze landgenoot J. T. Grein, die zieh in het 
groote Londen een z66 beteekenisvolle plaats heeft 
veroverd in de eerste rijen diergenen, van wie 
voor de ontwikkeling van het tooneel bezielende 
kracht u'itgaat, was met een paar zijner Duitsehe 
vrienden, ook de promotor en protector van een 
Duitseh tooneel, dat sinds 1900 in den Metropool 
voorstellingen geeft. V oor zij n bem oeiingen met 
betrekking tot de Duitsche kunst is de heer 
Grein onlangs door den Duitsehen Keizer, naar 
verdienste, geridderd. Het wil echter met dat 
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Duitsche tooneel niet langer vlotten. Het laat"te 
seizoen was zoo sIecht, dat geheel het reserveka
pitaal is opgeteerd. Oe reden? 0, allerlei redenen 
geeft de heer Grein in een artikel in Sunday 
Times van 4 Febr. jl., maar van al die redeneI1-
is deze de gewichtigste, dat de Duitsche kolonie, 
in massa, zoo weinig tot een geregeld bezoek der 
Duitsche voorstellingen bijdraagt. Precies als te 
Amsterdam en als.... overal! De Ouitscher in 
den vreemde, schudt het stof van zijn Heimath 
liefst van de voeten - al' geloof ik niet, dat hij 
daarom innerlijk de betrekking op zijn land ver
liest. Intusschen is de heer Grein nu bezig een 
combinatie tot stand te brengen tusschen Ant
werpen, Amsf'erdam en Londen, waar het Duitsche 
gezelschap dan beurtelings eenige weken of maan
den zich kan vestigen. Te Amsterdam zouden de 
voorstellingen worden gegeven in het Grand Theatre 
Van Lier en het schijnt, dat het den heer Grein 
voor de verwezenlijking van zijn plan, althans te 
Antwerpen en Amsterdam, niet aan steun ont
breekt. Te Londen doet hij nu pogingen een 
wa,arborgfonds voor de voorstellingen aldaar bijeen 
te brengen van !': 1250. 

Dat hij sutces hebbe! 

* * * 
Christine Hebbe). 

Christine Hebbel, de weduwe van Friedrich 
Hebbel, is gisteren negentig jaar geworden. Als 
kunstenares vertolkte zij de hoofdrollen in Hebbel's 
werken, zoo als Klara in "Maria Magdalena", Ju-, 
dith, Krimhilde e. a. 

Hebbel's bekend idyllisch epos getiteld: "Moe
der en Kind", was vijftig jaar geleden door haar 
gei'nspireerd. 

* * * 
Twee Hollandsehe artisten. 

Cath. v. Oosterzee schrijft over het optreden 
van Adele Sandrock en Royaards in v. Hofmanns
thais Oedipus in het Deutsche Theater te Berlijn: 

Mochten we met recht op de schitterende Adele 
Sandrock, als op eene landgenoote trotsch zijn, 
nog een der onzen hield dien avond onze natio
naliteit hoog: Willem Royaards trad voor het eerst 
onder eigen naam op, in de kleine rol van den 
Ziener Teiresias. 

De rol was er niet eene waarin Royaards zich 
bijzonder ,kon doen opmerken, en zijn kort spo
radisch optreden ging voorbij zonder veel indruk 
na te laten, doch dit ligt aan de rol, niet aan de 
uitbeelding, die, uiterlijk zeer indrukwekkend ge
typeerd, ook overigens bijna ten volle gaf wat er 
te geven viel. 

Jammer dat de vlakke "ei"-klank nog den bui
tenlander verraadt, wat in gedragener taal zich 
nu meer deed opmerken dan vroeger. 

Het "Berl. TagebI." zegt over het spei onzer 
landgenooten in "Oedipus und die Sphinx": dat 
Adele Sandrock ha~r te druk doen, haar te breed 
gebaar zal moeten afwennen, om in Reinhardt's 
ensemble te passen. Van Royaards zegt hij, dat 

hij na voleindigde studie wel iets echters en meer 
harmonisch zal geven dan de zuiderling Moi'ssi, 
wiens KreOll het effect maakte van een Indianen
hoofdman. 

Ook in de "Voss. Ztg." wordt Adele Sandrock 
wel wat conventioneel en ouderwetsch-heftig ge
vonden. Royaards daarentegen noemt dit blad 
een acteur van breede opvatting, die bezield werd 
door een machtige opvatting van de dichterlijke 
gestalte, welke hij had uit te beelden. 

* * * 
"Schakels" . 

In het Vasatheater te Stockhl)lm ga at tegen
woordig voor een uitverkocht huis "Kedjan", de 
Zweedsche vertaling van Schakels door Herrn. 
Heyermans Jr. 

* * * 
Meininger Hoftheater. 

Het gezelschap van het Meininger Hoftheater 
zal te Amsterdam 3, te 's Gravenhage en te Rot
terdam 2 of 3 voorstellingen geven. 

Deze drie stukken worden gespeeld: "Comtesse 
Guckerl", een kostuumstuk; "Johannesnacht" en 
"Minna von Barnhelm". 

* * * 
Atie's Huwelijk. 

Mevrouw Simon-Mees schrijft een vervolg op 
De Veroveraar, onder bovenstaanden titel. 

* * * 
Er komt een verontrustend bericht over Frits 

Bouwmeester, die kort geleden zich aansloot bij 
Brondgeests troep. Oe Indische corr. van het 
Handelsblad seinde Dinsdag, dat Frits stervende 
was, wegens operatie aan den lever. Intusschen 
wist - volgens een bericht in de Tel. -- gister 
(Donderdag) avond zijn familie te Amsterdam nog 
van niets. 

* * * 
Men is van plan te Berlijn een soort hotel-

tooneel te stichten, een schouwburg, die alleen 
voor gastvoorstellingen zal beste md zijn. 

Als Duse of Beerbohm Tree Berlijn nu bezoeken, 
dan is gedurende den tijd, dat deze "sterren" 
optreden, de vaste troep van den schouwburg op 
non-activiteit, of zij moeten hun heil in de pro
vincie zoeken. Dat is altijd een heel inconvenient 
en gaat met veel kosten gepaard. Men hoopt door 
het stichten "an dezen nieuwen schouwburg daarin 
te "oorzien. Er komen genoeg Italiaansche en 
Fransche gezelschappen te Berlijn, om de hoop 
op een gunstig finantieel resultaat te billijken. 

* .* * 
Het "Theatre Fran<;ais" maakt de hieronder 

volgende lijst "an nieuwe werken bekend, welke 
na "Paraitre" van Maurice Donnay voor het voet
licht zullen komen. 

"Cceurs timides", 3 bedr., Paul Adam; 
"La Courtisane", 5 be'dr. in "erzen door Andre 

Arnyvelde; 
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"Ulm le Parrieide", 5 bedr. in' verzen, door 
Alf. Parodi; 

"Les Erinnyes" van Leeonte de Lisle; 
"La fontaine de Jouvenee", 2 bedr. in verzen, 

door E. Bergerae; 
"Le Pretexte", 2 hedr. door D. Riehe; 
"Le Dieu terne", I bedr. in verzen, door M. 

Nigoud; 
"Poliehe", 4 bedr., door Henri Bataille; 

"Le Vieil Hornrne", 5 bedr., door de Porto-Riehe; 
"Electra", 3 bedr. naar Saphokles, door Alfred 

Poizat; 
"Claire Fresneau", 3 bedr., door Paul en Victor 

Margueritte. 
Dan, missehien wel zeer spoedig: 
"Antony" het beroemde drama van Alex. Dumas, 

na een rust van ruim twee-en-twintig jaren. 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: 

:""""."" ... """"""" ............ " .. """""" ..... " ... "" ...... """ ... ",, .. ,, .... ,, .............. " ... """"",, .. ,,""""O ..... "ä 

I::. I ~ :s~ K~' ;e ~nit~, ., I.:. Kracpelien & Holm's 
SaJmiak-Pastilles, 
Mentha-PastiJles, 

of Bloemen-PastiHes. 

Rokin 164 b/d Munt. 
~ FOTO TOEST::s::LLE:J:::T § 
~ : J3E:J:::TOODJ:GD:s:::ElDEN. ~ r Amsterdam, Nijmegen, 6roningen, Den Haag. ~ 
~ Brochure "Fotografeeren kan iedereen" op aanvraag. g' 
!": •• IIIIIII.illllllll.IIU ..... ,IIII.IIIIIII.III .... III ..... 1111.111 ............... 11 ..... 11 •••••• 11.1111 .. 111111111 ....... 111.11 •••• 1111111111111 ............. " 

Bij den Uitgever G. SCHREUDERS tc Amsterdam is versehenen: 

ORIE TOONEELSPELEN: 
Twee Levenskringen. - Van Hoogten en Vlakten. - Zijn Evenbeeld. 

door I. N. A. (J. A. Simons-Mees.) 
Ingenaaid in een bundel f 2.25. -. In Keurband f 2.80. 

Elk stuk afzonderlijk ingenaaid een Gulden. 

OE WERELOBIBLIOTHEEK 
per Nummer: ingenaaid 20 cents; gecart. 30 cents; gcbonden 40 cents. 

No. 4. HENDRIK IBSEN: "Steunpilaren der Maatschappij." 
In Februari zullen verschijnen: 

FRIEORICH HEBBEL: Maria Magdalena, vertaald door L. LANDRY, met 
portret van den Schrijver. 

SHAKESPEARE : Coriolanus. metrisch vertaald door Dr. EDW. B. KOSTER. 
Het laatste ook in Keuruitgaaf, op holl. papier, gebonden a. een gulden. 

Van Dr. ED\\T ARD B. KOSTER zijn tevens verbchenen: 

SHAKESPEARE . {"Oe K.oopman van Venetiä." 
. Antomus en Cleopatra. 

In de oorspronkelijke editie 35 cent ingenaaid; 60 cent gecart.; in de keur-editie, op 
Holl. papier een guldengebonden. 

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. 

Abonneert U op de WERELD·BIBLIOTHEEK. 
Vraagt prospectus bij elken boekhandelaar en bij den Uitgever. 
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H.H Secretarissen der Afdeelingen van I 
het N ed. Tooneelverbond, worden beleefd 
verzocht, ten spoedigste, te zenden aan 
den ondergeteekende, Borneostraat 49 
's-Gravenhage, de volgende opgaven: 
aantalleden der Afdeeling; samenstelling 
van het Bestuur; naam van den gedele-, 
geerde; adres van den Secretaris. 

De alg. Secretaris, 
FRITS LAPIDOTH. 

FRITS BOUWMEESTER t 

Men schrijft ons uit Amsterdam: 

spelrollen. De appel was niet ver van den stam 
gevallen. Wie Frits uit de coulisse zag komen, 
riep onmiddellijk: dat tS een acteur! Hij trok de 
aandaeht, hij vulde het tooneel, hij was iemand. 
Trouwens, ik heb ook zelden een acteur gezien, 
die in zijn uiterlijk zoo door en door den kome-

Een acteur van genialen aanleg is deze jongere 
broer geweest van Louis Bouwmeester - maar 
iemand van zoo onrustige, ongedurige natuur, dat 
uit dien aanleg zieh niet heeft ontwikkeld, wat in 
de kiem verscholen lag. Zijn leven is een zwer
versleven geweest van het eene gezelsehap naar 
het andere en er zijn perioden in zijn bestaan, 
dat hij als voor goed verdwenen scheen, tot hij 
weer plotseling kwam opduiken, na in allerlei 
functies - vioolspelende en clowns-kunsten ver
toonende - met speIlen en circussen de halve 
wereId te hebben rondgereisd. 

diant vertoonde. Niemand, die hem op straat 
ontmoette, zal zieh in zijn maatschappelijken staat 
hebben vergist. 

Hij heeft echter het vermogen gemist, de vast
heid, den ernst van willen om hetgeen hij bij zijn 
geboorte had meegekregen, te verveelvoudigen, 

. door gezette studie rentegevend te maken. Heel 
I zijn kunstenaarsleven is een teren geweest op zijn 

kapitaal en hij is nooit geheel gekomen uit den 
stijl van komediespelen, dien hij in zijn jeugd tot 
voorbeeld heeft gehad. Vandaar ook, dat hij in 
moderne rollen zieh nimmer heeft thuis gevoeld. c Ik 
kan niet speIen zonder pruik op m'en kop' -
heb ik hem eens hooren zeggen, toen hij in een 
Fransehe eomedie niet zeer voldaan had. En dat 
was zoo; het teekent de'n aard van zijn talent. 

Hij was de zoon eens tooneelspelers, van -
naar de overlevering meldt - sterk talent, ver
maard in karikatuur- en forsch aangf'zette klueht-
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Hij moest sterk geprononceerde types voorstellen, 
hij was niet de man voor fijne nuances en subtile 
psychologie. Ongetwijfeld een acteur van gevoel, 
corrigeerend met dat gevoel het dik opgelegde in 
zijn speI. Maar daar hij schier uitsluitend op zijn 
temperament speelde, zijn rollen niet verstandelijk 
concipieerde, zieh gaan liet op zijn natuurlijke 
gaven, leek hij te dikwerf op zich zelf en hoewel 
wat hij te zien gaf, zeer persoonlijk was, kreeg 
dat persoonlijke toch iets schablonenhafts. In
tusschen, hij deed nooit een ander na, dan uit 
de herinnering misschien. zijn vader, maar dit 
kwam uit hem zelven en was dus echt. Frits was 
een schilder met vlotten, breeden toets, een volks
acteur in den waren zin des woords, als er toe 
geschapen den ruigen humor, die in alle eeuwen, 
met· zooveel gulheid opwelt uit de boertige natuur 
van onze kleine burgerij, ·weer te geven, in frissche, 
sterke kleuren. 

Frits Bouwmeester is aan zoowat alle tooneel-

F. BOllwmeester in Mea Clllpa. 

gezelschappen in Noord- en Zuidnederland ver
bonden geweest; een lang engagement heeft hij 
aan geen dier gezelschappen gehad. Dat was zijn 
onrustige natuur te na. Meermalen zag men hem 
verdwijnen, zonder bekende aanleiding. Hij bleek 
dan plotseling weg en liet zijn contract eenvoudig 
in den steek. Kort geleden nog - voor zijn ver
trek naar Indie - bracht hij onrust onder de 
zijnen, door eensklaps te verdwijnen, zonder eenige 
boodschap achter te laten. En toen' hij uit de 
dagbladen gewaar werd, dat het geval eenige 
sensatie wekte, kwam er een leuk brief je van zijn 
hand, waaruit voornamelijk verbazing sp.rak over 
de drukte die men zieh - naar aanleiding van 
zijn verdwijning - gaf. "Is een dier zijn vrijheid 
dan kwijt?" scheen hij te vragen. "Moet Frits 
Bouwmeester op zijn ouden dag zich nog ver-

anderen?" "Is hij niet altoos om de zooveel tijd 
uit het gareel gesprongen?" Zoo was het ook nu 
en heel gewoon kwam hij weer opdagen om scheep 

I te gaan naar Indie. Het iso zijn laatste avontuur 
geweest. Een operatie van de apendicitus, te 
Semarang ondergaan, heeft op 6o-jarigen leeftijd 
een einde gemaakt aan zijn zwerversleven. 

Wie hem gezien heeft, in zijn beste rollen, zal 
hem niet vergeten. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK * :je :je :je 

U# hel kunslenaarsleven heet een oorspronke
lijk tooneelspel in 3 bedrijven door Julius Swee
link (Schürmann), dat onlangs bij de Nederlandsche 
Tooneelvereeniging is vertoond. Een titel, die 
meer doet verwachten, dan het tooneelspel geeft
want wat wij in het stuk zien gebeuren, heeft 
weinig of niets, dat niet even goed in elk ander 
milieu zou kunnen speien. Immers, dat een jonk
man zijn lief in den steek laat, ten einde een rijk 
huwelijk te doen en dan bedrogen uitkomt, om 
dit . in het licht te stellen, daarvoor is het niet 
noodig, dat men den jonkman tot schilder pro
moveert en zijn lief tot actrice. Maar dit daar
gelaten, mag worden verklaard, dat de schrijver 
in de teekening van het meisje - Emmy, de 
actrice - een belofte heeft gegeven, die van hem, 
bij die per opvatting van zijn stof, meer doet ver
wachten, dan hij in dit zijn eerste stuk heeft ge
leverd. Emmy maakt den indruk, dat zij haar 
minnaar van ganscher harte lief heeft. Zij is er 
zeUs niet voor teruggedeinsd hem het offer te 
brengen harer kunst. . Dat heeft hij van haar ge
vorderd, omdat hij haar geheel voor zich wilde 
hebben en het zijn ijverzucht te zeer prikkelde 
haar op het tooneel in aanraking te zien komen 
met andere mannen, zij 't dan maar in de, laat 
ons zeggen ideeeie betrekking van arties
ten, die rollen speien. Rudolf heeft echter door 
van Emmy te vergen, dat zifafscheid neemt van 
het tooneel, een domheid begaan. Een zijner 
vrienden, Willem Vervoorn, journalist, zijn liefde 
. voor Emmy ziende verkoelen, wijst hem op die 
bevue: "Je hebt vergeten" - zegt hij hem -
"dat je daardoor aan Emmy juist hebt ontnomen, 
wat voor jou een deel was van de aantrekkelijk
heid, die ze voor je had~ Een mensch leeft niet 
bij zijn zinnen alleen, maar ook bij zijn fantasie. 
En in Emmy had je behalve de vrouw, ook de 
kunstenares lief. Gij hebt haar nu haar nimbus 
ontroofd en vo'or je gemaaakt tot een gewoon 
meisje, zooals er zoo velen rondloopen." Maar 
op 't oogenblik dat Willem hem op zijn vergissing 
opmerkzaam maakt, is het al te laat. De ver
koeling IS reeds ingetreden en de breuk blijft 
niet uit. 

'Vij ontmoeten Rudolf weder als hij een 
paar jaar met de rijke Willy getrouwd iso Hij 
nam haar, zonder dat hij haar lief had, uit stand
en geldoverwegingen. Wat in zulk geval te ver
wachten is, blijft niet uit. Hij heeft bij Willy 
niet gevonden, wat hij zocht, en snakt terug naar 
zijn eerste liefde, naar zijn Emmy, die weer aan 
het tooneel is gegaan. Maar als hij haar opnieuw 
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voor zieh zoekt te winnen, wijst zij hem af. Niet, 
dat in haar de liefde gebluscht is, maar Rudolfs 
handelwijze heeft haar wreed ontgoocheld. Zij 
blijkt waarlijk eene kunstenares te zijn, die in 
haar kunst troost weet te vinden voor bittere 
levenservaring. Het verleden met Rudolf is haar 
een mooie droom geworden, waaruit zij is ont
waakt. Haar oogen hebben het hoogere gezien, 
van een zich geven aan de kunst. En zij laat 
zich van haar kunst niet weder ontrouw maken. 
Rudolf kau ongetroosd "nach Hause" gaan. Dat 
is het einde van het stuk. Wij zien Rudolf wan
kelend haar karner verlaten. Zij ziet hem droevig 
na door het venster en straks zal zij hare rol 
weer ter hand nemen, om zich in te leven in de 
verbeeldingswereld der kunst. 

De persoon van Rudolf is minder gelukkig ge
teekend. Het verlies van Emmy heeft ook zijn 
kunst voor hem doen verloren gaan. Sinds hij 
gehuwd is met WiHy, kan hij niets meer voor 
den dag brengen, dat hem, of zijn vrienden, 
voldoet. De kunst is in hem gedood. De schrijver 
heeft echter niet aannemelijk gemaakt, dat zijn 
kunstenaarsonmacht inderdaad het gevolg is van 
de innerlijke metamorphose, veroorzaakt door zijn 
roekeloos van zich stooten der ware liefde, ter
wille van een op convenance en geldbejag gegrond 
huwelij~. Het zitblijkbaar bij Rudolf niet diep 
met de kunst, want anders zou hij juist sterkte 
in haar hebben gevonden, om te boven te komen, 
wat hij zeH zich door onzuiver gevoel geleid, 
heeft berokkend. Het is te allen tijde juist de 
strijd geweest, de levensbeproeving, die den 
kunstenaar hebben groot gemaakt, als er inder
daad talent, genie aanwezig was, gelijk bij Emmy. 
Een gevolg van deze behandeling zijner mannelijke 
hoofdfiguur door den schrijver, is, dat wij niet 
waarachtig met hem kunnen meevoelen en dat 
wat hem "passirt" ons vrijwel onbewogen laat. 

Het is bovendien een voor een tooneeistuk 
minder gelukkige eigenaardigheid in "Uit het 
Kunstenaarsleven", dat de auteur ons alles wat 
op een conflict gelijkt - op de ontwikkeling tot 
een eonflict - zooveel mogelijk heeft onthouden. 
Van den strijd, dien de personen hebben gestreden, 
)aat hij ons weinig of niets bemerken! De schei
ding van Rudolf en Emmy wonen wij niet bij. 
Zij geschiedt in de entr'acte tusschen het re en 
2e bedrijf. Ook tusschen Rudolf en zijn vrouw, 
Willy, Iaat de auteur niets gebeuren, dat ons tot 
het klaar besef moet brengen. dat hij met haar 
rampzalig zijn moet. Her wordt ons wel verteld 
en de houding van Rudolf wil het ons wel doen 
bevroeden, maar mee beleven doen wij het niet. 
Zoo heeft de schrijver - naar het schijnt met 
opzet - de gelegenheid laten voorbijgaan om 
c;cenes te schrijven. Nu mag men in het gewone 
leven er niet van houden "scenes te maken" -
een dramaschrijver kan er niet buiten. Het pub liek 
komt in de komedie, juist om ze bij te wonen. 
Dit gemis geeft aan het stuk iets vlaks en men 
kan niet anders als mevrouw v. d. Horst en den 
heer Post prijzen, voor wat zij van hunne rollen 
hebben gemaakt. Zet eens een vuist als ge geen 
hand hebt? Dat de scene in de laatste ade, 

tusschen Rudolf en Emmy, nietdiep aangrijpt, 
met hoeveel overtuiging ook gespeeld - is geen 
wonder. Wij hebben te weinig meegeleefd met 
de personen en het best wat ons van het stuk 
bijblijft is het bijwerk: het onderhoudende va-et
vient in de tweede ade, het schildersatelier -
het optreden in een episodische rol van den souf
fleur, alleraardigst getypeerd door den heer J. Musch, 
de rol van den vriend van Rudolf: Willem Ver
voorn, een soort raisonneur, geknipt voor Ternooy
Apel. Emmy's moeder, die haar kind gedurig 
geld komt aftroggelen, is wel wat erg grof ge
teekend. Maar die bijrollen (der moeder en van 
den souffleur) dienen te zeer voor vulsel en 
vallen uit den toon van' het geheei, dat bIijkbaar 
van een beschaafd auteur afkomstig is, dIe een 
goeden dialoog weet te schrijven. 

De avond dez er premiere werd besloten door 
nog een premiere: Moraal, tooneelstuk in I bedrijf 
door 1. Tersteeg. Hoewel ik dit stukje, als geheel 
vrij wel mislukt acht, spreekt er toch een man uit, 
die ook wel in staat zal blijken iets meer gesiaagds 
te leveren, een man ook, die wat te zeggen heeft. 
Alleen het is te zeer maakwerk. Het stukje begint 
met de vergadering van een vereeniging tot steun 
van gevallen meisjes of aanstaande ongehuwde 
kraamvrouwen. De scene is vrijwel als charge 
behandeld. De vereeniging ilelpt alleen de mis
stappen voor het oog der wereid verbergen van 
meisjes en weduwen van stand, om haar families 
voor opspraak te behoeden! Als de vergadering, 
die in het huis van mevr. van Retzelaar gehouden 
wordt,uit is en de leden Nertrokkenzijn, krijgen 
wij een scene, waarmee de schrijver ons onder 
den indruk wil brengen van de buitengewoon 
liefderijke zorgen, waarmede de dochter van mevr. 
Retzelaar - welke dochter gehuwd is met Frans 
Alfens - omgeven wordt, met het oog op haar 
naderende bevalling. De gewichtige gebeurtenis 
wordt doer schoonmoeder, dochter en schoonzoon 
in allerlei bijzonderheden besproken en ten slotte 
wordt de kamenier opgedragen het mooie wiegje, 
dat alvast klaar staat, te haIen om het den in
middels zich ook bij het gezeischap gevoegd heb
ben den dokter te laten zien. De kamenier komt 
echter niet terug; de dames worden ongerust en 
om de aanstaande moeder emoties te besparen, 
acht de dokter het geraden ze naar boven te 
zenden, waarheen hij ze straks zal volgen, om 
zeker onderzoek te bewerkstelligen. De kamenier 
verschijnt maar altoos niet, zoodat de schoonzoon 
zich gaat vergewissen wat er aan de haud iso 
Nauwelijks de karner uit, keert hij versehrikt terug. 
De dokter v01gt hem en ze vinden het meisje bij 
de wieg, op den grond neergezegen. De eskulaap 
ziet aldra hoe laat het iso Ook de kamenier namelijk, 
verkeert in gezegende omstandigheden. En na veel 
vieren en vijven bekent de zoon van mevr. Ret
zelaar, Victör, dat hij -enz. Groote consternatie. 
Mevrouw Retzelaar. die zoo begaan is met ge
vallenen uit eigeh stand, wil de kamenier op 
staanden voet het huis uitsturen. Van een herstel 
van eer, door een huwelijk, kan natuurlijk niets 
komen. Victor wil er zich van afmaken met geld. 
Kortom, het slot iso een oploop voor het huis. De 
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dokter en Victor zien het raam uit: de kamenier 
heeft zich in een vlaag van wanhoop in de gracht 
verdronken! De tendenz ligt er zoo dik bovenop, 
dat de kunst er bij zoek is geraakt en behalve, 
dat het uitpluizen van allerlei intieme bijzonder
heden, aan een te verwachten bevalling annex, 
van geen goeden smaak getuigt. is het tragisch 
einde te weinig voorbereid om te ontroeren. Als 
de schrijver van dit onderwerp iets had willen 
maken, zou hij er zorg voor hebben moeten dragen, 
dat wij van den aanvang iets bevroedden van 
hetgeen ons te wachten stond. Dan hadde het
geen voorafgaat: de vergadering, de zorg voor de 
aanstaande moeder, voor ons de beteekenis gekre
gen, die de auteur er aan bedoelde te geven. Nu 
wordt die contrasteerende beteekenis ons eerst dui
delijk, als wij - het stukje gezien hebbende - ons 
rekenschap gaan geven van zijn eigenlijk bedoelen. 
Maar dan is het te laat en zijn wij aan den indruk 
der vertooning onttrokken. Het stukje ,verd goed 
gespeeld. Om niet alle bekenden te noemen, die 
er in optraden en van wie wij te vor~n iets goeds 
mochten verwachten, bepalen wij er ons toe, de 
heer C. I. Hissink te huldigen voor zijn binnen 
de perken der waarheid blijvende beschaafde ty
peering van Dominee De Starre. 

* * * De Kon. Vereeniging "Het Nederlandsch Too
neel" heeft een gelukkigen greep gedaan, met 
op haar repertoire brengen Droomulus - Tragi
sche Comedie in 5 bedrijven naar het Duitsch 
vall Arno Hols en Oscar Jerschke, vertaald door 
F. W . Strevers. In het oorspronkelijke heet het 
stuk Traumulus, met welken bijnaamde rector 
Niemeijer van een Kon. Prui"isch gymnasium wordt 
vereerd, vanwege de argeloosheid van zijn wezen, 
die meer is van een ideeeie, van een droomwereld, 
dan van deze wereid. De vertaler, die zich voor 
't overige van zijn niet gemakkelijke taak, ver
dienste\ijk heeft gekweten, zat met de titel blijk
baar in de war. En hij heeft om het in onze 
taal vreemd klinkend Droomulus meer aannemelijk 
te maken, ons dit voorgesteld als een woordspeling 
op Romulus. "Daar zijn leerlingen hem - wegens 
zijn schaapachtigheid - geen Romulus konden 
noemen - hebben ze er Droomulus van gemaakt !" 

Droomulus is een merkwaardig stuk, reeds 
omdat er geen liefde in is, m. a. w. omdat de 
liefdepassie niet de stuwkracht is der hande\ing. 
Er komt wel een amouretje of een stap van den 
rechten weg in voor - maar de auteurs hebben 
afge~ien van het uit zijn aard zeH altoos spannend 
element van den mil)nehartstocht, aan wiens bevre
diging men maar obstacles in den weg behoeft te 
leggen, om er een drama uit te doen ontsptingen, 
waarvan men bij voorbaat zeker is, dat het met 
belangstelling zal worden gevolgd. "Donnez de 
l'amour, toujours de l'amour et encore de l'amour," 
heeft Jules }anin den romanschrijver als een nooit 
zijn werking missend recept aangeraden om de 
lezers te boeien . Het ligt in de rede ., leder 
mensch heeft in meer of minder mate den harts
tocht der liefde gekend en den daaraan verbonden 
innerlijken. strijd en dien strijd te zien strijden 

door anderen, is in hem oproepen wat hij zelf 
eens heeft doorgemaakt. Het is een beroep op 
zijn eigen gevoelens, dat nooit vergeefs wordt 
gedaan . In Droomulus wordt de belangstelling 
echter gevraagd voor, wordt zij geconcentreerd op de 
ontwikkeling van een karakte1', buiten de liefde 
om. Het is een stuk in het genre van Domhez'ds
macht - met dit onderscheid, dat in Emants' 
stuk de psychologie van de vrouw, die er de hoofd
rol in heeft, fijner is, dan in dat van de twee 
Duitsche schrijvers, met het gevolg echter, dat 
de effecten in Droomulus sterker zijn, maar thea
traal en dus ook meer direct inwerkende op de 
groote menigte. 

Droomulus is, als wij hem leeren kennen , een 
goede vijftiger, maar zoo door en door optimist, 
zoozeer geloovende in het goede - hij, die zeH 
geen kwaad in zich heeft - dat eerst iets zeer 
noodlottigs, dat zijn idealisme met de werkelijk
heid in botsing brengt, zijn geloof aan het wan
kelen kan doen brengen. Als onderwijzer brengt 
hij ook in den omgang met zijn leerlingen, zijn 
idealistische levensbeschouwing in practijk. Zijn 
opvoedingssysteem bestaat in vertrouwen, in altoos 
het beste te denken. Maar het geval zou niet 
een tragisch verloop hebben, als 's mans optimisme 
niet in zulk een mate overdreven ware, dat het 
in die overdrijving zijn straf vindt. Want uit die 
overdrijving ontspruit eene zwakheid, die het ver
klaarbaar heeft te maken, dat de leerlingen, in 
weerwil van de goedheid, die van 's mans optreden 
als paedagoog op hen uitstraalt , het in hen ge
steld vertrouwen misbruiken. De vrijheid, die de 
rector zijnen leerlingen schenkt, doet hen alle brei
dels verbreken en brengt hen tot handelingen, 
die hen in aanraking brengen met het openbaar 
gezag. De eigenlijke katastrofe ontwikkelt zich 
dan hieruit, dat des rectors lievelingsleerling, zich -
en door zijn schuld, ook zijn leermeester -- in zulk 
een mate gecompromitteerd acht, dat hij een einde 
maakt aan zijn leven. 

Hoewel men met grond kan beweren, dat het 
conflict door de schrijvers te zeer is op de spits 
gedreven en er zwakheden in het stuk zijn, die 
moeilijk zijn weg te redeneeren, getuigt het - in 
zijn geheel genomen - van z66ve~1 verdiensten, 
dat de overheerschende indruk, dien de vertoo
ning·; maakt, beslist gunstig iso Het stuk wordt 
gedragen door de rol van den rector, een 
zeer moeilijke, ook door haar omvang, phy
sischzware rol. Alleen een acteur, die het 
voortestellen karakter diep doorvoelt en krachtens 
eigen creatie-vermogen er in slaagt het in zijn 
bijzonderheden tot een logisch ineensluitend geheel 
te verwerken, zal het gelukken den rector voor 
ons geheel aannemelijk te maken en het co mische 
dat elke figuur allicht krijgt, die zich zoo gemak
kelijk om den tuin laat leiden, ondergeschikt te 
houden aan het tragische van zijn door eigen 
zwakheid berokkend lijden. Jan C. de Vos, nu, 
heeft met zijn uitbeelding van den rector kortweg 
een meesterstuk geleverd. Het was groote, voor
name kunst, die hij gaf. Eu hoewel op het stuk 
in enkele bladen nog al aanmerkingen zijn ge
maakt - unaniem is de hulde geweest aan den 
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heer de Vos in de hocifdrol. Het stuk wordt hou
wens over het gehee1 goed gespeeld, met name 
door de heeren La Roche en Meunier en de dames 
Hopper en Aug. Poolman. Ook de kleinere rollen 
zijn in goede handen. Alleen in de vergadering 
van het geheime genootschap onder de gymnasiasten 
(3de bedrijf, dat in de economie van het stuk geen 
gelukkig effect maakt) wisten de acteurs, niet de 
ware levendigheid te brengen. Daar gebeurt in 
dit bedrijf wel iets, dat de schrijvers voor de ont
wikkeling van hun stof, niet konden missen -
maar in de behandeling dezer episode zijn zij veel 
te wijdloopig geweest en voor zoover z~" er een 
komisch effect mee hebben zoeken te bereiken, is 
hun pogen mislukt. 

TWEE DUITSCHE VOORSTELLINGEN. 
De Amsterdamsche Kunstkring is een jonge 

schepping, die met ernst en met succes streeft 
naar het goede. Zoo heeft hij ons publiek dit 
jaar vergast op reeds een viertal Duitsche tooneel
voorstellingen, die, al bereikten zij de volmaakt
heid niet, toch van een gehalte waren, dat zij 
ons een niet onbetrouwbaren maatstaf aanboden 
van vergelijking met wat onze eigen goede tooneel
gezelschappen vermogen te praesteeren, eene ver
ge1ijking, die voor de verdiensten van ons tooneel 
tot hooge waardeering noopt. De eerste twee 
voorstellingen werden gegeven door het Dumont
ensemble uit Dusseldorf, de laatste twee door dat 
der vereenigde Starlttheatäs te Keulen. Wat ons 
bij het Dumont-ensemble trof: mooie creaties van 
sommige artiesten - maar geen ensemble (het 
was voor het overige, met Gespenster in deze, 
veel beter gesteid dan met Jugend) is een gebrek 
gebleken, dat de directrice - de in Duitschland 
zoo gevierde actrice Dumont - er toe geleid 
heeft haar gezelschap te reorganiseeren, door er 
de oudere acteurs en actrices uit te verwijderen. 
Dezen toch, konden zieh niet meer aanpassen aan 
een wijze van komediespelen, waarbij eenheid van 
stijl doel was - dies is zij het gaan probeeren 
met louter jonge krachten, die zieh nog willen 
en kunnen laten kneden. Naar uit Dusseldorf 
bericht wordt, verliezen de voorstellingen dienten
gevolge voor het groote publiek - waarvan de 
schouwburg het ten slotte toch hebbu. moet -
veeI vanhaar aantrekkingskracht - want voor in 
hun kunst beproefde acteurs en actrices ziet men 
nu in de plaats treden, beginnelingen van goeden 
wil en van talent misschien, maar wier talent nog 
moet groeien en rijpen. Het Keulsche gezelschap 
- deze week - voldeed wat het ensemble betreft 
aan hooger eisehen, dan dat uit Dusseldorf - maar 
- het zij herhaald - het fioge ons tot voldoening 
zijn te hebben bemerkt, dat alles bijeen genomen, 
er ten onzent niet minder goed wordt komedie ge
speeld dan in Duitschland, voorzoover naar deze 
opvoeringen te oordeelen valt. Over de twee 
laatst gegeven voorstellingen - 22 en 23 Feb. -
volge hier een en ander. Wij kregen te zien: 
Rosenmonta,e en Stein unter Stein. 

Als mij ooit iets is tegengevallen, dan is het 
de in Duitschland zoo hooggeschatte Ojjiciers-

truf(ödie van Olto Erich Hartleben, met welk drama 
men, van den weeromstuit, ook hier zoo hard 
wegloopt. Ik vind het een door en door valsch 
gevoeld werk, met een prachtige scene. Het too
neel der wederontmoeting tusschen Hans Rudorff 
en Gertrude Reimann is door zijn reinheid en 
innigheid ten diepste ontroerend. Men kent de 
geschiedenis. !Het stuk is ook door het Brond
geest-ensemble gespeeld.) Oe luitenant, Hans 
Rudorff, heeft verkeering aangeknoopt met Ger
trude, een meisje uit den minderen stand. Door 
Hans oorspronkelijk met andere bedoelingen opge
zet, heeft de reinheid van het meisje ook hem 
gezuiverd en het is een betrekking van echte, 
diepgevoelde liefde geworden. De familie (o.a. 
twee medeluitenants, zijn neven) nemen met vreeze 
den ernstigen keer waar, die deze Liebelet· neemt, 
welke Hans' positie als luitenant in groot gevaar 
brengt. Want een luitenant trouwende met een 
meisje ben eden zijn stand, is in Duitschland, naar 
het schijnt, voor zijn carriere verloren. Hij krijgt 
niet eens de toestemming tot een huwelijk. De 
familie zint dus op een middel om de twee ge
liefden te scheiden. Een tijde1ijke detacheering 
van Hans, naar een verwijderde garnizoensplaats, 
wordt gretig aangegrepen, om door het uitstrooien 
van lasterlijke praatjes,· Gertrude tot het in zieht 
te brengen, dat Hans haar bedriegt en Hans, dat 
Gertrude het tijdens zijn afwezigheid, met anderen 
houdt. Bij heiden vinden die praatjes maar al 
te gereedelijk gehoor. Ziehier de eerste onzuiver
heid in den opzet. Dat men het argelooze Traut
ehen zoo gemakkelijk om den tuin leidt - a la 
bonne heure - maar dat ook Hans dadelijk in de 
val loopt en niet zeH - eer zijn liefde af te zwe
ren, een liefde, die immers zoo diep bij hem zat? 
- haring of kuit wil hebben van wat men hem 
wijs maakt - is ongeloofelijk. Intusschen, de list 
gelukt. Hans vliegt niet naar zijn Trautchen 
toe om zich te vergewissen, neen - hij zweert 
van haar voor altoos af te zien en laat - uit 
dejit - zich koppelenaan een meisje van stand 
en geld, de dochtet van een Kommerzienrat. Maar 
het bedrog aan hem gepleegd, komt uit en in 
stede van het hem op valsehe betichtingen afge
perste eerewoord terug te nemen - het. af te 
maken met de dochter van den KommerzIenrat 
en te volgen de roepstem der ware liefde, maakt 
hij zieh met zijn Trautchen van kant: Dit heet 
een Officierstragödie, omdat' Hartlehen, wel ge
voelende dat uit algemeen menschelijk oogpunt 
beschouwd, dit dramatisch verloop te eenenmale 
onaannemelijk zou worden geacht, het tracht te. 
motiveeren, door ans on der den indruk te brengen 
van de aparte opvattingen van eer en goede tro,uw, 
die in den Duitschen offi('iersstand overheerschen, 
Ik geloof er niets van! Tenminste niet zoo, als Hart
leben het ans wil voorstellen. En de eenige offieier in 
Rosenmontag. die met wat Rudolf overkomt, geheel 
hekend is: Harold Hoffmann, gelooft het ook niet. 
Deze raadt zijn vriend aan, den Overste met het 
geval bekend te maken, er zeker van zijnde, dat 
deze, hoezeer ook gekaut tegen een mesalliance 
onder zijn officieren en dit vermoedelijk niet tole
reerende - den afgepersten eed niet verbindend 
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zou achten. Maar Rudolf weigert. Es ist zu 
spät, beweert 'hij. Waarom het zu spät zou zijn, 
vertelt hij echter niet. Ook de uitweg, die Harold, 
hem aanwijst, om met Trautchen te vluchten, 
hem zelfs een portefeuille met geld aanbiedende 
om het plan te volvoeren, wijst hij af. Dit 
kwam zoo te pas in de~ schrijvers kraam, die nu 
eenmaal een tragisch uiteinde in het vizier had. 
Wel hooren wij Rudolf een aanspraak houden 
tegen het generaalsportret in het officiers-casino 
- het portret van zijn vader, geloof ik - een 
aanspraak waaruit wij h~bben verstaan, dat hij 
zijn stand nooit zou onteeren - maar hij schijnt 
het geen onteering te achten voor de familie, dat 
men hem in den nacht van Rosenmontag (twee 
dagen voor vastenavond) met zijn Trautchen, hei
den in carnavalspak gestoken, gezeHmoord vindt 
in een der gelagkamers van het officiers-casino. 

Otto Erich Hartleben - zelf Duitscher (hoewel 
dan Oostenrijker) - stond zijn Rosenmontag schrij
vende, niet boven zijn onderwerp. ZeH nog vast
zittende in de tradities van den officiersstand, of 
in 't algemeen van het "klasseonderscheid", dat 
de menschen verdeelt (want de heele geschiedenis 
züu in haar onzuivere behandeling, ook buiten 
de officierswereld kunnen speIen), is hij uit het 
schijnbaar conflict, door hem geschapen, zelf 
niet kunnen ultkomen. Hij gel66ft in Hans, vindt 
zijn geval belangwekkend en het blijkt wel, dat 
hij een groot theaterpubliek heeft gevonden, het
welk hij heeft weten te biologeeren. Maar een 
niet gering deel van het succes van Rosenmontag 
dient te worden gesteid op rekening van het 
officiersmilieu, waarin het speelt. Al die uniformen 
en rinkelende sabelscheden., . ! En eindelijk heeft 
Hartleben voor sterke effecten gezorgd, door 
telkens de scherpste tegenstellingen in het leven 
te roepen. Maar ook dit is meer theatraal, dan 
fijn gevoeld. 

Is Rosenmontag ons voorgekomen minder dan 
zijn faam te zijn, met Stein unter Stein ging het 
anders. Het is "besser als sein Ruf"! 

(Slot volgt.) 

DE VOORGENOMEN BELASTING OP 
DE ENTREEBILJETTEN TE BERLIJN. 

In de Beethovenzaal hadden zich Zondag 4 Feb., 
vele bekende personen op theater- en muzikaal 
gebied vereenigd om krachtig front te maken tegen 
de door de stad Berlijn in het vooruitzicht ge
stelde belasting op de toegangsbiljetten. Directeur 
Löwenfeld opende de discussies en deed uitkomen 
welke beteekenis het heeft, als in den vervolge 
de Berlijnsche burgers 10 percent op elk schouw
burg-entree zullen moeten betalen. De gemeente 
Berlijn is bovendien wel allerminst gerechtigd, 
van de schouwburgen iets te eischen, aangezien 
zij voor de dramatische kunst nog nooit iets heeft 
gedaan - in tegenstelling met wat zij voor beeld
houw- en schilderkunst blijkt over te hebben. 
Albert Patry sprak namens de tooneelkunstenaars. 
Hij ook legde nadn'k op het feit, dat Berlijn een 
uitzondering maakte op de groote steden in 

Duitschland, met betrekking tot hare (ont)houding 
tegenover het tooneel. Hij protesteerde voorts 
tegen de ontworpen be lasting, omdat daarmede 
het tooneel eenvoudig wordt ingelijfd bij de zoogen. 
publieke vermakelijkheden. Professor Klaus deed 
zijn stern tegen de voorgenomen belasting hooren, 
als belangstellende uit het publiek. Ongetwijfeld, 
zeide hij, zijn er heel wat vermaken, waarvan een 
gemeente gerechtigd schijnt, het publiek verre te 
houden, bijv. van den tingetangel. Maar het is 
een misdaad het te wWen terughouden van het 
ernstig bedoelde tooneel, want er is, geen kunst, 
die machtiger in werkt op de groote massa dan 
de tooneelkunst. Daarom behoorde het streven 
der autoriteit te zijn het theater zooveel mogelijk 
te populariseeren en zeker niet om aan het theater
bezoek beletselen in den weg te leggen, door er 
een belasting op te leggen. Het gemeenteraadslid 
Arnold Perls vereenigde zich met deze beschovwing 
en oordeelde,' dat een schouwburgbelasting alleen 
gerechtvaardigd zou kunnen worden, als daarvan 
een grondige verbetering van de gemeente-financien 
at hankelijk te achten ware. Maar dat is niet het 
geval. Spreker brak in het bijzonder een lans 
voor de mannenzangvereenigingen, die in hun 
ideaal streven, ook door de belasting zullen worden 
getroffen. On der het gejubel der aanwezigen, nam 
daarna prof. Joachim het woord. In krachtige 
bewoordingen en met jeugdig vuur beduidde de 
grijze meester den magistraat, de jonge kunstenaars, 
die toch reeds zoo vaak een harden strijd om 
het bestaan hebben, het moeilijke pad niet' nog 
te verzwaren, door het concert-toegangsbillet 
nog duurder te maken. Ludwig Fulda verklaarde 
dat ook de theater-auteurs groot belang hebben 
bij een afwending van het dreigend gevaar, omdat 
zij zich met hun werk richten niet alleen tot de 
meergegoeden, die zich door de 10 percent ver
hooging misschien minder zouden laten afschrikken, 
maar tot het publiek uit alle maatschappelijke 
kringen samengesteid. 

Eenparig werd ten slotte een resolutie aange
nomen, waarbij ten ernstigste verzet wordt aange
teekend tegen den voorgenomen aanslag van het 
Berlijnsche Gemeentebestuur, die, als ze gelukken 
mocht, van het Spree-Atheen een Spree~Beotie 
zou maken. 

* * * 
Wat Ludwig Fulda verklaarde, schijnt niet heele~ 

maal te kloppen met de bedoeling van het stads~ 
stuur om de entreebilletten beneden I M. (60 cts) 
van de belasting vrij te laten. Maar daartegen 
wordt weer dit in 't midden gebracht, dat er toch 
inderdaad geen reden is, om de menschen, die 
iets meer dan 60 cents hebben bespaard om een 
beter plaats te. koopen dan een staanplaats (voor 
I M. kan men alleen een staanplaats krijgen) 
daarvoor met 10 pCt. belasting te straffen. 

Men weet dat in sommige plaatsen in Neder
land - o.a. te Amsterdam, de te Berlijn zoo heftig 
bestreden belasting (5 pCt.) al jaren in werking 
iso En wel herinner ik mij, dat er indertijd door 
sommige theaterdirecteuren bij den gemeenteraad 
tegen is geprotesteerd - maar dat het pub liek er zich 
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mee heeft bemoeid, of dat er vanwege de theaters 
een ernstige beweging tegen is op touw gezet, 
daarvan hebben wij nooit gehoord. Men ziet er 
weer uit, welk een meer belangrijke plaats het 
tooneel in het maatschappelijk leven in Ouitsch
land vervult dan ten onzent. Oat BerIijn geen 
theater subsiJieert wordt den stad ook tot een 
schandeIijke tekortkoming aangerekend - hoewel 
men er een hofschouwburg heeft (opera entooneel) 
die zwaar gesubsidieerd wordt. 

En in Nederland? Ja ja, wij leven in een klein, 
armzalig landje! 

* * * KNIPSELS EN SNIPPERS * * * 
Marie Kalif. 

Terwijl de voorstellingen van Rtsurrection in 
het Theähe des Arts te Parijs, door allerlei moei
lijkheden, waarin de directie verkeert, zich nog 
laten wachten, gaat mej. Marie KaHf nog eens 
naar Berlijn om fragmenten van Maeterlinck te 
zeggen. Zij zal behalve op een particuliere soi
rc~e optreden in de zaal "an de Secession en zich 
ook laten hooren in Max Reinhardt's Theater
schule. De voordrachten zullen plaats hebben in 
het begin van Maart. 

* '* * 559 Tooneelstukken. 
Op de prijsvraag naar een op het tooneel in

slaancl stuk, die door het Deutsche Volkstheater 
te Weenen is uitgeschreven, zijn 559 antwoorden 
ingekomen. Drie stukken werden daaruit gekozen. 
Versöhnung, een boerenstuk van Helene Hirsch, 
die reeds bij meer prijsvragen een prijs won; 
Ver Sacrum, een modern drama van Marie Eugenie 
della Grazie eo een drama in verzen Der Stet'n 
von _Pisa van Leo Feld (Hirschfeld). Deze drie 
stukken worden nu opgevoerd en drie weken na 
de voorstelling van het laatste, wordt de prijs, 
2000 kronen, toegekend. 

* * * Amstel's Tooneelgezelschap. 
H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der 

Nederlanden woonden Maandagavond een gedeelte 
bij van de opvoering van "Dokter Klaus", in het 
Gebouw voor K. en W., door Amstel's Tooneel
gezelschap van het Grand Theatre te Amsterdam, 
met medewerking van Jacques de Boer. 

De hooge bezoekers kwamen bij het begin van 
het derde bedrijf en werden ontvangen door hee
ren commissarissen van het Gebouw, die den heer 
S. Frank, directeur van Amstel's Tooneelgezel
schap aan H. M. en den Prins voorstelden. Het 
wederoptreden van ]acques de Boer als Lubowski, 
was een groot succes. Hij is als 't ware bedolven 
onder kransen en bloemstukken. 

H. M. de Koninglh en Z. K. ' H. de Prins ver~ 
maakten zich uitstekend, wat vooral blijkt uit het 
feit, dat, hoewel de rijtuigen te kwart over elf 
waren terugbesteld, de voorstelling tot aan het 
einde toe werd bijgewoond. Na afloop heeft H. 
M. de Koningin aan de commissarissen en directie 

Hare tevredenheid betuigd en met belangsteIIing 
geinformeerd naar de leden van het gezelschap. 

* * * Ned. Tooneelvereeniging. 
Deze Vereeniging, herdacht dezer dagen haar 

1211'1. jarig bestaan. 

* * * 
Tartaud. 

De heer F. Tartaud zal in het eind van Maart 
zijn ziIveren tooneeifeest vieren. 

* * * 
Koning Haakon van Noorwegen gaat de too-

neelkunst beschermen, hij geeft het Nationale 
Theater te Christiana een subsidie van 20,000, 

dat te Bergen van 5000 kronen. 

* * * 
Max Reinharts Theaterschule te BerJijo. 
Cath. van Oosterzee wijdt aan deze school; in 

het Aigem. Handelsblad, een uitvoerige corres
pondentie. 

«Max Reinhardt heeft -- schrijft zij - voot 
zijne theaterschool een vorstelijk tehuis uitgezocht 
en iets van die ' voorname omlijsting schijnt "zieh 
mee te deelen aan het geheeIe artistieke · onder
nemen. 

Allen weten wie Max Reinhardt is, wathij wil, 
en wat hij reeds gaf. Hij kan er zich opberoe
men in zekeren zin eene omwenteling te hebben 
gebrat"ht in de Rerlijnsche theater-opvattingen. Zijn 
proeven op het door hem gedirigeerde tooneel 

. van het Duitsche Theater, waren zoovele coups 
de martre. Geen wonder dat· een zich van zijne 
ideeen zoo volkomen bewust man, ook den wensch 
heeft deze ideeen voort te planten, het zaad fe 
strooien, dat dan eerst den vollen, rijken oogst 
moet leveren. 

De theaterschool kwam tot stand. Zij bestaat 
uit verschilIende cursussen. De eerste omvat tech
nische voorstudies, de spreekkunst, orgaanstudies, 
het afleggen van alle dialect, mimiek, rhetorische 
oefeningen, declamatie. De bekende spreekleeraar, 
prof. Alex. Stnkosch, is de leider van deze af
deeling; behalve de spreekstudies behandelt hij 
lyriek en proza, en telt onder zijne mede-Ieeraren 
de heeren Lepanto en Albu, en, last not least, 
dr. E. Hilau, die tegenwoordig als een der eersten 
geldt in de kunst van vrije voordracht, en de 
eerste was die als lector in dit yak aan de Ber-' 
lijnsche Universiteit werd benoemd. 

Dansen en schermen behooren verder tot dezen 
eersten Cllrsus A. Oe tweede, of cursus B. staat 
in nauwen samenhang met cursus A., die eerst 
doorgemaakt moet worden v60r men den tweeden 
eursus intreedt. Hij omvat de hoogere en meer 
zeIfstandige ontwikkeling, rollen studie, ensemble
studies, kortom, het verder ontwikkelen van de 
talenten, die technische moeilijkheden relatief nu 
te boven zijn. 

De eerste artisten van Reinhardt's gezelschap 
- dat tegenwoordig bijne alle eerste krachten 
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omvat! - leiden die klassen. Gertrud Eysoldt, 
Hedwig Wangel, de heeren v. Winterstein, Stein
rück. Kuysler. De beide ensemble-klassen staan 
onder leiding van de professoren Friedmann en 
Felix Holländer. 

Cursus C., die weder met B. samenhangt, om
vat de regieschool, en vooral hierin uit zieh de 
vooruitstrevende, ideaal-bewuste geest, waarvan 
Max Reinhardt, de regisseur par excellence, be
zield iso 

Leerlingen uit klasse B . worden als tooneel
speiers gebruikt, de jeugdige regisseurs in spe, 
die ook de theater-repetities mogen bijwonen, 
krijgen de stukken ter insceneering en leeren dus 
al dadelijk onder nauwgezette leiding hunne han
den en vooral hun hoofd gebruiken, en hunne 
opvattingen in daden omzetten. Eenmaal in de 
week leidt Reinhardt zeH, zoo 't hem mogelijk 
is, deze practische regie-oefeningen of in zijn 
plaats zijn hoogst verdienstelijke vertegenwoordiger 
als leider der school, de heer Frieseh. Verder 
worden nu en dan voordrachten gehouden door 
Max. Harden, Hoffmann, Berger, Graf, Kessler . 
De school, die nog geen jaar geleden werd op
gericht, telt 72 betalende leerlingen en vele volon
tairs, die als leerlingen bij de voorstellingen van 
het Deutsches en N eues Theater medewerken, en 
daarvoor gratis de school .bezoeken. 

Behalve bij eene ensemble- en regie-repetitie, 
werd het mij vergund te komen luisteren in de 
klassen van Gertrud Eysolt en den heer V. Win
terstein. Wat ik er hoorde, was veelal verrassend. 
Doeh interessant was 't bovenal, de wijze van 
onderrichten op te merken. 

Nam V. Winterstein alles meer in groote lijnen, 
de opvatting, zieh vrij ontplooien latend, en eerst 
aan het slot met eenige opmerkingen toetsen van 
licht en sehaduw aanbrengend, Gertrud Eysoldt 
leek mij meer, met innigen hartstochtelijker door
dringen, de individualiteit zoowel vanspelende 
als te speien persoonlijkheid in het oog te be
houden. Zeer merkwaardig en bijzonder ~anregend:t 
was het zooals zij tot in de fijnste vezels ver
klaarde, de oogen opende voor de geheimste 
drijfveeren eener zielebeweging zooals zij sugge
tief, meesleepend, de toehoorders traehtte te doen 
begrijpen, ze mee ophief tot haar niveau van 
artistiek voelen. 

* * * 

Het Hamburger "Stadttheater". 
Reeds lang werkt het Hamburger "Stadttheater" 

met verlies. Van 1 September 1898 tot 1 Sep
tember 1905 was het totale verlies 31.000' mark. 
Dit resultaat is daarom zoo vreemd, omdat men 
algemeen dacht, dat er kolossale sommen werden 
verdiend. 
. Men heeft er echter 11U iets op gevonden, om 
m het vervolg een batig saldo te krijgen. In de 
vboo~stad Altona gaat men namelijk een "filiaal" 

egmnen. Daar zal men een ·volkssehouwburg 
openen, waar Ieden van het "Stadttheater" als 
sterren zullen optreden. 

* * * Victorien Sardou als regisseur. 
Men heeft Sardou als een despoot afgesehilderd, 

maar Sarah Bernhardt zegt, dat hij zieh weet aan 
te passen bij zijne omgevihg en hij zijn eigen 
opvattingen wel eens wijzigt, ten einde zein over
eenstemming met die der meerderheid te brengen. 
Vertegenwoordigers van de brandweer, machinisten, 
deeorateurs, allen vraagt hij naar hunne meening. 
Wat dat betreft, toont hij zieh een waardig leer
meester van Alexander Dumas peie. 

Sardou is evenals zijn iIlustre leermeester erg 
zenuwachtig. Hij houdt volstrekt niet koppig vast 
aan den tekst, dien hij geschreven heeft, maar 
hij onderwerpt zieh vrijwillig aan logische ver
anderingen. 

Zijn oog waart overal tegelijk rondo De geringste 
kleinigheid moet hij zelf verzorgen. Hij helpt mee 
aan het plaatsen der meubels, kijkt na of de 
deuren goed openen en sluiten. Dan plaatst hij 
de "accessoires" z66, dat ze ook vanuit de aehterste 
rijen van het parket goed ziehtbaar zijn. Hij klimt 
naar boven in den "engelenbak" om zieh te over
tuigen, dat men ook in de hooge regionen alles 
duidelijk hooren kan. 

Hij lacht en schreit, doet alle rollen voor, door
leeft ze alle zelf; op een enkele repetitie speelt 
hij zijn gehe eie stuk drie of vier maal. 

Als hij op de repetitie komt, is hij zorgvuldig 
in ~ijn .. pel~. ge.wikk:ld. ~au~elijks aangekomen, 
gOOlt hlJ ZlJnps ult, dIe hlJ aan een bediende 
geeft. Maar, zoodra hij even gezeten heeft, be
zweert hij, dat het vreeselijk tocht en verlangt 
hij zijn pels weh terug! Maar, als hij warm is 
geworden door het spei en zijn drukke bewegelijk
heid, dan ontdoet hij zieh weer van dat overtollige 
kleedingstuk ! 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruil~e men: 

Kraepclicn & Holm's 
Salmiak -Pastilles, 
Mentha-PastiJles, 

of Bloemen-Pastilles. 
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I HENRI V AN KUYK t I 
Alweder een. doode. In Jen, voor den tooneel

speier, mag men zeggen, betrekkelijk jongen 
leeftijd van nog geen 60 jaar - hij was in 
1846 te Rotterdam geboren - is Henri van Kuyk 
uit het levcn gescheiden. Zijn zeer opgewekten 
geest had reeds sinds eenige jaren het stuur over 
zichzelven verloren; het evenwicht tusschen ziele
leven en lichamelijk weerstandsvermogen was ver
broken. 

Nietwaar, wie Van Kuykhebben gekend, zullen 
hem zich zijner herinneren als een man van sterk 
temperament, onder krachtig impulsieven aan
drang, zieh op vurigen toon uitende en het 
woord gepaard doende gaan van een expressief 
gebarenspeI. Er was in zijn gang, in de wijze 
\vaarop hij met opgeheven hoofd zich voortbewoog, 
de oogen als gericht op een hoog doel, dat hij 
benaderen wilde, iets krijgshaftigs en hij heeft ook 
die rollen, welke in deze met zijn innerlijk en 
uiterlijk wezen het best harmonieeerden, steeds 
bij voorkeur vertolkt. Wie hem den Max Havelaar 
heeft zien speien, zal onder den indruk zijn ge
komen, met een acteur te doen te hebben, die 
wat hij uitbeelde, mee doorleefde. Van Kuyk was 
op het tooneeL Max Havelaar. Hij had trouwens 
ook zelf het drama uit den roman getrokken. 

Op 23jarigen leeftijd kwam hij aan het tooneel. 
Door zijn ouders bestemd voor onderwijzer en 
als zoodanig werkzaam geweest, eerst te Rotter
dam aan de gevangenis, toen te Doetinchem aan 
den Kruisberg, daarna weder te Rotterdam, had 
het tooneel hem reeds van jongsaf aangetrokken. 
Volbloed rede_rijker kwam hij in 1869 in kennis 

met Henri Morrien, die hem cen engagement be
zorgde bij Victor Driessens. Ruim 12 Jaar heeft 
hij deel uitgt:maakt van het gezelschap van dezen 
grooten acteur, wiens voorbeeld ongetwijfeld van 
invloed is Igeweest op zijn ontwikkeling. Van 
Kuyk toch zette zijn rollen breed op, hield van 

sterk accentueeren - maar zoo hij er misschien 
al aanleg voor mocht hebben gehad om te veel 
.,naar buiten" te speIen. Victor Driessens. wiens 
speI en voordracht bij alle hevigheid en scherpte 
van typeering, toch altoo~ van een sterk im/rrly'k 
emotie getuigde, nooit ontaarde in leeg pathos, 
heeft hem ook in deze door zijn voorbeelcl de klippen 
aangewezen, die hij had te vermijden. Warmte. 
bezieling ging er van Van Kuyk uit en dat heeft 
hem ook gemaakt tot een zoo uitmuntend regis
seur. Als zoodanig heeft h,ij de hem mel'st 
passende positie gevonden in het Salon des 
Variet'es - onder de directie van Poolman en 
Kreukniet -- toen daar een nieuwe geest vaardig 
werd over oe meest jonge acteurs en actrices, die 
de directie aan zich had weten te verbinden. In 
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den thans verdwenen Salon zijn het eerst de stukken 
gespeeld van Jbsen, Strindberg, Hauptmann I De 
taak in de Amstelstraat begonnen, heeft hij kunnen 
voortzetten aan de Ned. Tooneelvereeniging, als 
artistiek leider aldaar Chrispijn opvolgende en 
waar zijn kunstopvatting in de vertooning van 
vele werken zich heeft kunnen uitspreken: een 
kunstopvatting, die strevende naar ensemble, naar 
eenheid, toch ruimte liet voor deontplooiing van 
de individualiteit der acteurs en actrices, gebiedende 
eisch om den algemeenen toon voor vlakheid te 
behoeden! 

Woensdag 6 dezer is Van Kuyk op het kerkbof 
bij het gesticbt Meerenberg begraven. De lijkkist 
was bedekt met kransen en bJoemstukken , o.a. 
van het Tooneelverbond, van de directie Frascati, 
de Ver. Rotterdamsche Tooneelisten . Achter de 
baar werden opgemerkt, naast mej. Henriette va n 
Kuyk, de dochter der overledene en familieleden, 
de hh. Van Warmelo der Ned. Tooneelvereeni
ging, Hünsche van de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel, 
Bouberg Wilson, dir. der tooneelschool, een depu-, 
tatie der Utrechtsche Rederijkerskamer J an van 
Beers enz. Aan de groeve is gesproken door 
Van Warmelo, in woorden trillende van liefde en 
vereering en door den heer Wilson, die den over
ledene huldigde in zijn gulle oprechtheid en trouw
hartigheid als mensch en als uitmuntend leermeester 
van zoovelen, die op de Tooneelschool hunne 
opleiding hebben genoten. Ten slotte spraken 
nog de heer Hünsche en de heer Loran van }an 
van Beers. 

DE EMPLOOIEN * * * * * * * * * 
In vroeger tijd werden de tooneelspelers op 

emplooi geengageerd, dat zorgvuldig in hunne 
contracten werd aangeteekend: le dramatische 
rol, jonge rol, vaderrol, marque, grande coquette, 
Ie komiek; in Duitschland kende men ook de 
nai'eve, de sentimenteele, de salondame enz. enz. 
Sinds heeft men - om geldige redenen - met 
de traditie in deze gebroken en wordt de acteur 
of actrice geengageerd eenvoudig als tooneelspeler 
of tooneelspeelster. Dit staat in verband ook met 
de moderne richting van komediespeIen en met 
de moderne stl1kken, "waarvan de rollen niet meer 
een zoo sterk uitgesproken karakteristiek hebben, ' 
als die van het klassieke repertoire, vooral van 
dat der Franschen, van wie trouwens, de em-
plooi~verdeeling afkomstig iso Intussehen 
lezenwij in een aan het onderwerp gewijde 
Duitsche beschouwing: Kunstgattung und Fach
bezeichnung (Die Schaubühne 8 Feb. 1906) -
intussehen leven de benamingen aan het theater 
zeU nog altijd voort. Geen wonder. Zij bieden 
gemak aan. Als d.e directeur zijn ensemble wil 
samensteIlen, richt' hij zieh tot den theateragent 
en vraagt om een held - of vader - of sen ti
menteele-rol en de agent weet dan dadelijk wat 
bedoeld wordt. 

De emplooi-bena"mingen in de contracten werden 
aJgeschaft in 1874, niet zonder protest van de 
tooneelspelers. O.a. Barnay waarschuwde, dat 
hei doen vervallen der benamingen in de COl1-

tracten kwaadwilligen directeuren een gevaarlijk 
wapen in de hand zou geven, waar de tooneel
speiers niets te hunner verdediging konden tegen
overstellen. Maar het protest had geen gevolg 
en de afschaffing werd doorgedreven, in 't be lang 
der tooneelspelers zelven, naar het heette. Ge
deeltelijk was dit ook zoo. Immers, het in de 
contracten gestipuleerd emplooi schiep allerlei 
voorrechten , die meermalen tot groot onrecht 
leidden, daar het den jongeren belette hunne gaven 
en talenten te toonen , aangezien de maftres d' em
ploz', verhinderden, dat zij aan de beurt kwamen. 
Vooral aan de hoftheaters, waar de contracten voor 
jaren achtereen plegen te worden afgesloten en de 
traditie overheerscht, deed dit euvel zieh voor. De 
dame, die bijv. geengageerd was om de re amoureuses 
te speien , hield kra:mpachtig aan haar emplooi vast, 
al bleek er ook een andere dame aan het gezelschap 
te zijn, die daarvoor veel meer geschiktheid toonde. 
En waagde de directeur de rol toch toe te bedeelen 
aan de jongere, schoonere, meer geschikte - dan 
had men de pijpen aan 't dansen . Dat bezwaar 
is nu opgeheven, sinds de emplooien zijn afgeschaft. 
Het stuk kan verdeeld worden, naar gelang van 
de speciale geschiktheid voor de rollen, der leden 
van het gezelschap. Daar komt nog dit bij , dat 
er - vooral in moderne stukken - rollen zijn , 
die niet tot een bepaald emplooi zijn te rang
schikken, of die zoowel zouden kunnen worden 
gerekend tot dat van den eersten komiek bijv., 
als tot dat van den raisonneur. lk wijs op de 

"rol van den advokaat in Mdlle de la Seigliere, 
die aan het Theatre Fran<;ais gespeeld is doo'r 
Coquelin aine en vroeger bij het N ed. T oöneel 
bijv. aan Morin zou zijn verdeeld geworden! Ook 
de markies zeH geeft moeilijkheid. Er zijn eerste 
komieken denkbaar, die zeer zeker in aanmerking 
zouden komen voor de rol. Intussehen is zij bij 
de Rotterdammers gecreeerd door Derk Haspels 
en wel op een wijze , die niet licht zal zijn te 
overtreffen. 

In Duitschland heeft de practijk ook ernstige 
bezwaren tegen de afschaffing opgeleverd -
bezwaren voor de acteurs en actrices. De direc
teuren toch kregen de leden van hunne gezel
schappen ge~eel in de macht; konden ze dwingen 
tot he;t optreden in elke rol, die hij hun geliefde 
op te dragen. W eigerde hij of zij - best: con
tractbreuk! Tooneelspelers, die nooit anders dan 
belangrijke rollen vervulden, werden afgescheept 
met kleine, onbeduidende rollen en z66lang op 
deze wijze gekoejeneerd, dat zij.... wegliepen. 
Met tooneelspeelsters was het niet anders. Be
halve dat de directeuren langs dezen weg Züchten 
af te komen van geengageerden, die zij graag 
kwijt willen zijn, gaf hij hun nog bovendien 
gelegenheid er een . slaatje uit te slaan Immers, 
iemand, die zijn contract verbreekt, beloopt boete, 
die de directeur in het laadje schuift, Bedacht
zame acteurs of actrices, die zich wel tweemaal 
bedachten alvorens hun toevlucht te nemen tot 
het paardenmiddel van contractbreuk om aan den 
druk, door de directie op hen geoefend te ont
komen, Züchten met een zoet lijntje en tegen 
betaling eener schadevergoeding, van hun contract 
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vrij te komen. Trouwens, als een directeur van 
een zijner geengageerden af wil - is er geen 
einde aan de middelen welke hij, tengevolge van het 
ontbreken in het contract van de emplooibenaming 
te zijner beschikking heeft. Bijv. hij heeft een 
damf! aan zijn gezelschap, geengageerd met de 
bedoeling haar re rollen te doen speIen. Maar 
hij wil van haar af. Hij dwingt haar nu eenvoudig 
een amoureuse rol op, waarvoor zij niet geschikt 
is en waarin zij het publiek dap ook niet voldoet. 
Oe directeur heeft nu een reden haar te ontslaan. 

Oe schrijver van het artikel in ni,' Schau
bühne is van oordeel dat tegen kwaadwillige direc
teuren de tooneelspelers altoos aan het kortste 
eind trekken - maar het zou nochtans, volgens 
hem, een stap tot den vrede zijn, als in de eon
tracten tenminste deze bijvoeging werd opgenomen: 
geengageerd als tooneelspeler of tooneelspeelster 
naar den maatsta/ van het bV;J(ez'oegde repertoire. 
Bedoeld is het repertoire der rollen, waarin de 
-geengageerde elders is opgetreden en waaruit dus 
zijn richting blijkt en ook de rang, dien hij in 
het ensemble had. 

T'vVEE DUrTSCHE VOORSTELLINGEN. 
(Stot). 

Het stuk van Sudermann: Stein unter Steinell 
heeft meer gehouden, dan de lektuur er van 
kon doen verwachten. Oit is trouwens geen on
gewoon verschijnsel. Oe ervaring aan het tooneel 
i5 immers ook, dat wat bij de lezing en repetities 
verwachtingen wekt, bij de opvoering ddorgaans 
tegen valt en omgekeerd. Daar is een verklaring 
voor. Wie leest, geniet van den stijl, van het 
fijne woordenspel, van de diepzinnige gedachten. 
Maar dat zijn elementen, die het op het tooneel 
niet in de eerste plaats doen. Het tooneel ver
langt vooral plastiek, klaarheid van lijnen en 
omdat de tooneelschrijver er op te rekenen heeft, dat 
zijn personen in levenden lijve worden uitgebeeld, 
heeft hij ze in zijn stuk anders te teekenen, meer 
5ummier, dan b.v.de romanschrijver zou doen, 
die geheel alleen staat VOOf zijn werk, niet heeft 
te rekenen op de collaboratie van een tweeden 
persoon. Wat dus bij de lezing boeit, heeft allicht 
hoedanigheden, meer van novellistischen, dan van 
scenischen aard. De gezette aandacht, waarmee 
wij, met ons boekje in een hoekje. plegen te 
lezen, doet ons doordringen in de meest compacte 
partijen van het werk. Uit het parterre aange
hoord, zouden diezelfde partijen echter over ons 
heen gaan. En wat bij de lektuur oppervlakkig, 
schetsmatig schijnt - geeft juist genoeg om op 
het tooneel, aangevuld, vervolkomend door den 
tooneelspeler of dt; tooneelspeelster, voor ons te 
gaan leven. 

Sudermann nu verstaat uitmuntend de kunst, 
zijn personen L>:66 te schetsen dat ze een prach
tigen omtrek geven om door den acteur te worden 
aangevuld, met zijn eigen levende individualiteit 
en de waarde van een tooneelspel als Stez'n unter 
Steinen berust dan ook Juist daarop, dat alle, of 
ten minste de meeste personen_ voor ons op het 
tooneel gaan leven. Verder bekreunt hij zieh om 

de eigenlijke conceptie van zijn stukken niethee{ 
veel. Ten minste Steill untrr Steinen zit vrij los 
in elkaar. Dat heeft ten gevolge, dat er geen 
sterke dramatische spanning van uitgaat. Het is 
onderhoudend, elke episode doet zijn werking, 
maar de uitvoering brengt u niet onder een diepen 
indruk. Gij ga at naar huis met het gevoel in een 
kaleidoscoop te hebben gekeken, niet een drama 
t(> hebben gezien, door een krachtige hand, met 
ijzeren consequentie, in zijn ontwikkeling geleid. 

Het stuk speelt in een steenhouwerswerkplaats. 
En gelijk de steenen zieh vormen en hun hardheid 
verkrijgen, onder millioenen jaren druk van laag 
op laag - zoo is het ook met sommige menschen, 
die den druk op zieh voelen van het zware noodlot. 
_,lttein bei Ml'nschen dauert's nicht so tange. Het 
is Lore, die dit beeld gebruikt, Lore de door een 
der steenhouwers verleide vrouw, die door haar 
minnaar verstooten, onverschillig wordt voor wat 
haar wedervaart en zelfs tegen de hardheid, waar
mede de vader van haar kind _ haar behandelt, niet 
meer in opstand komt. Maar Lore is niet de 
hoofdpersoon van het stuk, hoewel zij 't had kunnen 
zijn, want zij vertegenwoordigt alleen een heel 
levensdrama. Naast haar heeft Sudermann in 
Biegler een uit het tuchthuis ontslagene geteekend, 
die teruggekeerd in de maatschappij, den schier 
onmogelijken strijd te strijden heeft om zieh door 
een leven van eerlijken arbeid te rehabiliteeren. 
Ook hij zou de hoofdpersoon kunnen zijn van een 
drama - maar om hen heen zijn andere personen 
gegroepeerd, die de aandacht der toesehouwers 
evenzeer op zieh vestigen. Onder hen is het de 
dochter van den fabriekseigenaar, die in de eerste 
acte een zoo voorname plaats door den schrijver 
is ingeruimd, dat men kan denken, dat de schrijver 
zijn krachten vooral op haar zal concentreeren. 
Lore is de door de natuur uiterlijk misdeelde, die 
smacht naar de liefde, naar hetmoederschap, 
maar door de mannen wordt versmaadt. Ook in. 
haar is de stof voor een tragedie, die echter niet 
wordt uitgewerkt. Ziedaar dus drie personen, die 
elk voor zieh een drama in zieh bevatten, maar 
nu 'de aandacht verdeelen. Wat vold0ende ver
klaart, hoe de indruk van het werk in zijn geheel, 
niet die per ga at en niet den toesehouwer in 
stijgende spanning brengt. 

Het stuk werd door de artiesten van het Keul
sehe stadtheater uitmuntend vertoond. Wel niet 
beter dan wij het ons kunnen denken van een 
Hollandsch gezelsehap, maar even waar en levendig 
van typeering en op een enkele uitzondering na 
gehouden buiten het dik opgelegde. theatrale, 
waardoor de Duitsche tOOD eelspeelkunst zieh vroeger 
veelal onderscheidde van Ohze eigen kunst. 

(In het eerste stuk onder dezen titel, in het 
vorig nommer, wordt het vermoeden uitgesproken. 
dat Hartleben Oostenrijker van geboorte iso Een 
vriendelijke hand doet mij opmerken, dat hij 
Hannoveraar is, geb. 3 Juni 1864 te Clausthal in 
den Oberharz : dOOf en door Duitscher dus. Oit 
geeft meer kracJü aan mijn bewering, dat Hart
leben Rosenmontag schrijvende, niet boven zijn 
onderwerp stond, vast als hij zelf nog zat aan de 
kase-tradities van het leger.) 
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ROTTERDAMSCHE KRONlEK * * :I< * 
10 Maart 1906. 

De jaarlijksche bloemenhulde aan mevrouw Van 
Eysden, gisteravond, kon uw gewone Kroniek
schrijver tot zijn leedwezen niet zien brengen. 

Maar een collega, die twintig jaar geleden aan 
een veelge!ezen 2agblad het profijt van zijn des
kundig oordee! schonk en sinds niet dan een ge
trouwe schouwburgbezoeker is, maar - hij geeft 
verlof dat te zeggen - met hartelijke vreugde in 
elk seizoen de "eereavonden" tegemoet ziet en 
meeviert - hij was zoo welwillend een verslagje 
van dezen eersten feestavond voor "Het Tooneel" 
te schrijven. 

* * * 
Gisteren had mevrouw Van Eysden-Vink haar 

eereavond. Dat zij -nog steedseen der uitver
korenen in het Rotterdamsch Tooneelgezelschap 
is, toonde de propvolle zaal, welke aan een zeer 
druk bezocht theater van een wereldstad deed 
denkel1. Tal van lichte toiletten, in de front
bakons zelfs gedecolleteerde en met bloemen 
getooide dames en gerokte of in smoking ge
kleede heeren er achter. Het was alsof men het 
op te voeren stuk reeds kende en het publiek 
gemeendhad te moeten zorgen, dat de stoffee
ring van de zaal in harmonie was met die van 
het tooneel. Voor Rotterdam dus een ongewone 
avond. 

Voor 't overige: hoe ingenomen de Parijzenaars, 
de mondeine onder hen, met het jongste werk 
van de Croisset: '1 ", -flre Geluk, Dal1J,s.' ook 
mogen zijn, hier te lande had men 't niet be
hoeven te betreuren, wanneer onze tooneeldirectien 
dit Parijsche successtuk over 't hoofd gezien 
hadden. 

Fransche blijspelschrijvers scherpen hun pen 
meestal op 't onderwerp : echtbreuken. lets nieuws 
hierop heeft de Croisset ook niet uitgedacht en 
dit zou hem nog te vergeven geweest zijn wan
neer zi;n werk tintelde van geest. Humor is in 
zijn blijspel ver te zoeken, en wat hij hierin te 
kort komt, heeft hij trachten te vergoeden door 
grof- en platheden. Het is een verheerlijking van 
huwelijksontrouw; wie niet meedoet wordt voor 
een bloed- en temperamentloos wezen uitgekreten, 
kortom het eene noodige voor een echtpaar is 
een amant of maitresse; dan eerst komt men in 
den gelukstaat. Geen kinderstuk dus. Aan 't slot, 
waar alles op zijn pootjes terecht komt, bewezen 
de dames wel 't tegendeel, maar de bewijzen 
ontbreken. 

De mise en scene was bijzonder mooi en een 
keur van smaakvolle toiletten werden door de 
dames Van Eysden, Tartaud, Kerckhoven en De 
long vertoond. De oogen gingen te gast, de 
opvoering was den eersten schouwburg van een 
wereldstad waardig. 

Mevrouw Van Eysden werd gehuldigd met tal 
van bloemgeschenken, het een al,grooter en fraaier 
dan het an der. en haar ter eere moest het gordijn 
enkele malen opgehaald worden. Bet stuk zeH 
is zeer kalm ontvangen en zou de handen niet 

in beweging gebracht hebben, al had men "lioor 
het doen der genoemde dames en de heeren Tar
taud, Poolman en De Jong respect. 

N EDERLANDSCHE * * * * * * * * 
* * * * * TOONEELVEREENIGING. 

Ter gelegenheid van haar 121/~.jarig bestaan, 
heeft het bestuur van bovengenoemde Vereeniging, 
aan belangstellenden de volgende mededeelingen 
gezonden. 

«Op 2 Maart a.s. zal het 12'/2 jaar geleden 
zijn, dat onze Vereeniging werd opgericht. Bijgaande 
opgave geeft een overzicht van de oorspronkelijke 
en vertaalde tooneelwerken (van deze laatste alleen 

-die, welker auteur eenige bekendheid bezit), door 
ons in dit tijdsverloop ter vertooning gebracht. 

Van de talrijke schriftelijke bewijzen van appre
ciatie, die wij van Nederlandsche auteurs betreffende 
de voorbereiding en opvoering hunner werken 
mochten ontvangen, drukken wij hieronder een 
tweetal brieven af van den auteur, wiens stukken 
het grootst aantal opvoeringen bereikten. 

Hoogachtend, 
Hel Besluur van de 

N ederlandsche Tooneelvereeniging. 

Na de eerste opvoering van «Ghetto) (1898). 

AMSTERDAM, 30 December 18g8. 

Aan de Nederlandsche Toonedvereeniging 
Alhier. 

Geachte Dames en Heeren. 

Deze krans is voor U allen. Wanneer ik hem 
U vanavond doe overhandigen, geschiedt zulks. 
niet bij wijze van .banaal compliment, maar om 
U een klein bewijs van mijne hartelijke gezindheid 
te geven. Den Amsterdamschen tooneelspeler 
draag ik in het aIgemeen geen bijzondere achting 
toe. Ik steek dat nooit onder stoelen en banken. 
Des te grooter is mijne voldoening nu ik U allen 
beb leeren kennen van nabij en een ijver en toe
wijding in U heb waargenomen die ik volkomen 
waardeer. Mijn wensch is dat wij e1kander nog 
dikwijls zullen ontmoeten en, voor zoover de om
standigheden het veroorloven, samenwerken voor 
eene zekere mate van· verheffing van ons tooneel. 
Er kan nog zeer vee! gedaan worden. Mij zult 
gij op Uw terrein voortaan als beiangstellend 
vriend ontmoeten. 

Met de meeste hoogachting, 
Uw d'lfJ. dnr., 

(w. g.) HERM. HEIJERMANS JR. 

Bij de soste opvoering van «Allerzielen) (lg0S). 

AMSTERDAM, 26 Februari 1905. 

A ap.· het B estuur der N. T. V. 

Mflne Heeren. 

Veroorloof mij U bij de soste opvoering van 
Allerzielen dez~n krans aan te bieden, als een 
teeken van mijne groote erkentelijkheid voor Uw 
doorzettingsvermogen, bij -den wederom onder
vonden tegenstand. Het was mij bij de gehouden 
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voorbereiding bijzonder aangenaam zoo ijverig ge-
steund te worden. Moge hct U en mij, bij vriend
schappelijke samenwerking nog dikwerf gegeven 
zijn, tegen den stroom op, goede resultaten te 
bereiken! 

Hoogachtend, 
(w. g.) HEIJERMANS. 

Repertoire 1 Sept. 1893 --I Maart 1906. 
Van klassieke Hollandsehe schrijvers: 

Pieter Bcrnargie, 

G. A. Bredero, 
T. Asseleyn, 
P. C. Hooft, 
Pieter Langendijk, 

tStndente-Leeven, 
Opvoeringen. 

17 
(waarvan 2 te Berlijn) 

Spaansche BrTIbander, 
Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt, 
Ware Nar, 
Het Wederzijds Hnwelijksbedrog, 

25 
19 
6 

23 

Van moderne Hollandsehe auteurs: 

Mltltatuli, Vorstenschool (Openingsvoorstelling 
2 Sept 1893), 79 

M arce Ilu s E ma n ts, Jonge Harten 4 
tOnder Ons, 38 
tEen nieuwe Leus, 3S 
tIn de Practijk, 5 

Justns v. Maurik, Een Bittere Bil, 14 
Janus Tulp, 10 

Fijne Beschlliten, 25 
S. of Z., 5 

Glanor, Citgaan, 4 
D. H. Joosten, Plicht, 5 
Rosier Faassen, Hannes, 6 

Vink, 
Eva Westenberg, 
Hora Adcma, 
J. B. Meerkcrk, 
Abcl, 

A. S. n. Booms, 
WiJlem v. Leer, 
1. Simons-Mees en 

L. Simons, 
Lodewijk Mulder, 
C. P. Brandt van 

Anne-Mie, 5 
(Berlij n e n Aken) 

De Ledige Wieg, 
(Berlijn en Aken) 

tMantls de Snorder, 
(Berlijn en Aken) 

tEen Keerpunt, 
Dc Mantel der Aristocratie, 

tEen Visioen, 
Emma Zathe, 

tHeidemar & Co .. 
+Dramatische Hutspot of het orakel 

op de planken, 
Haantje de Voorste, 
Orang Bahroe, 
Zippora, 

Onders, 
De Kiesvereeniging van Stcllendijk, 

2 

7 
12 

5 
12 

4 
5 
4 
3 

6 
8 

D 0 0 rn e, Werkstaking, 5 
tDe Spreektaalveredelingsbond, 4 

Jo van Sloten, tAsschepoes, l' 

H. Heyermans Jr., Ghetto, 192 

Het Zevende Gebod, 145 
Op Hoop Van Zegen, \255 
Het Pantser, 25 
Ora et Labora, 58 
Bloeimaand, 48 

tBuren, 2 
Allerzielen, 137 

tArtikel 188, 20 

M.J. Ternooy Apel, Liefde, 3 
In den Vergulden Vingerhocd, 5 

C. J. A. Verbrnggen, Het Nieuwe Evangelie, 4 
Reyding enFabins, Het Lintje, 1I 

Mr. W. A. Paap, Koningsrecht, 35 
Mr. Jacob van Het Dorp aan de Grenzen, 21 

L e n n e p, Een Amsterdamsche J ongen, 7 
Davidofsky, tEen slaaf van de cubiotick, 34 

Mevr. Ina Bondier
Bakker, 

Frans Mynssen, 
Frederik Rompel, 

Wereldstad, 9 
Staken, 3 

Verleden, 
Verdwaaldcn, 

tWat gezaaid is, 

53 
3 

15 

Frederik vanEden, Don Torribio, 
Opvoeringen. 

8 
Cyriel Buysse, Het Gezin van Baas Van Paemel, 
A. van Sprink-

huyzen, 30 Zilverlingen, 
J. van den Vinder, De Bond der Nieuwste Tijden, 
H. Kesnig, tKol Nidrei, 
G. Meinhardt, Banden, 
1. Th. Heing, tHaar Luitenant, 
Top NaeH, tWeerzien, 
Julius Sweelink 
(Jules Schürmann), Vit het Kl1nstenaarsleven, 
J. Tersteeg, tMoraal 

Vertaalde Werken. 

Van klassieke auteurs: 
Shakespeare, 

Molii~re, 

(,oldoni, 
VOll Kleist, 
Schiller, 
He h bel, 

Driekoningenavond 
Maat vom Maat, 
De Bl1J'ger-Edclman, 
De Geneesheer tegen wil en dank 
Een Knecht van twee Meesters, 

tDe gehroken kali, 
Friesco} 
Maria :VlagdalcII3, 

Van moderne auteurs: 

4 

16 
2 

15 
4 
6 
9 

4 
3 

48 
9 
9 

I7 
3 
7 
4 
4 

lIenrik Tusen, Rosmersholm, 20 

Klein Eyolf, 27 
Stcllnpilarcn der Maatschappij 19 
Ecn Vijand des Volks, I I 

Björnstjerne Ecn Faillissement, 13 
Björnson, Boven Menschelijke Kracht I, 4 

Aardrijkskunde en Liefde, 8 
A. Strindberg, De Vader. 3 

tMet Vllur spclen, 13 
Tolsto'i, De Macht 'der Duistcrnis, 7 
Turgeniew, tEen Boedelscheiding, 8 
Tchirikow, Het lJitvcrkorcn Volk, 7 
Gerh. Hauptmann, Eenzamcn, 78 

(ook te Berlijn opgev.) 
Het Verzoeningsfeest, 20 

Voor Zonsopgang, 4 
Max Halbe, Jeugd, 34 

Het Recht van den Sterkste (Uaus 
Ro::;enhagen), 5 

Het Zocnoffer (Der Strom), 6 
Max Dreyer, Onder Dokters Handen (ln Behand-

lung), 8 
tilet Vrije Woord\ Der Probekandidat). 7 

T n den Leeuwenkuil (Cnter blonden 
Bestien), 8 

Winterslaap, 10 

O. E. Ilartleben, tAfscheid van 't Regiment, II 

tDe Eischcn der Moraal, 3 
A. Schnitzler, tAfscheidssoupcr, 6 
IIermann Bahr, Eell huiselijk Vrouwtje, 8 
S. Jacobsen, Storm, 12 

G eorg H i rs c h fe I d, Naast Elbar, 9 
Georg Engel, Vcrgcef ons onze Schulden (lJeber 

den Wassern), 26 
O. Lindner, De Bloedbruiloft, 3 
Claru Viebig, De Strijd om den Man, 6 
F. A. Beierlein, Taptoe, 38 
A. 0 h 0 r n, De Broeders van Sint Bernhardus, 21 

F. D Ö r man n, Kinderen der Zonde (Ledige Leute), 13 
F. Phi I i pp i, De Lijdensweg, 26 

De Eerste Vrouw I Die Erste I, 24 
!let Vaderlijk Erfdeel (Das Erbe), 44 

earl Maria, Kerstavond, 14 
L. Flllda, De Tweelingzusters, 21 

TII dagen ,an Strijd ~ Das verlorene 
Paradies), 9 

E. Augier, Notaris Guerin 16 
Emile Zola, De Erfgenamen van Rarbourdin, 41 
E. Bricux, Het Kind tLe Berceau), 4 

Dc drie dochters van Dupont, 14 
H. Bernstein, Langs een omweg (1.e Detour). II 

Alexundre Dumas, Kean, 5 
Barriere en !luichelaars en Weerhanen (Les faux 

Ca p end u bonshommes, 52 
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G. Courteline, 
E. Pailleron 

tVrede thuis, 
tDe Vonk, 

Opvoeringen. 
21 

tMeisjesdroomen, 
tZachte woorden, sluke koorden 

(Mieux vaut dOllcellf), 
Erckmann-Chatrin, Vriend Frits, 

M. Carre, 
O. Mirbeau, 
G. Devore, 
M. Maeterlinck, 
G. Giacosa, 
R. Braceo, 
F. Cavalotti, 
Marco Praga, 

(Berlijn en Aken) 
De Verloren Zoon, • 
Zaken zijn Zaken, 
Sdefzllsters, 

tlnterieur 
Een Bekentenis, 
Ontrouw, 

tJephta's Dochter, 
Een Vrouw die liefheeft, 

tDe Boezemvriend, 

Stukken met t gemerkt zijn in 1 bedrijf. 

37 
4 1 

21 

3 

9 
8 
6 
6 
5 
5 

14 
8 

24 

De herden king van het I 21/~ jarig bestaan, heeft 
alleen in intiemen kring plaats gehad. Aan een 
feestmaal bij Couturier vereenigden de societaires, 
alle leden van het gezelschap en enkele vrienden 
die de Vereeniging steeds hebben na gestaan, ook 
een viertal tooneelverslaggevers (van het Hbd., 
het N. v. d. D., de Opr: Haar!. Ct. en de N. R. 
Ct.). Dat aan dien maaltijd een prettige stemming 
heerschte ~ ,behoeft nauwelijks te worden ver
zekerd. Reeds uit het feit, dat een gezelschap, 
waarvan het beheer gevoerd wordtdoor leden
acteurs .en actrices.- alleen de hf'er Homeyer, 
de penmngme~st.er, IS niet tevens als tooneelspeler 
aan de Vereemgmg verbonden - zich gedurende 
een betrekkelijk lange periode van 12 1;'2 jaar in 
stand heeft weten te houden, niet alleen - maar 
da~ dit is ges.chied, zonder dat eigenlijk ooit naar 
bUlten van mt kabaal gesproten moeilijk,heden is 
gebleken, ~an men concludeeren, dat een sterke 
band allen vereenigt en de samenwerking is ge
~rondvest op onde.rlinge waardeering en vertrouwen 
In het rechtvaardlg beleid der bestuurderen. Door 
den heer Alex Post, is aan den maaltijd dm 
ook met dankbaarheid erkend, hoeveel tact de 
societaires, in hunne collegiale wijze van optreden 
tegenover het door hen geengageerd personeei, 
steeds weten in acht te nemen. Wat de Ver
eeniging voor onze vaderlandsche tooneelspeel
k~nst heeft g:daan, is in verscheidene dagbladen, 
blJ gelegen held van dit koperen feest, met groote 
waardeering herdacht. Zeer juist is door den 
verslaggever van. het Alg. Handelsblad verklaard, 
<lat een der verdIensten der Ned. Tooneelvereeni
ging is gelegen in wat zij verricht heeft voor onze 
vadrrland~che auteurs. De lijst der opgevoerde 
werken geeft er het bewijs van, hoe zij door onze 
e~gen schrijvers de gelegenheid te geven tot het 
Zlen opvoeren hunner werken hun de beste de 
eenige . gelegenheid bood, tot oo~deelen over fo~ten 
en zwakheden. En het is zeker geen toeval, dat 
met deze opvatting van haar taak door de N ed. 
Toone~Ivereeniging, samenvalt een zoo opgewekt 
leven m. onze oorspronkelijke dramatische litte
ratuur. De wisselwerking is voor ieder duidelijk. 

Wij zullen .er thans niet meer van zeggen. 
Alleen nog dlt constateeren, dat al viel ook bij 
de Ned. Tooneelvereeniging natuurlijk de eene 
voorstelling gelukkiger uit dan de andere, in 
verband ook met de meer of minder gelukkige 

keus der optevoeren stukken, er toch geen Neder
landsch gezeischap is aan te wijzen, dat met meer 
ernst er naar .streeft, steeds het beste te geven en 
weiks voorstellmgen welsprekender getuigenis afleg
gen. van het willen bevorderen van een der hoogste 
begmselen van de tooneelkunst: dat der eenheid 
in samenspei en het in het licht stellen der betee
kenis van het opgevoerde stuk, wat karakter en 
stemming betreffen. 

* * 4: KNIPSELS EN SNIPPERS » * * 
Mevr. S. Pauwels-v. Biene verlaat 

het tooneel. 

Mevrouw Sophie Pauwels- Van Biene neemt 
voortdurend in beterschap toe. Wil zij echter 
weder volkomen gezond worden, dan moeten aan
doening en inspanning haar bespaard blijven. Na 
'n moeilijken zelfstrijd heeft zij, vooral ter wille 
van man en kinderen, besloten, het tooneel voor 
goed te verlaten. Met den eersten Sept. a.s. 
hou.dt. hare verbintenis met de KoninkIijke Ver
eemgmg «Het Nederlandsch Tooneeb voor altijd op. 

Gaarne, zeer gaarne had zij op eene voorstel
Iing afschdid genomen van het publiek, dat haar 
meer dan 28 jaar uitermate sympathiek is geweest. 
Beseffende, dat de geweldige aandoeningen op 
~ulk. een avond haar noodlottig konden worden, 
IS dlt optreden haar beslist ontraden. 

Evenwel zal het publiek in de gelegenheid wor
den gesteid de gevierde kunstenares een laatste 
blijk van waardeering te schenken. 

De Kon. Ver. «Het Nederl. Toonee\., zal 18 
April in den Stadsschouwburg te Amsterdam te 
harer eere een voorstelling geven en de netto 
opbrengst te harer beschikking stellen. 

* * * 
eTaptoe.}) 

De opvoering van Beyerlein's «Taptoe) had de 
directie van het eCoimarer Stadt theater> te 
Straatsburg op de lange baan geschoven, nadat 
men daar van militaire zijde bezwaar tegen had 
gemaakt. 

Toen echter het garnizoen onlangs eenige dagen 
wegens militaire oeteningen afwezig was en dus 
de mogelijkheid buitengesloten was, dat officieren 
van het garnizoen de voorstelling zouden bezoe
ken, heeft men het stuk voor uitverkochte zalen 
voor het voetlicht gebracht. 

* * * 
Eere-voorstelling Louis de Vries. 

Op W oensdag 28 Maart a.s. zal de heer Louis 
de Vries, v<l;n Amstel's Tooneelgezelschap, zijn 
eere-voorstelhng geven, waarvoor hij in het Grand
Theatre «Uriel da Costa', treurspel in 5 bedrijven 
door Karl Gutzkow in de Nederlandsche bewer
king van dr. P. C. F. Frowein,hoopt op te voeren. 

De heer Louis de Vries heeft zieh zoowel tijdens 
als voor zijn optreden bij Amstel's Toonee1gezel-
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schap, bij het Amsterdamsche publiek recht po
pulair weten te maken. Ongetwijfeld zullen dan 
ook velen dien avond '\Tan hunne belangstelling 
docn blijken. 

* * * 
Tooneelverbond. 

. Oe jaarvergadering van . het «Ned. Tooneel
verbond» , welke ditrpaal te Utrecht zal worden 
gehouden , wordt voorafgegaan door een voorstelling 
van : «In Kleinen Kring:., van W. G. van Nouhuijs, 
te geven door de leerlingen der Tooneelschool. 

* * * 
Louis Bouwrneester in Indie. 

Uit Batavia schrijft men aan [)e Locomotz"e/: 
c; Van Bouwmeesters gezelschap gesproken, na 

de veine der eerste weken begint een beet je 
deveine te komen. niet onwaarschijnlijk ook al 
ten gevolge van den onnatuurlijken westmoeson. 

"Na het vochtige weder van een paar weken 
geleden, heeft de warmte der laatste dagen hier 
ter plaatse yeel koor~s medegebracht, en de leden 
van het gezelschap hebben een behoorlijk con
tingent geleverd aan de ziekte. 

"Oaarbij komt, zij het ook in veel mindere 
mate dan bij Brondgeest, het idee, dat bij de 
me.nschen voorzit dat Indie eenvoudig hetzelfde is 
als Holland in den zomer. En, niet waar, wat is 
nu bijv. een paar uur per dag in den trein zitten 
in Holland? 

"Maar even zoo goed als hunne voorgangers, 
vergeten deze nieuwelingen, dat het niet de 
middag-temperatuur is, die aangeeft de nadeelige 
gevolgen van dit klimaat op menschen die er niet 
aan gewend zijn, maar dat het is de voortdurende 
warmte, het ontbreken van eene rustpooze, de 
doorloopende spanning op de zenuwen. 

" Zij hebben er dus maar op los gereisd over 
dag, 's avonds gespeeld, den volgenden dag weer 
op reis, 's avonds weer speien, en het gevolg is, 
gelijk ik zeide, een niet onaanzienlijk percentage 
zieken." 

* * * 
Frits Bouwrneester. 

Thans komen de berichten van Frits Bouw
meester's ziekte in de Indische bladen. In De 
Locomotiej lezen wij: 

" Een van de voornaamste artisten van het 
Brondgeest-gezelschap, Frits Bouwmeester, is zeer 
ernstig ziek geworden en in de kliniek van dokter 
Koch opgenomen. Eerst dachten de geneesheeren, 
dat hij ee n leverabces had; later meende men, 
dat de diagnose wees op blindedarmontsteking. 
Later bleek, dat de reeds 57-jarige kunstenaar 
aan galblaas leed, met zulke complicaties dat een 
operatie noodig werd geacht, hetgeen ook Zaterdag
morgen geschiedde. De operatie is goed gelukt, 
maar dr. Koch ziet den toestand nog hoogst ernstig 

in; over een dag of vier, vijf kan de dokter pas 
constateeren of hij buiten gevaar iso 

.,Hoe het verloop van de ziekte ook moge zijn, 
de eerste maanden mag men er niet op rekenen 
hem weer op de planken te zien." 

* * * 
"Oe Weduwe Hansen." 

Gisteravond is in den Vlaamschen Schouwburg 
te Antwerpen opgevoerd "Oe W eduwe Hansen", 
een blijspel in 3 bedrijven van onzen landgenoot 
Martin Liket. . Ofschoon het anders den dag na 
het carnaval nooit erg vol is in' de Antwerpsche 
theaters, was de Vlaamsche Schouwburg gister
avond toch uitstekend bezet. 

Oe originaliteit van sommige sd:nes en de vlugge, 
vlotte dialoog zijn in dit stuk zeer te roemen. 
Het pub liek heeft het werk goed ontvangen 

* * * 
Een tooneelschool van Rejane. 

Rejane is van plan, een school op te richten 
voor artistieke opvoeding. Oumeny een der leeraren, 
zal de jongelingen opleiden, terwijl Rejane de 
jonge meisjes zal opvoeden. 

Om te beginnen zal men vier mei<;jes en vier 
jongens aannemen. Na het einde van het eerste 
jaar zal de leerling, die zich die eer waardig toont, 
worden toegelaten tot den schouwburg van Rejane. 

* * * 
Prijskamp. 

Oe Letterlievende Vereeniging ,,]. ]. Cremer', 
te Haarlern , heeft een rondschrijven verzonden, als 
uitnoodiging tot deelneming aan een tooneelwed
strijd in den winter van 1906-19°7, ter gelegen
heid van haar vijf-en-twintigjarig bestaan. 

Uit te loven Prijzen . 

Eereprijs voor het beste oorspronkelijk Nederl. 
Blijspel. 

Eereprijs voor de beste Nederlandsche Uitspraak. 

Voor de beste Opvoering. 

Eerste Prijs: Een Gouden Medaille en j 250,
(Fr. 500). 

Tweede Prijs: Een Verg. Zilveren Medaille en 
f 125,- (Fr. 250 ). 

perde Prijs: Een Verg. Zilveren Medaille en 
f 50,- (Fr. 100). 

Vierde Prijs: Een Verg. Zilveren Medaille. 
Een bijzondere prijs voor de (het) verst komende 

Karner of Gezelschap. 
Een personeeie Prijs voor den besten Tooneel

speier. 
Een personeeIe Prijs voor de beste Tooneel

speelster. 
Aan de voorwaarden ontlee'nen wij: 
Art. I. Oe tooneelwedstrijd omvat het op de 

beste wijze, in de Nederlandsche taal, opvoeren 
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van een BLIJSPEL van ten minste drie bedrijven 
en waarin minstens 4 Heeren en 2 dames een 
sprekende rol moeten vervullen. 

Art. 2. Oe op te voeren "Blijspclen" moeten 
zijn, liefst van Nederlandschen oorsprong, of anders 
in zuiver Nederlandsch zijn overgezet, en mogen 
niet strijden tegen de goede zeden. 

Art. 3. Aan den wedstrijd kan, met inacht- i 

neming van de hierna te vermelden bepalingen, 
deelgenomen worden door Rederijkerskamers en 
Liefhebberij-Tooneelgezelschappen uit Nederland 
en Belgie, met uitzondering evenwcl van de te 
Haarlem bestaande vereenigingen. 

Oe jury be staat uit de Heeren: 
J. H. KOOLHOVEN, Oud-Lz"d der Bedertjjkers

kamer "Laurens Janszoon Koster". 
FRANS NETSCHER, Journalist, Tooneclverslag

,fever "lIaarlem's Dagblaa", enz. 
J. R. PRENT. Oud-Lid van het Hoqfdcomz"te 

der Vereeniging "Kom·ngZJl1Zedag". 
Jhr. A. W. G. V AN RIEMSDIJK, h'ere- Voorzit- I 

ter 'llan de Vereeniging ,,J. j. Cremer". 
J. H. RÖSSING, journalist, Toonedverslaggever 

van "IIel lv'ieuws van den Da,f", enz. 
A. VAK DER VOORT Az .. Letterkundig Advz~ 

sellr 'lIall de Vereenigillg "j. j. Cremer". 
F. DE WIrr HUBERTS, I<"apitez'Jl der Infanter/e. 

Pensioenfonds voor Nederlandsche 
T ooneelisten. 

Oe Dircctie STOEL EN SI'REE heeft het loffelijk 

yoornemen op Woensdag 21 Maart a.s. een Buiten
gewone Voorstelling te geven, waarvan de opbreng"t 
zal worden afgedragen aan bovengenoemd fonds. 
Opgevoerd wordt ,,/vfar..-r0t de Bloemt'lzvrrkoo/,stcr", 
met Mevrouw Jeanne Spre.e-Monch in de hoofdrol. 
Oe directie heeft besloten zulk een voorstelling 
elk jaar te geven. Natuurlijk rekellt zij daarbij 
op den steun van het publiek, vooral op dien der 
getrouwe "Stoel en Spreebezoekers" opdat een 
stampvolle zaal het bewijs zal zijn dat het streven 
der "Vereeniging voor NederlandscheTooneelisten" 
door het Amsterdamsche pub liek wordt gewaar
deerd! 

Voor deze Voorstelling zijn de prijzen der 
plaatsen: Fauteuils f 1.25, Stalles I 1.-, Midden
Balcon /" 0·75, Zij-Balcon I 0.60, Parquet f 0.40. 

Plaatsen kunnen besproken worden: van af 
Zaterdag 17 Maart, dagelijks van IO tot 3 uur. 

* * * Zilveren feest BoubergaWilson. 

In Mei a.s.· zal het 25 jaar geleden zijn, dat 
de Heer S. J. Bouberg Wilson directeur der 
Tooneelschool werd. Oe oud-leerlingen uit dit 
tijdvak hopen dit feest met hun hooggewaardeerdell 
en hoogst-sympathieken directeur op waardige 
wijze te vieren. De Commissie van oud-leerlingen, 
met de rcgeling van deze feestviering belast, be
staat uit 

Mevr. HOLTROP-VAN GELDER, 
» TARTAUO-KLEIN, 

de Hr. A. VAN DER HORST, 
» L. M. SMITH. 

ADVERTENTIEN. 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: 

Kraep ehen & Holm' 8 
Salmiak-Pastilles, 
Mentha -PastilIes, 

of Bloemen-Pastil1es. 
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IVENS & 
Hoflev. van H.M., dc Koningin. 

A M S T ERD A M, 
Rokin 164 b/d Munt. 

FOTO "J:'OES'r'ELLE~ 

EE~OODJ:GD:a:EDE~ • 

Amsterdam, Nijmegen, üroningen, Den Haag. 
Brochure "Fotografeeren kan iedereen" op aanrraag. 
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Aantal leden 36. 
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Mr. B. ten Bruggen Cate, Loco- Voorzittcr; J. H. 
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AFDEEÜNG TIEL. 

Aantal leden 12. 

Bcstuur: J. A. He~ff, Voorzitter,. J. L. van Lidt 
de Jeude, Pelzningmeester-Secretaris. 

ÄFDEELING DORDRECHT? 

AFDEELrNG DEUT? 

ENGELSCH TOONEEL; "PINERO'S 
MEESTERSTUK" ELLEN TERRY 

Een kort verblijf in Londen gaf gelegenheid om 
in het St. James' Theatre cen matinee bij te 
wonen van het nieuwe· stuk van Pinero "His 
Ifouse in Order"; allerwege in de Engelsche pers 
aangekondigd als zijn meesterstuk. 

Het vroegere werk van dezen handigen drama
turg heeft geen diepen indruk genoeg bij mij 
achtergelaten om dit nieuwe stuk er tegen op te 
wegen. De Engelsche critici zullen wel gelijk 
hebben, dat het zijn meesterstuk iso Maar een 
meesterstuk - dat is wat anders. 

Men mocht bij ons eens gaan denken, dat het 
wel zoo was, en het stuk willen overbrengen. 
Men kan heusch de moeite sparen. \Teel wijzer 
om Augier, of zelfs den jongen Dumas nog weer 
eens voor den dag te haIen, dan dit nawerk uit 
de school van den laatste. 

Pinero is ecn handig stukkenmaker. Hij weet 
wat "effect doet". Hij weet dat een raisonneursrol, 
toebedeeld aan den eersten speIer van de troep, over 
veel bezwaren heen helpt. En zijn stuk trekt. 
AI heb ik niet kunnen merken dat het een enkele 
aandocning bij het publiek wekte. 

Wat ook niet zou kunnen, wegcns de hopeloos 
zwakke teekcning der twee hoofdpersonen. 

Het geval is dat van een weduwnaar, rijk, 
(natuurIijk; society-pla,.'Y I) ParIementslid en wan
hopig banaal. Zijn eerste vrouw kwam uit een 
model-familie; was zelf een model. Ecn bcvlieging 
voor de gouvernante van zijn zoontje (dochter 
van een dorpsdominc) heeft hem haar doen trouwen. 
Waarom z!i' hem trouwde, verncmen we niet; wel 
dat zij, meer "artistiek" .dan huiselijk aangelegd, 
het huishouden niet behoorIijk beheert, en aldus 
onder de curateelc komt van de model-zuster der 
eerste vrouw. 

We worden IlU uitgenoodigd, op het voorbeeld 
van den olldsten broeder van den echtgenoot, die 
zonder zijn tweede schoonzuster vroeger gezien 
te hebben, begint met voor haar en haar moeilijke 
positie te voelen - dat ook te doen. Want die 
jonge vrom" is de "sympathiekc heidin". 

Om die sympathie voor haar te winnen had de 
allteur het natuurIijk middel aan de hand: ons 
inwijden in haar dieper wezen; verklaren wat haar 
tot dit huweI~ik bracht; waarom zij blecf in die 
jammerIijke positie van achteruitgezette vrouw, en 
zieh de onaangenaamheden van haar (hahre) schoon
zuster en haar stiefkind en de lafheid van haar 
man lict welgevallen. Hartstocht voor den man; 
meelijden met het kind; bestaansbezwaren ._. dc 
keus bleef aan den schrijvcr. 

Maar hij zwijgt. Eu zoo wordt zijn "sympa-

thieke heldin" tot een aanfluiting. Een vrouw 
van eenig karakter en zelfgevoel zou weggeloopen 
zijn. Deze denkt er zelfs niet aan. "üp haar 
sterkst barst zij eens los, op een zeer ongeschikt 
oogenblik, en op zeer onhandige wijs. AI de be
schermingskunst van den raisonneur is noodig, 
om haar situatie te dekken. Het verst waartoe 
zij het brengt is te weigeren mee te gaan naar 
de openingsceremonie van het park, dat haar 
echtgenoot aan de nagedachtenis van haar voor
gangster wijdt. 

Doch dan komt de "truc", de groote troefkaart 
van den handigen dramaturg: 

Het stiefzoontje heeft juist het boudoir zijner 
moeder tot studeerkamer gekregen. En snuffelend 
on der in een kast, in een hoek, een taschje ge
vonden, dat hij niet kan openmaken. Wel lukt 
dit de jonge vrouw; die nu in dat taschje'brieven 
vindt - waaruit blijkt dat haar model-voorgangster 
de maitresse was van den vriend van haar man, 
en het kind. .. het gevolg van dat overspel. 

De trocfkaarten zijn nu heelemaal in handen 
van de achteruitgezt>tte tweede vrouw. Zij kan 
.:ich wre~en. Maar de raisonneur praat haar tot 
deemoed; z~ laat zieh bewegen hem die brieven 
te geven. En Itt!; cindigt met haar ver~oening 
met haar man te bewerken door dezen de brieven 
te laten lezen. 

Triestig einde! 
\Vant is er onwaardiger "gelukkiger uitkomst" 

voor deze jonge vrouw denkbaar dan wcer in 
genade te worden aangenomen door haar rijken 
echtgcnoot, die haar zelf bekend heeft dat hij zijn 
bevlieging voor haar betreurt?! 

In dit stuk is niets gelukt dan de teekening 
der model-familie van de overleden model-vrouw, 
al is die teekening ook tot charge geworden, 
zonder de toetsen van menschelijkheid - werke
bike liefde voor de overleden dochter en zu ster -
die iets die pers aan deze figuren hadden kunnen 
geven! 

Maar het ongelukkigst is - dat de schrijver 
een prachtige stof in de hand had, en die niet 
heeft aangedurfd. 

Als in het laatste bcdrijf de raisonneur den 
minnaar der overledene de deur wijst komt deze 
even los: Die overledene was niet zoo als iedereen 
haar dacht; zij was niet de üpgaande in huiselijke 
zorgvuldigheid. Zij had een eigen ziel, en die 
heeft ze gevonden door haar licfde voor hem. 

Dat is het drama, dat ik had willen zien: die 
jonge vrouw, door ouders, zuster, broer, echtge
noot, vereerd als model-plicht-mensch, huishoudster 
par excellence - maar in haar zieh ontwikkelend 
eigen zieleleven, warmte, hartstochtgloed, en die 
in haar worstelen tegen heel die ingezogen 
plichten leer. 

We zouden dan een mensch-drama gekregen 
hebben. Geen poppen-vertooning. 

Maar - dat had Pinero niet kunnen schrijven. 
En 't zou niet gegaan zijn als fatsoenlijk society
play. Echtbreuk als achtergrond blijft behoorlijker. 

* * * 
Dialoog ('n taal waren lI1 harmonie met 't stuk: 
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Geestig, soms; maar voor 't overige theatraal
ouderwetsch, met rethorische kunstbloemen. En 
zoo was ook het spei, vooral van de drie hoofd
personen. 

* * * 
,!'Wie in Londen moderner, d. w. z. echter en 
natuurlijker spei wil zien, moet nu naar het Court 
Theatre in Sioane Square. 

Verleden jaar heb ik daar toevallig gelegenheid 
gehad drie stukken van Bernard Shaw te zien: 
de beide in druk versehenen: "YOlt ttevcr can 
tell" en "flfan and Superman" (in drie, niet in 
4 bedrijven gespeeld) en het nog niet uitgegeven 
,,folm Bull's oNzer lsland·'. Van deze drie is 
Mall and Superman het sterkst ; het best geslaagde 
misschien van alle stukken van Shaw, al heb ik 
ook bij de vertooning ontzaglijk plezier gehad 
van de satire en fantaisie van You lle7Jer can fell. 
En in al die vertooningen niets van de theatrale 
affectatie, die zoo hinderlijk is in het meeste 
Engelsehe tooneelgedoe. 

Dit jaar ging er van Shaw alleen: Captaz'n 
Brassbounds COn7Jcrsion; zeker niet van zijn 
sterkste werk: sprookjesbedenksel als satire op 
romantiek. Toch, na Pinero's kwasi-ernst, wcl een 
verkwikking. 

En de vertooning gaf gelegenheid Ellen Terry 
weer eens terug te zien, die op 27 April haar 
5o-jarig jubile viert. Ze is vroeg begonnen! 

Ik had aan deze kunstenares twee herinneringen, 
met een 13-jarige tusschenpoos. In het begin 
van J 880 had ik genoten van haar on vergelijkelijke 
gracieuse, fijn-geestige, gevoclige Portia (flferchanf 
0/ Venice) en de zoete melodie van haar geluid. 
In 1893 zag ik haar terug in een bewerking van 
Tlte Vi~ar 0/ Wakijie/d - en al wat 13 jaar 
geleden in haar natuur was geweest was nu aan
gezet tot trucjes. Mijn teleurstelling was zoo groot, 
dat ik haar zes jaar lang van mijn \'erblijf in 
Engeland niet meer heb willen zien dan nog een 
keer, toen 't niet anders kon. 

Nu is ze grijs, en wat zwaarlijvig. Maar de 
trucjes, die in '93 den schijn van jeugd en gratie 
hadden moeten helpen hergeven, konden nu niet 
meer dienen en waren dus afgelegd. In de oude 
Ellen Terry leefde de oude comedienne met haar 
gaven van bekoren weer op -- en dat was aan
genaam voor wie, als ik, erkentelijke herinnering 
behouden had aan haar mooien tijd. 

Er zijn zeker wel meer Nederlanders die zulk 
een herinnering bewaard hebben. En ik heb ge
dacht of het niet gracelijk zou wezen, haar dit op 
27 April gemeenschappelijk te betuigen? 
Amsterdam, 25 Maart '06. L. SIMONS. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK * * * 
27 Maart. 

Van avond hebben de tooneelTievende Rotter
dammers weder ecns op hun oude, goede, hartelijke 
wijze cen tooneelkunstenaar, die hun genegenheid 
heeft, een feest bereid. Er was een eivolle schouw
burg, er waren bloemen en geschenken en toe
spraken: zoo'n huldeavond als Rottcrdammers er 

alleen een kunnen aanleggen, omdat zij er zelf 
zoo'n pleizier in hebben en omdat zij 't ook zoo 
cerlijk meenen met hun sympathie voor lum eigell 
acteurs. 

Het feest gold Frits Tartaud, voor ""ien dit 
speelseizoen het vijf en twintigste is van zijn 
loopbaan in Rotterdam. 

Men heeft hem dit eerste jubileum eigenlijk 
opgedrongen, omdat men: hem toch ook ecns 
huldigen wilde. En hij zal er geen spijt van hebben 
gehad. Want hij heeft nu ook eens mogen onder
vinden, hoe hij bij ons publiek in aanzien iso 

Wel, het was, toen 't gordijn rees voor dc 
officieele huldiging, een tuin van bloemen op 't 
tooneel en er werden zooveellauweren aangedragen, 
dat zij er geell plaats meer konden krijgen. De 
collega's stonden rondom en een deputatie van 
drie uit de twaalf tooneelvrienden die een circulaire 
aan alle tooneelvrienden hebben onderteekcnd en 
verzonden, was aangetreden. 

Directeur Van Eysden kwam als directeur den 
cersten lauwerkrans bieden en Tartaud huldigcn, 
hem danken voor den ijver en de toewijding, 
waarmee hij werkzaam is geweest en die er mee 
toe hebben bijgedragen, dat hier voorstellingcn 
zijn gegcven, die kunnen wedijveren met dc beste 
in het buitenland. De directeur loofde in Tartaud 
den jongere, die eervol ccn der plaatsen inneemt 
door de ouderen helaas opengelaten, en die door 
ijverige ontwikkeling zijner talenten het recht 
verkregen heeft zieh een der eerste kunste
naren van zijn land te noemen, wiens artistiek 
vermogen een belangstelling, als dezen avond wordt 
getoond, volkomen rechtvaardigt. Blijf nog lange 
jaren - met die woorden eindigde de dirccteur -
een der grootste krachten van ons Rotterdamsch 
Tooneel. 

De heer A. Rohertson W.Azn. namens de feest
commissie verklapte hoe, toen bekend werd dat 
Tartaud zieh tot een Jubileumsviering had laten 
overhalen, er gisting ontstond onder de tooneel
vrienden en hoc gretig de commissie haar vraag 
om medewerking aan een huldeblijk beantwoord 
zag. Daarin ook mag Tartaud het bewijs zien, 
hoe hij hier wordt gewaardeerd, hoe iedcreen in 
hem huldigt een sieraad van dit gezelschap. Blijf 
het nog lang! wenschte hem de heer Robertson toe. 

Als stoffelijke huldeblijken bood hij cen reuze
krans, een gouden horloge waarin een inscriptie 
zal worden gegraveerd met een gouden ketting 
en een dikke met lak gesloten enveloppe: waarin 
het resultaat van het overweldigend succes, dat 
de commissie heeft gehad. 

Poolman - met huldigend gelach . ontvangen -
sprak namens de collega's, een jolig ou-bollig 
speechje, over het verleden waarin hij altoos met 
Tartaud was samen geweest aan allerlei gezel
schappen en nu ook aan het Rotterdamsche. Maar 
met een oprecht-hartelijken gelukwensch aan het 
slot: blijf tevredcn, gelukkig en gezond nog vele 
jaren de kunst dienen, dat hopen je collega's van 
harte, ook voor je HOUW en je kincleren! 

Ook hij bood een gesehen k: t:wee fraaie etsen. 
Regisseur Moor overhandigde een krans namens 

de Rotterdamsche Tooneclverhondafcleeling en een 
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namens de Maatschappij "Groote Schouwburg"; 
De Jong bracht een krans van de Koninklijkc 
Vereeniging, Van Eysden een namens de Neder
landc;che Tooneelverecniging en nog een van de 
Commissariiisen van den Arnhemschen Schouwburg. 

Toen kreeg Tartaud gelegenheid om te danken. 
Hij deed het kort met aangename, hem eerende 
bescheidenheid. Hij zou zijn best blijven doen, 
zei hij, om al het goeds dat van zijn talent van
avond gczegd werd, waar te maken, en om te 
bereiken wat men van hem verwacht. 

En nog vele malen, nadat het scher m al weer 
gevallcn was, moest de jubilaris voor de ~arme 
toejuichingen uit de zaal, komen danken. 

* * * 
De huldiging die Tartaud vanavond werd bereid, 

is zeer verdiend geweest. Dat hij geen gelegenheid 
had ze te ontvangen in een stuk van beter ge
halte dan dit weinig zaaksche "Weldoeners der 
Meniichhcid" mag hem niet geweten. Onder de 
oudere stukken, waaruit hij te kiezen had, was 
dit, nochthans, een der beste. Hij heeft, jaren 
geleden, als Dr. Martius succes gehad en die rol 
is een van zijn sympathica gebleven. Men had 
hem evenwel liever in een nieuwe cn!atie gezien. 

Want - en dit is het merkwaardige in dit 
zilveren jubileum - deze acteur iii er een, van 
wie elke nieuwe rol een verrassing wezen kan. 
Hij is niet alleen nog in zijn volle kracht, zijn 
kracht is grooter dan ooit te voren. Na meer dan 
vijf en twintig jaren tooneelspelen blijkt zijn talent 
sterk en saprijk, heeft het nog groeikracht in 
zichzelve. 

In twee of drie allergeluk\<igste seizoene~ is 
Tartaud den twijfel, waarin nog velen om hem 
waren, glansvol ontstegen. Hij is een tooneel
speler van groote beteekenis, dat bleek daarin 
overtuigend. Moge het litteraire in zijn kunstenaar
schap ontwikkeling behoeven, hij heeft een krachtige 
door-dringende intuilie. De techniek van zijn kunst 
verstaat hij. Hij begrijpt snel. hij wil het uitstekende 
en hij is voorbeeldig ijverig en toegewijd. Aan 
zijne buitengewone vrouw - hij wil ons veroorloven 
het te gelooven - heeft hij een trouwen, krachtigen 
steun. 

Deze vijf en twintigste kunstenaarsverjaardag, 
vanavond met zulk een hartelijkheid gevicrd, hij 
sluit niets af. Integendeel, hij opent naar we 
allergaarnste wenschen een nieuw tijdperk, Tartaud 
en ons tooneel tot vreugde en eer. 

H. D. 

AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
Een kort bestaan op ons tooneel heeft in het 

tijdvak, waarover deze kroniek zieh uitstrekt, een 
oorspronkelijk stuk in 4 bedrijven gehad, van Frans 
Mijnssen : Uz't eigen 7Vil, een stuk waarvan aller
wege de goede hoedanigheden zijn geroemd, maar 
dat toch geen lang leven is beschoren geweest. 
Het was als een huis dat op onzen slappen bodem 
niet voldoende onderheit is en dus nauwelijks 
onder dak, scheef gaat staan en inzakt. Uz't eigen 
'lvii! Maar dit veronderstelt in de allereerste plaats, 

dat er inderdaad een wil t:r! Eil Bertha de Wijs 
onderscheidt zich juist hierdoor, dat zij in hare 
handelingen niet wordt gedreven door een uit 
krachtige natuur gesproten wil, maar' het er een
voudig maar op waagt, zonder dat zij voor ons 
gevoel daarbij gehoor geeft aan een onweerstaan
baren drang of met volkomen besef van zelfver
antwoordelijkheid handelt. Zij doet de dingen op 
de bonne fooi. Maller huwelijk - het begin van 
alle eilende - dan zij sluit met Albert van Ulen
berg is moeilijk denkbaar. Wel wordt het ons 
spoedig duidelijk, dat haar ouders dit huwelijk 
gaarne zien, maar de schrijver beeft zich niet de 
moeite gegeven ons het overwicht, dat de ouders 
in deze op hun dochter bezitten, overtuigend aan 
te toonen en daarmede in verband den hevigen 
zielestrijd, die aan Bertha's onderwerping aan haar 
ouders ge zag, in dit geval had mo~ten voorafgaan. 
Integendeel. van eenigen ernstigen strijd is heel 
geen sprake. Het meisje geeft zich aan Albert 
als een willoos offer. Oe schrijver heeft zieh voor 
het overige niet gegeneerd van Albert een recht 
afsV')otende figuur te maken: een ploertigen bruut. 
Een meisje ook maar van eenigen goeden smaak 
zou voor zoo'n vrijer feesteIijk hebben bedankt. 
Dat Bertha zich zoo gewillig aan zulk een man 
laat koppelen, bewijst dat zij geen wil, althans 
geen sterken wil heeft en daarmee is het uitgangs
pu nt "an Mijnssens drama en dat in den titel 
zoo duidelijk wordt aangegeven, veroordeeld. De 
wil is van het drama de ziel. Het is de bronaar 
van zijn leven t de springveer. Het drama is als 
de vonk, die ontspringt als men twee steenen tegen 
elkaar slaat. Maar de steenen moeten in hardheid aan 
elkaar gewaagd zijn, wil de vonk niet uitblijven. 
Het drama is als de vonk, die uit de botsing ont
springt van twee karakters, of van het karakter 
met de omstandigheden, of met de roerselen in 
eigen wezen. Maar de vonk blijft uit ale:; van het 
karakter geen kracht uitgaat, als het slap zich 
plooit onder den drang der omstandigheden. Dat 
schijnt ons het geval met Bertha. Ook in de 2de 
en 3de acte. die ons de gevolgen hebben voor 
oogen te stellen van haar onberaden huwelijk, 
met een man, voor wien zij nooit ook zelfs maar 
een vleugje liefde heeft gekoesterd, blijkt bij haar 
nergens van eenige uiterlijke sterkte, noch van 
innerlijke kracht. En als zij het huis haars echt
genoots ontvliedt, om met aehterlating van haar 
kind, Frits Herfst te volgen, doet zij dit ook in 
volkomen zwakheid, zonder ons ook maar in 't 
minst den indruk te hebben gegeven van te han
delen in een haar klaar besef van zelfverantwoor
deIijkheid. Geen wonder, dat zij ook bij Frits 
Herfst niet het geluk vindt, w",ar zij naar smacht. 
Karakters als van Bertha, waarvan geenerlei kracht 
kan uitgaan en die voorbesehikt zijn om de kracht 
van anderen, of der omstandigheden te ondergaan, 
mogen in het leven, in de werkeIijkheid niet zeld
zaam zijn, in hen huist niet de impuls van het 
dramatische j zij geven eerder stof voor fijn psy
chologische ontledingskunst. En als de schrijver 
ons mocht tegemoet voeren: de titel is iromsch 
op te yatten - dan antwoorden wij, dat de be
teekenis, te geven aan een titel, niet over het lot 
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besehikken kan van het drama, dat dien titel draagt. 
Welke zin ook aan den titel is toe te kennen : 
het toonee\spel zelf dat onder de vlag van dezen 
titel vaart, is niet interessant genoeg gebleken 
om het publiek te boeien en vast te houden. En 
gelijk men van een stuk dat inslaat, het sueees ver
klaren kan op velerlei wijs, aangezien dit sueees altoos 
het gevolg is van een eomplex van oorzaken, zoo zal 
men van het minder welslagen van Uit eigen wil 
ook de oplossing kunnen vinden langs versehillenden 
weg. De door mij gevolgde is er ecn van. Dat het stuk, 
in de zeer verdienstelijke vertooning door de Ned. 
Tooneelvereeniging een sueees d'estime behaalde, 
dankt het aan den besehaafden, voor het tooneel 
uitmuntend passenden dialoog, levendig in zijn 
klaarheid van soberen zinsbouw en aan sommige 
gelukkig geteekende figuren. Kortom : Uit eigen 
krint is een stuk met in de details veel te loven, 
maar als eoneeptie in haar gehecl besehouwd, niet 
stevig genoeg, met niet genoeg grond onder zieh 
om zieh staande te houden. 

Voorts hebben de laatste 3 weken ons twee 
yoorstellingen gebracht door amateurs. De eene 
was van de in ons land zoo goed ter faam staande 
rederijkerskamer Jan Van Beers, die ten bate van 
Mej. Henriette Van Kuyk, het bekende drama van 
Hartleben : Rosenmontag (Carnaval) opvoerde. 
Zeer verdienstelijk voor een gezelschap van lief
hebbers, hoewel natuurlijk in Hollandsehen stijl, 
d.w.z. dat deze rederijkers niet de Schneidigkeit 
vertoonden. van Pruisisehe gardeluitenants. Zelfs 
Hollandsehe, o/licieren zouden, Rosenmontag ver
toonende, zonder sueees hebben getraeht de seherpe 
omlijning van het Duitsehe »militair« in hun 
uiterlijk weer te geven - hoeveel minder dus 
eerzame Utrechtsche burgers. Maar voor 't overige 
bewogen deze .liefhebbers« zich over 't algemeen 
gemakkelijk cn speelden zij hunne rollen met goed 
inzicht. Alleen trof ons bij sommigen de onzuivere 
uitspraak. Bij de officieren-voorstelling, die Dinsdag 
jl., in den Stadsschouwburg werd gegeven van 
Schimmels Kind van Staat (ten voordeele van 
een fonds tot opriehting van een standbeeld voor 
Willem III), was ook een der speIers in deze niet 
vrij van aceent en wat betreft de gemakkelijkheid 
van zich bewegen, de ongedwongenheid van ge
baar en het tooneelmatig spreken (d.i. op of in 
maat, die het tooneel verlangt) was het merkbaar, 
dat wij te doen hadden met amateurs, die minder 
tooneel-routine bezitten, dan de jaren lang zieh 
geoefend hebbende leden van Jan Van Beers. 
Toch was ook de voorstelling van Het Kind van 
Staat zoo verdienstelijk, dat zij tot bewondering 
dwong voor het talent waaruit dit dramatisch 
tafereel is ontsproten, een talent, dat voor ons 
tooneel missehien niet gehouden heeft, wat het 
oorspronkelijk beloofde, omdat het in latere voor 
opvoering bestemde werken, te zeer zich heeft 
ondergeschikt gemaakt aan den romanschrijver 
Schimmel! 

Om te besluiten worde hier nog gememoreerd 
een in menig opzicht welgeslaagde voorstelling 
van Gutzkows Uriel Aeosta, door' Amstels 
tooneelgezelsebap in het Grand Theatre-Van Lier; 
een voorstelling ten benefiee van den heer Louis 

de Vries, die met de uitbeelding van den hoofd
persoon, zich 111 een groot sueees verheugen 
moeht. 

HEl' THEATER VAN DIONYSOS TE 
ATHENE * * .. * :;: .. * * .. .. .. * 

Nergens gevoelt men zoo zeer, welk een buiten
gewoon in zieht en welk tijn gevoel de oude 
Grieken voor de mensehelijkc gestalte en met 
deze overeenstemmende of daaruit ontwikkelde 
afmetingen en verhoudingcn hadden, als wanncer 
men in de eirkelvormige orchestra van het theater 
van Dionysos aan de zuidzijde der Akropolis zieh 
bevindt. Als men daar staat op de plaats der 
tooneelspelers, en de dertigduizcnd zctcls voor 
zich ziet, die trapsgewijzc naarde heuvelen op
loopen, dan beseft mcn. hoc volkomen de ziel 
ecns menschen den geest der toeschouwers be
heersehen kon, die op deze zetels hadden plaats 
genomen. En als men omgekeerd, zieh als toe
sehouwcr op ecn der plaatsen "an dit onafzien
baar auditorium, dat op de orchestra nederblikt, 
zieh gezcten denkt, dan voelt men, hoe hct mag
netismc van ecn tooneelspeler hct gewaarwordell 
van deze dertigduizend zielen bereiken en vast
houden en in zieh opnemen kon. 

Dit is wat aan de bouworde van onze moderne 
sehouwburgen ontbreekt: de volkomen eoneentratie 
van een geestelijk magnetisme, dat in den eirkel
bouw van het oude theater aan elkeen daardoor 
zieh moest mededeelen, omdat ledere straal, iedere 
blik. ieder woord den natuurlijken weg van het 
centrum naar de peripherie en van de peripherie 
naar het centrum nemen kon . Het is tot heden 
niet voldocnde in het licht gesteid, in welk een 
volkomen harmonie het antieke theater zieh naar 
de mensehelijke gestalte voegde. Als ik op de 
eirkelvormige orehestra stond en mijne armen 
boven mijn hoofd verhief. strekten mijne handen 
zieh de oogen tegen van de toesehouwers op dc 
verste rijen; en als ik mijn armen naar terzijde 
uitbreidde, moesten mijne handen in de gedachte 
voortzetting, tot de binnenste rijen der toesehouwers 
bereiken. De antieke tooneelspeler vermocht ge
hecl de menigte met een gebaar te omsluiten en 
ieder toesehouwer moest persoonlijk zich door de 
beweging voelen aangeraakt, als de handen de 
natuurlijke eirkellijn besehreven. 

Maar het sterkst komt men tot het bewustzijn, 
hoe volkomen dit tooneel in iJeale proportie aan 
die der mensehelijke gestalte beantwoordt, als 
men er in danst. Op antieke vazen ziet men vaak 
met verrassing en bewondering, hoe de zieh be
wegende figuur als in een cirkelvormige ruimte 
past, welke peripherie zij met de toppen der 
vingers en teenen raakt. Aldus nu wordt bij het 
dan sen in de orchestra van het theater "an 
Dionysos. de gestalte volkomen in een ruimte 
gepast, er als in geteekend. welke ruimte een 
eirkel is, die zieh eoneentriseh tot den verst afge
zetcn toesehouwer verwijdt en ieder van hen het 
volle beeld van het mensehclijk liehaam doet aan
sehouwen in de juiste maten, zoo dat het beeld 
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steeds in een kader komt tc staan volkomen 
evenredig van breedte- en hoogtelijn. Zoo vol
komen zijn de lijnen, die de gestalte omgeven, 
dat, wie daar danst, ervaren moet, dat hij zijn 
bewegingen aan deze lijnen heeft aan te passen 
en het zal hem onmogelijk worden, een valsche 
beweging te maken. En gelijk alle bewegingen 
zich de volmaakte lijnenverhouding van het theater 
sympathetisch aanpassen, moeten deze bewegingen 
ook zeH volmaakt worden. Het lijkt even onmo
gelijk daar een onzuivere beweging te maken, als 
het onmogelijk is, tegen een groote symphonie 
met de eigen stern valsch in te zingen. Men voelt, 
dat de gestalten der toeschouwers en van het 
koor, die zich in deze ruimte 'bewegen, het middel
punt vormen eener omwelving, die, door het uit
stroomend geestelijk magnetisme voortgedragen, 
in telkcns wijder kringen - gelijk een steen, in 
stilstaand water geworpen - ten slotte gansch het 
auditorium omsluit, verder de heuvels er rondorn en 
d66r vibreert tot aan den verren horizon. Daar, in 
deze cirkelvormige orchestra, wat woordelijk "dans
plaats" is, heb ik mijn rhytmische studien voor 
het koor der bacchanten van Euripides gecom
poneerd en eerst daar ten volle de beteekenis 
doorgrond van de klassiciteit van het Grieksche 
theater. 
(Die Schaubülwr). ISADORA DUNCAN. 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 
Ondergeteekenden verzoeken beleefd de toege

zonden circulaires v66r 16 APRIL, ingevuld, terug te 
mogen onhangen. 

Namens de Oudleerlingen der Tooneelschool, 

Oe Commissie : 
B. HOLTROP-VAN GELDER. 
AllDA TARTAUD-KLEIN. 
A. v. d. HORST. 
L. M. SM:TH. 

* * * 
Nederlandsche acteurs naar de West. 

Men schrijft uit Nederland aan On::;r H7cst, dat 
mevr. Van Warrnelo-Faassen, rnej. Chr. Staas en 
de heeren Van Staalduynen, Arbous en D. van 
Ollefen van plan zijn in April, Mei, Juni en Juli 
van dit jaar een rondreis 'te maken dOOf onze 
West. Of het plan uitgevoerd wordt zal afhangen 
van het ontvangen van inlichtingen en toezeggin
gen van medewerking. 

* * * 
L. J. Veltman. 

De oud-acteur L. J. Veltrnan, die j.1. Dec. 88 
jaar is geworden, is zeer ernstig ziek, maar de 
laatste berichten luiden niet ongunstig. 

* * * 

Hendrik Ibsen is Dinsdag 7'ö jaar geworden. 
De staat van zijn gezondheid is vrij gunstig, maar 
toch is hij niet meer aan het werk gegaan. 

* * * 
. Gezelschap=Brondgeest. 

Voigells een uit Indie ontvangen telegram l~ 
het gezelschap Brondgeest in J ndie ontbonden. 

* * * 
Oe Gemeenten en Tooneel en Muziek. 

In Duitschland is een statistiek gepubliceerd van 
wat in steden van meer dan 80,000 inwoners vall 
gemeentewege wordt uitgegeven voor tooneel en 
muziek. Daaruit blijkt dat in de residentie-steden, 
waar vanwege het hof het tooneel gesteund wordt, 
niets er voor gedaan wordt door de gemeente, 
behalve te Wiesbaden, dat een Koninklijken 
schouwburg heeft en toch 239,316 Mark per jaar 
voor tooneel uitgaf, d.i. 2.78 Mark per hoofd der 
bevolking, en Karlsruhe, dat echter maar weinig 
doet. Mannheim geeft 2.46 Mark per hoofd uit 
voor tooneel; Frankfort in 't geheeI473.405 mark, 
Keulen 200,000 mark. Meer dan So pfg. per 
hoofd besteedden nog Halle, Mainz, Straatsburg, 
Augsburg, en Aken bijna. 

Voor muziek werd veel minder gegeven; in I4 
steden heelemaal niets, in slechts 13 meer dan 
10 pfg. per inwoner. 

* * * 
Oe roman van een tachtigajarige actrice. 

Cornelia Prielle, de oudste actrice van het Hon
gaarsche tooneel, is te Budapest op 8o-jarigen 
leeftijd gestorven. Men had haar reeds lang ver
geten, toen zij verleden jaar zomer van zich deed 
spreken door een romantische geschiedenis. In 
haar jeugd was zij altijd zeer streng van zeden 
geweest. Maar in den zomer van 1905 had zij 
liefde opgevat voor een 30-jarigen journalist. Zij 
vervolgde en vercerde hem als een zeventienjarige; 
in haar rolstoel liet zij zich dagelijks bij hem 
brengen, want zij had zieh voorgenomen hem te 
huwen. . 

Alle moeite, die hare aristocratische familie deed 
om haar van dit voornemen af te brengen, was 
tevergeefsch. En op den eersten Kerstdag stapte 
zij, toen reeds zwaar ziek, met haar jeugdigen 
bruidegom in het huwelijksbootje. 

Niet lang is zij gelukkig geVl eest. Zelts van het 
Nizza-reisje, dat men in Maart had willen maken, 
is door haar spoedigen dood, niets gekomen. 

Het laatste hoofdstuk uit het leven van de 80-jarige 
actrice, is ook het meest romantische geweest! 

* * * 
Een Reform-Schouwburg. 

Het nieuwe "Schiller-Theater", dat op 1 Jan. 
1907 te Berlijn zal worden geopend, wordt een 
soort reform-sehouwburg. Het zal het type van 
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een volkstheater zijn, niet gebouwd naar den 
Italiaanschen vorm met zijne rangen en loges, 
maar nnar het model der Grieksche schouwburgen, 
evenals de Bayreuth-schouwburg. Zoo zullen er 
dus geen rangen zijn. Het theater zal plaats bieden 
aan 1450 personen. 

* * * 
Albin Valabregue. de bekende kluchtenschrijver, 

schrijft aan den .Fzg-aru, dat hij, nu de censuur is 
afgeschaft, het publiek zal waarschuwen voor den 
in ho ud van zijn stukken. Zijn volgende stuk zal 
aldus worden aangekondigd; "Vive l'amour, piece 
scabreuse" in drie bedrijven. Niet voor jonge 
meisjes, noch voor het Senaatslid Berenger." 

* * * 
Uitvaart van Frits Bouwrneester. 

Zelden hebben wij (schrijft het Soer. Hbd.) een 
meer indrukwekkenden uitvaart bijgewoond als 
die van Frits Bouwmeester, den begaafden tooneel
speier, die reeds na een kort verblijf onder de 
palmen de waarheid moest erVaren van het woord, 
dat onder deze' boomen niemand, over de wijde 
zee gekomen, ongestraft wandelt. Naar vader
landsch kunstenaarsgebruik zou de lijkkist uit den 
schouwburg worden uitgedragen, en zoo werd 
gistermorgen het stoffelijk overschot van den acteur 
uit het gebouw der ziekenverpleging op Ngemplak 
overgebracht naar den tempel der Muzen·, voor 
deze gelegenheid in rouw. De kolommen bij den 
ingang waren, evenals de pijlers en de statues in 
het gebouw zeH, met zwart krip omwonden; 
dezelfde stof omhulde de zware gaskroon in het 
midden, waar de lichten brandden. Dan waren 
overal bloemen gestrooid, tot bij de lijkbaar, die 
op een verhevenheid in het parterre was neergezet. 
Links van de baar stelden zich de dames artisten 
op, in stemmig zwart, met lange afhangende 
zwarte lamfers en palmtakken in de hand dragend. 
Rechts poste erden zieh de heeren artisten met 
eenige belangsteIlenden, onder wie de directeur 
van den Schouwburg, mr. H. J. de Bruyn, en de 
hoofdredacteuren van de beide plaatselijke nieuws
bladen. terwijl tevens enkele vertegenwoordigers 
van de burgerij werden opgemerkt. Het parterre 
~er~ omzoomd door een groote schare nieuws
gIerIgen. 

Op het tooneel was een orkest opgesteld, dat 
met Chopin's doodenmarsch de plechtigheid opende, 
doch door l1et harde koper, jammer genoeg, niet 
verhoogde. Toen de muziek verstomd was, nam 
de heer Henri Brondgeest het woord. Een fraaie 
krans op de baar leggend, sprak hij 'den ouden 
kameraad toe met een dOOf tranen verstikte stem. 

Hierop legde mevrouw Brondgeest een krans 
op de lijkkist en getuigde van haar innig leed 
over het heengaan van Frits Bouwmeester. 

De heer J. Mulder volgde dit voorbeeld en 
sprak namens de artisten een gevoelig woord van 
afscheid. 

De heer W. Westerman, een der meest intieme 

vrienden van den verscheiden tooneelspeler, wees 
op het tragische van diens dood, ver van zijn drie 
kinderen, die zoo gehoopt hadden hun vader 
spoedig terug te zien. 

Hierop deponeerde mr. W. F. Schimmel een 
krans, namens de redactien van "De Locomotief" 
en de "Soerabaja Courant." 

De heer M. van Geuns volgde met een krans 
namens de redactie van het ,;Soerabajasch Han
delsblad" als een laatsten groet aan den heen
geganen kunstenaar. 

De heer Kerdijk zeide te handelen namens de 
dilettanten die met wijlen Frits Bouwmeester 
hadden samengewerkt, door aan de vele kransen 
nog een toe te voegen. 

De heer Oldemans deed evenzoo om uiting te 
geven aan het gevoe1 van bewondering, voor den 
overleden kunstenaar gekoesterd. 

Hierop werd een kort woord gesproken door 
mr. H. J. de Bruyn, namens de directie van den 
schouwburg. Hij getuigde, hoe Frits Bouwmeester 
was gewaardeerd als een voortreffelijk kunstenaar, 
en gaf de verzekering van de groote deelneming 
der schouwburgdirectie in het geleden verlies. 

Vervolgens trad mr. W. F. Schimmel naar voren 
om in opdracht van Louis BOllwmeester den afge
storven artist te gedenken. 

Nu was aan de plechtigheid binnen het gebouw, 
dat een chapelle ardente geleek, een einde gekomen 
en werd het sein gegeven om de lijkkist uit te 
dragen voor den traditioneelen rondgang om den 
schouwburg. Vlak achter den lijkwagen liepen de 
dames-artisten met haar palmtakken in de hand; 
hierop volgden de heeren-artisten met enkele be
langsteIlenden. Toen de lijkwagen weder voor 
het schouwburggebouw was aangekomen, namen 
allen plaats in de rijtuigen en werd de tocht naar 
den dooden-akker op Peneleh aangenomen. Op 
tal van· plaatsen langs den weg was een groote 
menigte bijeengestroomd om van de plechtigheid 
getuige te zijn. 

Voor de societeit Concordia in de societeits
straat werd den verscheiden artist een treffende 
hulde gebracht. Hier was muziek opgesteld, die 
bij het passeeren van den stoet een treurmarsch 
speelde. Vooral op de artisten, gevoelig als die 
zijn voor de eer een hunner bewezen, maakte 
deze hulde een diepen indruk. 

Op de begraafplaats was een talrijk publiek 
bijeengestroomd. Door artisten werd de lijkkist 
van Frits Bouwmeester uit den lijkwagen naar de 
groeve gedragen. De dames wierpen hun palm
takken op de kist en de heeren volgden met 
schoppen aarde en bloemen. In opdracht van 
Louw Bouwmeester bracht mr. W. F. Schimmel 
namens de familie dank aan allen, die Frits Bou\\'
meester de laatste eer hadden bewczen. 
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AFDEELING DORDRECHT. 

Aantal leden 43. 

Bestuur: F. C. Deking Dura, Voorzitter; Jhr. 
Mr. F. J. de Marees van Swinderen, Penning-
meester; Mr. D. van Houten Jzn.; L. C. van 
Oldenborgh; I. van Wageningen Dzn., Secrdaris. 

H et adres van den Secretarzs Z:f: Van Strysingel2 80. 

Gedelegeerde Commissie voor de Tooneelschool is : 
F. C. Deking Dura. 

AFDEELING DELFT. 

Aantal leden plus minus 20. 

Bestuur: J. Post van den Burg, Voorzzlter ; M. 
A. C. Hartman, Secretarzs; W. Gaade, Penning--
1Ileester,. H. C. J. Roelvink. 

VERSLAGEN DER AFDEELINGEN. 

ROTTERDAM. 

Het verslag over het afgeloopen jaar kan kort zijn. 
In eene buitengewone vergadering gehouden in 

October H. werden tot bestuursleden gekozen de 
heeren A. C. Dalen en A. Kalif om in de bestaande 
vacatures te voorzien. De reden dat wij onze leden 
ten tweeden male opriepen gold de behandeling van de 
gewijzigde reorganisatie-voorstellen voor de Tooneel
school. Het bestuur betreurt het, dat deze vergade
ring, zoowel als de vorige, zoo sIecht bezocht was, 
.niettegenstaande er meer publiciteit aan was gegeven 
en een der leden der reorganisatie-commissie zoo wel
willend was een kort uittreksel van die voorstellen te 
maken, dat aan de leden werd rond gezonden. 

Ons ledental is weder iets gedaald; wij blijven 
echter steeds trachten nieuwe leden voor ons verbond 
te winnen, maar de belangstelling is niet groot. 

De jaarlijksche invitatie-voorstelling bestond ditmaal 
uit: Kunstlievende Dames, oorspronkelijk blijspel van 
Cornclie Noordwal dat goed voldaan heeft. 

Met genoegen constateeren wij dat de Directie van 
het Rotterdamsch Tooneelgezelschap . in dit seizoen 
weder enkele oorspronkelijke stukken opvoerde. 

Het 25-jarig jubileum van onzen verdienstelijken 
tooneelspeler Frits Tartaud werd feestelijk herdacht ; 
ook · onze afdeeling gaf een blijk van hare belang · 
stelling. 

J. MILDE'RS, Seere/ans. 

AMSTERDAM. 

Tengevolge van de ongesteldheid van onzen ijverigen 
secretaris, den heer W. G. Nieuwenkamp - den man 
die zoo buitengewoon goed van alles op de hoogte 
is - nam ondergeteekende zijn werk over en geeft 
hij ook ditmaal verslag. 

Moge de heer Nieuwenkamp spoedig herstellen, 
misschien, dat hij nog weer eens een middel weet om 
de leden bij elkaar te houden, Bedankbrieven ont
vangen is schering en inslag. 

Van 447 ledcn in het vorig jaar daalde het getal 
weer tot 420. Jammer dat wij nooit hooren waarom 
men bedankt! Wij doen toch ons best. De leden 
hebben voor hun contributie het tijdschrift en de 
voldoening dat zij meewerken aan de opleiding onzer 
tooneelspelers (de Tooneelschool) en de verzorging 
van hun ouden dag (het Pensioenfonds). Daarenboven 
kregen zij dit jaar weer - het is vaste overlevering 
geworden - drie gratis voorstellingen: de voordracht 
van de heeren Vogel en Smith en een voorstelling 
in het Grand Theatre, ter gelegenheid der buiten
gewone Algemeene Vergadering met een uitnoodiging 
van de Koninklijke Vereeniging in het vooruitzicht. 
Het schijnt nog niet genoeg. De afdeeling onder
steunde een leerlinge van de school, op voordracht 
van den Directeur, en keerde VOor het eerst aan het 
Pensioenfonds uit 10 % van haar zuiver saldo, wat 
voortaan elk jaar zal plaats hebben. 

Het voornaamste ligt al weer ver achter ons: de 
Aigemeene Vergadering, in 1905 met haar belangrijke 
voorstellen tot wijziging in het leerplan der Tooneel
school, mochten wij in ons midden ontvangen. 

De afdeeling zorgde voor een uitvoering van Maria 
Stuart in den Stadsschouwburg en heeft het zeer op 
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prijs gesteId het Hoofdbestuur en de afgevaardigden 
in haar midden te zien. 

Door bloemen en kransen toonde de Afdeeling haar 
belangstelling bij Bouwmeesters vertrek naar Indie en 
bij de teraarde bestelling van Henry van Kuyk, die 
ons voor eeuwig verliet. 

Het voordeelig saldo, verleden jaar.l 328.78 kan 
dit jaar begroot worden op ruim.l 200.-. 

J. VRIESENDORP, 
Waarn. Secretaris. 

'S-GRAvENHAGE. 

Het jaarverslag dezer Afdeeling kan beginnen met 
de heuglijke mededeeling van een redelijk grooten 
\'ooruitgang van het leden-aantal; van 207 klom het 
tot 240. Werden door het Bestuur bij het begin van 
het Verbondsjaar met tamelijk gunstig gevolg circulaires 
verspreid ten einde nieuwe leden aan te werven, het 
leeuwen-aandeel in den vooruitgang der Afdeeling 
komt het in het najaar gekozen bestuurslid, den heer 
M. A. Kuijtenbrouwer, toe, die door zijn bemoeiingen 
tal van personen als lid wist te doen toetreden. 

Als penningmeester werd Jhr. H. van Spengler, die 
deze functie vijf jaar met de meeste toewijding ver
vulde, op zijn verzoek vervangen door den heer J. 
Meihuizen, terwijl van 1 Januari '06 als gedelegeerde 
der Haagsehe Afdeeling in de Commissie van Beheer 
en Toezicht op de Tooneelschool optreedt de heer 
M. A. Kuijtenbrouwer. 

In de najaars-vergadering werd den leden de belofte 
gedaan, om gedurende het seizoen tweemaal gratis 
een tooneelvoorstelling te kunnen bezoeken, heide 
keeren met eene dameen wel de eerste maal een 
voorstelling van de Kou. Ver. Het N ederlandsch Tooneel, 
de tweede maal een van het Rotterdamsch Tooneel
gezelschap, Directeur de heer P. D. van Eysden. 

De voorstelling der Koninkl. Vereeniging had plaats 
op Dmsdag 14 November '05. Opgevoerd werden 
"Het onbeschreven Blad", blijspel uit het Duitsch van 
Ernst von W olzogen, vertaald door A. Ising, en "Het 
Oliekruikje", blijspel van Grete OIden. . 

Deze voorstelling werd zeer druk bezocht en viel 
algemeen in den smaak, terwijl als bijzonderheid bij 
de rolverdeeling viel op te merken, dat nagenoeg alle 
artisten, die dien avond optraden, oud-Ieerlingen der 
Tooneelschool waren, sommige met al een heele loop
baan achter den rug, andere nog pas korten tijd aan 
het tooneel. 

Aan mevrouw Holtrop en aan mejuffrouw Morel 
werd dien avond een bloemenhulde aangeboden. 

Door het Bestuur zijn maatregelen genomen om in 
het belang der leden voortaan het ruilen en verkoopen 
van volgnummers voor de plaatsbespreking onmogelijk 
te maken. 

De voorstelling van het Rotterdamsch Tooneelge
zelschap heeft door omstandigheden - de verbouwing 
van· het Gebouw voor K. en W., de weinig beschik
bare avonden van dit gezelschap - later plaats dan 
aanvankelijk het plan was. Als datum is nu vastge
steld 21 April a.s., een bepaalde keuze van stuk is 
nog niet gedaan, maar in allen ge val zal dan, om de 
verschillende smaken der leden te bevredigen, als 
tegenstelling met de blijspelen, die het N ederlandsch 
Tooneel zoo welwillend voor onze leden opvoerde, 
een tooneelwerk van meer ernstigen aard gespeeld 
worden. 

Bij gelegenheid van het vijf- en twintigjarig jubileum 
van den heer C. Ph. J. Clous werd dien artist namens 
de Afdeeling een lauwerkrans aangeboden 

J. C. v AN DEN TOL, 
Secretaris. 

MIDDELBURG. 

Omtrent de afdeeling valt weinig of niets te zeggen. 
Vergaderingen werden, om de meermalen gemelde 

re denen, niet gehouden. 
Vanwege het Fonds voor hel geven van /{oede Tooneel

voorslellingen, dat bestuurd wordt door het afdeelings
bestuur, werden den leden en het publiek weer zes 
voorstellingen bereid, waarbij eerstgenoemden vrije 
toegang werd verleend bij twee. - De vier overige 
konden zij bijwonen tegen minder prijs dan het publiek. 

De voorstellingen werden gegeven door het gezel
schap van Louis Bouwmeester v66r zijn vertrek naar 
Indie, de Nederlandsche Tooneelvereeniging, elk J, het 
Rotterdamsch Tooneelghelschap Van Eysden, dat wij 
eindelijk het voorrecht hadden hier te zien, en Het 
Nedrrlandsch Iooneel, elk 2. 

Niettegenstaande 2 voorstellingen een groot deficit 
opleverden, sluit het geheel toch met een voordeelig 
saldo, dat· het pensioenfonds van het Verbond en 
Apollo ten goede komt. 

JOH. VAN DER PAUWERT. 

DELFT. 

Het verslag van dit jaar kan zeer kort zijn. Het 
ledental verminderde door het vertrek of bedanken 
van Studentenieden tot ongeveer 20. 

Evenals vorige jaren nam het Bestuur der Afdeeling 
op zieh om onder de abonnes van den Sehouwburg 

. bijdragen te verzamelen tcneinde de daarvoor in aan
aanmerking komende artiesten van het Rotterdamseh 
Tooneelgezelsehap in op den voorgrond tredende rollen 
door bloemen te huldigen. 

Overigens kan de Secretaris niets bizonders melden. 

M. A. C. HARTMAN, 

Secretaris. 

HET THEATER DER ESTHEN * * * 
* * * * * * * * ,. * * TE DORPAT. 

Nu in de laatste tijden veler oogen op Rusland 
en voor een groot deel op de revolutionaire be
wegingen in de Baltische provincien gevestigd zijn, 
is het wellicht voor hen, die beJangstellen in het 
tooneel, interessant te vernemen, hoe een klein 
volk van ongeveer een millioen inwoners, de Esthen, 
hetwelk een deel der bovengenoemde Russische 
provincien bewoont, nog op een andere wijze dan 
die, waarvan men iederen dag in de couranten 
leest, hun taal en volksbestaan trachten te ont
worstelen aan de Russische overheersehing, en 
wel. " door het oprichten van een Nationaal 
Theater te Dorpat. 

Oaar het stichten van dezen schouwburg een 
g-evolg is van een reeks van feiten en gebeurte
nissen, die elkander in de geschiedenis van het 
volk der Esthen opgevolgd zijn, is het, teneinde 
een klaar begrip te krijgen van het grootsche 
streven van dit volk, niet overbodig vooraf een 
klein overzicht hunner geschiedenis te geven. 

Oe Esthen behoaren waarschijnlijk tot het Mon
goolsche ras, en wel tot de Finsche volkenfamilie. 
Oe afscheiding van de Finnen dateert uit "hun" 
voarhistorischen tijd. Tot de 13e eeuw leefden 
ze onder, uit hun midden gekozen, hoofden. Door 
het bezoek van reizende Ouitsche kooplieden, werd 
het bestaan van dit heidenvolk nader bekend, en 
het gevolg hiervan was, dat Oost-Duitsche Orden-
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ridtlers er zieh gingen vestigen, teneinde daar het 
Christen dom te verbreiden. We kunnen echter 
overtuigd zijn, dat nog wel andere bijgedachten 
dan uitsluitend de bovengenoemde hun hiertoe 
brachten. Maar het eenvoudige onontwikkelde 
boerenvolk bezat een sterk ontwikkeld nationaliteits
gevoel, en verzette zich hardnekkig tegen de in
drin gers. Trots telkens wederkeerende opstanden 
moesten de Esthen op den duur het onderspit 
delven, werden allen langzamerhand lijfeigenen 
van de Duitsehe overheerschers en bleven dit ruim 
7 eeuwen, n.l. tot het jaar J8I9, het tijdstip waarop 
de Russische regeering in deze provincien het 
lijfeigenschap afschafte. En toch hebben de Esthen, 
ondanks de Duitsche invloeden, en de invoering 
van het Christendom, hunne zeden en gewoonten 
behouden en hunne taal zuiverder bewaard dan 
eenig ander volk in Europa. Een geluk voor hen 
is het geweest, dat de Duitsehers, met het doel 
het landvolk dom te houden, totaal geen moeite 
deden het,te germaniseeren. Tot op den huidigen 
dag, is de- verhouding tussehen de beide rassoorten 

eeuwen sterk aangetrokken gevoeld tot poezie en 
gezang. Hunne volksliederen zijn melodieus en 
melankoliek van toon. Hun groot volksepos : 
"Kalewi Poeg" (de zoon van Kalew) genaamd, 
be staat uit 20 gezangen. en is rond 1860 ver
zameld door den belangrijken Esthisehen letter
kundige Dr. Kreuzwald met behulp der Gelehrte 
Esthisehe Gesellschaft, een vereeniging, welke nog 
bestaat, en die zich op allerlei gebied beweegt. 

Toen in 1883 Alexander Ir in Rusland aan de 
regeering kwam, begon voor de Esthen een zware 
tijd. Vooreerst "Russificeerde" hij in het geheeie 
land alle universiteiten en inriehtingen van onder
wijs. Verder werd de "Litterarische Esthische 
Verein", een vereeniging die het Esthische volk, 
steeds aangespoord had, in belang der moedertaal 
te werken, ontbonden, en stierf in dien tijd ook 
een der grootste hunner agitatoren Jakobson, die 
eerst als volksonderwijzer, later als redacteur van 
het tijdschrift: "Sakala" veel voor het volk gedaan 
had. Deze drie feiten veroorzaakten een groote 
moedeloosheid in de kringen waar vroeger met 

Het nationaal theater te Dorpat. 

zeer vijandig gebleven, en alhoewel het land tot 
1710 (de vrede van Nijlstadt) aan Zweden en daarna 
aan Rusland behoorde, hebben Zweden noch Russen 
in Estland eenigen invloed op het volk kunnen 
uitoefenen. Het Duitsehe en het Ethische element 
zijn nu reeds 7 eeuwen in een,.kulturkampf" ge
wikke~d, en de Esthen, zoowel als de op neutraal 
standpunt staande Duitschers uit deze provineien, 
zijn overtuigd van den spoedigen afloop ten gunste 
der eerstgenoemden. Een groot nadeel voor het 
land' is bet steeds geweest, dat de Esthen die zieh 
een hoogere intellectueele ontwikkeling eigen ge
maakt hadden, in de hoop een betere positie 
in hun land te veroveren, zieh van hunne stam
genooten afseheidden en "verduischten". Gelukkig 
is er in de laatste tientallen jaren bij de begaafden 
een sterker nationaliteitsgevoel wakker geworden, 
en aan deze groep van vaderlanders welke zieh 
voortdurend uitbreidt, dankt het Esthenvolk het, 
dat er meer de aandacht gevestigd wordt op de 
sehoonheden in de taal en op hunne niet onbe
langrijke letterkunde. Het volk heeft zieh sinds 

zooveel moed was gestreden voor het groote doel. 
Deze toestand van "berusting in het noodlot 
,.duurde ongeveer 12 jaren, totdat in 1895 
Tönnison, een dergroote mannen aan wien de 
Esthen veel dankbaarheid versehuldigd zijn, te 
Dorpat een reeds daar bestaand dagblad : "De Posti
mees" (de Postbode) kocht en voortaan gebruikte 
om begeerten en idealen van jong Esthland te 
verkondigen. De mannen dezer courant sloten 
zieh aan bij de uit dilettanten bestaande Zang
en T oon eelvereenigingen (de voornaamste hier
onder heette "Wanomuine" (god v/d zang) teneinde 
door vereeniging van kunst en journalistiek hun 
doel te bereiken. Toeh bemerkten de Esthen dra, 
dat men door deze liefhebbersvertooningen alleen, 
niet komen kon, waarheen zij de zaken sturen 
wilden, maar de vraag hoe men dan eigenlijk 
ingrijpender kon handelen bleef onbeantwoord. 

Toen echter in 1904 het Clublokaal en de daar
aan verbonden schouwburgzaal der bovengenoemde 
vereeniging ,.Wanomuine" afbrandde, geloofden 
vele invloedrijke mannen, die in de kunst een 
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factor van het grootste belang voor de ontwikke
ling van een volk zagen, dat nu het oogenblik 
gekomen was, waarop men door het stichten van 
een nieuw vereenigingsgebouw, met daaraan ver
bonden schouwburg, nieuw leven kon brengen. 
Door het toetreden van mannen van beteekenis 
begon de vereeniging weder te bloeien en spoedig 
had men, door het verzamelen van kleine bij
dragen die van alle zijden toestroomden, een som, 

. groot genoeg om met den bouw te beginnen 
welke aan den Finschen architekt Armas Lindgren 
werd toevertrouwd. In dit theater zou in de 
Esthisehe taal gespeeld worden en het zou het 
volk moeten doordringen van de groote waarheid: 
"Eigen Kunst is eigen Leven". 

En toen nu de vraag rees, wie de aangewezen 
persoon zou zijn om dit nieuwe Theater op zulk 
een wijze ,te leiden, dat het aan de hooge eischen, 
welke men eraan stellen wilde op den duur zou 
kunnen voldoen, meldde zich voor dit moeie
lijke ambt de voorzitter van de vereeniging, Karl 
Menning aan, een man die (na eenige jaren als 
protestantseh geestelijke in de omstreken van 
Dorpat werkzaam te zijn geweest om daarna 
journalist te worden) zich reeds lang tot het tooneel 
had aangetrokken gevoeld, en door het aannemen 
van dit ambt zijn ideaal n.I. om door de kunst 
zijn volk groot te maken, verwezenlijkt hoopt te 
zien. De vereeniging koos hem dan ook, en in 
het voorjaar van 1904 aanvaardde hij een reis 
door Duitschland, Frankrijk en Oostenrijk, ten
einde zieh daar aan de groote theaters practisch 
te ontwikkelen, om zich te bekwamen als regisseur 
en theaterleider. Het grootste deel van zijn studie
tijd bracht hij door aan de kunstinstellingen van 
Max Reinhardt te Berlijn, en zal nu weldra naar 
zijn vaderland terugkeeren om daar met moed 
en opgewektheid het grootsche werk te beginnen 
hetwelk hem daar wacht. Hij zal er alles van het 
begin af moeten opbouwen, want de tooneel
speelkunst is in zijn land nog zoo jong, dat er 
van vaste acteursstand nog geen sprake iso Alle 
krachten welke hij aan zijn instelling geengageerd 
heeft, zijn in den waren zin des woords nog 
dilettanten, die een deel van hun tijd aan andere 
bezigheden moeten wijden teneinde in hun onder
houd te kunnen voorzien. Maar men is overtuigd, 
dat zij het schoone doel voor oogen, en onder 
de energieke leiding van hun direkteur, dien ik 
leerde kennen als man van groote intelligentie 
en werkkracht, veel zullen bereiken. In Augustus 
van dit jaar wordt het theater, dat inmiddels ge
heel klaar is, geopend met ... ? Ja gaarne zou hij 
"Wilhelm Tell" of "Egmont" als openingsstukken 
hebben gekozen, wanneer de Russische censuur 
de opvoering ervan niet verboden had. In het 
laatste geval hadden onze helden Oranje en 
Egmont aan de Esthen kunnen toonen hoe een 
klein volk, dank zij zijn groote mannen, en dank 
zij eigen energie groot kan worden. 

De Esthen staan voor een gevaar, dat ook vroeger 
de Vlamingen in Belgie heeft bedreigd, het ver
dringen van de moedertaal, die hun lief is, en 
die ze ten koste van langen strijd voor over
heersehing hebben behoed' Ook zij beoogen het-

zelfde doel als de Vlaamsche bevolking van Belgie. 
Of zij het zullen bereiken, moet de toekomst 
leeren, maar zeker verdient hun streven de sym
pathie van een volk als het Vlaamsche. Daarom 
wenschen wij, dat de Esthische kunstenaars en 
hun eminente leider mogen bereiken wat zij 
voor hebben. 

Hunne broeders in de lage landen van West
Europa dragen hun zeker een warm hart toe . 

Berlfin, Feb. '906. 

(Luci/er,) 

W. VAN KORLAAR Jr. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 

6 April 1906. 

De derde eerea'lOnd van het setzoen was voor 
Henri Poolman. 

Misschien volgde deze wat te gauw op Tartaud's 
avond van eere, misschien ook had de vordering 
van 't seizoen tot warmer, beter dagen, invloed: 
de schouwburg was van avond niet meer dan goed 
bezet. 

Maar er was veel applaus voor den held van 
den avond en er werden he el wat bloemen en 
kransen aangedragen, na het tweede bedrijf de 
meeste. 

In een rol van beteekenis. die den Poolman. 
van de modelvoorstellingen, van Harpagon en 
van De Roode Toga - onder meer - weer eens 
in zijn kracht bewonderen deed, zagen we Poolman 
niet. Hij had niet eens een hoofdrol in het Kadel
burgsche kluehtspel: "Der Weg zur Hölle", waarvan 
de N ederlandsche Tooneelvereeniging in Amsterdam 
een week gele den de premiere gaf. 

Vermoedelijk zal uw Amsterdamsche kroniek
schrijver den in ho ud van de vermakelijke mop wel 
verteilen. Hij heeft ouder brieven en ik gun hem 
het voorrecht gaarne. 

Poolman was de pantoffelheldhaftige schoonvader 
en Else Mauhs de Spaansche danseres. Zij beiden 
waren excellent, - Poolman heel geestig en juf
frouw Mauhs een levendigheid en temperament. 
Morrien - de schoonzoon - chageerde wat erg 
en mevrouw Kley maakte van de schoonmoeder 
't gewone waardige type. 

Er is veel gelachen van avond. 
met overtuiging en goeden luim 
heeft het publiek altoos behagen. 

In clownerie, 
voorgedragen, 

H. D. 

[De Amst. Kroniekschrijver heeft geen gele
genheid gehad het bewuste stuk te gaan zien. Hij 
ook acht het wel zeer te bejammeren, dat de om
standigheden aan zoo menig tooneelgezelschap
niet alleen te Rotterdam, maar ook hier - er 
toe schijnen te moeten leiden, dat de beste krachten 
soms maanden lang tot werkeloosheid gedoemd 
worden. Henri Poolman toch behoort ontegen
zeggelijk tot ouze beste acteurs, een die van het 
echte ras is, d. w. z. die scheppingsvermogeu 
bezit.] 
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SCHILLER OP DE ZIEKENZAAL DER · 1 

MILITAIRE ACADEMIE EN yDE 
ROOVERS", '" '" * '" * '" * * * * '" 

««Johann Christoph Friedrich Schiller, uit Mar~ 
bach geboortig, oud 13 jaar, is bij de keuring, 
behoudens een «ausgebrochenen Kopf und etwas 
verfrörten Füssen», gezond bevonden. »> Zoo luidt 
het attest, dat Dr. Stoer, hofarts en medicusder 
militaire school Solitude, 16 Januari 1773, om~ 
trent den nieuw opgenomen pupil, heeft uitgegeven. 
Met deze gunstige verklaring is de gezondheids~ 
toestand van den jongen Schiller, de daarop vol~ 
gende jaren niet in overeenstemming geweest. 
In prof. lahns getuigschrift van 26 Nov. 1774 
worden zijn onvoldoende vorderingen verontschul~ 
digd met de mededeeling: c:SchiIler is tengevolge 
van ziekte. achter gebleven.) N aders daaromtrent 
vernemen wij uit een bericht van den ritmeester 
Faber: c Schiller is reeds 7 maal, in het tijdperk 
van 2 Sept. tot 7 Oct. ziek geweest, welke ziekten 
ook oorzaak zijn, dat hij in weerwil van al zijn 
vlijt, bij zijn medeleerlingen achter is gebleven., 
Wat . Schiller van zichzelf zegt , is met deze offi
.cieele getuigenissen in overeenstemming. c Maar, 
doorluchtigste hertog», - schrijft hij -- «de schoone 
gaven, die ik heb, kon ik tot heden niet z66 ge
bruiken, als mijn plicht het wilde. Want als het 
lichaam lijdt, lijden ook de krachten van den geest 
en de mensch verliest zijn veerkracht om te willen, 
als hij vaak door ongesteldheden wordt bezochb 
In den herfst van 1774 was hertog Karel op den 
vreemden inval gekomen. van de oudere leerlingen 
der academie te verlangen, dat ieder zoowel om
trent zieh zelf, als omtrent de medediscipelen zijner 
afdeeling, een karakterschets op het papier bracht, 
waarbij zoowel hunne fouten als hunne deugden en 
met name hunne opvattingen omtrent hunne meer
deren en leeraars, naar waarheid moesten worden 
vermeid. Ondet de karakteristieken, die wij op 
deze wijze wijze omtren"t Schiller, van diens kame
raden bezitten, komt nog al een en ander voor. 
dat zieh zeH tegenspreekt, maar allen maken mel
ding van zijn sukkelen . Aan den geheimen kabi
netssecretaris, Grimm, een vriend van Klopstock, 
was opgedragen, uit al die verklaringen een slotsom 
op te maken. En in de teekening, die hij op deze 
wijze, van Schiller geeft, ontbreekt ook niet edat 
diens ziekelijkheid schuld is van zijn achterblijven 
in menige wetenschap.~ In oe verklaringen zeH 
vinden wij: «Jammer, dat zijn ziekelijkheid hem 
in den weg staat» - of: cEen telkens door ziekten 
gekweld lichaam, maakt, dat hij tot heden niet 
heeft gepraesteerd, wat van hem mocht verwacht 
worden. Q Enz. 

In den loop der jaren sterkte Schiller aan en 
in gelijke mate zien wij zijn vorderingen in de 
wetenschap meer roemen. Toen hij December 
1780 de militaire academie met diploma verliet, 
kon hij voor geheel gezond doorgaan, hoewel het 
toch betwijfeld kan worden , of het physiek van 
dezen lang uitgegroeiden jongeling wel ooit zou 
blijken opgewassen te zijn tegen meer dan gewone 
vermoeienissen en ontberingen. 

Het is zeker niet zonder belang zieh een voUedig 

beeld te kunnen vormen van Schillers lichame
lijken toestand, gedurende de jaren, dat hij aan 
de academie was. En dat is mogclijk, omdat het 
Rijksarchief te Stuttgart in het bezit is van het 
ziekenjournaal der voormalige Karlschule. Het 
trouw bijgehouden register teekent van 9 Maart 
1778 tot 25 Mei 1787, dag voor dag, alle be
woners der ziekenzaal aan en tevens in drie 
rubrieken: ziekte, toestand, dieet. Dit boek stelt 
in staat, van 9 Maart 1'778 tot :t;ijn ontslag van 
de academie, dus bijna 3 jaar lang, Schillers onge
steldheden nauwk~urig na te gaan. Van den tijd 
daarv66r, vergoeden de evenwel niet volledig bijge
houden rapporten "an den intendant von Seeger 
aan den hertog, eenigermate het ontbreken van 
een journaal over die jaren. Uit de rapporten is 
niet veel meer op te diepen, dan dat Schiller 25 
April J 777 uit de ziekenzaal weder werd ontslagen 
en op 17 Juli 1777 een opgezwollen hals heeft 
gekregen. In elk geval volgt daaruit, dat hij in 
dit jaar minstens 2 maal in het hospitaal i5 opge
nomen geworden. Uit het journaal blijkt voorts , 
dat hij zieh 5 Mei 1778 ziek meldde; een laxans 
werd voorgeschreven, de ongesteldheid zonder be
lang geoordeeld, zoodat Schiller reeds den vol
genden dag als hersteld werd ontslagen. 9 Mei 
1778 liet hij zieh wegens kiespijn en gezwollen 
ge zieht onderzoeken; hij werd echter niet ontsla
gen van het bijwonen . der lessen en des ande
ren daags weder als hersteld gemeld. Eerst 14 
Januari 1779 volgde ·een nieuwe ongesteldheid: 
geZ\vollen klieren en ook deze maal kon hij 
alweder den volgenden dag de ziekenzaal verlaten. 
lets langer was zijn verblijf aldaar in Februari 
1779. namelijk van 13 tot 22) en wel wegens ge~ 
zwollen wangen en gezwollen amandelen. Den 4 
Juli van hetzelfde jaar, had hij "hoofdpijn en een 
bitteren smaak," werd echter den sden weder ge
nezen verklaard. Van 5 tot 7 December leed hij 
aan hoofdpijn en voelde hij zieh onpasselijk. Op 
18 December kwam hij opnieuw onder dokters
handen, ook wegens hoofdpijn, ditmaal verzeld 
van koortsachtige aandoeningen en bleef op de 
ziekenzaal tot 28 December, hoewel het geval 
als "onbeduidend" geboekstaafd werd -- voor 't 
overige een steeds terugkeerend woord, als het 
geen doodsgevaarlijke ziekte gold. In 178o kwam 
hij den 6 Maart wegens "opgeloöpen klieren" 
op de ziekenzaal, die hij den volgenden dag weder 
hersteld verliet. Van 21 tot 26 Maart verbleef hij 
er wegens een "knieverzwikking". Dat zelfde 
euvel moet na een maand in verergerde mate zijn 
teruggekeerd en bond hem 19 dagen, van 19 April 
tot 7 Mei, aan het bed. En nog schijnt de ge
nezing niet volkomen te zijn geweest, daar hij 6 
Aug. 1780 wegens gezwollen knie van het baden 
ontheven werd en toen hij 30 Aug. wegens Flusses 
aan den linkerenkel weder onder doktershanden 
kwam, mocht hij ook niet baden, wegens gezwollen 
knie. 

Op zieh zelf meer curieus, dan inderdaad belang
wekkend na te gaan, hebben Schillers kleine onge
s~eldheden - in verband met zijn opneming in 
het hospitaal - waarde ter oplossing van het 
vraagstuk van het ontstaan der Roovers. De over-



132 HET TOONEEL. 

levering, dat dit drama voornamelijk zou zijn ont
staan in de atmosfeer der ziekenkamer, is zoo 
verbreid. dat zij moeilijk kan worden weersproken. 
Maar in de details heerschen onzekerheden. En 
daarom is het niet zonder nut. aan die overlevering 
een onderzoek te ,besteden. 

De schilder Viktor Heideloff, Schillers mede
scholier, heeft, gelijk men weet, de voorlezing der 
Roovers in het Stuttgarter Bopferwoud door een 
schets vereeuwigd. Deze werd later dOOf des 
schilders. 7.00n, Karl, als aquarel vervolledigd, welke 
was te zien op de tentoonstelling bij gelegenheid 
van het Karlsfeest II Februari 1856 te Stuttgart. 
De jonge Heideloff gaf bij zijn teekening een 
verklaring, die echter wel haar oorsprong zal 
vinden in wat hijuit den mond zijns vaders heeft 
opgevangen. Karl bericht dan "dat in het jaar 
1 778 voor de ,eerste maal een epidemische ziekte 
woedde in de academie en a. m. Schiller met zijn 
vrienden Dannecker, v. Heideloff, von Hoven, 
Kapf, Schetterbeck, gedurende 3 weken naar de 
ziekenkamer deed verwijzen. Zij werden hier in 
zulk een strenge mate onder toezicht gehouden, 
met verbod van elke inspanning, dat Schiller, die 
nu eenmaal zijn geest niet tot rust dwingen kon. 
zijn gedachten menimaal, schrijvende onder zijn 
beddedekens. op het papier bracht. 

Hij had echter het geluk. dat een der zieken
oppassers, vroeger in betrekking geweest bij de 
familie Heideloff, zich tegenover hem wat minder 
streng betoonde. zoodat, hij vrijheid kreeg tot 
schrijven op minder bedekte en gedwongen wijze. 
Het heette dan, dat hij zieh in studies verdiepte 
op mediseh gebied!» Heideloff doet voorts uit
komen, dat zijn vader op den technisch-dramatischen 
vorm van De Roovers niet geringen invloed heeft 
geoefend en schrijft o.a.: «Daar echter discussies 
over vraagstukken van aesthetische techniek in 
de ziekenzaal bezwaarlijk te houden waren, be
sloten de kameraden. de eerste maal, dat zij vrij
heid mochten erlangen om te gaan wandelen, 
buiten een plekje te zoeken, waar zij zich onge
stoord aan hunne beschouwingen zouden kunnen 
overgeven.) En dat plekje heet dan gevonden te 
zijn in het Bopferbosch, waar De Roovers voor 
het eerst zoude zijn voorgelezen. 

Dit bericht is echter kennelijk niet juist, al kan 
er wel lets van aan zijn. Immers in het reeds 
geciteerd ziekenregister komt niets voor van een 
epidemie en evenmin dat de vijf vrienden Dan
necker, Heideloff enz., tegelijk met Schiller op de 
ziekenkamer zouden hebben gelegen. Ook Heideloff 
alleen was er nooit met den dichter samen. Nu 
opent het ziekenregister weliswaar eerst met 9 
Maart 1778; de epidemie kan dus hebben plaats 
gehad in Januari of Februari 177'0. Maar het zou 
al zeer zonderling zijn. indien dan van zulk een 
gebeurtenis niets in het archief der Karlschule te 
vinden ware. En bovendien zou de samenkomst 
in het Bopferbosch midden in den winter moeten 
hebben plaats gehad! De hoofdzaak is echter, 
dat in den aanvang van 1778 ne R007'f'YS beslist 
nog niet zoo ver gevorderd waren, als uit Karl 
v. Heideloffs mededeeling zou moeten volgen. De 
epidemie dienen wij dus in elk geval uit het debat 

te verwijderen. Daar tot in het najaar van 1779 
De Roovers door de medische studies van Schiller 
naar den achtergrond geschoven waren, kan de 
gedenkwaardige samenkomst in het Bopferwoud 
eerst plaats hebben gehad aan het eind van 1779 
of waarschijnlijk in het voorjaar of in den zomer 
van 1]80, tenzij ze geheel gesproten is uit de 
verbeelding. Men vergete niet, dat Karl v. Hei
deloff alles had van hooren zeggen en uit zijn 
jeugd en dat men later uit de herinnering recon
strueerende, licht gevaar [oopt de dingen te ver
warren. ook naar tijdsorde. 

Veel betrouwbaarder schijnen ons Christophine 
Schillers opgaven, in haar schets: «Schillers jonge 
jaren). Zij zegt: zijn eerste tooneelspel 4: De 
Roovers> ontwierp hij eveneens grootendeels in 
zijn vrije uren en in de ziekenkamer, die hij dik
werf-- wegens koorts - betreden moest. 

Het is derhalve geen wonder, dat in deze 
stemming, de menschen nog niet kennence, en 
onder de drukkende discipline, waaraan zijn dich
terlijke ,geest zich met tegenzin onderwierp. in 
Schillers levendige verbeelding schier gedrochtelijke 
wezens ontstonden als Franz Moor.» - En Karotine 
von W olzogen vertelt in « Schillers Leben», zich 
daarbij op Christophine beroepend: c De kweeke
lingen der akademie mochten des avonds slechts 
tot een bepaald uur licht branden. Schiller, wiens 
verbeelding juist in de stilte van den nacht 
opleefde en die zich vooral dan tot dichten bezield 
gevoelde, meldde zich vaak ziek om op de ziöken
zaal in het genot te komen van een lamp. In die 
omgeving werden voor een deel De Roovers 
geschreven. :t 

Het komt er nu maar op aan, de algemeene 
en wat den tijd van gebeuren aangaat, vage 
mededeelingen van Christophine. nader vast te 
stellen. En dan is het niet uitgesloten, dat de 
dichter reeds in de aanvangsstadia van zijn drama, 
er zich op de ziekenkamer mede heeft bezigge
houden: maar de overlevering in deze kan slechts 
slaan op de van December 1779 af elkaar opvol
gende langere perioden van ongesteldheid. Het 
staat vast, dat Schiller tot den herfst van 1779 
hoofdzakelijk door zijn medische studien is in,be
slag genomen en zich eerst weder met ernst aan 
De Roovers heeft gewijd, nadat zijn eerste medi
sche dissertatie gereed was en hij van de zedelijke 
verplichting ontheven was, al zijn tijd te geven 
aan zijn vakstudie. De dagen van .'i tot 28 Dec. 
1779, van 2 I tot 26 Maart 1]80, van 19 April 
tot 7 Mei van datzelfde jaar, die hij, gelijk boven 
is aangetoond, op de ziekenzaal heeft doorgebracht, 
moeten als bijzonder belangrijk worden beschouwd 
voor den arbeid aan zijn treurspel. Christophine 
schrijft van koorts en inderdaad spreekt het zie
kenrapport, ten aapzien dier December-ongesteld
heid, van koortsachtige versehijnselen. Hier komt 
dus de familie-overlevering overeen met de ge
staafde feiten. 

Als in Karoline van Wolzogens biographie de 
schijn wordt gewekt, als betroffen het sleehts voor
gewende-ongesteldheden. dan gelooven wij, dat dit 
moeilijk valt aantenemen. In elk geval simuleert 
men geen ziekte, weken achtereen. Bovendien 
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pleegt in inrichtingen als hier bedoeld, de contn~le 
teer scherp te zijn. Dat Schiller zijn verblijf op 
de ziekenzaal in Decb. 1779 en Maart en April 
.1780 langer gerekt heeft, dan strikt noodig was, 
IS daarentegen wel aan te nemen. 

Dat er zooveel vrienden tegelijk op de zieken
karner zijn geweest, als uit Heideloffs mededeeling 
zou volgen, wordt door niets gestaafd, al is daarom 
niet uitgesloten, dat Schiller met ingewijden, die 
toevallig ook op de ziekenzaal waren over De 
Roovers heeft gesproken. Dit zou zelts volgen uit 
wat Friedrich August Leopold Gezel 12 Augs. 1787 

aan zijn vroegeren studiegenoot. Schiller, schrijft : 
, Wie heeft kunnen denken, dat dit tooneelstuk 
waarover wij voorheen meermalen met elkander 
hebben gesproken, u zooveel onaangenaams zou 
berokkenen!, Gezel was inderdaad van 5 tot 7 
Decb. 1779 en van 17 April tot 6 Mei 1780, 
tegelijk met Schiller op de ziekenzaal, gelijk het 
akademisch ziekenboek uitwijst. Onze meening, 
dat Decb. 1779 en het voorjaar 1780 perioden 
van gewicht zijn geweest in de wordingsgeschie
denis van De Roovers, vindt daarin nieuwe be
vestiging. Na al het voorgaande kan dit worden 
vastgesteld, dat hoofdfazen van meer aaneenge
schake Iden arbeid aan De Roovers, gevallen zijn 
in de dagen van Decb. 1779 en Maart, Aprilen 
Mei 1780. Natuurlijk is in dit laatste akademische 
jaar, ook daarvoor en daarna, in snipperuren, aan 
het stuk gewerkt. Waarschijnlijk met veel ijver 
en kracht in den tijd, dat de dichter aan het 
einde zijner studie, zeH met het toezicht is belast 
geweest op' de ziekenzaal. Maar anders heeft hij 
onder gewone omstandigheden. slechts heel weinig 
kunnen uitvoeren, buiten de studie voor zijn yak 
om, zoodat de tijden, die hij als meer' of minder 
ongesteld in een der mansardekamertjes van de 
ziekenzaal gelegen heeft, voor de tot standkoming 
van het drama, dat zoo geheel zijn hart en geest 
vervulde, van overwegend belang moeten zijn ge
weest. 

KNIPSELS EN SNIPPERS * * * * * * 
Made. Rejane. 

, Made. Rejane, de bekende Parijsche actrice, 
heeft het voornemen op haar reis door Europa 
ook ons land te bezoeken. 

Eene enkele voorstelling zal in de tweede helft 
van April gegeven worden te Amsterdam in den 
Stadsschouwburg. Opgevoerd wordt dan een suc
cesstuk van Victorien Sardou. 

* * * 
Sada Yacco als Monna Vanna. 

De bekende Japansche tooneelspeelster Sada 
Yacco, heeft, toen zij indertijd hare tournee door 
Europa maakte, Shakespeare-drama's en andere 
werken der internationale literatuur op haar reper
toire genomen. 

Nu heeft zij Maeterlinck's «Monna Vanna » in 
het Japansch laten vertalen. Van de titelrol moet 
zij eene prachtige creatie gemaakt hebben. Trou
wens, de geheeIe opvoering, die plaats vond in 

het c Meiji-Theater» te Tokio, had een kolossaal 
succes . 

. De burgers van Pisa en Florence treden op in 
oud-Japansche cSamurai »-kostuums. Ook de wijze, 
waarop zij hunne rollen vertolken, is «ver-Ja
panscht», wat echter aan het geheel geen atbreuk 
schijnt te doen. 

* ** Louis Bouwmeester. 
In het Bataviaasch Nb!. van 14 Maart vinden 

we een «nabetrachting '), geschreven nadat Louis 
Bouwmeester had afscheid genomen van Batavia. 
Hij zou naar Oost-Java vertrekken en in Januari, 
dacht men, «met een beteren troep' te Batavia 
terugkeeren, 

Deze ceerste Bouwmeester-campagne» acht het 
Nbl. slechts eten deele geslaagd,. Een slap reper
toire, onvoldoende speelkrachten, onvoldoende 
regie. Wij hebben hier te Batavia, al was 't meest 
onder dilettanten, te veel en te ernstig aan too
neel gedaan, dan dat we een deugdelijke regie 
niet zbuden weten op prijs te stellen. En van een 
gezelschap dat onder leiding van Bouwmeester 
staat, hadden we op dat gebied, zoo niet het al
lerbeste, dan toch zeker het goede, het voldoende, 
het vereischte en bevredigende mogen verwachten. » 

En dan - men kreeg van Bouwmeester te vee!. 
cEen talent als het zijne moet nu en dan ver
poozen; die rust heeft het dringend noodig, zal 
op het spei de vermoeienis ten slotte niet merk
baar worden .. Helaas ! het gehalte van zijn troep 
maakt hem dIe rust onmogelijk. En dat hijzelf dit 
inziet, blijkt uit het feit, dat hij niet eenmaal 
dien troep zonder hem voor 't front durfde bren
gen. Deze omstandigheid, die hem tot dupe maakt 
van zijn kortzichtigheid bij de keuze van zijn 
mede artisten; vervult ons met bewondering voor 
zijn werkkracht, doch tevens met medelijden yoor 
zijn leeftijd.» 

De «Deli Ct.« meldt: In een hier ontvangen 
particulier schrijven van Louis Bouwmeester, wordt 
medegedeeld, dat de zaken op Java goed gaan. 
In September vertrekt Bouwmeester naar Europa 
om nieuwe krachten te engageeren. Hij denkt 
het voorjaar Ig07 naar Indie terug, te keeren, 
maar in geen geval Deli weer aan te doen. 

Bij de familie is thans ook bericht ontvangen, 
dat Bouwmeester na afloop der gesloten contrac
ten in October - zooals wij indertijd reeds mede
deelden - naar Patria zal terugkeeren. 

Ook zijn artisten verlangen hard naar huis tne 
te kunnen gaan. 

* * * 
Brondgeest-•• ensemble" . 

We lezen in het Soerab. Hbl. van 12 Maart: 
. «Het eerste Hollandsche tooneelgezelschap zal 

zich voortaan moeten spenen van de medewerking 
van de medewerking van zijn beste actrice, van 
mevrouw Brondgeest. Reeds sedert geruimen tijd 
waren er tu"schen haar en den leider van het 
gezelschap oneenigheden ontstaan, waarvan wij 
kieschheidshalve geen melding hebben gemaakt, 
maar nu een conflict is ontstaan, dat ons schouw-
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burgpubliek ten zeerste dupeert - reeds Zater
dagavond was de rol van Matoesha in Opstanding, 
en gisteravond die van Pistache in De Dame van 
Maxim in andere, veel minder goede handen -
nu gaat het moeilijk daarover verder te zwijgen. 

«In de finesses van het conflict wenschen wij 
ons niet te verdiepen, evenmin na te gaan aan 
welke zijde de schuld ligt, maar wanneer wij den 
leider van dit ensemble een raad mogen geven, 
dan is het deze: tracht tot elken prijs, onder 
welken naam of vorm ook, de thans heengegane 
actrice weder aan uw gezelschap te verbinden -
zij was er de ziel van. 

«Eerst het droevig heengaan van Frits Bouw
meester, nu'het eclatante verdwijnen van Sophie 
Brondgeest-de Vries, - wat rest ons dan veel 
middelmatigs !». 

* * * 
Antwerpen. 

Kon. Ned. Schouwburg. -- Tot bestuurders, in 
de plaats van den heer Van Doeselaer, die wegens 
hoogen leeftijd aftreedt, werden door den Gemeente
raad aangesteld: Heeren Gust Delattin en Frans 
van Laer. De nieuwe directie heeft het oude 

gezelschap gereengageerd en met een paar nieuwe 
krachten uitgebreid. De hoofdregisseur Jac. de Vos 
wordt vervangen door den heer A. L. v. d. Heuvel. 

* * * 
WedstrijdmJ. J. Cremer. 

De volgende acht vereenigingen zullen deel
nemen aan den tooneelwedstrijd van de letter
lievende vereeniging J. J. Cremer, te Haarlem: 
A.D.O., Nieuwland en Oefening baart kunst, te 
's-Gravenhage, Willem van Zuylen, te Amsterdam, 
Kennemerland, te Beverwijk, Zwolle, te Zwolle, 
Mutua Amicitia, te Rotterdam en West-Frisia, te 
Hoorn. 

Er hadden zich 24 Nederlandsche en 4 Belgi
sche vereenigingen aangemeld. De niet vermelde 
vereenigingen konden evenwel niet worden toe
gelaten ingevolge art. 7 der voorwaarden. Be 
Belgische vereenigingen zijn uitgesloten, omdat 
het haar onmogelijk is, zonder beroepspelers uit 
te komen. 

De directeur der Tooneelschool is verhuisd naar 
Marnixstraat IS0. 

ADVERTENTIEN . 

Bij hoest en verkoudheid 
gebruike men: 

Kraepelien & Holm'8 
Salmiak -Pastilles, 
Mentha-Pastilles, 

of Bloemen-Pastilles. 
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AMSTERDAM, 
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Amsterdam, Nijmegen, Oroningen, Den Haag. 
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NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND. 

ALGEMEENE VERGADERING TE UTRECHT, 26 MEI . 
1906 TE ELF UUR PRECIES, IN HET GEBOUW 

VOOR KUNSTE~ EN WETENSCHAPPEN, 
MARIAPLAA TS. 

PUNTEN VAN BEHANDELfNG: 

1. Opening der Vergadering. 
II. Mededeelingen der Commissie voor het 

Pensioenfonds. 
Hf. Voorstel van het Hoofdbestuur om, gezien 

de adviezen der afdeelingsbesturen, aan het 
denkbeeld des heeren Simons geen begin 
van uitvoering te geven. 

IV. Begrootingen. 
V. Verkiezing van drie leden van het hoofd

bestuur. Aari de . beurt van aftreding zijn 
de heeren Mr. J. van Schevichaven, J. H. 
Mignon en Frits Lapidoth. Allen zijn her
kiesbaar. Laatstgenoemde wenscht voor 
een eventueele herbenoeming niet in aan
merking te komen. 

VI. Verkiezing van drie dames-patronessen van 
de Tooneelschool. 

VII. Verkiezing van een bestuurder namens het 
Verbond van de Vereeniging van Neder
landsche Tooneelisten. De heer Mr. J. van 
Schevichaven is aan de beurt van aftreding, 
doch herkiesbaar. 

VIII. Verkiezing van een lid der Commissie van 
Beheer en Toezicht op de Tooneelschool. 
De heer Deelman is aan de beurt van 
aftreding, doch herkiesbaar. 

* * * 

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET VERBOND 
.f 2.50 PER ]AARGANG V AN 19 NUMMERS, FRANCO PER POST. 
VOOR BELGIE:, INDIE: EN HET VERDERE BUITENLANDf 2.90. 

Het Bestuur der afd .. Utrecht heeft de eer ter kennis 
van het Verbond te brengen, dat op Vrijdag 25 Mei, 
des avonds te half acht, in de kleine zaal van het 
Park Tivoli, eene vootstelling wordt gegeven door 
leerlingen der Tooneelschool. 

Met toestemming van den schrijver wordt opgevoerd : 
«ln kleinen Kring», van W. G. v. Nouhuys. 
Tot deze voorstelling worden Hoofdbestuurderen, 

Afgevaardigden en leden der afdeeling Utrecht uitge
noodigd. 

Het Bestuur der vOOl'noemde afdee1ing zal ter ont
vangst van het Hoofdbestuur en de afgevaardigden, 
ten 7 [/4 uur in het gebouw aanwezig zijn en dan 
mcdedeelcn, wat nZt ~,nOl)f .1.:1 'Joor~tellill:; ,;d be· 
schieden. 

De jaarvergadering wordt gehouden in een der zalen 
van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
aan de Mariaplaats. In de pauze hoopt het Bestuul' 
den deelnemers aan de vergadering het tweede ontbijt 
aan te bieden. Na afloop der vergadering wordt te 
6 uur een gemeenschappelijke maalli/d gehouden, ten 
huize «Molenaar,) Korte Nieuwstraat 6 a/ 4.-,- per 
couvert. Hun, die daaraan wensehen deel te nemen, 
wordt verzocht daarvan tijdig te doen blijken hij den 
secretaris der afdeeling: J. H. Mignon Oosterstraat I 
te Utrecht. 

Hel Bestuur vOOJ'noemd: 
G. R. DEELMAN, 1.-1), 

J. H. MI GNON, Secre/ans. 

VERSLAG VAN DEN ALGEMEENENSECRETARIS. 

Zijn de verslagen der heeren secretarissen der Af· 
deelingen kort, het mijne zal niet veellanger zijn, daar 
de voornaamste feiten, ons N ederlandsch Tooneel be
treffend, reeds gemeld werden in die verslagen, voor 
een klein-, in ons orgaan, Hel Tooneel, voor het aller
grootste deel, terwijl in dit tijdschrift ook al uitvoerig 
werd bericht omtrent de buitengewone Algemeene 
Vergadering te Amsterdam, die door buitellgewone 
omstandigheded noodig was geworden. 

Uw Aigemeene Secretaris mag er zieh daarom dito 
maal toe bepalen verslag uit te brengen omtrent de 
antwoorden onzer afdeelingsbesturen, ingekomen op 
een vraag van het hoofdbestuur, n·m.l. deze, wat zij 
dachten over het denkbeeld van den heer Simons om 
den leden van het N ederlandsch Tooneelverbond te 
verzoeken een vrijwillige bijdrage aan de kas te schenken 
ad een gulden, ter bestrijding der on kosten, aan de 
uitgave van «Het Tooneeh verbonden. 
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Het kan zijn nut hebben dat de afdeelingsvergade
ringen, v66r de Algemeene Vergadering, van de 
adviezen harer onderscheiden besturen kennis kunnen 
nemen. 

Geen der besturen onzer afdeelingen heeft zieh ten 
gnnste van het voorstel Simons verklaard; behalve 
Groningen. 

Amsterdam schreef «dat de verwachtingen daarom
trent zeer ongunstig zijn. Men vreesde dat wij door 
deze vraag wellicht leden zouden verliezen en men 
meende zelfs dat de kosten van een circulaire, Dm de 
leden over deze vraag te polsen, niet gedekt zouden 
worden door het aantal guldens over een jaar, op die 
wijze verkregen.» 

~Het verband tusschen de vrijwillige bijdrage en het 
tijdschrift werd niet gewaardeerd. Het vragen van een 
vrijwillige bijdrage tot dekking van het tekort - zonder 
meer - of tot reorganisatie van de school, werd 
logischer gedacht.» 

Rotterdam meldde «dat het bestuur der afdeeling 
van meening is hiertoe (vragen van vrijwillige bijdragen) 
niet te moeten overgaan.» Bovendien is Rotterdam 
ontevreden over de Rotterdamsche Correspondentie. 

's Gravenhage is van meeiüng «dat een dergelijk€ 
verhooging onpractisch zou zijn en in geen enkel 
opzicht aanbeveling verdient.» 

Dordrecht schrijft dat het bestuur zal worden bereid 
gevonden aan de leden de vrijwillige bijdrage te vragen, 
indien alle andere afdeelingen tot dezen maatregel 
overgaan. 

Gronillgen is van meening dat het voordeel van 
contributieverhooging niet zal opwegen tegen het 
nadeel eener daardoor te verwachten vermindering 
van het ledental.» (V an contributieverhooging was 
geen sprake, naar men weet. F. L.) 

«Meer sympathie gevoelt het bestuur voor een vrij· 
willige bijdrage der leden» (Groningen is derhalve vMT.) 
_ Tiel is tegen, ook omdat de kleine afdeelingen zoo 
weinig in 1'l1il voar haar contributies krijgen, maar 
vOOl'al omdat Het Tooneel door het bestunr niet belang
wekkend wordt gevonden en het liever een album met 
foto's van artisten in hun voornaamste rollen, benevens 
een kroniek, zou zien uitgegeven. Omtrent wat wij 
dan zonden moeten doen met onze officieele mede
deelingen, wordt niet geadviseerd. 

Middelburg vreest voor bedankjes, indien men meer 
geld aan de leden gaat vragen. 

Deift adviseert desgelijks tegen het doen van een 
verzoek om vrijwillige verhooging van contributie. 

Uit Utrecht gewerd ons nog geen bericht omtrent 
deze aangelegenheid. 

Nochtans kunnen wij reeds nu vaststellen, dat een 
verzoek aan de leden van het Verbond om, tot be
hond van het tijdschrift, vrijwillig hunne contributie 
met een gulden te verhoogen, volgens de meerderheid 
der afdeelingsbesturen, niet wenschelijk wordt geacht 
en dat de besturen der drie grootste afdeelingen zeer 
beslist tegen het doen van een zoodanig verzoek zijn 
gekant. 

's Gravenhage adviseert een doeltreffender propaganda 
tot vermeerdering van het ledental, doch een zoodanig 
voorstel was niet aan de orde. Deze opmerking geldt 
ook voor het Amsterdamsche advies, wat niet weg
neemt dat beide raadgevingen door het Hoofdbestuur 
in ernstige overweging zullen worden genomen. 

Dat de Redactie en Uitgave van ons orgaan voort
durend moeilijkheden medebrengen, valt niet te ver
wonderen en is noch aan den talentvollen redacteur, 
noch aan de uitgeversfirma, noch aan uw tijdschrift
commissie te wijten. Dag- en weekbladen geven uit
voerige verslagen van uitvoeringen en vermelden zeer 
vlug de feiten van eenige beteekenis, betreffende het 

tooneel in N ederland en daarbuiten. Om nu voort
durend wat anders en beters te geven dan de redacties 
van dag- en weekbladen kunnen doen, daarvoor zou 
men moeten kunnen rekenen op de zeer groote 
bereidwilligheid van al onze schrijvers over het tooneel 
en moeten beschikken over een vrij groote som voor 
illustratie. Een goed maandsehrift, als BUline und Welt 
zou zeker het ideaal zijn. Maar wij weten hoe het 
gegaan is met een dergelijk tijdschrift, kort geleden in 
ons land begonnen, weldra verscheiden ... 

Met de geringe middelen, die te onzer beschikking 
worden gesteId, voldoen wij naar de mate onzer 
krachten aan vrij hooge eisehen. Zonder steufl van 
s Lands regeering, van stad- en provincie, zullen wij 
'er niet in slagen vooreerst nader te komen tot het 
doel, dat allen stellen, die het wel meenen met ons 
VaderIandsch Tooneel. Deze steun is gevraagd en het 
is jammer dat wij die hebben moeten vragen. Indien 
maar een grooter aantal beschaafde N ederlanders kon 
inzien van hoe groot belang het is, dat ieder doe wat 
hij kan om mee te helpen zorgen voor de opleiding 
van een nieuw geslaeht van tooneelspelers, zouden wij 
niet de uitvoering van, als practisch erkende hervor
mingsplannen behoeven te verschuiven tot een 
misschien vene toekomst. 

Dat een krachtige propaganda voor ons Tooneel
verbond, uitgaande van hoofdbestuur en afdeeJingen 
daarom hoogst wensehelijk is, naar de Haagsche afdet'
ling ook al te kennen gaf, zal wel niemand ontkennen. 
De vraag is maar op welke wijze een zoodanige propa
ganda doeltreffend kan worden gemaakt. 

Wie daarvoor een uitvoerbaar denkbeeld heeft, kan 
zeer zeker op dankbaarheid en sympathie van het 
hoofdbestuur rekenen. 

In opdracht der Algemeene Vergadering werd door 
het Hoofdbestuur geschreven aan de voornaamste 
tooneelbesturen van N ederland, met verzoek geene 
leerlingen der sehool aan te nemen, die nog niet met 
goed gevolg hun eindexamen hebben gedaan. 

Ook zijn de aanvragen om subsidie aan Rijk, Pro
vincie en Gemeente Amsterdam, door ons verzonden. 

De algemeene Secretaris 
FRITS LAPIDOTH. 

's Gravenhage, April 1906. 

A. ALGEMEENE BEGROOTJNG 1906/7-

On t va n g s te n. 

Art. I. Contributie der Afdeelingen en 
der Algemeene Leden f 4035.-

2. Rente . » 60.-
» 3. Bijdrage nit het batig saldo op 

31 Augustus 1905 groot/518.81» 222.-

/ 43 17.-

Uitgaven. 

Art. I. Bijdrage aan de Tooneelschool f 3037·-
» 2. Tijdschrift .' » 900.-

3· Bijdrage aan de kleine Afdee-
lingen . » 100-

» 4· Drukwerk, » 20.-

» 5· Reiskosten » 80.-
» 6. Bureaukosten )' 40.-
» 7· Onkosten der Aig. Vergadering » 10.-
» 8. Bijdrage aan het Pensioenfonds ,) 100.-
» 9· Onvoorziene Uitgaven » 30.-

---"---

j 431]·-
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B. B~GROOTING TOONEELSCHOOL Ig06/7. 

Art. 1. 

~ 2. 

» 3· 
» 4· 
» 5· 

Art. 1. 

Ontvangsten. 
Bijdrage van H. M. de Koningin f 5000.-

Giften en jaarlijksche bijdragen» go.-
Rente Fonds Hacke van Mijnden» 50.-
Schoolgelden. .» 880.-
Bijdrage Algemeene Kas ._»_~7 .--

Uitgaven. 
Jaarwedde van den Directeur, 
tevens belast met het onderwijs 
in dramatische letterkunde en 

f g057·-

111)17 

Nederlandsch. ! . f 3500.-

» 2. Jaarwedden van het Onderwij
zend Personeei: 
a. Voordracht, SpeI en Figu-

reeren . f 1300.-

b. Zang, uitspraak, 
stemvorming . 

c. Costuum- en cos
tumeerkunde, • gri-

» 450 .--

meeren, teekenen» 435.
d. Dansen,schermen, 

plastische en mimi
sche oefeningen 

e. Fransch, Hoog-
»375·-

duitsch, Engelsch» ]20.-

» 3. Toelage Mevrouw Rennefeld 
» 4. Belasting . 
» 5. Vuur, water, licht 
» 6. Schoonmaken 
» 7. Erfpacht . 
» 8. Reiskosten 

» 3280.-
250 .

» 150 .

» 30o.-~

» 80.
» 337·-
»I/)() -60:.-

» g. Bureaukosten » 20.-
» 10. 
» 11. 

" 12. 
» 13· 

» 14· 
» 15· 

» 16. 
» 17· 

» 18. 

Schoolbehoeften en Bibliotheek » 
Onderhoud gebouw » 

" ameublement » 
Verwarming en schoonmaak 
Gymnastieklokaal 
Pianohuur en stemmen 
Onkosten der examens en com
missie-avonden . 
Assurantie 
Lessen in vakken van lager 
onderwijs 
Onvoorziene Uitgaven 

» 
» 

80.-

325.-
75·--

» 34·-
+7'-

23°·-
89·-

100.-

100.-

f 90 57.

TOELICHTING OP DE BEGROOTIN~~tr. 
A. Algemeene Begrooting. 

On t v a n g s t e n. 

Art. I is moeten verlaagd worden tengevolge 
van de daling van het ledental. 

Art. 2. Wegens vermindering van het batig 
saldo der vorige jaren moet de rente lager worden 
geschat. 

Uitgaven. 

Art. 5. Rekening houdend met de ervaring der 
laatste jaren, kan het bedrag der reis kosten veilig 
op f 80.- worden gesteld. 

Art. 6. De post voor bureaukosten , vroeger uit
getrokken tot een _ bedrag van f 3°.-, moest 
herhaaldelijk worden overschreden; vandaar eene 
verhooging tot f 40.-. 

Art. 8. Nu de begrooting met een niet-onaan
zienlijk te kort sluit, voelt het Hoofdbestuur geen 
vrijheid voor dit doel meer dan f 100. --~- te 
bestemmen. 

De hierboven niet met name genoemde arti
kelen der Algemeene Begrooting van Ontvangsten 
en Uitgaven, behoeven geen toelichting. 

B. Begrooting Tooneelschool. 

On t v a n g s t e n. 

Art. 4, Met het oog op het groote aantal leer
lingen kan de post "schoolgelden" belangrijk hoo
ger worden geraamd. 

Uitgaven. 

Art. I. De jaarwedde van den Directeur, die 
sedert April in het gebouw der Tooneelschool 
vrije woning geniet, kan in verband daarmede 
worden gesteId op) 3500.-. 

Art. 2. Het groote aantal leerlingen brengt 
mede, dat voor de vakken sub 2b een uur meer 
moet worden beschikbaar gesteld. De gedeeltelijke 
invoering der reorganisatie heeft tengevolge, dat 
de lessen in vreemde talen met een uur wekelijks 
stijgen. Een en ander vordert een vermeerJering 
van uitgaven ten bedrage van f 180.-. 

De Artt. 8 en 9 waren onvoldoende geraamd; 
verhooging van bei den met) 10.- lijkt noodzakelijk. 

Art. 1 J. Terecht werd door den ,Directeur, toen 
hij zich bereid verklaarde in het schoolgebouw 
zijn intrek te nemen, er aanspraak op gemaakt, 
dat zijne woning in behoorlijken staat van ond<."r
houd werd gebracht. Naar aanleiding hiervan moet 
deze post f 175.- hooger worden geraamd dan 
andere jaren. ;.-.---

Art. 15. Ook op dezen post brengt het groote 
aantal leerlingen meer kosten mede; vandaar eene 
verhooging met f 30.-. Costuumhuur is onder het 
gezamenlijk bedrag begrepen. 

Art. 16. De premie der assurantie, welke telkens 
voor 42 maanden wordt afgesloten, moet in dit 
jaar worden voldaan. 

Art. 17. Krachtens de nieuwe bepalingen van 
. het Reglement, kunnen candidaat-leerlingen, die 
aan de eisehen, gesteId ten aanzien van algemeene 
ontwikkeling, nietvoldoen, indien zij blijk geven 
van bizonderen aanleg voor het tooneel en onvcr
mo;;end zijn om uit eigen middelen door lessen 
in vakken van lager Ollderwijs dat te kort aan 
schoolkennis aan te vulIen, door het Verbond 
daartoe geldelijk worden gesteund. Het uitgetrok
ken bedrag is voor dat doel besternd. 

De hierboven niet met name genoemde arti
kelen der begrooting van de Ontvangsten en Uit
gaven der Tooneelschool behoeven geen toelichting. 
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AMSTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
Of men wat het H errnfeld-theater uit Berlijn , 

dat op dit oogenblik gastvoorstellingen geett in 
het Rembrandt-theater aanbiedt, moet rangschikken 
onder kunst of tingeltangelij - daarover kan men 
twisten . Ik zou wel geneigd zijn het tot het eafe
chantant-werk te rekenen. Het theater - genoemd 
naar zijn beide directeuren, tevens de voornaamste 
acteurs - vindt riamelijk zijn zeer bepaalde spe
cialiteit in het voorstellen van joodsche typen. 
De Herrnfelders zelt zijn van het ras. En niet 
tot het diepere wezen, het algemeene, dat alle 
menschen uit welken tijd en van welk ras ook 
aan elkaar 'Jerwant doet zijn, dringen zij in hunne 
uitbeeldingen door, maar zij vergenoegen zieh met 
het weergeven van het uiterlijke, in kop, in be
weging, spraak, in het gebruik van eigenaardige 
zegswijzen en vinden dan tevens gelegenheid, ook 
sommige karaktertrekken der joden: hunne 
gooehemheid bijv., in het licht te stellen. Maar 
daar zij niet tot de diepte van het mensehenwezen 
gaan, waarbij dan dat uiterlijke, de vorm, bijzaak, 
illustratie zou blijven -- zijn de stukken, die zij 
speIen ook zeer oppervlakkig van inhoud, stukken, 
die de Herrnfelders zelf fabrieeeren , hierbij gebruik 
makende van bestaande kluchten, die zij voor hun 
doel vervormen en ... verjoodschen. Ik heb van 
hen g ezien: Famz'Zz'entag im Hause Prellstein, blij
speI (!) in 3 bedrijven, en mij met de eerste acte 
zeer geamuseerd. Maar men moet ze niet te 
lang genieten. Vooral Donat Herrnfeld - zijn 
broeder trad wegens ziekte niet op - is een uit
muntende komiek in zijn soort, die het joodsch
eigenaardige op allervermakelijkste wijze weet te 
typeeren. Niet heeft men te verwachten een fijne 
ereatie, als bijv. door Possart van David Sichel 
uit Vriend Fritz - de jodenmensehen, die de 
Herrnfelders zieh ter uitbeelding kiezen zijn van 
de Fliegende Blätter-soort. Maar in hun genre 
zijn ze uitmuntend, van een levendigheid en 
natuurlijkheid, die de gedachte · aan nabootsing 
zelfs uitsluit. Daar echter de stukken, die zij uit
voeren weinig of geen pit hebben, wordt het spei 
al spoedig eentonig en blijft er niet veel anders 
over dan de bedrijven te vullen met ongeveer de 
zelfde grappen. En niets werkt eentoniger dan 
het oppervlakkige. . 

Tegelijkertijd met de H ernnfelders is uitDuitseh
land gekomen het M ez'ninger Hoftheater-ensemble; 
dat in het Grand Theatre-Van Lier optreedt. Het 
zijn niet meer de Meiningers van voorheen -
gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Dat die 
Meiningers van vroeger, met hun zoo streng door
gevoerd kunstbeginsel er zijn geweest - is het 
tooneel, niet alleen in Duitsehland, maar over 
heel de wereid, zelfs in Frankrijk, ten zege ge
weest. Het was het kunstbeginsel vervat in de 
leer: dat de deelen ondergesehikt behooren te 
zijn aan het geheel, dat de tooneelkunst er eene 
is van samenwerking, van samenstemming tussehen , 
wat men zou kunnen noemen: de levende en 
doode weerkraehten: de kunstenaars sprekende 
en zieh bewegende in een stijl, den stijl van het 
kunstwerk en dien stijl niet verbrekende, door 

ieder voor zieh uit het kader naar buiten te treden, 
waardoor zij de voeling met den medespeler, en 
met ganseh het milieu, zouden verliezen. Het 
milieu, dat dus inderdaad milieu moest zijn, door 
kleur, toon, in harmonie met hetgeen er in voor
valt; een harmonie als het te pas kwam, zelfs 
in negatieven zin, wanneer het karakter van het 
stuk een co nt rast in het leven wilden roepen. In 
elk geval geen onversehilligheid meer voor het 
deeör en de stoffeerring, maar alles overwogen 
en zooveel mogelijk nabijkomende de werkelijkheid, 
waarin de scene den toesehouwer wilde verplaatst 
hebben . En dit vooral toegepast op de klassieken 
- in de eerste plaats op Shakespeare, die door 
de Meiningers aan het hedendaagseh tooneel is 
weergegeven, ontwrongen aan den greep van het 
virtuosendom, dat trouwens alleen maar die eokele 
stukken kon omvatten, die virtuosenrollen . aan
bieden, met het gevolg, dat Shakespeare, vroeger, 
niet voor een vierde part op het repertoire voor
kwam. 

Het nieuwe beginsel met groote geestdrift door 
Meiningers kunstlievenden groothertog in toepas
sing gebracht, werd - gelijk verklaarbaar is in 
de ontdckkers en verkondigers eener nieuwe leer 
- dogma. De liefde voor het beginsel groeide 
tot hartstoeht. Werd vroeger het geheel aan de 
deelen opgeofferd - thans ging het andersom. 
Z66zeer verleende men aan alles denzelfden nadruk, 
dat het een het andere in den weg ging staan. 
Gaf men voorheen het lot van een stuk, in handen 
van den met vette letters op het programma ge
annonceerden virtuoos, thans verviel men tot een 
ander uiterste en werden het speI, het reciet van 
allen geregeld naar een rhytme en een toon, 
zoodat wel niemand uit het kader sprong, maar 
ook het leven zelf in de schilderij werd ver
dooft. De mooie, karaktergetrouwe deeoraties en 
kostumes, trokken meer de aandaeht, dan zij, die 
er zieh in te bewegen hadden . _. ja, om het 
Meininger beginsel tot zijn uiterste consequentie 
door te voeren, daarvoor had men acteurs en 
aetriees noodig, die hun individualiteit gewillig 
lieten knevelen, menschen dus, die geen of weinig 
individualiteit bezaten! Was vroeger de figuratie 
in een drama een dood complex van huurlingen, 
die de handeling, waaraan zij heetten deel te 
nemen of die zij hadden mee te leven, volkomen 
onversehillig langs zieh heen lieten voltrekken, 
hoogstens met machinaal gebaar belangstelling 
vt!inzende - bij de Meiningers kwam men tot 
een ander uiterste. De figuratie, die sleehts bij 
uitzondering op het eerste plan heeft te treden, de 
figuratie , die in het sehilderij voornamelijk ten 
doel heeft den aehtergrond te verlevendigen , drong 
bij hen, zieh gehee! naar voren en ging zieh in het 
ensemble de gelijkgereehtigde besehouwen van de 
speIende rollen, van wie toeh de z'mpulsz'e tot de 
handeling uitgaat en die reeds daarom het hoogste 
licht moeten opvangen. Dat de hertog, die het nieuwe 
beginsel met zooveel overtuiging voorstond en 
zijn adviseurs, oorspronkelijk niet de juiste ver
houdingen bij de toepassing van dat beginsel voor 
oogen zouden hebben gehad - betwijfelen wij. 
Maar de omstandigheden dronJ[en hen tot een 
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eenzijdige toepassing, tot een in overdrijving ver
vallen. Acteurs en actrices van groot talent toch, 
vind men niet licht geneigd zich bij de beweging 
in Meiningen aan te sluiten en hunne schitterende 
positie aan grootere theaters daarvoor ten ofter 
te brengen. Men was dus te Meiningen vanzelf 
aangewezen op mindere krachten of talenten in 
den dop, zoodat reeds daarom het zwaartepunt 
der opvoering moest worden verlegd naar dat 
element, hetwelk de regie bij machte was tot 
volmaaktheid op te voeren, de figuratie, de sd:niek, 
de monteering ! 

Het kon dus te Meiningen niet duren! De 
belangstelling voor het nieuwe denkbeeld moest 
gaandeweg verflauwen, omdat de gevolgen der 
overdrijving den menschen in het oog vielen. En 
zoo zijn ede Meiningers) langzamerhand weer 
geworden een gewoon hoftheater-gezelschap -
maar waarin de geest van vroeger levend is ge
bleven, de geest, die het essentieele was van het 
beginsel. dat er eens z66 hoog is gehouden. Een 
geest, dien het ook heeft uitgestort over anderen. 
Ja, geheel het tooneelwezen, door haast de gansche 
wereid, is onder zijn invloed geraakt. Van de 
Meiningers mag dus met overtuigingworden erkend, 
dat zij eene roeping hebben vervuld, door het 
virtuosen dom op het tooneel te verdringen en er 
het kunstwerk zelf voor in de plaats te geven. 
Het Meininger voorbeeld heeft bezielend gewerkt. 
Men lachte om de overdrijving, maar deed zijn : 
profijt met wat er goeds in het beginsel stak. 

De Meiningers - die thans bij van Lier optre- ' 
den - speien het gewone repertoire, dat sehering 
en inslag is ook bij alle andere theaters; het ; 
repertoire gericht op het amusement der menigte: ' 
Komtesse Guckerl en van Schönthan en lohannes
feuer van Sudermann. Wij hebben alleen het. 
laatste van het gezelschap gezien en verklaren ~ 
gaarne, ten zeerste geboeid te zijn geweest door 
het fraai ineensluitend ensemble, maar een ensemble 
waarin men toch ook niet te vergeefs zoekt naar 
artiesten van bijzonder talent, als bijv. Jenny Nach- , 
bauer. Ik wil maar zeggen: samenspei, ensemble 
is mooi - maar het zal toeh de aandacht niet kunnen ' 
spannen, als er zich geen acteurs of actrices uit 
losmaken, die het licht op zieh weten te coneen
treeren, evenals dit het geval is met een nog zoo 
mooi in. toon gehouden schilderij. lie Rembrandt! 

Bij de N ederlandsche gezelschappen is de laatste 
weken niet veel bijzonders vertoond. Het nieuwe 
stuk bij de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel: 
De flzeren Kroon, naar het Duitsch van Fedor 
von lobeltitz, is niet veel meer dan een kijkspel 
met mooi aangekleede pC)ppen en Onder een dak, 
in 3 bedr., uit het Duitsch van L. W. Stein 
(bij de Tooneelvereeniging) een blijspel met grof
geteekende kluchtspel-typen. 

Het ~ meest beteekenende, dat de Hollandsche 
voorstellingen hebben opgeleverd de laatste weken, 
is de opvoering bij de Ned. Tooneelvereeniging 
van: Oe eischen der Moraal (Die sittliche Forde
rung) van Hartleben. Eenstukje van maar I 

bedrijf, speiend tusschen twee personen. Mej. 
Belder had er een 1'01 in, waarvoor ze van natuur 
wel eigenschappen meebrengt: een beschaafde 

dialoog en een zich gemakkelijk bewegen als dame 
Maar daarmee bereikt men niet alles, wat de uitbeel
ding van een figuur als Rita Revera ei seht. lij wordt 
door Hartleben genoemd: internationale Coneert
sängerin. Met dat «internationale) wordt iets minder 
gekenschetst dan wat wij onder een concertzangeres 
en iets meer dan wij onder een ster van het varia
teitentheater verstaan. Inderdaad is Rita een vrouw 
van zeer vrije levensbeschouwing, die er een graaf 
als amant op nahoudt en specialiteit is in het 
lichte genre. Maar eer zij, dochter van goeden 
huize, zoover gekomen is, dat zij zich boven de 
maatschappelijke conventies stelt, is er heel wat 
met haar gebeurd, heeft zij heel wat ondervonden 
en geleden. Deze ondergrond nu van diepe 
tragiek in het karakter van Rita, is door mej. 
Belder niet ten~ volle gepeild. Daardoor ver
kreeg het karakter ee.n onsympathieken schijn, 
die de schrijver niet kan hebben bedoeld. De 
heer Alex. Post speelde de andere rol, die lang 
niet zoo moeilijk is, naar behooren. 

ROTTERDAMSCHE KRONlEK. * * * 
24 April 1906. 

Van avond heeft mevrouw Tartaud de beurt 
van eere gehad. Oit haar repertoire van mooie 
rollen heeft zij die van Maria Stuart gekozen. 
We hadden misschien liever «Nora» gehad omdat 
van dit Ibsenstuk een meer aan den eiseh vol
doende opvoering te wachten ware, dan van 
Schillers breede tragedie. Want als geheel van 
vertooning kon deze "Maria Stuart» er nauwelf!ks 
mee door. lelfs Tartaud, die toch wel een der 
meest geroutineerden aan 't Rotterdamsch Too
neeigezeischap is en technische ervaring dankt 
aan den bloeitijd der draken en costuumstukken, 
was als Leycester (in 't Engelsch spreekt men dit 
uit als Lester, dames en heeren) onv6ldoende. 
Tartaud, van wien we ons toch, lang geleden wel, 
een plastisch voortreftelijke Severo Torelli herin
neren, bewoog zich van avond moeilijk en er was 
geen zwier van noblesse in zijn Engelschen edelman. 

De beste on der hen, die mevrouw Tartaud ter 
zijde stonden, was de oud-leerling onzer school 
L. Vervoorn, als Mortimer. We zien de ontwik
keling van dezen jongen acteur met stijgende 
belangstelling. Wat meer Iosheid nog. wat minder 
bar-serieuze nadrukkelijkheid en we zullen Ver
voorn vermoedelijk zonder reserve kunnen gaan 
waardeeren. 

Mevrouw Tartaud, die de heIdin van den avond 
was, mocht het wezen 66k. Hoe was in deze 
mooie gracieuse actrice de pair-hoogheid van de 
jonge koningin van Schotland, in Ieed vernobeld 
nog en meer bewust, als in uiterste ontplooiing 
van leven- en geluk willen, inderdaad verpersoon
lijkt geworden. Hoe vol bekoring van elegan.ce 
is haar bewegen en haar gebaar en hoe berelkt 
zij, in stem en plastiek, waarlijk iets van het 
klassieke. In haar is door aanleg en middelen de 
groote tragedienne. 

Maar nu directie noch publiek dit meer willen, 
mogen we dankbaar wezen om het zeer voortref
felijke, dat Alida Tartaud in zooveel rollen van 't 
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modern repertoir, 66k dezen winter gaf (Haar 
Terugkeer, Het Duel enz.) en de hulde haar van 
avond gebracht door een volle, feestelijk gestemde 
zaal met een schat van bloemen en salvo's van 
toejuichingen, 66k dit seizoen heeft zij die verdiend. 

* * * 
Nu krijgt toch ook mevrouw Van Kerckhoven 

nog een eereavond? D. 

* MEVROUW PAUWELS-VANBIENE * 
Een dringend gesteide circulaire is wijd en zijd 

verspreid ter opwekking van deelneming tot het 
bijeenbrengen van een geldsom, welke zal strekken 
om de zorgen, waarin Mevr. Pauwels-Van Biene, 
nu zij het tooneel om gezondheidsredenen moet 
verlaten, te verlichten. Wij ontleenen er· het 
volgende aan. . 

"Meer dan dertig jaren komedie-spelen met 
toewijding, met volle toewijding, - immers, al 
loopen natuurlijk de meeningen uiteen over de 
talenten en gaven van alle tooneel-artisten, en 
waarschijnlijk ook over die van Mevrouw Pauwels
Van Biene, over haar buitengewone toewijding 
zullen zeker allen het eens zijn, - dus: meer dan 
dertig jaren komedie-spelen, dat wil zeggen: meer 
dan dertig jaren hard werken, eerst om op den 
voorgrond te komen, dan om op de eenmaal inge
nomen eervolle plaats te blijven, en eindelijk om 
te zorgen dat men bij het klimmen der jaren niet 
daalt, vergt veel van de lichaamskrachten, veel 
van de zenuwen, vooral wanneer dan, behalve het 
"tooneel", nog een "thuis" voor echtgenoot en 
twee kinderen liefde en zorgen vraagt. En de zor
gen werden er bij Mevrouw Pauwels met de jaren 
niet minder om. Zij weet wat tegenspoed is." Dan 
schetst de circulaire, hoe het bespaarde door 
misbruik van vertrouwen, aan Mevrouw Pauwels af
handig is gemaakt, hoe ook voor haar echtgenoot -
wegens den val der Nederlandsche opera -
groote teleurstellingen niet uitbleven en eindelijk 
hoe de toestand van Mevr. P'luwels-Van Biene 
zeHs niet toelaat, "hier en daar en overal afscheids
voorstellingen te geven, waarbij zij zelf nog eens 
optrad voar het allerlaatst! Dan zou, al waren 
de toegangsprijzen verhoogd, het kijkgrage publiek 
wel komen om te zien de bloemen en lauwerkransen 
en de geschenken en de tooneelkussen, en om te 
luisteren naar de gelegenheidsspeechen en naar 
wat de afgetobde vrouw zelf ten slotte zou zeggen ; 
en dan Züuden al die toeschouwers in de handen 
klappen en juichen, en onderwijl misschien ver
gelijkingen maken tusschen nu en voorheen, zieh 
herinnerend hoe ze haar hadden gezien als H age
roos en als Fernande, als Denise, en als de 
Dochter van Fabricius, als Mevrou'lf) Bork11lan 
en als de Hertogtit de Reville. Immers het pijn
lijke van zulk een avond wordt wel achter het 
voetlicht gevoeld, maar gewoonlijk niet er v66r. 

Maar ook daaraan valt voar Mevrouw Pauwels 
niet te denken. Tegen de emoties, aan zulke 
afscheidsvoorstellingen eigen, zou zij niet bestand 
zijn. De geneesheeren hebben het haar ten 
strengste verboden : "Rust moet u hebben ; v66r 
alles rust; rust, rust, en nog eens rust." 

Zeker! Heb maar rust als er zorgen zijn, groote 
zorgen, en als men zeH nog veel zorg behoeft." 

Waar men niet in de gelegenheid kan worden 
gesteid, haar afscheid te vieren, zooals dat wel 
gewoonte pleegt te zijn, ten aanzien van kunste
naressen, die haar loopbaan vaarwel zeggen, dat 
men zieh daarom hier vereenige, dat afscheid met 
de daaraan verbonden gevolgen, te verzachten." 
De circulaire is onderteekend door een groot aantal 
tooneelvrienden. Van buiten Amsterdam door: Mevr. 
Marie van Eijsden-Vink, Rotterdam, J. A. Heuff 
(Huf van Buren) Tiel, D. Crena de ,Jongh, Dor
drecht, Jhr, C. J. Strick van Linschoten, Bunnik, 
Meinard Merens, 's Gravenha!;e, J. H. Mignon, 
Utrecht, Jhr. Mr. H. Smissaert, J. C. van den Tal 
en G. de Wijs, te 's Gravenhage. 

Dr. M. B. Mendes da Costa, PrinsengJacht 724 
en Mr. H. A. van Nierop, Sarphatistraat I, te 
Amsterdam, hebben zieh gaarne bereid verklaard, 
hetzij direct, hetzij door tusschenkomst van een 
der andere ondergeteekenden, bijdragen, die -
naar wij hopen en verwachten - ruim zullen 
vloeien, in ontvangst te nemen. 

KNIPSELS EN SNIPPERS. * * * * * 
Vereeniging van Ned. tooneelisten. 

In de goed bezochte tweede algemeene ver
gadering van de Vereenigt'ng van Nederlandsche 
Tooneelt'sten, opgericht op initiatief van het Nederl. 
Tooneelverbond (Pensioenfonds), onder voorzitter
schap van den heer G. de Wijs uit 's-Gravenhage, 
te Amsterdam gehouden, wees de voorzitter in 
zijn openingswoord op den vooruitgang der ver
eeniging, terwijl hij alle aanwezigen aanspoorde 
om hun collega's op te wekken tot haar toe te 
treden. 

Blijkells het jaarverslag van den secretaris, zijn 
tien nieuwe verzekeringen in het afgeloopen jaar 
gesloten door N erlerlandsehe tooneelisten tot een 
gezamenlijk premie-bedrag van f 1000 per jaar. 
Hoewel dit eell niet onaanzienlijke stap vooruit 
is, beteekent deze stap - zegt het verslag -
toch nog betrekkelijk niets in vergelijking met de 
zeer vele tooneelisten, die nog niet bij de ver
eeniging aangesloten zijn, wat dus met andere 
woorden wil zeggen, die nog niets voor hun ouden 
dag of bij overlijden voar hun nabestaanden heb
ben gedaan: de vereeniging heeft nog s'echts het 
vierde gedeelte van hen die lid konden worden. 

De financien der vereeniging geven reden niet 
onvoldaan te zijn, want, hoewel dit jaar voor f 1000 

meer premie te zorgen was, is de uitkeering aan 
de leden dit jaar nog iets hooger dan verleden 
jaar. In 1905 ontving de kleinste verzekering een 
restitutie van j 8.40, dit jaar j 10.80, de grootste 
in Ig05 j 84, dit jaar j 108; in percenten uitge
drukt ontvangen de leden dit jaar van 23 pCt. bij 
de grootste verzekeringen tot 85 pCt. bij de kleinste, 
van hun premie terug, het gemiddelde over alle 
verzekeringen is ongeveer 40 pct. De financien 
lieten bovendien toe het weerstandsfonds te ver
sterken met f 75, zoodat dit nu f 500, het reser
vefonds met f 125, zoodat dit nu f 27 5 is geworden. 

Dank wordt gebracht aan het Nederl. Tooneel-
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verb~n.d, dat ziju jongste kind ook dit jaar een 
Subsldle g~f. van I" ISO en aan de afdeelingen) die 
de vereemgmg geldelijk steundcn, in het bijzonder 
a~l.Il de afdeeling Middelburg, die / 50 afstond en 
dIe reeds voor het volgend jaar weer f 35 zond 
:n aan de afdeeling Amsterdam, die besloot elk 
Jaar 10 pCt. van haar batig saldo aan de ver
eeniging te geven, verder aan den heer Albert 
Vogel te Delf~, die een mooi bedrag in de kas 
stortte. 

Maar de financieele resultaten zouden zeker 
v:rre .van ~chitterend geweest zijn, als de tooneel
dlrectIes met zooveel sympathie hadden betoond. 
De grootste ontva,ngsten werden verkregen door 
?e drie tooneelvoorstellingen, die in het afgeloopen 
par werden gegeven ten gunste der vereeniging 
door den heer Van Eysden, de Koninkl. Vereeni
ging Het Nederlandsch 700neet eD. de heeren 
Stoel en Spree; de Nederl. Tooneelvereenzging 
zegde reeds een voorstelling in het 'najaar toe. 
Van donateurs ~er~ f 700 per jaar ontvangen. 

Het verslag ellldigt met een warme opwekking 
van alle tooneelvrienden om als donateur en van 
alle tooneelisten om als lid toe te treden tot deze 
vereeniging, die onze tooneelkunstenaars in staat 
stelt met wat minder zorg te denken aan hun 
ouden dag of aan hun nabestaanden bij eventueel 
overlijden. 

Nadat de 'penning~eester ook zijn rekening en 
verantwoordlllg had mtgebracht, werden nog eenige 
zaken, de vereeniging betreffende, besproken. 

* * * Heyermans in Rusland. 

Daar <Op hoop van Zegen:& en cHet Zevende 
Gebod» van Heyermans door het Russische pub liek 
zeer goed zijn ontvangen, zoo wil men ook met 
zijne andere werken kennis makeu'. 

Zaterdagavond gaat in het St. Petersburgsche 
('Theater Namatti», directeur N. S. Tinsky, het 
bekende «Ghetto«. 

De heer Sukennikoff, aan wien men het voor
namelijk te danken heeft, dat dit stuk met c:Pantsen 
en <Ora et Labora> op het Russisch Tooneel zal 
worden vertoond, zegt o.a. van deze werken het 
volgende. In «Ghetto», zoo vertelt hij, wordt ge
teekend het Hollandsehe Jodendom, dat in botsing 
komt met de groote maatschappij. Het «Pantc;en 
schildert het zielsdrama van een Hollandschen 
officier, die weigert op werkstakers te schieten. 

«Ora ~ef Labora» is reeds in het Russisch ver
taald, maar of het wel opgevoerd wordt is de 
vraag. De wegen der censuur zijn ondoorgron
delijk! 

* * * Een Fransche schouwburg te Berlijn. 
Een Fransche onderneming zal te Berlijn een 

~:anschen schouwburg bouwen. De teekeningen 
ZIJn reeds door een bekenden Berlijnschen schouw
burg-architect ontworpen. Behalve de theaterzaal 
die 800 personen kan bevatten, zal er ook ee~ 
~oncertzaal, die aan 300 personen plaats biedt, 
III hetzelfde gebouw zijn. 

* * * 

Hollands eh TooneeIgezeIschap naar de West. 

«Het Hollandsch Ensemble:., bestaande uit de 
dames Truus Post en Christine Staas, en de 
?eeren D. v. qll.efen, G. ]. Arbous en C. v. Hees, 
IS den 2en MeI ].1. met de«Prins Willem IIh naar 
West-Indi~ ver~rokken. De eerste voorstelling, be
staande mt «Spoken» van Hendrik Ibsen zal 
den 25en Mei te Paramaribo plaats hebben.' 

Het 
gende: 

* * * 
Brondgeest~ensemble. 

«Bata viasch N.ieuwsblad» meldt het vol-

Het Brondgeest-ensemble is, ontbonden. De 
leider, de heer Brondgeest, rekende na een 
rumoerige bijeenkomst met de artisten af en gaf 
hun passagebiljetten. Hij blijft zelf hier voor de 
afrekening zijner zaken. 

Alle artisten, uitgezonderd Greta Beekman ver
bon?en zieh giste~a~ond onder groot enthousi~sme 
opmeuw onder leldlllg van mevrouw Brondgeest. 

In een later bericht wordt dit laatste echter 
weersproken. Tot de stichting van het nieuwe 
gezelschap schijnt het niet te zullen komen. 

* * * 
Gastreeren. 

Een eigenaardige kwestie doet zieh weer voor 
in de Duitsche tooneelwereld. Vele directeuren 
gaan uit v~n de meening, dat het eene goedheid 
van hen IS, wanneer zij een lid van hun gezel
schap verlof geven om bij een anderen troep te 
gastreeren, teneinde zoodoende een nieuw engage
ment te. ku~nen afsluiten. Naar aanleiding van 
eene welgenng van een der directeuren om ~en 
door hem ontslagen lid toestemming daartoe te 
verleenen, heeft het «Deutsche Bühnengenossen
schaft:. vastgesteld, dat de leider van een tooneel
gezelschap daartoe wettelijk verplicht is, en wel 
op groI?d van een artikel uit het burgerlijk wetboek. 

Da.arm . toch wordt gezegd, dat een werkgever 
verphcht lS, een door hem op termijn .ontslagen 
werknemer tijd en gelegenheid te geven om een 
anderen werkkring te zoeken. En een ontslagen 
tooneelist verkeert in een dergelijk geval, wanneer 
hij cop proef, bij een ander gezelschap optreedt. 

* * * 
Een 90=jarig tooneeIspeler. 

Heden viert Louis Kühn zijn 90sten geboortedag. 
Louis Kühn behoort, ondanks zijn hoogen leeftijd, 
tot de werkende leden van het «Deutsche Theater». 
Al dikwijls had men beproefd den ouden heer er 
toe te krijgen om afscheid te nemen van het 
tooneel, maar steeds zonder succes. Juist de be
sc~~iden plaats di~ hij ~!lIleemt maakt, dat hij nog 
albJd zonder moeIte zIJn werk kan cloen en hij 
daardoor juist frisch en gezond blijft. 

Reeds van de stichting van het « Deutsche 
Theater» is hij daar werkzaam. 

* * * 
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Grand-Theatre. 

Zaterdag 5 Mei beginnen de voorstellingen van 
het Hollandsch Tooneelgezelschap, dir. Is. L. en 
Jos. van Lier, md »Asra ~< , tooneelspel in drie 
bedrijven. 

Het tableau de la troupe is als volgt: dames: 
J . van Lier-Cuijpers, W. Erfmann-Sasbach, H. van 
Kuijck, M. Arntsen-Wafelbakker, A. Beukers,. G. 
M. Blankevoort, J. Meijer; heeren : L. de Vnes, 
H . Schwab, E. Erfmann; C. P. T. Bigot. C. Specht, 
J. Grader, A. Hock, A. D. Verzijl, A. C. Grijnders, 
A. de Munck, H. Croiset, L. Lankhorst. 

* * * 
Nederlandsche Tooneelvereeniging. 

De heeren L. , M. Smith en Ch. Gilhuijs zijn 
met ingang van I September aan de Neder
landsche Tooneelvereeniging verbonden. 

De heer van der Lugt Melsert - een jong 
acteu,r, die zich het laatste jaar. gelukkig heeft 
ontwikkeld -- ga at van dat gezelschap over naar 
het Rotterdamsch tooneeigezeischap, dircctie Van , 
Eysden. 

* * * 

Cri du coeur. 

In den foyer van den scb~,n.wburg. onlangs bij 
de opvoering van "Schakels,. 

Een Kali-Besar man bespreekt het eerste bedrijf 
en geeft als zijne meening te kennen, dat de 
oude heer Pancras Duif een uil is, die zich door 
zijn zoo Henk op zijn kop laat zitten, terwijI hij 
met een gemakkelijk foefje zelf de baas kon blijven. 

«Hoe dan?» vroegen wij. 
«Wel, hij is immers gedelegeerd commissaris 

van de fa briek ... ?:& 
«Jawel, maar zijn zoon Henk is directeur.» 
«Nou, wat geeft dat! » riep de man van vele 

mijnbouw-vergaderingen uit. «Wat doet er dat nu 
t~e? Hij heeft toch de meeste aandeelen, is het 
met ?» 

«leker, maar ... » 
«Wel, dan neemt hij stroomannen en schopt 

zijn zoon er uit. Wat een ezel, die Heijermans, 
dat hij daaraan niet gedacht heeft.» 

(lnd. Nt'euws.) 

CORRESPONDENTIE. * * * * * 
A. C. C. de V. Ik geloof niet dat er meer een 

orgaan voor Rederijkers bestaat. 
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* * * S. J. BOUBERG WILSON * * * 
Donderdag, 24 Mei a.s., zal de feestelijke her

denking plaats hebben van het feit, dat de heer 
Bouberg Wilson . . 25 jaar geleden, de betrekking 
aanvaardde van directeur der Tooneelschool. De 
viering zal zieh dan bepalen tot overhandiging aan 
den jubilaris van een huldeblijk, hem vereerd door 
een breeden kring van oudleerlingen en vrienden, 
als wier vertegenwoordigers eene commissie zieh 
heeft geconstitueerd, bestaande uit de dames Betty 
Holtrop van Gelder, Alida Tartaud-Klein en de 
heeren A. v. d . . Horst eo L. M. Smith. Een hul- ' 
diging in het openbaar, door een voorstelling in 
den Stadsscho,uwburg, ingericht door oud-leerlingen, 
is wegens oinstandigheden, onafhankelijk van den 
wil der Comrnissie, uitgesteld moeten worden. 

Wij nemen van harte deel in dit herden kings
feest. Want het is een moeiIijk ambt. dat Bou
Berg Wilson gedurende een kwarteeuw op zulk 
een wijze mocht vervullen, dat zij he:n de achting 
en liefde deed verwerven van de beste leerlingen, 
die onder zijn hoede zijn geweest. Een buiten
gewoon moeilijk, vooral een uiterst onrlankbaar 
ambt! 

De directeur van een andere inriehting van 
onderwijs, heeft de taak de hem toevertrouwde 
leerlingen opteleiden, meestal tot het een of ander 
examen - voor een betrekking in 't burgerlijke 
of militaire. Hij kent de gesteIde eisehen, waaraan 
zijn leerlingen hebben te voldoen en heeft meer 
of minder geluk met het examen, - moet, bij-niet
slagen, den jongen ten tweeden male aan de proef 
onderwerpen - maar is hij voor zijn taak als 

-onderwijzer berekend, dan brengt hij er doorgaans 
zijn pupillen, ook de middelmatige of de gemid
delden van aanleg, Na het wel doorgestane admissie
examenverdwijnen ze uit zijn Oflg en of zij verder 

ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET -LBDEN V AN HET VER BOND 
f 2.50 PER ]AARGANG VAN 19 . NUMMERS, FRANCO PBR POST. 
VOOR BELG~, IND~ EN HEr VERDERB BUIrENLAND.! 2.90. 

slagen - een meer of minder; schitterende car
riere maken - hij, de onderwijzer, is van de 
verdere zorg ontheven. Men moeit hem er niet 
meer mee. Behoeven zij niet opgeleid voor een 
examen - maar zoo als 't heet, gevormd voor het 
maatschappelijk leven - des te gemakkelijker. 
Dan plaagt hem zelf de nachtmerrie van het 
"examen" niet. Niet, dat de eerlijke mensch, 
aan wien . die vorming is toevertrouwd, zijn ver-' 
antwoordelijkheid ooit licht zou teilen - maar hij 
kan niet meer doen dan zijn best en op het oogen
blik. dat zijn discipel zijn school verIaat,houdt 
ZijB verantwoordelijkheid op. 

Hoe geheel anders ligt het geval voor den 
. directeur eener To.oneelschool! Hij heeft zijn 
leerlingen niet op te leiden alleen maar voor een 
examen, waarvaIi hij degestelde eisehen kent -
neen, hij heeft ze op te leiden tot de vervulling 
hunner kunstenaars-, hunner levensroept"ng! Want 
met het eindexamen, of het al da.n niet gunstig 
uitvalt voor den candidaat -. houdt de betrekking 
tusschen leerIing en onderwijzer niet op. Oe naam 
der school, de naam des directeurs blijven aan 
den leerling verbonden, ook na dat examen, ja, 
de verantwoordelijkheid van beiden voor de toe
komst van den jongeling of het meisje, dat het 
leven ingaat, blijft. Voor hun slagen in de kunst 
houdt men de school aansprakelijk! Voor het 
niet-slagen vooral. Groeit uit den acteur of de actrice 
geen a1"Hest, de school krijgt de schuld. Maar 
het publiek, vergeet in acht te nemen, ,dat de 
leerlingen. als ze aan de school zijn aangenomen, 
daaram nog heel geen waarborg bieden, dat zij 
artiesten in den dap zijn. Zij vertegenwoordigen 
evenals alle leerlingen op elke inrichting van 
onderwijs, slechts gemiddelden . En het bijzondere 
iso dat men in de kunst, haog opgevat, met het 
gemiddelde niet uitkomt. De kunst verlangt be
gaafdheid, boven de middelmaat- en terwijl 
elke andere onderwijsinrichting aan hare roeping 
voldoet, . als zij VOQr den ambtelijken werkkring 
van officier. van apotheker, van ontvanger, van 
post- of telegraafambtenaar, bruikbare menschen, 
goed middelsoart levert - verlangt men van 
een tooneelschool talenten, liefst genieen! Geldt 
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dit in het algemeen van elke kunstopleiding, 
ook bijv. van schildersacademien, van muziek
consevatoria, in het bfizonder is dit het geval 
voor een tooneelschool. Want zij, de leerlingen 
der tooneelschool, blijven ook als zij de planken 
van het werkelijke tooneel hebben betreden, steeds 
in het gezicht der menigte - terwijl schilders, 
musici hun weg zoeken op eigen hand, onder de 
massa verdwijnen, tenzij ze tot de cHervorragen
den) ga an behooren. 

Zoo komt het dan, dat men de Tooneelschool 
aldoor blijft achterna zitten met stille of luid 
uitgesproken verwijten over het maar zoo zelden 
afleveren van zulke uitverkorenen en altijd maar 
weer aan het reorganiseeren slaat, aldus op de 
schoolinrichting, de voorbereiding willende wreken, 
het niet-kweeken van door talent en genie uit
blinkende tooneelspelers of tooneelspeelsters -

verd heeft. Want buiten de acteurs en actrices, 
die van de School komen, treft men ze ook niet 
aan. Dat de Tooneelschool, met wat zij voor 
het tooneel afleverde, het beschavingspeil van ons 
tooneel heeft verhoogd, zal wel door niemand 
worden ontkend. Onze ta al wordt op de planken 
beter gesproken en beter begrepen dan voorheen 
en er is een nauwere betrekking geboren tusschen 
het tooneel en ons meer ontwikkeld publiek, 
al is in dit opzicht nog niet verkregen, wat 
men zou wenschen. Maar vroeger hield het zich 
zoo goed als geheel van het Hollandsch tooneel 
afgekeerd. Dat de Tooneelschool gedurende haar 
veeljarig bestaan nooit haar goeden naam heeft 
zien aantasten, dat zij nooit in opspraak is gekomen, 
mag wel eens met nadruk worden geconstateerd. 
Hoe weinig daartoe, juist ten aanzien eener inrich
ting van co-educatie en nog wel van aankomende 

De Leerzaal. Vall links naar rechts: Willem van der Veer, Dora Vogelzang, Wilhelmina Goedhart, 
Jeanne H opman , Willy Smit, S. J. Bouberg Wilson, Sophie Carelsen, Marie Holtrop, 

Lena Frank, Herman Hulsman, Jean Stapelveld. 

vergetende, dat talent of genie zich eenmaal niet 
laten aankweeken op een school. 

De Tooneelschool van het Ned. Tooneelverbond 
is - volgens mijne overtuiging - zoo min onder 
den directeur Rennenfeld als onder den directeur 
Bouberg Wilson, te kort geschoten in haar taak. 
Tot de acteurs en actrices, die op de school hunne 
opleiding hebben genoten, zijn schier allen te 
rekenen, die ons tooneel hedendage tot eere zijn. 
Ik zou er nauwlijks een kunnen noemen, die een 
eerste plaats bij onze tooneelgezelschappen be
kleedt, die niet den cursus van de Tooneelschool 
geheel of gedeeltelijk heeft doorloopen. En als 
daaronder geen genieen schuilen - mannen als 
Louis Bouwmeester, vrouwen als Catharina Beers
mans - - dan bewijst dit alleen, dat onze nahe 
gedurende de halve eeuw of langer dat de tooneel
school bestaat, de stof voor genieen niet gele-

tooneelt'sten, die zoo licht in kwaad gerucht komen, 
noodig is, beseft ieder, ook zonder dat ik het hier 
breeder uiteenzet. En aan wien anders zouden 
wij van die goede reputatie, voor een niet gering 
deel de eere moge geven, dan aan den man, die 
gedurende een kwarteeuw, aan het hoofd der 
School heeft gestaan? Gedurende een kwarteeuw, 
rijk aan veel wisseling van lief en Ieed, van 
voor- en tegenspoed en waarin het instituut heeft 
bloot gestaan aan veel critiek en menigen aanval! 
Wie als leider van een inrichting van · onderwijs, 
zich de liefde en achting heeft weten te verzeke
ren van de leerlingen en oud-Ieerlingen over heel 
den tijdkring, die zijn directie omspant - mag 
zieh met het bewustzijn vleien, de hem toever· 
trouwde taak te hebben vervuld op waardige wijze, 
alzal het wel waar zijn, dat hij zoo min zieh 
zelven, als de buitenstaanden, onder alle omstan· 
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digheden, in de uitvoering dier taak, ten volle heeft 
bevredigd. In de liefde en achting zijner leerlingen 
en oud-leerlingen moge Bouberg Wilson vergoe
ding vinden voor veel teleur"telling en leed, dat 
hem in zijn moeilijk ambt niet is bespaard gebleven! 

* * * 
Ten slotte eenige aanteekeningen - voor de 

historie - betreffende Bouberg Wilson. Wij ont
leenen ze aan een feuilleton hem gewijd in . Oe 
Telegraaf van Zondag j.I.: 

)Hoe de heer Wilson er zoo toe gekomen is, 
om directeur der Tooneelschool te worden? Och, 
dat is zoo eenvoudig in z'n werk gegaan. Wel 
was de familie van den heer Wilson aan 't too
neel en klopte eens z'n hart sn eller bij 't denk
beeld, toonedspeler te worden, maar aan dien 
hartstocht gaf hij alleen toe in z'n vrije uren, als 

Hij was juist al 14 dagen lang bezig, de toekom
stige kooplieden van Amsterdam in alle geheim
nissen der vaderlandsche literatuur in te wijden, 
toen op zekeren dag een nieuwe commissie bij 
het middelbaar onderwijs werd benoemd. Oaar
door kwam 't, dat professor Pierson den boel 
eens wilde inspecteeren. 

Nu trof 't toevallig, dat de heer Wilson juist 
een vertaling van de essais van Macauley behan
delde, waarvoor prof. Pierson de voorrede had 
geschreven, eene inleiding, waarin de jeugdige 
leeraar . . .. drie onjuistheden ontdekte. Met die 
gelukkige ontdekking was hij bezig, toen professor 
binnentrad. Eerst wist hij natullrlijk niet wat te 
doen. Enfin, hij biechtte alles eerlijk op en .... 
pr<?fessor herinnerde zich nauwelijks meer, dat hij 
' t geschreven had' Het eigenaardige was, dat 
twee der gevonden on juistheden ook werkelijk 

Practische les (in de tooneelzaal). Renige leerlingen speien een scene op het proef-tooneeltje; de overige kijken toe 
en profiteeren mee van de op- en aanmerkingen, die de heer Bouberg Wilson maakt. I .. Adriaan de Munck. 
2. Elias· van Praag. 3. Jean Stapelveld. 4. Hend van Diepen. 5. Jacq l1es Re111e. 6. Willy Smit. ,. Alex. Frank. 
8. Willem van der Veer. 9. Marie Nachtegaal. 10. Dora Vogelsang. 1 I. Corrie I taliaander. 12 . Lena Frank. 

13. Wilhelmina Goedhart. 14. Sophie Carelsen. 15. I~a111 de Groot. 16. Daan van Ollefen. 17 . Hel1me van 
Praag. X S. J. Bouberg Wilson. 18. Jeanna H opman. 19. H erman Hulsman. 

hij met Marcellus Emants z'n beste krachten aan 
de bekende vereeniging ~ Utile Dulci c wijdde en 
zelf de verfkwast ter hand nam, om het decora
tief te schilderen. Overigens droomde hij slechts 
van talen en literatuur. Ten minste toen hij te 
Leiden kwam om daar deze beide vakken te be
studeeren, bleef er voor 't comediespel bitter wei
nig tijd over. En de tooneelspelers-aspiraties waren 
heelemaal verdwenen, toen hij als een deftige 
candidaat in de letteren naar Tiel trok, om daar 
aan de jeugdige hoogere burgers de schoonheid 
van hun moedertaal te doen beseffen. Van Tiel 
ging hij naar Kampen aan H . B. S. en gymna
sium doceeren en vervolgens kwam hij aan de 
Handelsschool te Amsterdam. Daar kwam hijin 
botsing met prof. Pierson, eene botsing, die later 
zieh wijzigde in eene zeer vriendelijke verhouding. 

onjuistheden waren . Dat professor daardoor veel 
vertrouwen in den leeraar kreeg, bewijst wel het 
teit. dat hij hem zijn drie dochters toevertrouwde, 
voor zoover het betrof hun geestelijke opvoeding 
op 't gebied van literatuur en geschiedenis .... 

Toen er nu in 1880 een vacature aan de too
neelschool kwam, werd de heer Wilson door de 
commissie, waarvan de heer Pierson president 
was, benoemd. Kort daarop nam de directeur 
Goteling Vinnis zijn ontslag; de heer Wilson sol
liciteerde en werd den Igen Maart 1881 benoemd 
en den 24sten Mei van hetzelfde jaar, plechtig 
ge·installeerd. « 

H. L. BERCKENHOFF. 
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Op 31 Augustus werden de toelatings-examens af
genomen voor den thans loopenden cursus, 29 Candi
daten hadden zieh aangemeld, waarvan 8 t'evoren, 
door den Directeur ongeschikt waren bevonden en 6 
niet opkwamen (3 hiervan na behoo.rlijke afzegging). 
Er namen dus 15 adspiranten aan 't examen deel. 
Van deze werden dadelijk aangenomen 6, voorloopig 
toegelaten 3, afgewezen 6. 

Den 16den September had, als gewoonlijk ieder jaar, 
een aanvullings-admissie-examen plaats voor 3 candi
daten, die zieh te laat hadden opgegeven, en waaraan 
zieh ook mochten onderwerpen 2 afgewezenen van 3 I 
Augustus. Van dit 5-tal werden 4 voorloopig toegelaten. 

Van de 7 voorloopig toegelatenen werden in Januari 
5 definitief aangenomen. 

Bij de hervatting der lessen op 1 September, kwamen 
alle · II leerlingen van. vroegere cursussen, die daarvoor 
in de termen vielen, terug_ [De 3 gediplomeerden 
van Juni 1905 hadden ieder een engagement gevonden: 
Dora v. d. Gaag · bij «Amstel's Tooneelgezelschap», 
Directeur S. Frank; Davy Lobo bij «Het N ederlandsch 
Tooneeh en Johan Brande1iburg- bij «de N ederlandsche 
Tooneelvereeniging».) 

De opening van't schooljaar geschiedde dus met 
24 leerlingen, zegge: .vier-en-twintig I Hiervan waren 
6 A-Ieerlingen en 18 B.'s; II vrouwelijke en 13 manne
lijke eleves. 

In klasse UI (de hoogste) zit een leerling: Corne 
Italiaalzder; -

in klasse U zijn: HClenevan Praag, Marie Nagteg-aal, 
Paul de Groot, Jacques Reule, Daan pan Ollefen en 
Blias ,[} a1Z Praag " - " ~ : " . 

klasse I ii; dlt' jaar, wegenshet · grootaäntal ~ leer- · · 
lingen, gesplitst: - . 

klasse I, b wordt gevormd door het 4-tal dat reeds 
een jaar den cursus volgde: Alex. Frank, Theo Spree, 
Adriaan de Mimck en Henri van D zepe " -

in klasse I, abevinden zieh alle nieuwe leerlingen : 
Jeanne H.opman, Lena jlrank,Wtlly StIlit, MaTte Holtrop, 
Dora Vogelzang,Marie Withaar, Herman Hulsman, 
Thlo v . d. Vliet, Jean Stapelveld, Sophie Carelsen, Wilhd- . 
mina Goedhart, Louis van Gasteren en Wzllem van 
der Veer. 

NB. De Munck is in Januari van kl. I,b alsnog 
bevorderd naar kl. Ir. 

Tusschentijds hebben de school verlaten : 
1°. Theo Spree, half November, wegens veranderde 

bestemming; -
2°. Van der Vliet, half November: werd opera

zanger in Bohemen (hij was vroeger leerling van het 
Conservatorium); -

30. Marie Wz'thaar, eind November: uit ontevreden
heid over haar positie aan de school; is sedert ge
huwd; -

40. de llfunck, I . Mei, \ hebben een plaats 
50. .l;fulsman, 8 Mei, gevonden bij Van 
6°. Van der Veer, 8 Mei, Lier en bij Frank, 

(de Munck tegen 't gegeven advies in, v. d. Veer 
met goedvinding, en Hulsman zander voorafgaande 
raadpleging of mededeeling). 

Op dit oogenblik - half Mei - telt de School 
derhalve 18 leerlingen. 

Wegens de overtalligheid der leerlingen werd het 
onderwijs in Uitspraak en Stemvorming van 4 uur 
's weeks op .6 gebracht en dat in Dansen van 1 op 11/ 2 , 

Met ingang van 1 J anuari verzocht Dr. J. J. A. A. 
Prantzen, leeraar in Fransch en Hoogduitsch, eervol 

ontslag. Dit werd hem verleend en tegen denzelfden 
datum zijn in zijn plaats benoemd Mej. Jeanne Pop
Pelhou1ver voor Fransch en de Heer A. Steinbock voor 
Duitsch, beide voorloopig tot het einde van den cursus. 

De beide wettelijk voorgeschreven «Commissie
avonden» werden gegeven op 23 December en 7 April. 
Den eersten keer werden vertoond: eIn kleinen Kring~, 
van Van Nouhuijs, bedrijf I en II; «Me/onkl'rouwe de 
la Seigltere», van Sandeau, re bedrijf, en cDe Wereld, 
waarin men zieh Verveelb, ' van Pailleron, le bedrijf.-:
Op den tweeden avond werd ten tooneele gebracht: 
een fragment van «Jephta, (Vondei), een dito van 
«Tartt1fe» (Moliere) en de beide bedrijven van «De 
Genadeslag» (Top Naeff). 

Met goedkeuring van de <;:ommissie trad Marie 
Nagtegaal, ook dit jaar weder,op bij de voorstellingen 
van «de Massiere» en «Cyrano de Bergerac» door Het 
N ederlandsch Tooneel; evenzoo 7 mannelijke leer
lingen bij de hervattingen van «Oud-Heidelberg. door 
't zelfde gezelschap (figuratie); 10 mannelijke leer
lingen in «Uriel da Costa» door «Amttel's Tooneel
gezelschap. (ook figuratie); Lena Frank in de «Revue», 
die December en Januari in het Grand-Theatre ging, 
en J eanne Hopman in een Kinder-operette onder 
leiding harer moeder eenige malen gegeven. 

«In Kleinen Kring. werd in zijn geheel (4 bedrijven) 
door de School vertoond in de Afdeeling «Volksvoor
drachten» van de Maatschappij voor den Werkenden 
Stand (30 Januari). . 

In studie zijn verder nog: Vriend Fritz, Steunpila
ren der Maatschappij, Nichtjes Roman, Maria Stuart 
(Schiller), Op de Terugreis, enz. 

Op 25 Mei wordt ter gelegenheid van de AIge
meene Vergadering vanhet Tooneelverbond te Utrecht 
~I~ . Kldnen-Kring» vertoqnd; '- De overgangs- en 
eindexamens worden afgenomen op I en 2 Juni a. s. 

Bij de begrafenis van den oud-Ieeraar der School, 
den Hr. Henri van Kuyk, 8 Maart, was de Directeur 
tegenwoordig, die met eenige woorden zijne verdien
sten herdacht en op het graf een krans, huldeblijk der 
School, neerlegde. 

De Directeur, 

S. J. BOUBERG WILSON. 

AMSTERDAMSCHE KRON lEK. * * * 

Wij hebben twee premieres te vermelden bij 
de Kon.Vereeniging Het Nederlandseh Tooneel, van 
voor 't overige niet splinternieuwe stukken. Jmmers 
Langs een Omweg van den Fransehman Henry 
Bernstein, is reeds een paar jaar geleden door 
de Ned . Tooneelvereeniging gespeeld en de klueht: 
Twee Gelukkige Dagen van Franz von Sehonthan 
en Gustav Kadelburg kan ook niet tot de nieuwe 
snufjes worden gerekend, al zag zij ten onzent 
pas verleden week het voetlieht. Langs een Omwel; ' 
dat groot sueees had en, ook om het spei, ver
diende, heeft dlt voor een franseh stuk merk
waardige, dat het eonflict niet voortspruit uit on
trouw van een der partijen in het huwelijk. Wel 
komt het er ten slotte toe, dat Jaequeline haar 
man verlaat om een an der te volgen - maar het 
is het einde, de oplossing van het eonflict, hetwelk 
hierdoor geboren werd, dat Jaequeline zieh in den 
eeht begaf met een man, dien zij niet lief had, 
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alleen maar h66pte lief te krijgen. En deze man 
- Armand RO\lsseau - dien wij dadelijk vinden, 
dat te ver afstaat van Jacqueline om eenigen kans 
te laten op het slagen der proefneming met een 
huwelijk tusschen beiden '- blijkt ook al spoedig 
inderdaad alle eigenschappen te missen om Jacque
line aan zich te binden. 

Jacqueline is een beet je een wilde eend. Geboren 
en groot gebracht in een omgeving; waar men het 
met de «zeden:. niet nauw neemt - zij zelf is 
een onecht kind - wil zij zich een «geregeld:. 
bestaan veroveren, zij, die volkomen rein gebleven 
is - en daarom schenkt zij haar hand aan Armand. 
Maar de overplanting naar een provinciestadje, 
in een steil protestantsche familie, welke in haar 
altoos zoo'n beet je een boetvaardige zondares 
ziet, die men in genade heeft aangenomen, wordt 
haar ondragelijk. Zij kan . in den nieuwen grond 
niet aarden en bij Armand geen steun vindende 
in f haar verzet tegen een behandeling, die onder 
den schijn en bij Armands ouders ook wel de 
bedoeling heeft haar aangenaam te zijn en wel te 
doen, haar in eigen oog vernedert , doordat zij 
haar telkens doet gevoelen hoe genadig men voor 
haar - de bijna-verlorene - is - keert zij terug 
tot haar eerste milieu. Daar vindt zij in Cyril 
een man, die haar begrijpt en die zij altoos heeft 
lief gehad, alleen maar eerst niet nemen wilde 
omdat hij uit dezelfde «wereid» iso 

Zonder in het prob lee m diep door te dringen : 
heeft Bernstein de stof boeiend weten te behan
delen. Het stuk wordt misschien niet geheel in 
den stijl gespeeld, . daar anze ' HoUandsche acteurs 
eil actrices de zaak veel zwaarder opnemen, dan 
het door den Franschman bedoeld iso Nietwaar, 
zooiets als . Armand Rousseau overkomt, dat zijn 
vrouw hem · verIaat enz., zou bij ons als een heel 
ernstig geval worden opgenomen en de vertoo
ning op een Hollandsch tooneel is van die natio
nale opvatting natuurlijk de afspiegeling. Maar 
de Franschen vinden dat nu zooiets schrikkelijks 
niet en zijn van meening, dat Armand zich wel 
spoedig zal troosten, weshalve men over weinig 
tijd over heel de geschiedenis niet meer praten 
zai. En daarom zullen Fransche acteurs en ac
trices zoo'n stuk, al heeft het een ernstig fond, 
veel luchtiger speIen, in veel sn eller tempo ook, 
krachtens den aard hunner taal .. " Maar wie 
~et deze noodzakelijke onderscheidingen reke
ning houdt, zal erkennen , dat de dames Aug. 
Poolman, Chr. Poolman, Richard Braakensiek, 
Chrispijn-Mulder de heeren Jan C. de Vos, Clous, 
Le Roche, aan dit tooneelspel een goede, in som
mige opzichten voortrefIelijke vertooning, hebben 
verzekerd. 

Langs een Omweg is een stuk, waarvan het 
ond~rwerp, ook door een tooneelschrijver van 
Germaansch ras zou kunnen zijn gekozen, zij 't 
ook, dat hij het anders zou behandelen. Maar 
een klucht als Twee gelukkige dagen kan alleen 
in Duitschland ontstaan en ik geloof zeUs, dat het 
in het Fransch vertoond, zou vallen als een bak
steen. Het is de onschuldigst denkbare grappig
heid, die in dit stuk zich botviert en men zou 
geneigd ziin een natie, die ~enoe~en vindt in 

zulk soort moppigheid - daarvoor naar de komedie 
gaat, er zijn geld voor beta alt en zijn tijd voor 
over heeft - wel voor zeer onverdorven te hou
den, voor fatsoenlijk en zedeIijk op het naieve af. 
Nu is het wel inderdaad boven twijfel, dat de Ger
maansche opvattingen in menig 0p7.icht hemels
breed verschillen van de Gallische - maar dit 
neemt niet weg, dat de Duitschers toch ook op 
hun manier in moreel opzicht zondigen - mis
schien wel uit overmaat van fatsoell! Ik denk 
hier aan e,en drama als Johannesfeuer van 
Sudermann, dat al staat het heelemaal niet in 
een sIechten reuk, toch op de keper beschouwd, 
zoo onzedelijk mogelijk is. D.w.z. nietdat Marikke 
en Georg, de liefde, die zij voor eikaar gevoelen 
niet weten te onderdrukken is immoreel, maar dat 
Georg niettemin Trude, die hU niet liefheeft, naar 
het altaar voert, aldus dit kind opofferende aan 
zij n zwakheid, die hem voor het zeggen van de 
waarheid doet terug deinzen ! Als dan inderdaad 
het tooneel een leerschool mag heeten, dan zou 
men aan het slot van '.Johannesfeuer het publiek 
- den jongeren - met overtuiging willen toe
roepen: neemt een voorbeeld aan Georg -;- maar 
volgt het n66it na, want het is valsch, het is laf, 
het is diep immoreel wat hij doet! 

Intusschen, in Twee gelukkzge dagen komen 
geen problemen voor, waarover men ernstig rede
neeren kan. Het is een divertis'semellt, waarbij 
wij ons goed gediverteerd hebben. Ik geloof dat 
dit resultaat voor een niet gering deel hiervan 
het gevolg is, dat zij die de klucht speien: Kreeft, 
Schulze, Tourniaire, Emma Morel enz., zelf er aan 
smuIlen! 

n'E TOURNEE'S MARCEL SIMON * '" 
.. '" '" '" '" EN JULES SCHÜRMANN. 

Het is wel eell verblijdend feit, dat Amsterdam 
nog al eens bezocht wordt door sterren aan den 
tooneelhemel, die, hoewel ze hier in een andere 
omgeving schitteren, dan bij een premiere te 
Parijs, ons inelk geval eerder laten kennis maken, 
met de nieuwere werken, die in de "Ville Lumiere" 
in de mode zijn. 

De opvoering van Victorien Sardou's "La Piste" 
was voor Parijs de gebeurtenis van het seizoen. 
Twee lange jaren had "tout Paris" gewacht en 
gesmacht llaar een nieuwe Sardou. Eindelijk had 
de grijze dichter z'n pen we~r aan tooneelwerk 
gewijd, dat hem volkomen waardig was. 

Sardou kon nog wel wat anders, dan kijkstukken 
maken als "M'ldame Sans-Gene". Hij wist on
danks z'n hoogen leeftijd zich aan te passen aan 
zijn tijd. Hij ging mee met de moderne beweging. 
Zijn nieuw werk ,.La Piste" tintelde van vroolijke.n 
geest, schitterde van dartelen humor. 0, dle 
eeuwig jeugdige Sardou! .... 

Zoo schreven de kopstukken der Parijsche kunst
kritiek. En waar een Catulle Mendes in "Le 
Journal" en Emmanuel Arene in de toonaallgevende 
bladen als "Journal" en "Figaro" zich aldus uit
lieten, daar zon~en de kleinere pers-~oden en 
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gödinnen mee In het koor en huldigden Sardou, 
den grijzen; eeuwig-jeugdigen-dichter. 

En 's avonds' verdrong men zieh voor de deur 
van de "Varietes", om het stuk van 't seizoen 
te zien. 'Want Rejane, la Gtaride Rejane, de 
oolijke waschvrciuw uit "MadameSans-G~ne" 
mocht het vt::rzoek van den "cher-maltre" niet 
afslaan en had gaarne de hoofdrol op zieh geno
men; rekenende het zieh tot een cer aldus het hare 
te mogen toebrengen aan de meerdere roem en 
glotie van' den aanstaanden held van den dag. 

Nadat deze löftuitingen en andere bijzonder
heden ook tot Ons waren gekomen en wijdaardoor 
natuurlijk niet anders meenden of' "Rejane in 
La Piste, dat moet men iien", wilden twee onder
nemendeimpresarii, ditwonderbaarlijke voorhet 
Amsterdamsche pttbliek ook 'eens te kijk stellen. 
Het waren de heeren Marcel Simon en' Jules 
Schürmann, die met Rejane coritract afsloten voor 
een tournee. Hierbij voorzag men zieh van eene 
uitnemende entourage. Dit is trouwenseene bij
zonderheid van Rejane. 'Zij wil niet als de ster 
schitteren te midden van nietswaardige acteurtjes 
van geen rang. En dat is in haar te prijzen! 

Bij de voorstelling was de zaal in den Stads
schouwburg maar matigbezet. Het seizoen loopt 
op zen einde, wij hebben alheel veel goeds gehad, 
en. .. publiek verlangt ook 'n klein beet je naar 
rust. 

Maar de eerste rangen, plaatsen van zes, zeven 
gulden, waren' "keurig" bezet. Na het vlotte 
ni~mendalIetje "L'Ecureuil", ook van Sardou, kwam 
dan het groote succes der Parijsche schouwburgen. 
Na het eerste bedrijf een kalm applausje; na twee 
en drie dito... Als men de premiere hier gegeven 
had, zou het stuk finaal gevallen zijn! 

Zeker, het is geschreven in een prettigen aan
genamen causeur-stijl; de geest van het pittige, 
luchtige, mondaine Parijs komt u te gemoet, er 
zijn handige grepen in, en leuke zetten. Maar ... 
dat alles met elkaar i5 voldoende voor een lucht
hattig "Iever de rideau-tje", niet voor een höofd
schoteI, zijnde het groote succes van den dag. 

Dat het stuk te Parijs meer indruk gemaakt 
heeft dan hiet is heel verklaarbaar. De intrige in 
de eerste plaats is voör een Hollandsehe natuur 
nu niet zoo erg aannemelijk. Een gescheiden 
vrouw, Florence gemiamd, voor de tweede maal 
gehuwd,heeft in haar eerstehuwelijk haar man 
bedrogen. Waarom zij dit deed? Och, haar eerste 

'had haar doorloopend bedrogen, zij verveeIde zieh, 
zij wilde zieh ook eens amuseeren . .. Maar haar 
tweede bemint zij oprecht, zij vindt een even 
vurige wederliefde en dus, geen enkel wolkje is 
er aan den hemel te bespeuren. 

Daar betrekt de lucht ... ; door een noodlottig 
toeval komt de tee der beminde echtgenoot er 
achter, dat zijn vrotiw een minnaar heeft gehad. 
Nu is het vertrouwen diep geschokt, de man ge-
100ft niet, dat q.e minnaar dateert uit het eerste 
huwelijk. Hoeveel moeite zij zieh ook geeft haar 
onschuld te bewijzen, het helpt niet. altijd faalt 
et iets, waardoor het wantrouwen nog toeneemt ... 
tot Sardou het speJletje lang genoeg acht en er 
met een handigen zet een einde aan maakt. En 

het gordijn kan zieh na het derde bedrijf sluiten 
over een gelukkig familie-tafereel. 

Ware "LaPiste" niet uit de portefeuille geko
men van. een der enfants chcns van het Parijsche 
publiek, het zou Of. niet opgevoerdzijn, Of cip. de 
fijn-besehaafde, geestige, maar daarom niet minder 
bijtende en sareastische wijze der Fransehe kunst
critici, eenvoudig zijn afgemaakt. Want het stuk 
moge,ter wille van z'n vlotte tooneeltjes, die nu 
en dan amuseeren, maar nooiterg 'veel belang~ 
stelling vragen, een goedlachsche schare aange
naam . bezig houden; ontdaan van de trucjes en 
uiterlijke details,zaler maar 0 zoo weinig van 
overblijven . 
. Nukorrit er voor Amsterdam nog iets bij. Die 

Florence zal in de oogen van een Fransch voe
lend en denkend publiek niet alleen genade vin
den, 'men zal het zeer in haar toejuiehen, dat, 
nadat haar eehtgenoot haar herhaaldelijk bedrogen 
had, zij dezen ook eens in gelijken munt betaaIde. 
In het land der "Parijsche Vaudevilles" is 'n 
minnaar de held, de verleide vrouw verdient een 
aureool van moed en zelfopoffering, en de "eocu", 
dat is de minste partij, de clown, waar men om 
lacht, waarvan meh niet bemerkt de smart, die 
hij diep in 't hart verbergt. Is de "cocu" echter 
tegelijkertijd de minnaar van een andere vrouw, 
dan. .. "Elle a grand raison!" zegt de publieke 
meening, doelende op de vrouw, die zieh vergat. 

Maar hoe ziet men hier Florence aan? Welke 
de oorzaak ook zij, ze heeft gedwaald: vloek 
over haar, roepen wij in het gevoel onzer 
onkrenkbare ideeen over Hollandsehe echteIijke 
trouw! 

En dat maakt de figuur van Florence, althans 
voor het Hollandsehe publiek, nietsympathieker. 

Mag menhet eene actrice kwalijk nemen, als 
zij ons in zulk een rol niet voldoet? "La grande 
Rejane" heeft hier door ha re uitbeelding van 
Florence geen al te besten indruk achtergelaten. 
Maar het is dan ook een rol, waarin, behalve 
beschaafd-routine speI, maar weinig wordtge
vorderd. Nu, Rejane is op en d'op elegante 
Parisienne, minder verbluffende door schoonheid 
-. haar gelaat is eerder leelijk dan mooi - dan 
wel boeiend door haar ondeugend kijken, hare 
geestige gestes, haar praehtige figuur, haar smaak
volle, met gratie gedragen toiletten. En dan ... 
zij is in de Fransche school groot gebracht, 
weet precies hoe zij haar rokken moetplooien, 
haar mouwen moet laten vallen! Al slaagde zij 
er niet in. ons onder den indruk van machtig 
speI te brengen, waartoe het stuk zieh dan ook 
niet leende, wij hebben genoten van haar gracieus 
bewegen over het tooneel. Zij maakte van haar 

, rol . .. wat er van te maken was. 
, En daarvoor past ons dankbaarheid, ... al waren 
,wij dan ook niet voldaan, toen de gebeurtenis 

van het Parijsche tooneelseizoen in onzen stads
. schouwburg had plaats gehad. 

V66r den aanvang van het laatste bedrijf ge
beurde er iets. dat ook wel eens in kermistenten 
gewoonte iso Een der heeren acteurs trad naar 
voren, . stelde het publiek gerust, dat hij niets 
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onaangenaams had mede te deeleri , integendeel! I repertoirt' van het "Theatre Libre". kunnen he
De impresarii hadden hem opgedragen aan " le I, hooren . Geven zij niet de mooiste gelegenheid 
charmant . public d' Amsterdam" te verteilen, dat om het leveri, de lijden.de men~chheid uit te 
men spoedig terug zou komen met nieuwe specia- beelden ? Dat Antoine zijn oog heeft laten vallen 
liteiten. Den I Ien Mei zou Antoine komen met · op l'Enquete heeft dus niets verwonderlijks. Het 
z'n completen troep! Een aankondiging dus in drama van Georges Henriot behandelt een zuiver 
't genre van de kermisgewoonten, om te danken wetenschappelijk, maar voor het groote publiek 
voor de belangstelling en te verzoeken· om de toch wel interessant geval. Een rechter van 
recommandatie! . . .. instructie, die aan . vallende ziekte lijdende is, 

Enfin, Antoine heeft heusch een dergelijke . aan- moet het onderzoek leiden in een moordzaak. 
kÖ~ldiging niet noodig. Dat ' het bij de voot- De president van de reehtbank IS namelijk 
stelling van jJ. Vrijdag I I Mei niet voller was, van het ,leven beroofd op zeer zondedinge wijze . 
ja,. wij moHen het wel wijten aan het afgeloopen Reeds meent . de rechter , van instructie, dat hij 
selzoen. den waren schuldige heeR gevat in den echtgenoot 

Wat een genot een tooneelspeler als Antoine eener minnares van den vermoorde, als langzamer
te mogen zien! 't Is geen tooneelspeler, hij speelt hand door een opeenstapeling van aanwijzingen 
niet, hij leeft. Hij leeft op de planken, hij schijnt blijkt; .. dat de rechter va il instructie zeUde dader 
zieh zelf te blijven, of hij tusschen 3 tooneelwanden i5 en gehandeld heeft ineen vlaag zijner ziekte ! 
en het publiek zit, of tusschen vier kamerwanden. Dat moment te zien speien door Antoine is iets 
Z'n meest simpele gestes, alles wat hij doet, 't is buitengewoons. Op het oogenblik, dat hij besefte, 
zoo absoluut natuurlijk, dat je ten slotte zelf heele- zeH de moordenaar t e zijn geweest, vertrok zijn 
,maal zit in 't milieu, waarin hij zieh beweegt. gelaat zieh krampachtig, werd hij aschgrauw, beefde 

Zijn vertrek bijvoorbeeld in het eerste bedrijfz'n geheeIe lichaam. Plotseling werd z'n lichaam 
van "Au Telephone", dat loopen, z'n jas aan- stijf . . . en met een zwaren slag viel hij neer! 
trekken, zenuwachtig z'n koffers nazien, al maar Waarlijk, dat was geen spei meer. De hemel 
praten als 'n man die nog veel te zeggen heeft, mag weten over welke middelen Alüoine beschikt 
maar weg maet ... Dan dat doodgewone en toch om zoo iets te bereiken, maar de indruk, dien 
zoo natuurlijke afscheid van vrouw en kind en het maakte, was ontzettend. Ja, die indruk was 
dienstbode, het was alles m('esterlijk door de sober- zoo groot, dat in het flauwe nastukje "Depuis 
heid en den eenvoua. En dan te denken, dat hij six Mois" vanMax Maurey mij meermalen de 
tweemaal v"ergeefs examen deed voor het Parijsche , laeh .op de lippen verstarde en ik nog steeds zag 
Conservatoire, waar men geen talent inhem kon , den rechter van instructie die, zieh plotseJing een 
ontdekken! moordenaar wetend, als door den bliksemgec 

Zijne mede-acteurs, onder zijne leiding, in den troffen, neerploft . . . . 
'geest vanzijn theater ingewijd, stonden hem Zou 't waarzijn, dat Antoine; alvorensiri 
krachtig ter zijde. Maar al dulden de " Theatre October in het "Odeon" te trekken, eins . nog 
Libre" -begrippen geen stergeschitter, tach kan een eens zal komen bezoeken? Dan wensch ikhem 
"hervorragende" kracht als Antoine er niets aan ' alleen wat meer beIangstelling toe. Artistiekwiis 
doen, dat hij door z'n natuurlijke gaven zoo hoog . ' zijn succes ' volkomen. Maar een talent als Antoine, 
uitsteekt boven z'n confraters en confrateressen! die er een dag sporens voor ovef heeftom eins 
Zeker, die anderen doen hun best en het lukt zijn kunst te brengen, . moet geen leege zaal 
hun wonderwel om de illusie te geven, alsof 't ·, vinden., Daarvoor kan hij in dezen tijd ook wel 
geen " komediespeI" is, maar Antoine behoeft z'n te Parijs blijven! 
bec:t niet te doen. Als hij in ,,l'Enquete" speelt 
voor den .rechter van instructie, is hij ook de 
strenge magistraat, die in ;iederen verdachte een 
schuldige ziet. 

"Au Telephone" is te overbekend, door de inder
tijd door de Nederlandsche Tooneelvereeniging 
gegeven vertooningen van dit ril-dramaatje van 
Andre de Lorde, dan dat wij er nog op behoeven 
terug te komen. Dat Antoine de slotscene tot iets 
geweldig aangrijpends gemaakt heeft, behoeft zeker 
niet meer gemeid. 

"L'Enquete" behoort tot een soort drama's die 
den laatsten tijd nog al veel in de mode komen, 
en die men medische drama's zou kunnen noemen . 
Deze medische drama's worden dikwijls gebruikt 
door doktoren-dramaturgen, die op deze wijze een 
of an der ziektegeval op literaire manier wensehen 
te demonstreeren. Menbereikt zoodoende een 
veel wijderen kring, dan met gele erde of populaire 
brochutes en uit dit oogpunt worden medische 
drama's door medici wel toegejuicht. Het spreekt 
van zelf, dat deze nieuwe tooneelstukken tot het 

KN1PSELS RN SNIPPERS * * * 
Regeerlngsvertegenwoor\dig~r op het 

. Letterk. Congres te Brlissel. 

P. 

* * 

Aan den heer J. A. Heuff Azn. (J. Huf van Buren) 
te Tiel is opgedragen de regeering te vertegen
wOGrdigen op het dit jaar te houden 2ge Taal
en Letterkundig congres te Brussel. 

* * * 
Oe »Kreuzersonate« als tooneelstuk. 

Tolsto! heeft den 23-jarigen tooneelschrijver 
Alfred Savoir verlof gegeven zijn beroemde novelle 
~ Die Kreuzersonatee • voor het tooneel te bewerken. 

Alfred Savoir is geen onbekende in de Fransche 
tooneelwereld., Het »Theatre de l'Oeuvrec zal het 
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volgend seizoen zijn » Troisieme Couvertc opvoeren 
en verleden jaar zou ongetwijfeld zijn e Russisch
Japansche Oorloge voor het voetli~ht gebracht 
zijn indien. .. de censuur niet juist bijtijds ware 
ontwaakt! 

* * * 
Sardou en Dumas. 

Over enkele weken zal het standbeeld van 
Alexandre Dumas fils, die reeds bijna tien jaar 
dood is, op de Place Malesherbes te Parijs, tegen
over dat van zijn vaJer, worden onthuld. Bij die 
gelegenheid zal de oude Victorien Sardou, een 
groot bewonderaar van Dumas, die, hoewel hij 
een schitterend spreker is, nog nooit bij zulke 
plechtigheden in de open lucht het woord heeft 
willen voeren, de rede houden. 

* * * 

Oorspronkelijke opvoeringen van Ibsen 
en Björnsterne Björnson. 

Björn Björnson, directeur van het »National
Theater«, te Christiania, was reeds lang van plan 
om met zijn troep naar Berlijn en Weenen te 
trekken, teneinde aldaar de stukken van zijn 
vader, Björnsterne Björnson, evenals die van Ibsen, 
in de origineele taal op te voeren. 

Aangemocdigd door het succes van het Moskou
Theater, wil hij zijn plan nu doorzetten en is hij 
persoonlijk naar Weenen en Berlijn gegaan, om 
voor het a.s. gastspel de noodige voorbereidingen 
te treffen. 

* * * 
Gast(r)eeren. 

Men maakt ons opmerkzaam op een malle fout 
in een der knipseis in het Nr. van 28 April jl., 
waar tweemaal het geven van gastvoorstellingen 
is gelijk gesteid met het houden van smulpartijen. 

ADVERTENTIEN. 

Hoflev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
Rokin 164 b/d Munt. 

FOTO TOEST1-JT,LEN 
EENOODI:GD:s:EDEN. 

Amsterdam, Nijmegen, Oroningen, Den Haag. 
Brochure "Fotografeeren kan iedereen" op aanrraag. 
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Voorzitter: de heer Marcellus'" Emallts. 
Voorts tegenwoordig de Hoofdbesturen, de heeren 

Dr. C. I Villkesteijll, Frits Laptdoth, I Milders en 
I H. MigllOll (de heeren MI'. A. Fentener van Vlis 
singen, Mr. P. W. de Koning, L. ]acobson en Mr. J. van 
Schevichaven hadden bericht verhinderd te zijn om 
de Vergadering bij te wonen; de drie eerstgenoemden 
vertoefden in het buitenland). 

Vertegenwoordigd zijn de afdeelingen: Amsterdam, 
10 st. (I Vrieselldorp en Jac. Rinse); Rotterdam. 10 st. 
(A. Robertso1Z, Hellri Dekki1Zg en M. Hont); 's Graven
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F. H. ;:Ydtzger en Mr. B. Tell Brllggen Cate). 

VOOlts is de presentielijst geteekend door de gewone 
leden Mr. F. A. zJan Hall en S. J. Bouberg WzlSOll 
(directeur der Toonee1school). 

De Voorzitter de vergadering open ende, heette de 
aanwezige welkom, en sprak, na herinnerd te hebben 
aan de ten deze in het Verbond bestaande gewoonte 
de navolgende rede uit: 

Afgevaardigdm, Bestuurders, Ledm va1l llet 
«Nederla71dsclt Tooneelverbolld» , 

Wij hebben in ons land een' kriticus, wiens be
schouwingen over litteraire kunstwerken ik altiid met 
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groote belangstelling, dikwijls met groot genoegen lees; 
maar die me toch soms noopt mijn afwijkende meening 
ook eens te uiten. Hij doet gelukkig niet aan lyrische 
kritiek. Ik zeg gelukkig, niet omdat lyrische kritiek op 
zieh zelf niet mooi en zelfs raak-karakteriseerend ZOll 

kunnen zijn, maar omdat kritiek naar mijn opvatting 
verstandswerk is, dat in de gevoelsgolvingen van de 
Iyriek gevaar loopt weg te zinken of onjuist door te 
schijnen. 

Wat ik vandaag tot inleiding van de Algemeene 
Vergadering van ons tooneelverbond betoogen wil, 
kwam in mij op bij de lezing van Van Nouhnys' kritiek 
op de vertooning van I'Adversaire, het stnk van Capus 
en Ar~!lle door het FranscheGezelSf:hap Baret. 

De het.:r Van NouhllYS schrijft dr.arin: 
«Wanneer we tamelijk versehe herinneringen hebben 

aall de Hollandsehe voorstelling van een Fransch 
stuk en we zien dan een Fransch gezelschap het 
vertoonen, dan dringt zieh het verschil sterk bij ons 
op. Ik zou het zoo willen formuleeren. Bij de Hol
landers is de neiging tot realisme zoo krachtig, dat 
ze elk stuk waarin eenige ernst, iets dramatisch aan
wezig is, zoo dicht mogelijk willen brengen bij het 
leven. De Franschen vergenoegen zieh in den regel 
met er zooveel mogelijk goed tooneelspel van te maken. 
Een artiest als de Vos zal ons door zijn oprecht 
accent, door zijn knap realistisch speI nu en dan in 
dien Darley een mensch doen zien, bestaanbaar ook 
buiten de plankenwereId. En de besten der anderen 
in hunne rollen ook. Maar de Fransche vertolkers 
nemen een stuk van Capus en Arene geheel voor 
wat het is: een speelstuk dat hun gelegenheid geeft 
tot artistieke actie en dictie. Tegenover den soms 
wat breeden, massieven indruk van Hollandsch doen, 
is hun speI licht en bewegelijk. Zij speIen... En als 
zij dan toch, al speIend, een groot effect bereiken als 
in de derde acte, dan is er wat verwondering in onze 
ontroering. 't Is alles kunst: wel overwogen, door en 
door bestudeerde theater-kunst, die van zelf een heel 
anderen indruk maakt, omdat ze iets heel anders 
beoogt. Als ik de Vos Darley zie speIen, dan voel ik, 
dat hij zelf aan Darley gelooft, maar in den heer 
Andreas voel ik, dat hij, heel knap acteur, de ral van 
Darley een middel vindt om ons zijn kunstvaardigheid 
te doen bewonderen. En dat doen we graag, van hem 
en ook van de anderen. Want het is een groot genot: 
dat vlugge, vlotte samenspeI, die gemakkelijkheid van 
gaan en staan en zittende vooral ook het laatste,dat 
spreken in een goed gekozen tempo, met versnellingen 
of vertragingen, die nergens den voortgang van het 
geheel storen.» 
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In aansluiting bij deze woorden moet ik opmerken, 
dat dit verschil van speIen, zoowel te bespeuren in 
de geheeie opvatting van speI als in de vertolking 
van een bepaald stuk, een bepaalde rol, niet alleen 
voor een aandachtigen toeschouwer zich opdringt, bij 
het vergelijken van een Hollandsche voorstelling met 
een Fransche, maar ook bij het vergeIijken van N eder
landsche voorstellingen met voorstellingen gegeven 
door andere vreemde tooneelspelers. 

Aangenomen, dat een dramatisch auteur schrijft 
voor tooneeispelers, die Iandgenooten van hem zijn, 
wier opvattingen hij kent, op wier werkwijze hij rekent, 
moet men dan ook in het algemeen vaststellen bij de 
vertooning van een vreemd stuk door onze tooneel
speIers niet datgene te krijgen, ja niet datgene te 
kunnen krijgen, wat de schrijver bedoelt heeft te geyen. 
Het wordt per se iets anders, dat mooi kan zijn en 
belangwekkend, maar afmoet wijken van het oor
spronkelijk bedoelde. En dit geldt evengoed voor de 
Fransche stukken, waarvan er zoo vele in ons land 
vertaald worden vertoond als voor de Duitsche, ondanks 
de nauwere verwantschap van ons volkskarakter met 
het Duitsche dan met het Fransche. leder die wel 
eens een duitsche klucht in Duitschland goed heeft 
zien speIen, zal moeten toegeven dat hij deze klucht 
bij een opvoering in Nederland veel minder grappig 
en veel gewrongener heeft gevonden. Een dergelijke 
ondervinding kan men opdoen met Vlaamsche drama's, 
die in Vlaanderen vertoond allicht waar en menschelijk 
Iijken, terwijI ze in N oord-N ederland opgevoerd, den 
indruk' maken van opgeschroefd en hol te zijn. 

Men kan dus zeggen, dat ieder volk zijn eigen stijI 
van speIen bezit, een stijI, die voortspruit uit zijn aard 
en samenhangt met zijn eigenaardige opvatting van 't 
geen een dramatisch kunstwerk zijn moet. 

De N ederlander, zegt de heer Van N oJ1huys, met 
zijn neiging tot realisme ,viI een stuk zoo dicht mogelijk 
brengen bij het leven; voor den franschman blijft alles 
speI. Gevolg dat de N ederlander dikwijls meer ontroert 
maar te k6rt schiet in het bereiken van groote effekten, 
terwijl de franschman minder in het gemoed grijpt, 
maar van meer kunstvaardigheid doet genieten. 

Al zou ik niet gaarne deze uitspraak tot een aIge
meene stelling willen verheffen en dan die stelling 
verdedigen, er ligt een kern in, die we als waar kunnen 
aanvaarden. 

Maar, is die kern waar, dan moeten wij, dunkt mij, er 
meer rekening mee houden dan tot nu toe het geval 
is geweest. Een Fransch stuk, ik bedoel in 't algemeen 
een vreemd stuk, maar bepaal me voor het oogenblik 
tot de Fransche kunst, is nu eenmaal en blijft ook 
in de vertaling een produkt van Franschen geest en 
Fransche artistieke opvattingen dat zelfs. waar het 
niet voor Franschen wordt opgevoerd zooveelmogelijk 
op z'n Fransch moet worden gespeeld en zoo.eel 
mogelijk met een Franschen smaak moet worden genoten. 

Voor N ederlandsche artiesten en voor N ederlandsche 
toeschouwers is het natuur lijk hoofdzaak van N eder
landsche stukken goede vertooningen te geven. Dat 
mogen we ja dat moeten we vooropzetten ; maar. omdat 
er nu eenmaal niet genoeg N ederlandsche stukken 
geschreven worden en ook omdat wij Nederlander's 
gaarne kennis maken met vreemde kunst moeten er 
insgelijks vertalingen op onze planken worden gebracht. 
EvenweI, waar dit gebeurt dient het streven er op 
gericht te zijn het vreemde karakter zoo goed mogelijk 
te bewaren, aan de bedoelingen van den vreemden 
auteur zooveel mogelijk recht te laten wedervaren en 
dient te worden ondersteld dat het publiek door
drongen is van den vreemden smaak, waarvoor het stuk 
werd geschreven. Niet genoeg af te keuren zijn dan 
ook de vertooningen waarbij vreemde stukken voor 

onze N ederlandsche opvattingen zoogenaamd pasklaar 
zijn gemaakt of zelfs wel de vreemde dramatische 
toestanden in N ederlandsche toestanden zijn omgezet. 
Daardoor verkrijgt men nooit iets anders dan mis
baksels. Wil men een Fransch blijspel om het voor
ons-gewaagde van den inhoud liever niet speIen - dit 
is te verdedigen - maar speelt men het wel dan 
dient het ook onverminkt en overeenkomstig de be
doelingen van den schrijver ten tooneele te worden 
gevoerd Evenals de kritiek v66r alles zich de vraag 
moet ~tellen, wat heeft de auteur gewild, moet ook 
de regisseur van . een tooneeigezeischap v66r alles 
zoeken de bedoelingen van dien auteur te leeren 
kennen en dan er voor zorg dragen, dat zoomin mogelijk 
tegen die bedoelingen wordt gezondigd. Tegenover 
Fransche stukken zal hij zich dus bij benadering dienen 
te stellen als ware hij een Fransch regisseur. SpeIen 
N ederlandsche artisten een Fransch stuk op z'n N eder
Iandsch d i. bijv. met de grootere neiging tot realisme, 
welke de heer Van N ouhuys ons toeschrijft, dan doen 
zij daar verkeerd aan. Zij behooren hun best te doen 
een Fransch stuk naar Fransche eischen te vertolken, 
in Franschen stijl op te voeren. 

En nu komt het me voor, dat er te onzent bij het 
onderricht te weinig aandacht aan stijlverschillen wordt 
gewijd, want niet uitsluitend bij het vertolken van 
vreemde stukken komen die stijlkwesties te pas. Ook 
de aardverschillen tusschen N ederlandsche stukken 
dwingen tot speIen in verschillende, stijlen. Hoeklein 
ons oorspronkelijke repertoire moge zijn, we bezitten 
toch N ederlandsche tragedie's, N ederlandsche drama's, 
N ederlandsche blijspelen, N ederlandsche kluchten, 
die alle onmogelijk in een zelfden stijl kunnen worden 
vertoond en in deze groote rubrieken bestaan weer 
onder-afdeelingen waarvoor insgelijks verschillende 
stijlen vereischt zijn. Jammer is 't zeker, dat wij ons 
niet even als de Franschen de weelde vergunnen 
kunnen voor de verschilIende kunstsoorten verschillende 
schouwburgen met verschillende gezelschappen te be
zitten. Parijs heeft zijn Palais Royal, zijn Theatre 
Fran<;;ais, zijn Odeon, zijn Gymnase, zijn Porte Saint 
Martin, zijn Theatre Antoine, zijn Grand Guignol, en 
wie al deze schouwburgen eenige malen met aandacht 
heeft bezocht, denkt bij het noemen van deze namen 
aan onderscheidene soorten van stukken, en onder
scheiden wijzen van speIen. 

lets dat in de verte naar deze onderscheidingen 
zweemt, komt ook in N ederland voor. Onze drama
tische auteurs weten althans dat sommige stukken 
beter terecht zijn bij de «N ederIandsche Tooneelver
eeniging» andere bij het «Rotterdamsch Gezelschap 
van Eysdem, nog andere bij de «Koninklijke Ver
eeniging Het N ederlandsch Tooneel». Maar toch 
kunnen wij niet zeggen, dat deze gezeischappen een 
geheel repertoire van een bepaalde kunstsoort be
zitten. Ze speIen allen alles, wanneer het in hun 
kraam te pas komt. 

Te Parijs alleen kan men 't best er achter komen 
wat het zeggen wil tooneelvoorstellingen te geven in 
een bepaalden stijl. 
. Nu ligt het niet in mijne bedoeling hier uitvoeriger 

uiteen te zetten wat er alzoo vastzit aan dit speIen 
in onderscheiden stijlen en waardoor die stijlen van 
elkander verschillen. Wel wil ik er even op wijzen 
waarin m.i. ons onderricht ten opzichte van die stijlen 
nog te kort schiet. Gesteid dat een Nederlandsche 
leerling het volgende tooneel te speIen krijgt: 

Een jongmensch heeft een meisje het hoofd op hol 
gebracht. Hij wil haar trouwen, maar de vader van 
het meisje ziet in de verbintenis geen heil. Deze 
vader Iaat dus den jongen man tot zich komen en 
zal hem nu eens de waarheid zeggen. 
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Het ,jonge mensch treedt binnen en de vader voegt 
hem de wOOl·den toe: «Ga zitten daar en luister naar 
't geen ik U zal zeggen». 

Ik kies met opzet een grof omlijnd, banaal vOOJ'beeld 
om geen kans te loopen mijne bedoeling .te veron
duidelijken door de een of andere kunstmatige ver
fijning van intonatie. 

Nu zal een NederIandsch leermeester van zijn leer
Eng vergen, dat hij zieh goed den toestand voorstelt. 
Hij - de vader '- staat op het tooncel en ziet den 
jongen man dien hij niet genegen is, binnenkomen. 
Hij kijkt dien jongen man dus onvriendelijk aan en 
spreekt hem uit de 1100gte toe. Zegt nu de leerling 
heel gewoon: «Ga zitten daar en luister naar 't geen 
ik U zal zeggen», dan zal de leeraar misschien ook 
nog de opmcrking maken : bedenk nu, dat je niet op 
je karner bent en een goeie-vriend ontvangt, maar 
dat je tooneel speelt en een deftigen meneer moet 
vOOJ·stellen. 

Maar zou die leerallr er wel op wijzen, dat de te 
zeggen frase al naar gelan':, ze voorkomt in een treur
spei, in een tooneelspel, in een klucht, op een andere 
wijze, ja zelfs in een ander tempo moet gezegd worden? 

Toch zou dit noodig zijn. (Spreker gaf hier de 
drie onderscheiden manieren aan, waarop, naar zijn 
meening, de bedoelde zin zal moeten worden gezegd, 
in het treurspel, het tooneelspel en de klucht.) 

Ik herhaal, dat het voorbeeld grof omlijnd is en 
voeg er bij, dat de treurspeltoon in den regel Of wel 
van zelf door den leerling zal aangenomen worden 
of door den leermeester aangeduid. Met den blijspel
toen is dit echter veel zeldzamer het geval en op het 
tempo wordt haast nooit geIet, een feit waardoor tal 
van blijspelen, die elders stleces hebben, op onze 
planken .... niets doen. 't 1s dan ook bij Neder
landsche tooneelopvoeringen een geregeld voorkomend 
verschijnsel, dat speIers uit den toon vallen en dat het 
veronachtzamen van de tempovraag enkele tooneelen, 
die vlug gespeeld dienen te worden om te kunnen 
vermaken of boeien, door slepen, rekken en loodzwaar 
be'toonen eenvolldig vervelend maakt. Bij ons , is het 
in 't geheel niet ongewoon in een blijspel plotseling 
door een acteur den toon van den marque uit een 
draak te hooren aanslaan, en moet een kruisvuur van 
luchtige salongesprekken worden weergegeven, dan 
blijkt er zelden over gedacht te zijn, dat men vlugger 
dient te praten en sneller in te vallen, dan bijvoorbeeld 
in het vorige tooneel, toen mijnheer aan mevrouw 
mededeelde, dat zij geruineerd waren en dus hun 
weelderig leven moe5ten vaarwel zeggen. Moge men 
de Franschen van te veel spei, te veel berekening in 
dat spei knnnen beschuldigen, het valt toch niet te 
ontkennen, dat zij doorgaans juist rekenen en mdruk
makende effecten weten te verkrijgen, terwijl bij een 
intuitiever spei alles gevaar loopt veel kleurloozer 
achter het voetlicht te blijven en niet er over heen 
tot de toeschouwers door te dringen. En blijktnu 
een auteur voor zijn stuk op dergelijke effecten ge
rekt:nd te hebben, dan gaat het 'niet aan ze te ver
waarloozen op gründ, dat men ' zelf een andere kunst
opvatting - die elders van pas kan zijn - is toe
gedaan. 

Het komt mij voor, dat men bij ons minder in het 
treurspel dan in het tooneel- en vOOJ'al in het blijspel 
de stijlkwestie verwaarloost. Mag de fijnvoelende 
toesehouwer ook niet altijd ingenomen zijn met den 
toon, die in een treurspel of drama wordt aangeslagen, 
met aide intonatie's di e worden gegeven, in den 
regel zal hij toch moeten' erkennen, dat regie en 
tooneelspelers er zieh bewllst van waren een in-de
ziel-grijpende werking te moeten verkrijgen. Veel 
minder duidelijk schijnen zij zich bewust te zijn van 

de komische effecten, waarop aangestuurd moet 
worden . 

1k weet niet hoe in den laatsten tijd gespeeld wordt 
in het Thea.tre du Palais Royal te Parijs; maar er is 
een tijd geweest, dat men daar kon leeren wat is 
komisch te speien. 1k herinner me daar tooneeI
speiers gezien te hebben, die in zooverre bij andere 
mo esten achterstaan als ze zich maar weinig voor 
verschilIende rollen wisten te veranderen, maar welk 
een meesterschap vertoonden die artisten over een 
hee1e schaal van komische intonaties. Hoe onbe
schrijfelijk komisch wisten zij zelfs te loopen, te gaan 
zitten, welk een merkw,aardig komische kracht ging 
er uit van hun gebaren. En al mag 't llU waar zijn, 
dat inen ook te onzent tooneelspelers vindt, die 
komisczh weten te doen, maar zeer weinigen, en die 
weinigen nog maar zeer zelden weten, hun komische 
effekten juist aan te brengen en zoodanig te scha
keeren, dat de bedo'eling van den auteur met zijn 
stuk wordt bereikt. Dikwijls doen ze maar een beet je 
dwaas ep. is 't luk of raak, of dat dwaze al of niet in 
het stuk past Het komt me voor, dil.t tegen dit kwaad 
gewerkt kan en moet worden door het onderricht. 
Het is niet genoeg dat een leeraar tot zijn leerling 
zegt: geef je rekenschap van den toestand, bedenk, 
dat je nu boos, treurig, vriendlijk of wat ook zijn moet, 
dat je staat tegenover je ondergeschikte, je meester 
of je gelijke, dat je zenuwachtig of kalm bent enz. 
Het is ook noodig dat hij zegt: geef je rekenschap 
van den aard van het stuk en den aard van dit of 
dat tooneel in dat stuk. 

Trouwens ons heele volk, toeschouwers zoowel als 
artisten, heeft weinig zin voor het komische. 

Misschien klinkt die uitspraak wat zonderling in 
een land, waar men zoo vaak de onartistieke frase · 
hooren kan: dk wil lachen in de komedie, het leven is 
treurig genoeg» en misschien lijkt die uitspraak ook 
wel in botsing te komen met het feit, dat er zoo 
verbazend veel Duitsche killchten op onze planken 
worden vertoond. 

Maar lachen om min of meer flauwe grappen IS 

nog niet het komische gevoelen, en grappig-doen IS 

evenmin komisch-zijn. 
'Zonder me te willen wagen aan het geven van 

eene definitie voor het komische, meen ik toch te 
mogen beweren, dat op ons tooneel mal-doen maar 
al te veel' met komisch speien verward wordt en dat 
ons publiek teveel op het mal-zien·doen belust iso 
Men kan dan ook de lafste moppen ten on zent VOOT 
geesligheden hOOl'en verslijten, en men kan werkelijk 
geestige zetten zoo siecht hooren zeggen en zoo 
onopgemerkt hooren voorbijgaan, dat men wel ge
dwongen wordt tot de konklusie : niemand heeft er 
iets van begrepen. 

Het publiek dat zich vermaakt bij de reeds dwaze 
vergissingen en gekke toevalligheden, waaruit een 
DlIitscher en tegenwoordig ook menige Franschman 
zijn blijspel opbouwt, lacht natuurlijk ook bij de min 
of meer schuine moppen, ßauwe woordtoespelingen, 
laffe aardigheden, waarmee de dialoog, in dergelijk e 
stukken is gekruid. Hoe weinigen weten te onder
scheiden tusschen zulke grollen en de reprodukties 
van een werkelijkheid, waarin door het naast elkaar
zetten van hetgeen dOOl'gaans niet zoo·dicht-naast
elkander-voorkomt, door de ongezochte ontmaskering 
van den schijn, door het ietwat toespitsen van natuur
lijke tegenstellingen, door de nuchtere ontleding van 
het konventioneele enz. op het echt komische in 
menschen en toestanden, met behoud van het ware 
vOOl'komen en het ware karakter van dien mensch en 
die toestanden, het scherpe, sterk subjectieve licht 
wordt gericht, waarmee een vernuftig auteur de wereid 
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moet belichten, wil hij ons van zijn observaties mee 
doen genieten? 

Maar om bij ons tooneelonderwijs te blijven, dat 
er toch zeker op ingericht moet zijn aanstaande too
neelisten tot kunstenaars en niet tot clowns te ont
wikkelen, zou ik wenschen, dat de leerlingen meer er 
toe geleid werden zich voor te stellen hoe een auteur 
de personen welke zij moeten belichamen, voor zich 
heeft gezien, welke effekten die auteur ge wild heeft 
te verkrijgen en dan te bestudeeren al de verschil
Iende intonaties, gebaren, gelaatsuitdrukkingen die hun 
teD dienste staan om daaruit diegene te kiezen, welke 
de bedoe~de werking der woorden het krachtigst on
dersteunen. 

Daar uit lijkt mij dan- ook van· zelf het voorschrift 
te volgen: wees zooveel mogelijk vreemdeling waar 
h et geldt het werk van een vreemdeling te vertolken 
en een vreemdeling voor te stellen, en houd in dit 
geval geen rekening met Nederlandsche kunstopvat
tingen, al lijken die ook· in 't algemeen honderdmaal 
beter. 

In deze richting kan ons onderricht nog belangrijk 
verbeterd worden en wordt het verbeterd, dan zal · 't 
al meer blijken, dat een tooneelschool in ons land 
geen overbodig ding is" dat inteßendeel op zulk een 
tooneelschool veel gele erd kan en dient te worden, 
dat · over het hoofd zal en moet worden gezien bij 
een uitsluitend zich-vormen, op de planken in de praktijk. 

Ik heb gezegd. 

Vervolgens richtte de Voorzitter het woord tot den 
heer Bouberg Wilson, ongeveer in die voege: 

Jubilaris! het is zeker heel begrijpelijk, dat naar 
onze opvatting uw jubileum als directeur der Tooneel
school voortgang vindt tot deze Algemeene Vergadering. 

Wilson! als het je gegaan is zooals mij eergisteren 
- zoo ging de heer Emants voort - dan heb je wel 
eens terug gedacht aan lang vervlogen tijden; hoelang 
- zullen wij maar niet precies uitrekenen. In die 
tijden stonden wij naast elkaar, jij als Barpagon, ik 
als den koetsier-kok-enz. Het Tooneel had ons bij 
elkaar gebracht. Toen reeds zag ik je al je krachten, 
al je ijver wijden aan de taak, die je op je genomen 
had en waartoe je toen meende, dat je talent je riep. 
Wij waren nog jongens. Daarna verloor ik je wel 
niet · geheel uit het oog, maar wij zagen elkaar toch 
maar heel weinig. Eerst veel later vond ik, als hoofd
bestuurder van het Tooneelverbond, je terug als 
directeur van de Tooneelschool. Het Tooneel had 
ons voor de tweede maal bij elkaar gebracht. 

Ik was ook toen in de gelegenheid te zien, dat je 
je uiterste best deed en je taak zoo ernstig mogelijk 
opvatte. 

Een belooning voor uw streven zultge gevonden 
hebben in de waardeering u dezer dagen bij uw 
25 -jarig JU bileum betoond, in de eerste plaats door 
hen, die eens uw leerlingen waren. 

Een jubileum bewijst wel, dat wij een leven achter 
ons hebben, waarop wij met voldoening kunnen terug
wijzen. 

Maar over een jubileum ligt ook een schaduw; 
dan herinneren .de dagen die achter ons liggen aan 
het naderen ,an den dag van scheiding die eens -
hetzij vroeger of later - komen moet. Ik hoop dat 
cl.e tijden, waarin de invloeden van ouderdom en 
minder goede gezondheid zich aan u zullen doen ge
yoelen, nog in een he.el lang verschiet mogen liggen, 
en dat gij ook dan geluk en troost zu1t vinden in het 
bewustzijn naar uw beste krachten te hebben gewerkt 
en uw plicht gedaan. 

Vind kracht in menigen oud-Ieerling,geluk en 
troost in je kinde ren ! 

De vergadering gaf door applaus haar insteplming 
met deze woorden van den voorzitter te.kennen. 

Pu nt II van de agenda werd uithoofde van de 
afwezigheid van den heer Horn, die de vergadering 
had moeten verlaten en eerst in de namiddag·zitting 
kon teruß zijn, voorloopig aanp-ehouden, waarna in 
behandeling kwam punt III: 

Voorstel van het Hoofdbestuur om, gezien de 
adviezen der afdeeJingsbesturen over het in de laatste 
buitengewone alg. verg. uitgesproken denkbeeld van 
den heer Simons, in verband met de hetfing van 
extra bijdrage VOOI" het tijdschrift , geen begin van 
uitvoering te geven. 

Hierbij deed de voorzitter mededeeling, dat was 
ontvangen een schrijven van de heeren G., J . & E. 
J anssens te Antwerpen, uitgevers van «Lucifer», geHl. 
tijdschrift voor toolieel, letterkunde, muziek en beel
dende kunsten, houdende een aanbieding, volgens 
welke «Lucifer» zou worden het officieel orgaan van 
het N ederl. Tooneelverbond, op voorwaarde dat van 
de 32 bladz. die Lucifer minstens per numnier beslaat, 
er minstens 8 bladzijden aan Noord·Nederland zouden 
worden gewijd, en het N ederl. Tooneelverbond per 
jaarg. van 26 nummers voor ieder lid zou betalen een 
bedrag van.f 2.45· . 

De voorzitter vestigde er de aa:ndacht op, dat het 
voorstel in dit schrijven vervat, een geheel an der is 
dan dat van den heer Simons, die het zijneindertijd 
inleidde met de oprnerking, dat het tijdschrift een 
bron van illkomstell voor het Verbond kon worden; 
en wanne er op de aanbieding der firma Janssens werd 
ingegaan, zou het tijdschrift daarentegen worden een 
zaak van uitgaaf. . 

De heer Meihuizetl deelt mede, dat in de afdeeling 
's Gravenhage een stern is opgegaan tot facultatieve 
verhooging der contriblltie voor het tijdschrift [de heer 
Vriesmdorp: «Waarom alleen voor het tijdschrift? »] 
en vraagt nu of ook in andere afdeelingsvergaderingen 
in gelijken geest is gesproken, in welk geval hij facul
tatieve verhooging in deze vergadering ZOll wenschen 
te behandelen. 

De heer Vriesmdorp zegt tot zijn spijt te moeten 
mededeelen, dat het voorstel van den heer Slmons, 
door het bestuur van Amsterdam zoo weinig werd 
gewaardeerd, dat het niet in de afdeelingsvergadering is 
gebracht. Tegen vrijwillige bijdragen zal wel nooit 
iets zijn. Vragen kan men altijd. 

De . Voorzitter doet naar aanleiding van dit laatste 
opmerken, dat het vragen van bijdragen reeds gevaarlijk 
kan worden geacht. 

De heer Tm Bruggm Cate komt op tegen de con
clusie door den algem. Secretaris uit het van de afd. 
Groningen ingekomen antwoord getrokken : «Groningen 
is derhalve v66n. Er was wel degelijk sprake van 
verhooging van contributie; de vrijwillige bijdragen 
waarvan in het schrijven der afd., gesproken werd, 
waren bedoeld voor eenmaal en ter dekking van een 
te kort in de kas. 

De heer Lapidoth antwoordde hierop dat hij meende, 
dat gedacht was aan gedwongen bijdragen, omdat, als 
tegenstelling, in den brief stond «vrijwillig» en van ge
dwollgell verhooging was geen sprake. 

De discussien over het bestllursvoorstel werden 
daarna gesloten waarna dit voorslel zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen. 

De Voorzitter doet uitkomen dat op de aanbieding 
van de uitgevers van hel tijdschrift (Lucifen) - die 
eerst onlangs is ingekomen en dientengevolge nog niet 
in de bestuursvergadering kon worden gebracht -
niet kan worden ingegaan - reeds alleen daarom, dat 
het aannemen daarvan onmogelijk is, omdat de finantien 



HET TOONEEL. 155 
==T================================= 

van het Verbond inwilliging van den geste Iden eisch, 
waarop blijkbaar geen tegenpropositie wordt ingewacht, 
niet gedogen, tenzij nit de vergadering een voorstel 
tot contributie-verhooging ware gekomen, wat dan te 
beschouwen zou zijn geweest als een praeadvies niet 
van het hoofdbestuur maar van de vergadering. 

Besloten wordt op het schrijven de uitgevers-firma 
te antwoorden, dat van haar aanbieding geen gebruik 
zal worden gemaakt. 

Hierna werd aan de orde gesteid pu nt I V: vast
stelling der Begrootingen. 

De heer Vinkestei;1Z deelde, uit naam van Mr. Fen
tener van VIissingen mede, dat deze het betreurde, 
dat hij niet in de gelegenheid was de eerste dOOf hem 
als penningmeester opgemaakte begrooting te ver
dedigen. De oorzaak hiervan schuilde in het verschuiven 
van den datum der vergadering, welke oorspronkelijk 
bepaald was op den 1gen Mei. Deze mededeeling had 
ten doel te doen uitkomen, dat de heer van Vlissingen 
zijn penningmeesterschap niet beschouwt als een si
necure, wat de vergadering, die den heer van VIissingen 
sedert jaren kent als hoofdbestl1urder, wel niet zal 
hebben genleend. 

De heer Vinkestet/1l acht het mittig, gellOord dat een 
kern van de afd. den Haag wenseht bij te dragen al 
is dat dan ook voor het tijdschrift, te wijzen op het 
jaarlijks verminderen van art. 2 der inkomsten (giften 
en jaarl. bijdragen). Vroeger was deze post een be
langrijke als gevolg van bijdragen ontvangen uit Am
sterdam. Belangstelling voor dezen post vermeent spr. . 
niet alleen den Haagschen maar allen afgevaardigden 

,öp het hart te mogen drukken. 
De heer S1louckHurgro1lje doetde vraag of sedert 

het verschijnen van het verslag antwoord is ingekomen 
op de aanvragen om sl1bsidie, waarop door den heer 
Laptdoth wordt geantwoord, dat de datum onder het 
gepubliceerde verslag geplaatst niet geheel jl1ist is, en 
dat de verzoekschriften eerst onlangs zijn verzonden, 
Het antwoord der Regeering zal bovendien vermoe
de1ijk eerst inkomen, nadat het hoofdbestuur op audientie 
is geweest om de zaak nader toe te lichten. Wel kan 
worden gewaagd van een pessimistisch officieus aut
woord. 

Bij de Begrooting der Tooneelschool, uitgaven art. 2b, 
vraagt de heer Bouberg Wilso1l of het de bedoeling 
is de lessen in zang, nitspraak en stemvorming met 
een uur per week te verminderen. Thans geeft de 
leerares in die vakken 6 uur per week, d. i. 1 uur meer, 
les, hetgeen een verschil oplevert van 1450 op f 540. 

De beer Vinkestei;n merkt op, dat 6 uur werden 
gegeven met het oog op de opgerichte parallel-klasse, 
dat was dus niet 1 maar 2 aur extra; op de vorige 
begrooting was dan ook slechts f 360 uitgetrokken. 
Of hetzelfde dit jaar weer zal noodig zijn, zal af· 
hangen van het aantal leerlingen; het begin van den 
cursus dient dus · te worden afgewacht. . Voorloopig 
heeft de penningmeester gerekend op een uur voor 
de parallel-klasse. Is het aantal leerlingen grooter, 
dan wordt ook van zelf het bedrag van het school
geld hooger. 

Bij art. 8 deelt de heer Rillse mede, dal de afd. 
Amsterdam een voorstel wenseht te doen tot verhoo · 
ging van het bedrag, uitgetrokken voor reiskosten van 
de leden van de Commissie van Beheer en Toezicht. 
Ter toeliehting zegt hij ongeveer het voJgende: 

Zooals de naam reeds aangeeft, is de taak van de 
Commissie van Beheer en Toezicht een tweeledige : De 
commissie voert het be heer en oefent het toezicht 
uit over de school. 

Nu heb ik uitgerekend, dat het in art. 8 geraamde 
bedrag ongeveer juist toereikend i5 om daarmee te 
betalen de kosten van het zieh verplaatsen van de 

leden van de commissIe, voor zoover dit wordt ge
vorderd voor het voeren van het beheer, waaronder 
ik dan vers ta het bijwonen van de vergaderingen en 
van de examens; ook al worden de vergaderingen van 
Hoofdbestuur en Commissie van B. en T. zooveel 
mogelijk op denzelfden · dag gehouden. 

Voor het uitoefenen van het toezicht, het niet min
der belangrijke gedeelte van de taak van de commissie, 
blijft dus niets en zeker niet genoeg over; m. a. w. 
op het brengen van bezoeken aan de sehool door de 
commissie, is voor zoover de buiten Amsterdam wo
nende leden betreft, niet gerekend. 

Nu is dit jaar de post wel is waar f 10 hooger 
geraamd, maar deze verhouging is m. i. niet voldoende 
om het mogelijk te doen zijn, dat de buiten Amster' 
dam wonende commissieleden 11lIn aandeel nemen in 
het schoolbezoek. En de wel te Amsterdam wonende 
leden heb ben, zoo als bekend is, allen een te drukken 
werkkring om die taak alleen op zieh te kunnen 
nemen. Bovendien kan men niet zeggen, dat de buiten 
Amsterdam wonende leden behooren tot diegenen, 
wier bemoeiingen in d~ze niet hetmeest op prijs 
worden gesteId. 

Het is om deze redenen, dat de afd. Amsterdam 
verder wil gaan dan het toestaan/ van de voorgestelde 
verhooging van f 10 boven de vorige begrooting, en 
voorstelt dit jaar het vorige bedrag te verdubbelen 
en den post dus te brengen op f 100. 

Wordt door deze vergadering het belang van he. 
bezoeken van de school door het schoolbestuur niet 
ontkend, dan zal zij ook de daarvoor benoodigde 
middelen moeten toestaan. En , dan zou ik er mij 
ten zeerste over verheugen, wanneer in de volgende 
alg. vergadering mocht blijken, dat de Commissie het 
haar toegestane crediet geheel heeft verbruikt, omdat 
ik er van overtuigd ben, dat dit schoolbezoek is een 
zaak van groote beteekenis voor de Tooneelschool. 

De voorzitter antwoordende,zegt : In het voorstel 
van Amsterdam ligt een kleine beschuldiging tegen 
de buiten Amsterdam wonende Ieden van de Com
missie van beheer en toezicht, maar al mocht dit 
juist zijn, dan nog geloof ik niet dat aanneming van 
het voorstel daarin verbetering zal brengen,immers 
als de leden niet gekomen zijn dan hebben zij dat 
niet nagelaten, omdat er geen geld was. Bovendien 
niet alleen buiten maar ook in Amsterdam wonen 
leden van de Commissie, en aan Ieden buiten Am
sterdam kost een bezoek aan de school meer tijd dan 
aan 'Ieden in Amsterdam woonachtig. Daarom is het 
beter meer leden in Amsterdam te benoemen. Of 
verhooging van den post invloed zal hebben mag wor
den betwijfeld. De leden buiten A msterdam kwamen 
zooveel zij konden. Hebben de leden te Amsterdam 
drukke werkzaamheden, ook de elders wonende leden 
zitten niet stil. 

D r. Villkestei;n noemt het voorstel van Amsterdam 
in schijnbare tegenspraak met de meening in de 
vorige algemeene vergadering door een afgevaar
digde dier afdeeling uitgesproken, dathet aanbe
veling verdient de Commissie geheel te doen bestaan 
uit Amsterdammers. Ik heb jaren lang de penningen 
beheerd, en nooit heb ik de leden van dc Commissie 
behoeven toe te roepen: gaat nu eens wat minder 
nanr de tooneelschool, want er is geen geld meer. 
Spr. gaf in overweging het bedrag f 60 te handhaven. 
Het afgeloopen jaar is op dat hoofd meer dan dat 
uitgegeven, hoewel slechts t 50 was geraamd en nog 
een gedeelte op de rekening van de reorganisatie
commissie is geboekt.W el een bewijs dat de leden 
der Commissie zieh niet in hun bewegingen hebbell 
laten b eperken door den post op de begrooting. 

De heer Rime, rcpliceerende, verklaart, dat de afd. 
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Amsterdam met haar voorstel nu wel niet heeft be
doeld een beschuldiging, zelfs niet een kleine, uit te 
brengen tegen wien ook, maar dat hij toch niet wil 
ontkennen, dat in het voorstel ligt een vingerwijzing 
voor de Commissie. En het voorstel tot verhooging der 
begrooting i'S de belichaming, de concrete vorm daar
van. Waar de uitgesproken wenschelijkheid van een 
drukker schoolbezoek door de leden der Commissie 
van Behe'er en Toezicht .. omvat de geheeie Commissie, 
dus zoowel de leden binnen als buiten Am'sterdam 
woonachtig, mocht, als een noodzakelijke conscquentie 
daarvan, het voorstel tot het in overeenstemming 
brengen der' begtooting met den uitgesproken wensch, 
d. i. het verhoogen van den post reiskosten voor de 
leden die van buiten moeten komen, niet achterwege 
blijven. Dat ook laatstgenoemde heeren overigens niet 
stil zitten, doch zich voottdurend ook op andere wijze 
nuttig maken is van algemeene bekendheid, en dat 
ieder bezöek aan de school gebracht van hen thans 
veel meer tijd vordert dan het geval zou zijn, wanneer 
zij te Amsterdam woonden, wordt zeker gaame toe
gegeven. ' 

Het aanhangig voorstel is slechts in «schijnbare» 
- zooals de heer Vinkesteijn dan ook terecht zeide -
tegenspraak met den ter vorige alg. vergadering door 
spr.'s medeafgevaardigde uitgesproken wem;ch. Immers 
tot verwezenlijking daarvan zou Reglementswijziging 
noodig zijn en zoo lang die er niet is -- en het tot 
stand komen daarvan zou spr. zeer betreuren -' , 
loopen de uitgesproken wensch en het thans aanhangig'e 
voorstel niet tegen .elkaar in, doch parallel. Een be
paling, dat de leden der Commissie allen te Amsterdam 
moeten wonen, zou de keuze zeer beperken,en zou 
bovendien het nadeel hebben, dat zeer gewaardeerde 
elementen de Commis sie zouden verlaten, tenzij de 
heeren .lust mochten gevoelen hun domicilie naar de 
hoofdstad over te brengen. 

De heer Vriesendo"p verklaart van , zijn vroeger uit
gesproken meening .afstand te hebben gedaan, juist . 
om dit voorstel. Verleden jaar heeft de heer v. VIissingen 
verklaart dat liet Hoofdbestuur bereid was Spr.'s denk
beeld in studie tenemen. Hoe lang het .nog kau duren 
-,-zeide hij vetder - voor wij het resultaat dier be.
studeering vernemen weet ik niet, maar inafwachting 
daarvan ga ik mede met het voorstel Amsterdam. 

'De Voorzitter doet nog uitkomen, dat het cijfer van 
de rekening toch niet oplevert een betrouwbaren maat
staf; im1l1ers als de ledender Commissie hetzij voor 
zaken het ho0fdbestuur betreffende, hetzij om 'andere 
reden~n te Amsterdam zijn, en' de gelegenheid waar
nemen' om op de school te ga an kijken, declareeren 
zij natuurlijk geenreiskosten. 

De heer Rins{ merkt nog op, dat de vergadering 
nu eenmaal niet magzeggen: gaat meer op de school 
kijken, maar ik trek er geen geld voor uit. 

De heer Meihuizen verklaart, dat de afd. den Haag 
de redeneering vaTI Amsterdam, volk omen logisch 
vindt en daarom voor het voorstel zal stemmen, 

. Ook de afd. Middelburg zal v66r het voorstel stemmen, 
ofschoon de heer Snouck Hurgronje zegt natl1urlijk 
he el goed te weten, dat geendeT commissieleden zich 
laat verlokken en evenmin laat weerhouden een bezoek 
aan de school tebrengen door de ;'vetenschap dat er 
al of niet geld voor is uitgetrokken . Maar een ieder 
die een be trekking waarneemt, waarvoor hij zich 
buiten de stad moet begeven, behoOl'en de reiskosten 
te worden vergoed. Dat ook vroeger de kosten niet 
precies zijn uitgetrokken is geen reden om de raming 
niet zoo aan de werkelijkheid nabijkomend mogelijk 
te doen zijn. Een bedrag van J 100 is in deze zeker 
niet te veel. ' 

De heer Dekking zegt, dat Rotterdam zal stemmen 

tegen het voorstel, waar dit is aangeduid als een stap 
in de richting om alleen Amsterdammers in de COtn

missie van beheer en toezicht te doen zitting hebben, 
waartegen Rotterdam zich ongetwijfeld zal blijven ver
zetten. 

Het voorstel Amsterdam in stemming gebracht, wordt 
aangenomen met 19 tegen 23 stemmen. 

V66r stemden Amsterdam, Middelburg, den Haag, 
tegen Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Groningen. 

Bij post 10 der tooneelschoolbegrooting vraagt de 
heer .udlki71g hoe het mogelijk is de "oibliotheek der 
school op ' de hoogte te houden van den tijd, nieuwe 
uitgaven aan te schaffen enz., alles voor het geraamde 
bedrag. 

De heer Bouberg Wilsoll zegtnaar aanleiding hiervan 
dat wel louter de . toestand, der kas den penningmeester 
zal hebben bewogen geen hooger bedrag voor te stellen. 
Toch is het bedrag niet zoo klein als het sehijnt. 
Tegenwoordig worden de leermiddelen door de leer
lingen zelven - uitgezonderd eenige gesubsidieerde 
leerlingen - bekostigd. Bovendien ge niet de school 
bij den boekhandel een kor.ting van 10 %. 

De heer Vriesendorp stelt de vraag of het wenschelijk 
wordt geacht, een memoriepost' uit te trekken vooi' 
de kosten, die het gevolg zijn .van den nieuwen toe ~ 
stand, welke door de reorganisatie is in het leven 
geroepen, waarop door den heer VillkesteVll wordtge
antwoord, dat de reorganisatie thans eerst voor de 
Ie klasse is ingevoerd, en gaandeweg tot de volgende 
klassen wordt uitgebreid; en de begrooling alzoo ge" 
leidelijk volgens het nieuwe reglement wordt inge
richt. 

De Begrooting voor de Tooneelschool wordt hierna 
vastgesteld in inkomsten en uitgaven op f 9°97, 
waarbij de bijdrage nit de algemeene kas over 1906/ 7 
moest worden geraamd op f 3°77. 

Bij de behandeling der Algemfl1le Begrooting vestigt 
de heer Vinkesteijn bij art. I der ontvangsten (eon
tributie der afdeelingen en der Aigemeene Leden) er 
de aandacht op, dat deze post jaarlijks verminderd en 
dat deze afneming werkelijk onrustbarend begint te 
worden. 

De heer Vriesendorp deelt mede, dat in zijn afdee
ling het plan be staat een propaganda-schrijven te 
leichten tot de leden van verwante vereenigingen, als 
bijv. «de Kunstkring», enstelt de vraag of hetniet 
beter is als dit werk 'ivordt overgebracht naar het 
Verbond. Het hoofdbestuur zou dan de zaak kunnen 
tel' hand nemen. 

De Voorzitter verklaart zieh bereid het denkbeeld 
in de vergadering van het hoofdbestuur te brengen, 
Gesteid voor een oogenblik, dat de pogingen tot het 
verkrijgen van subsidie mislukken, -dan zal naar nieuwe 
middelen om de financien te verbeteren dienen te 
worden omgezien Daarom is het raadzaam reeds nu 
den toestand onder de oogen te zien. 

De heer Vriesmdorp stelt nader in het licht, dat 
het Verbond beter de tooneelliefhebbers in N eder
land. zal bereiken dan de afdeelingen. Daarom ver
heugt hij er zieh over dat zijn denkbeeld bij den 
voorzitter in goede aarde is gevallen. Misschien is 
het wenschelijk dat de afdeelingen rned.ewerken. 

De heer. Gallee zegt: Ik geloof, dat in de pla<ttsen 
waar afdeelingen gevestigd zijn, deze reeds hun best 
gedaan hebben, Utrecht heeft gewerkt met circulaires, 
maar dit is niet.het beste middel. Het meest verwacht ik 
van persoonlijken invloed, van persoonlijke overreding. 
Maar dit daargelaten, het werkt niet in plaatsen waar 
geen afdcelingen gevestigd zijn. Daarom moet het 
hoofdbestuur in d\e plaatsen werken. In aanmerking 
komt dan zeker 'Arnhem, en vervolgens Maastricht, 
Zutphen, D~venter, Leeuwarden, Zwolle Daal' zijn 
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genoeg menschen die graag naar de comedie gaan. 
Leden van het Hoofdbestuur zullen zich persoonlijk 
hebben te wenden tot personen, die zij kennen en 
die eenigen invloed in de betreffende stad bezitten. 
Het best zal zijn het bewerken van de nog braak 
liggende gedeelten van Nederland. Daar, waar afdee
lingen gevestigd zijn, kan men het werk aan de af
deelingen zelf overlaten. 

De Voorzitter zou met den vorigen spreker geheel 
kunnen medegaan, wanneer in de door hem aangegeven 
richting niet reeds veel gedaan ware. Bestaande afdee
lingen als Haarlem en Harlingen ziJn door gebrek aan 
belangstelhng te niet gegaan. De heeren Mignon en 
Lapidoth hebben reeds vele vergeefsche pogingen in 
't werk gesteid, o. 3.. tot stichting van afdeelingen te 
Arnhem, Nijmegen en wederoprichting van de afd. 
Haarlem. Wel gaat men daar graag naar de comedie, 
maar dat is nog niet het zelfde als lid worden van het 
Tooneelverbond en f 5.- offeren. 

De heer Vitlkeste~/tl heeft als afdeelingsbestuurder 
in een kleine afdeeling meer met dat bijltje gehakt. 
Door het rondzenden van circulaires worden de druk
kosten niet vergoed. Het Alg. N eder!. Verbond past 
iets nieuws toe, en met veel succes. Dit Verbond heeft 
een propagandist aangesteld. Niet dat wij daarom ook 
een propagandist moeten aanstellen, maar het feit 
dient vermelding, omdat daaruit blijkt wat persoonlijk 
bezoek kan uitwerken. Weinig mag worden verwacht 
van een circulaire ook van het hoofdbestuur uitgaande. 
lets anders zal zijn een circulaire, opgemaakt door het 
Hoofdbestuur, waarmede men dan in den kring der 
afdeelingen moet trachten leden te winnen. 

De heer Stlouck Hurgrotlje hoewel eenigermate ge
temperd door de mededeeling van den voorzitter om'
trent hetreeds geleden echec, gevoelt toch zeer veel 
voor het derikbeeld van den heer Ganee. Vit ervaring 
weet spr. wat persoonlijke invloed in deze beteekent. 
De wijze van werken zal moeten zijn, dat men zoekt 
drie heeren, die bereid zijn het bestuur op zich te 
nemen, men werft dan leden door v~ijen toegang of 
door entree' met reductie te verleenen. Zoo deed ook 
Middelburg. De leden kunnen ook daar natuurlijk niet 
alle voorstellingen gratis bijwonen, maar toch heeft de 
afdeeling een candidaten-lijst moeten aanleggen. Spr. 
vraagt, waarom kan, wat te Middelburg kan, ook elders 
niet. Het toegepaste middel om op de portemonnaie 
te werken is toch zeker niet unfair. 

De heer Gallte heeft de mededeelingen van den' 
Middelburgschen afgevaardigde met genoegen gehoord, 
en de wijze van werken lijkt hem. zeer doeltreffend. 

In vele plaats.en is het Tooneelverbond vergeten. 
Om daarin verandering te brengen beveelt spr. als een 
ander middel aan, om wanneer er weer een zoo goede 
voorstelling van de tooneelschool kan worden gegeven, 
als die van gisteravond, de school te doen optreden 
en de algemeene vergadering te houden in plaatsen, 
waar nog geen afdeeling is gevestigd. 

De Voorzitter wijst prof. Gallee op art. 12 der sta
tuten, dat voorschrijft. dat de alg. vergadering moet 
worden gehouden in een plaats, waar een afdeeling 
gevestigd iso 

De heer Gallee: dan geef ik in overweging art. 12, 

zoo dikwijls dit r.uttig kan zijn, buiten werking te stellen. 
De heer 1I1eihuiztll beveelt aan om voor de op

richting van een afdeeling medewerking te vragen aan 
oud-bestuursleden van de studenten-looneelgezel
schappen. 

De heer R/me zal gaarne de geopperde plannen 
om met behulp van de tooneelschool propaganda te 
maken steunen, wanneer prof. Gallee dat gedeelte van 
zijn plannen slechts wil scheiden van het andere, het 
revolutionaire, om de statuten buiten werking te stellen. 

Het optreden van de leerlingen der school (in de 
naaste toekomst 2e en 3e jaars- en niet zooals thans 
voor het meerendeelle jaars-) zal bovendien nog het 
voordeel hebben, dat ~daardoor een denkbeeld, ook in 
de reorganisatie-commissie herhaaldeJijk ter sprake 
gebracht, zal worden verwezenlijkt. De leerlingen 
zullen dan gelegenheid hebben, meer voor een echt 
publiek op te tr~den, naar het systeem, dat door de 
tooneelscholen in Duitschland op ruime schaal wordt 
toegepast. 

De Voorzztter erkennende, dat ook hij het optreden 
in het openbaar mIttig acht, wijst er op dat het bij 
ons geen gebruik is de leerlingen der school als geheel 
te doen optreden. lets anders is het, wanneer dit 
geschiedt als propaganda-middel ten behocve van het 
Verbond. Als zoodanig wil hij dit cenkbeeld wel 
brengen in de hoofdbestuursvergadering. 

Bij art.' 2 der Uitgaven: Tijdschrift, wordt door den 
heer Meihuizetl, sprekende voor zich-zelf en niet als 
afgevaardigde van zijn afdeeling, de vraag gesteid of, 
in verband met den brief der Antwerpsche uitgevers
firma, combinatie van «Lucifer» en «Het Tooneel» niet 
mogelijk iso ' 

De Voorzitter: Wat te dien opzichte ook moge wor
den overwogen, de f 2.45 per lid, een eisch waarvan 
de uitgevers niets wensehen te laten vallen, zal altijd 
een beletsel blijven. 

De heer Meihuize1Z: Dan vervalt alles. 
Na eenige discussie over. het al of niet wen

schelijke van samensmelting van het Verbondsorgaan 
met een buiten N ederland uitgegeven tijdschrift, wordt 
met algemeene stemmen aangenomen een door den 
den heer Vriesendorp ingediende en door den heer 
Dekking geamendeerde 1110tie: «De alg. vergadering 
is van meelling, dat elke vereeniging van het tijdschrift 
van het Verbond met een buiten N ederland uitgegevcn 

\ tijdschrift vooralsnog ongewenscht is.» 
Bij art. 3 der uitgaven: Bijdrage aan de kleine af

deelingen, stelt de heer Robertsotl namens de afdeeling 
Rotterdam voor het eventueel voordeelig saldo op 
dezen post tot een bedrag van hoogstens f 50 be
schikbaar te stellen voor het Pensio~nfonds. 

De heer Vriesmdorp stelt de vraag of dit voorstel 
niet thuis behoort bij de gehandeling van de volgende 
begrooting. 1111111ers wij kunnen niet beschikken over 
een bedrag, dat wij nog niet kennen. 

De Voorzitter zegt dat dit misschien wel juist iso 
De heer Vi1/keste)'tl doet opmerken, dat er geen 

voordeelig doch wel een nadeelig saldo zal zijn, van 
nog f 40 meer dan geraamd was. 

Op een vraag yan den heer Stlouck Hur;;rollje, waartoe 
de post bijdragen voor kleine a:fdeelingen eigenlijk 
dient, wordt door den Voorzitter geantwoord, dat deze 
bijdragen bestemd zijn voor gratis voorstellingen. 

De heer Robertsoll wenscht het toelichten van het 
voorstel over te laten aan den heer Horn, die nog 
niet ter vergadering iso Hij voor zich begrijpt niet 
goed hoe de heer Horn dat wenscht te doen, daar 
hij inziet, dat de uitgaven op den eenen post de 
raming zullen overschrijden, terwijl zij bij een anderen 
beneden het gevoteerde bedrag zullen blijven. Hij 
weet niet beter te doen dan voor te stellen, uit te 
trekken als post 4 voor het Pensioenfonds een bedrag 
van f 50 of, indien dit minder tnocht zijn het bedrag, 
dat op post 3 zal overblijven. 

De heer Gallee verklaart dat de afd. Utrecht de 
subsidie hard noodig heeft. Als de afd. de bijdrage 
mist, zal zij minder voor haar leden kunnen doen, 
wat dan weer beteekent achteruitgang van het ledental. 
Utrecht heeft niet als Middelburg candidaat-leden. 

De verdere behandeling wordt op verzoek van den 
heer Robertson aangehouden tot na de pauze. 
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De heer lillkes/ct/II stclde voor den post onvoor
zienc uitgaven te verhoogen van f 30 opj 90 met 
het oog op het meerdere drukwerk, dat noodig zal 
zijn voor het voeren van een krachtige propaganda. 

nit voorstel wordt aangenomen. 
Alvorens wordt gepauseerd en tot de verkiezing 

wordt overgegaan, deelt de roorzit!er mede, dat de 
heer Lapidoth het plan om zich niet weer beschikbaar 
te stellen, niet in de hoofdbestuursvergadering heeft 
kenbaar gemaakt. Het zon spr. zeer spijten als de 
heer Lapidoth het hoofdbestnur ging verlaten. lijn 
argument is, dat hij te drukke bezigheden heeft. Maar 
juist die drukke bezigheden zijn in hoofdzaak tooneel
zaken, en dit maakt hem een zeer gewcnscht element 
in het bestuur. 

De heer Lapidotlt antwoordende, zegt dat hij tot 
zijn groot leedwezen zijn besluit beeft moete'n nemen. 
Steeds heeft hij aangenaam samengewerkt met de 
,overige leden van het hoofdbestuur en het heengaan 
vervult hem daarom thans met een gevoel van wee· 
moed. Het is evenwel wenschelijk dat een werkelijk 
ijverige secretaris het werk ter hand neemt, thans weer 
voor de propaganda; wat hij thans doet is slechts de 
zaken loopende houden. Tenslotte beriep de heer 
Lapidoth zich op hen, die een werkkring als den zijnen 
kunnen beoordeelen om aan te toonen, dat hij geen 
oogenblik zeker is van zijn tijd. 

De heer Rinse als een dergenen, die den aard van 
's heeren Lapidoth's werkkring kennen, erkende de 
juistheid van hetgeen door den heer L. te dien aan
zien was gezegd, doch betoogde, dat het secretariaat 
slechts bij uitzondering (de vergaderingen) noopt op 
vooraf bepaalde tijden te werken. Hij hoopt, dat de 
heer Lapidoth aanleiding zal vinden op zijn besillit 
terug te komen. 

De heer Vink{!steijl1 wijst er ten slotte op, dat er 
is een tweede secretaris, en dat de heer Mignon zich 
bereid heeft verklaard een verdeeling der werkzaam
heden te maken en misschien wel het drukste gedeelte 
daarvan, de propaganda, voor zijn rekening wil 
nemen, 

De heer Lapütotll verklaart daarna zich opnieuw 
beschikbaar te stellen. (Applaus) 

De Voorzitter vestigt er de aandacht op, dat een 
verkiezing van damespatronessen nog nooit heeft plaats 
gehad, en dat die thans moet geschieden, als gevolg 
van het nieuwe Reglement. . 

De heer Vriesflldorp stelt de Haag of door de dames
patronessen wel eens verslag van haar werkzaamheden 
is uitgebra'cht. 

De Voorzitter: Voor zoover mij bekend niet. 
Op verzoek van den voorzitter belasten de heeren 

Robertson en den Bandt zich met het opnemen der 
stemmen, waarna wordt gcpauseerd. 

Na heropening der Vergadering, werd door het stem
bureau mededeeling gedaan, dat waren herkozen: 

Als leden van het Hoofdbestuur de heeren All'. I 
7!an SehC7Jiehaven, I ' H. Mignon en Frits Lapidoth, 
allen met 42 sterrJlnen; 

Als dames-patronessen Jonkvl'. E. I Bieker met 42 
stemmen, mev!'. E. Gompcrtz-Jitta en mevr. M. W. A. 
de Gi)zelaar- Van Assendeljt de Conillgh, beiden met,32 
stemmen,; 

Als bestuurder, namens het Verbond van de Ver
eeniging van N ederl. Tooneelisten (Pensioenfonds) de 
heer MI'. I vall SehezJzchazJfll met 4? stemmen; 

Als lid van de Commissie van Bcheer en Toezicht 
op de Tooneelschool de heer R .!Ja/mall, met 42 st. 

Thans kwam aan de orde het voorstel Rotterdam 
nopens extra bijdrage aan het Pensiof'nfonds. 

De heer 170rtl vroeg en verkreeg verlof eerst uit 

te brengen het 2e jaarverslag (1905) van de commis sie 
, voor het Pensioenfonds (punt 2 der agenda). 

Kon - aldus de heer Horn - het eerste jaarver
slag onzer Vereeniging gunstig luiden, het Bestuur 
toont niet tc groot optimisme, wanneer de toon van 
dit tweede verslag nog iets opgewekter iso 

Immers, om met het voornaamste te beginnen, er 
werden tien nieuwe verzekeringen gesloten tot een 
gezamenlijk premiebedrag van ongeveef f [000 per 
jaar. Zeer zeker is dit een niet onaanzienlijkt stap 
vooruit, maar toch beteekent die stap nog betrekkelijk 
niets in vergelijking' met de zeer vele tooneelisten, 
die nog niet bij ans aangesloten zijn, wij hebben 
hoogstens op het oogenblik het vierde gedeelte van 
hen, die lid konden zijn. 

En wanneer men daarbij bedenkt, wat het be
teekent lid te zijn onzer Vereeniging, namelijk dat 
men eenige - zij het ook nog zoo kleine - yoorzorg 
genomen heeft voor den ouden dag of bij overlijden 
voor de nabestaanden, dan kan het Bestuur met den 
tegenwoordigen toestand nog niet tevreden zijn, ook 
al zijn er lichtpunten aan te wijzen. Het Bestuur 
weet het, er zijn enkele tooneelisLen, die eene ver
zekering hebben gesloten en toch niet lid on zer Ver
eeniging zijn geworden, en het Bestuur weet ook, 
dat dit aantal zeer klein is, de overigen hebben tot 
heden nog niets voor dc toekomst gedaan. 

Ook de financien onzer Vereeniging geven reden 
niet onvoldaan te zijn, want hoewel dit jaar voor 
f 1000 meer premie te zorgen was, is de uitkeering 
aan de leden nog iets hooger dan verleden jaar, eu 
verleden jaar was zij reeds z66, dat de leden groote 
ingenomenheid met het verkregen resllltaat aan den 
dag legden : in 1905 ontving de kleinste verzekering 
eene restitutie van f 8.40, dit jaar f 10.80, de grootse 
in 1<)05 f 84, dit jaar f 108, in percenteu uitgedrukt 
ontvangen de leden dit jaar en 23 % bij de grootste 
verzekering tot 85 0/,. bij de kleinste van hunne premie 
terug,het gem;ddelde over alle verzekeringen is onge
veer 40 %' Dezelfde jonge acteur, van wien wij in 
het vorig verslag spraken, zal in 1906 slechts f 0.91'; 
per maand te betalen hebben voor een pensioen van 
f 350 per jaar op 6sjarigen leeftijd, terwijl zijne na-
bestaanden alle betaaIde premies, op een na, waarvan 
dus verreweg het grootste bedrag door onze Vereeni
ging is betaald, ~erugontvangen, als hij v66r dien tijd 
overlijdt. De financien lieten bovendien toe onze 
beide fondsen eenigermate te versterken en wel het 
weerstandsfonds met f 75, zoodat dit nu f 300, het 
reservefonds met f 125, zoodat dit nu f 275 is ge
worden. 

Zonder twijfel is het financieele resultaat niet onbe
vredigend te noemen, hoewel ook hier weer niet 
vergeten mag worden, dat het vOOI-al daaraan te dan
ken is, dat de verdeeling onder een klein aantalleden 
kan geschieden. Intusschen mag het Bestuur de hoop 
koesteren, dat de inkomsten grooter zullen worden, 
als het aantal leden zal aangroeien, immers ook dit 
jaar is dit gelukkig het geval geweest. 

Dit danken wij in de allereerste plaats aan het 
N ederL Tooneelverbond, dat dit jaar weer eene sub
si die van f 150 toestond en aan eell ige zijner afdee
deelingen, waarbij vOOI'al mogen genoemd worden de 
afdeeling Middelburg, die uit haar batig saldo f 50 
afstond en ans dez er dagen weer' verblijdde met een 
gift van f 35 nit haar saldo van het juist geeindigde 
seizoen, die op de inkomsten van het volgend jaar 
zal worden gebockt, en de afdeeling Amsterdam, die 
besloot ons in het vervolg elk jafl,r JO % van haar 
batig saldo af te staan, Het Bestuur hoopt, dat de 
andere afdeelingen dit voorbeeld zullen volgen en 
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het jongste kind van het Tooneelverbond en, naar het 
Bestuur met alle bescheidenheid meent, niet l1et minst 
aantrekkelijke, naar krachten zullen willen steunen. 

Een bijzonder woord van dank mag zeker niet ont
breken voor den heer Albert Vogel te Delft, die een 
mooi bedrag in onze kas stortte: onze Vereeniging 
blijve in zijne verdere warme sympathie ten zeerste 
aanbevolen. 

Maar de financieeIe resultaten zouden zeker verre 
van, schitterend geweest zijn, als wij niet zooveel sym
pathie van de tooneeldirecties hadden ond~:'vonden, 
immers pe grootste ontvangsten hadden WI] van de 
drie tooneelvoorstellingen, die dit jaar ten gunste 
onzer Vereeniging zijn gegeven door den heer van 
Eijsden, de Koninkl. Vereeniging "het N~.derl. Tooneel" 
en de heeren Stoel en Spree, terwI]1 de N ederl. 
Tooneelvereeniging ons weer eenevoorstelling in het 
najaar heeft toegezegd. Het is voor ons Bestuur 
echter eene groote voldoening, dat de tooneeldireeties 
de verplichting gevoelen ons op ~eze wijze te steunen 
en wij hopen dan ook,' dat er III het vervolg geen 
jaar meer voorbijgaat zonder dat ieder tooneelgezel
schap althans een voorstelling te onzen behoeve zaI 
hebben gegeven. 

Immers zullen de financien der Vereeniging gunstig 
zijn, dan zullen deze voorstellingen niet ge mist kun
nen worden. Al zijn wij hun, die ons als donateurs 
steunen, hartelijk dankbaar, hun aantal is nog veel, 
veel te klein, het geheeie bedrag aan donaties is 
slechts f 700 per jaar. Metgroote vrijmoe~igheid 
wagen wij het dan ook tot de vele tooneelvnenden 
in ons land de oproeping te doen als donateur tot 
onze Vereeniging toe te treden; met bescheidenheid, 
maar ook met gerustheid meenen wij te mogen zeggen, 
dat de wijze van werken onzer Vereemging de sym
pathie der tooneelvrienden maet hebben, zij is voor 
ons land de best denkbare, ten einde onze tooneel
kunstenaars in staat te stellen met wat minder zorg 
te denken aan hun ouden dag of aan hunne nabe
staanden bij hun eventueel overlijden. 

En hier wenschen wij ook een woord van dank 
niet terug te houden voor de Vereeniging «Thalia» 
te Rotterdam, die zeer zeker de beste bedoelingen 
heeft gehad, toen zij ons met' eene voorstelling wilde 
steunen. Dat zij in de middelen gefaald heeft, doet 
aan deze goede bedoelingen niets af. 

Ook mag wel gememoreerd worden een bedrag 
van .f 10.-, dat wij van de Vereeniging «Varia» te 
Vlaardingen ontvingen. Deze vereeniging verzoeht 
de direetie der Nederl. Tooneelvereeniging te Am
steadam het haar in eigendom toebehoorende stuk 
«Verledem van Mevr. Boudier-Bakker te mogen 
speien, de Nederl. Toor,.eelvereeniging stond dit toe 
onder voorwaarde, dat «Varia») iets in onze kas stortte, 
deze zond ons toen.f 10.--. Moge dit voorbeeld 
navolging vinden! 

Verloor onze Vereeniging verleden jaar een onzer 
leden door overlijden, dit jaar bleef zij gelukkig voor 
zoo'n verlies gespaard. 

De administratie-kosten voor vergaderingen, druk
werken, post-, reis- en verblijfkosten, in casso·loon, 
enz. bedroegen slechts.f 69·33· 

En hiermede is de verslaggever aan het einde van 
zijne mededeelingen. Moge het volgend jaaryerslag 
getuigenis afleggen van verhoogden bloei onzer Ver
eeniging, vooral oOK door toetreding van nieuwe 
leden en nieuwe donateurs. 

De heer Dm Band! vroeg verlof in besloten ver
gadering eenige vragen te mogen stellen in verband 
met het Pensioenfonds. 

De vergadering ging daarna over in eomite-genental. 

Na heropening der open bare vergadering deelde de 
beer Hont mede, dat de afd. Rottcrdam de redaetie 
van haar voorstel had gewijzigd in voege als door 
den heer Robertson was aangegeven. Spr. beval de 
aanneming van het voorstel in dien vorm ten zeerste aan. 

De heer Villkestei;it zegt te gelooven, dat de heer 
Horn minder warm gesproken zou hebben, als hij 
had geweten dat de uitgaven en dientengevolge het 
nadeelig saldo nog met.f 100 zijn verhoogd. De vol
gende begrooting zal waarschijnlijk de resteerende 
.f 4 I 8.8 I van het batig saldo, waaruit wij tot nu toe 
konden putten, doen verdwijnen. 

Spr. wil het Rotterdamsche voorstel gewijzigd zien 
in dier voege, dat de extra uitkeering aan het pen
sioenfonds slechts zal plaats hebben, wanneer het 
nadeelig saldo op deze begrootlng niet meer bedraagt 
dan de geraamde.f 322.-. 

De heer Horn venneent, dat hij er niet minder 
op wordt en is dankbaar voar deze wijziging, die 
Rotterdam overneemt. 

De heer Vriesendorp zegt, bij al het goede, dat hij 
het pensioenfonds toewenscht te moeten verklaren, dat 
de Amsterdamsche afgevaardigden het mandaat hebLen 
tegen het Rotterdamsehe voorstel te stemmen, aangezien 
er gevaar bestaat voor het geheeie Verbond en de 
geldmiddelen zelfs niet gedogen het invoeren van 
noodzakelijke verbeteringen voor de tooneelschool. 
Men vergete niet, dat de premie reeds zoo laag moge
lijk is gesteid door de levensverzekering- maatschappij, 
welke zonder winst werkt en dat bovendien een bijdrage 
wordt gegeven aan werkende, meerendeeis nog jonge 
menschen. 

De heer Hort! acht na deze opmerkingen van den 
heer Vriesendorp nadere toeliehting noodig, en deelt 
mede, dat de levensverzekering-maatschappij (<<de Eerste 
N ederlandsche«) wel degelijk winst neemt, en eenvoudig 
4 % korting op de premien toestaat. Het gaat goed, 
maar zoo mooi is het toch niet. 

N adat de heer Rillse heeft medegedeeld, dat als 
gevolg van de wijziging van het voorstel en van de 
veranderde omstandigheden, blijkens de in besloten 
vergadering ontvangen mededeelingen, de Amsterdam· 
sehe afgevaardigden geen imperatief mandaatmeer 
hebben, -wordt het gewijzigd voorstel zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 

Als plaats waar de volgende Algemeene Vergadering 
zal worden gehonden, wordt Groningen aangewezen, 
hetgeen geschiedde op voorstel van den heer Sänger, 
die vervolgens opwekte tot een groote opkomst en 
de hoop nitspraak, dat dan ook de bestuurstafel beter 
bezet mocht zijn. . 

Als de afdeeling" waaraan rekening moet worden 
gedaan, werd aangewezen Utrecht. 

De vergadering werd daarna gesloten. 

Geztet! de aZI[. Secr. 

FRITS LAPIDOTH. 

JUBILEUM S. J. BOUBERG WILSON. 

Aan den vooravond van de algem. vergadering 
te Utrecht, bood de recipieerende afdeeling aan 
hoofdbestuur en afgevaardigden aan een uitvoering, 
door leerlingen van ode Tooneelschool, in de kleine 
zaal van Tivoli. Ter opvoering was gekozen "In 
kleinen Kring" van Van Nouhnys. Verklaard mag 
worden, dat de opvoering met veel zorg was voor
bereid, zoodat de indruk, dien zij gemaakt heeft 
gunstig is te noemen, vooral ook als men bij zijn 
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oordeel er rekening mee hOlldt, dat er veel per
sonen in het stuk optreden en het bezet was 
voor het meerendeel door leerlingen der I C eri 
verder door die der 2" klasse. Oe leerlingen der 
hoogste klasse zullen het vermoedelijk te druk 
hebben gehad met de instudeering der stukken 
voor het een week later te houden jaarlijksch 
examen, stukki'm waarin zij - uit den aard der 
zaak - belangrijke rollen zouden te vervullen 
hebben. 

In de pauze verscheen prof. Gallee, voorzitter 
der Utrechtsche afdeeling ten tooneele om den 
heerWilson geluk te wenschen met zijn. jubileum. 
Hem een krans aanbiedende, zeide de hoogleeraar 
o.m.: "Al is niet altijd te gewagen geweest van 
een succes als h~den avond, gij hebt aan de school 
Uw beste krachten gewijd. Oat gij nieuwe krachten 
moge vinden om de scnool tot grooter bloei te 
brengen." 

Donderdag 24 Mei had de feestelijke herdenking 
van het jubileum in de school zelve te Amsterdam 
plaats gehad. Daar waren behalve zeer vele oud
leerlingen, samengekomen leeraren aan de school, 
leden van tooneelgezelschappen en men merkte 
voortsonder de aanwezigen op: Mr. M. G. L. 
van Loghem, secretaris van den raad van beheer 
der Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel, mr. ]. 
van Schevichaven, lid van het hoofdbestuur enz. 

enz. Oe heer L. M. Smith sprak den geliefden 
leermeester in hartelijke bewoordingen toe en 
overhandigde hem een verzegeld envelop en een 
album, bevattende de handteekeningen van de 
velen, die tot het geschenk hadden bijgedragen. 
Voorts voerden het woord mevr. HoItrop van 
Gelder, mr. vao. Schevichaven, Jan C. de Vos, 
ook namens de leeraren enz. 

Oe jubilaris dankte blijkbaar zeer getroffen, 
Een koninklijke onderscheiding is den heer 

Bouberg Wilson ten deel gevallen, door zijne 
benoeming tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau. 

TOONEELSCHOOL. * * 
Oe uit~lag der op 1 en 2 Juni jl. afgelegde 

examens lS: 
dat bevorderd weraen van klasse I(de laagste) 

naar kl. Ir: Louis van Gasteren, Oora Vogelzang, 
Marie Holtrop. Jeanne Hopman, Willy Smit, 
Wilhelmine Goedhart en Henri van Diepen; van 
klasse II naar kl. III: Helene v. Praag. Elias v. 
Praag, Jacques Reule, Paulde Groot en Marie 
Nagtegaal; dat twee leerlingen van klasse I, 
wegens haar te jeugdigen leeftijd, niet konden 
bevorderd worden; en dat aan drie leerlingen de 
raad werd gegeven de school te verlaten. 

Een einddiploma werd niet uitgereikt. 

ADVERTENTIEN, 
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I V E N S & cO.,1 ~~~!!~~~~~~~ 
Hoflev. van H.M. de Koningin. 

AMSTERDAM, 
Rokin 164 b/d Munt. 

FOTO TOESTEL;I:...E::N" 
EE::N"OOD:r:aDß::ElDEJ::'r. : 

Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Den Haag. ~ 
Brochure "Fotografeeren kan iedereen" op aanvraag. 
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Abonneert U Op 

HET TOONEEL. 

Adverteert in dit 

Btad. 
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